^

DfBEELDENlk

JANMRI/FEBRUARI 2003,27' JA.\RGANG NR.

Laurens ScfiuCman b.v,
numismaat — gedipComurd veiCingfiouder — Beëdigd ta7(ateur
'Brinifaan 84a • 1404 QM "Bussum

MUNTEN & PENNINGEN <è
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 iSi 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.

1
*

•

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl

DE BEELDENAAR 27 (2003) nr.
Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst
D E BEELDENAAR

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
REDACTIE

M.L.F, van der Beek
PA.M. Beliën
J. Limperg
D. Purmer (hoofdredacteur)
R. Van Laere (België)
B.J. van der Veen
ABONNEMENTEN

Abonnement (incl. BTW) bij vooruitbetaling
per jaar € 22,96. Voor België en
Luxemburg € 23,55.
Overige landen € 33,81.
Losse nummers € 4,54.
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.
AD\'ERTENTIES

Redactioneel

2

Bij de voorplaat

3

Romein de Hooghe en de penning
op het honderdjarig bestaan der
Verenigde Oostindische Compagnie
in 1702

.4

G.P. Sanders

Onbekend maakt onbemind.
Munten in de wereld van de Islam 28

13

L. Boezelijn

Fidem - Parijs 2002

20

Guus Heilegers

De inwisseling van de duiten van
Overijssel

23

C.G.J. Pannekeet

De zilveren duiten van Utrecht uit
de 18'=eeuw; een empirisch onderzoek

24

R. Kamsteeg

Joost

27

Jos Benders

Een vervalsersbende trekt door
de Nederlanden

29

N . L . M . Arkesteijn

Muntmelange
Reactie op "Afscheid van Wenckebach"
Klapperboom of Palmboom?

36

Tarieven en voorwaarden op aanvraag.
Z E T - EN DRUKWT.RK

Drukkerij Peeters, B-3020 Winksele, België.
Meningen en feiten door auteurs weergegeven, vallen buiten verantwoordelijkheid
van redactie en uitgever.
© Gehele of gedeeltelijke overname van
artikelen is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.
ISSN 0165-8654

Tentoonsteling
"De Muntomloop in Vlaanderen"
in Brugge

39

L.M.J. Boegheim

Boekbespreking

42

Verenigingsnieuws

45

Tentoonstellingen

46

DE BEELDENAAR 2003-1

Redactioneel
Ik roep iedereen op zijn bijdrage aan
ons fraaie blad te leveren. De redactie
is altijd genegen desgewenst ondersteuning te leveren.
In dit nummer laat George Sanders
u kennismaken met Romein de Hooghe
en een penning ter gelegenheid van het
Mijn hoofdredacteurschap zou slechts
honderdjarig bestaan van de VOC.
een jaar bedragen, het zijn 7 nummers
geworden. Ik ben dan ook verheugd,
Loek Boezelijn hervat zijn altijd
dat ik u kan aankondigen, dat Jasper
interessante reeks Onbekend maakt
Letschert zich bereid heeft verklaard
onbemind. Guus Heilegers heeft zijn
mij op te volgen. Jasper werkt bij Het
gedachten en ervaringen over de
Nederlands Muntmuseum en kan op
FIDEM 2002 op papier gezet en hij is
professionele wijze De Beeldenaar van
niet geheel tevreden.
dienst zijn. Ik wens hem een goede tijd
Dat de zilveren afslagen van de
toe en hoop, dat hij in staat is de
duiten van de stad Utrecht nog nader
achterstand volledig weg te werken.
onderzocht moeten worden toont de
heer Kamsteeg in zijn artikel aan.
In het afgelopen jaar heb ik veel medeJos Benders duikt in de geschiedenis
werking gehad. Ik denk hierbij aan de
van Gelderland en houdt zich bezig
redactie. Met name heb ik veel steun
met ene Joost, die rond 1400 geleefd
gehad van Paul Beliën en Marcel van
moet hebben. Nico Arkesteijn heeft
der Beek.
op zijn specifieke terrein, de assignaten, een schitterend verhaal over
Een groot aantal auteurs hebben de
afgelopen periode hun bijdrage geleverd. een vervalsersbende. De heer Boegheim
geeft op zeer grondige wijze verslag
Zonder de rest tekort te doen, wil ik
met name de heer Boegheim bedanken. van een tentoonstelling in Brugge.
Hij heeft uitermate regelmatig zijn
In de muntmelange een lezensbijdragen geleverd, waarbij hij de
waardige reactie van de heer Van der
numismatiek van een groot aantal
Brandhof op een eerder opgenomen
invalshoeken heeft bezien.
artikel, alsmede een bijdrage van de
heer Boegheim over diverse boomsoorEn niet in het laatst wil ik Albert
ten in relatie tot de numismatiek.
Scheffers bedanken, die mij op vele
wijzen ondersteund heeft.
Kortom, de auteurs geven een zeer
In deze korte beschouwing nog een
veelzijdig beeld van de numismatiek en
hartekreet. De Beeldenaar is een blad
ik hoop, dat u hier wederom veel
voor de leden, maar moet gevuld
plezier aan beleeft.
worden door de leden. Het afgelopen
jaar was er uitermate weinig kopij.
De jaargang 2002 van De Beeldenaar
heeft zich helaas gekenmerkt door vertraging. Met dit nummer, het eerste
van 2003 wordt getracht een stuk van
de achterstand in te lopen.
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Bij d e v o o r p l a a t
1816

1828. BELONINGSPENNING. Door Michaut

Vz. Borstbeeld van Willem I naar links. Omschrift: WILH:
NASS: BELG: REX. LUXEMB: M: DUX:

Kz. Binnen een krans van mirten- en palmbladeren in
blauw ingelegd de tekst:
VIRO DOCTO/
JANO GOLDINGl IAM/
IN INDIS A N G L O R U M /
ASTRONOMO/
DE ARTE NAUTICA/
EDITIS EXPERIMENTIS AD/
SUMATRAM INS. FAC;TIS/
BENE MERITO/
REX/
DEDIT./
MDCCCXXVm

Dirks. 75; Goud, 41 mm; 78.92 gram.
Met bijbehorend ivoren doosje.
John Goldingham (1768-1849), was de eerste officieel benoemde astronoom in dienst van de East
India Company met Madras als standplaats.
RAS(mn)X.1850(80)
"John Goldingham Esq. Is known to science by his long occupation of the post of Astronomer at
Madras. As Astronomer he published two volumes of observations of the length of the pendulum, of
the velocity of sound, of meteorological phenomena, as well as determination of the longtitude of
Madras, and a discussion of the longdtudes of the three Presidencies" (I, 180-1; 386)
RAS. I. 1826 (549)
1821-22, led expedition to Sumatra and adjacent islands to determine length of seconds pendulum
on the equator; published 1826. Report "together with a deduction of the Figure of the Earth, by
combining the Equator, Madras and London Experiments, with full account of the expedition."
Lit. Col. R.H. Philimore: Historical Records of the Survey of India; Volume I; biz. 337 en 338;
Volume n , blz.402; Collectie Munthandel verschoor
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Romein de Hooghe en de penning op
het honderdjarig bestaan der Verenigde
Oostindische Compagnie in 1702
zittende vrouw met een stedenkroon op
Op 20 maart van vorig jaar was het
het hoofd. Zij is de personificatie van de
precies vier eeuwen geleden dat de
Staten-Generaal het octroy opte vereeningeVerenigde Oostindische Compagnie. In
haar rechterhand houdt zij een omhoog
der compagnieën uitvaardigden. Het
gestoken zwaard; op de punt ervan rust
octrooi markeert het begin van de
een lauwerkrans. Met haar linker
Verenigde Oostindische Compagnie.
elleboog leunt zij op een opengeslagen
Bijna tweehonderd jaar lang zou de
boek met zeven afhangende zegels, ligVOC een belangrijke rol spelen in het
gend op een sokkel; in haar linkerhand
economische leven van de Republiek.
houdt zij het uit 1602 daterende octrooi
Door middel van tentoonstellingen in
met afhangend zegel. Haar rechtervoet
musea en andere manifestaties werd
steunt op een krukje in de vorm van een
vorig jaar uitgebreid stilgestaan bij de
schildpad. Voor haar voeten en rechts
stichting van Europa's grootste multivan de sokkel liggen gevulde hoorns van
nationale onderneming van de 17* en
overvloeds, geheel rechts zit een vogel.
18''^ eeuw. In schril contrast met de
Achter haar zijn twee zuilen uitgebeeld,
feestehjkheden van nu staat het stilwaarvan de voorste is versierd met een
zwijgen van driehonderd jaar geleden,
toen de VOC zijn eerste eeuwfeest vierde. gekroonde leeuw met geheven zwaard
en pijlenbundel. Op de achtergrond een
Noch de resoluties van Heren XVII,
kalme zee. Op de sokkel staat de letter
noch die van de kamers Amsterdam en
C, het Romeinse cijfer voor 100. Het
Zeeland maken melding van feestelijkomschrift luidt: IN ALTERA S^CULA
heden; draaiboeken voor parades en
feestgelagen ontbreken.' De stilte is des PERGO, hetgeen betekent: IN VOLGENDE
te opmerkelijker wanneer we bedenken EEUWEN GA IK VOORT. In de afsnede staat
in Romeinse cijfers het jaartal 1702.
dat de Compagnie in 1702 nog steeds
Op de keerzijde is een schip afgebeeld,
een florerend bedrijf was. Ook aan de
voortroeiend op een onstuimige zee.
prentkunst en aan de pamfletliteratuur
lijkt het jubileum onopgemerkt voorbij In top voert het een wimpel met het
voc-monogram. Aan boord bevinden
te zijn gegaan: in de standaardwerken
zich zes gehelmde krijgers die ieder een
is niet één prent of pamflet terug te
vinden, die op de viering van het eeuw- schild dragen met het wapen van een
van de zes steden waar een kamer van
feest betrekking heeft. Daar staat
tegenover dat het overlijden van koning- de VOC was gevestigd. Links zijn de zuistadhouder Willem III op 19 maart van len van Herkules uitgebeeld; boven de
datzelfde jaar leidde tot een ware stort- einder schijnt de zon. Het Latijnse
omschrift luidt: IN\1A NULLA MA,
vloed aan pamfletten en prenten.hetgeen betekent: GEEN WEG IS ONBEGAANBAAR, in de afsnede staat het
Inleiding
opschrift FAVENTE DEO, MET GODS HULP.
Een van de zeer weinige tastbare herDaaronder bevindt zich de signatuur:
inneringen aan de viering van het eerste ARONDEAUX F. Vin de penning van
eeuwfeest is de penning van de Amster- Reinier Arondeaux zijn exemplaren
damse medailleur Reinier Arondeaux.'
bekend in goud en in zilver.••
Deze vertoont op de voorzijde een
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Het ontstaan van de penning op het
eeuwfeest
Uit de archieven van de Verenigde
Oostindische Compagnie blijkt dat het
voornemen om een eeuwfeestpenning
te laten slaan voor het eerst ter sprake
kwam aan het einde van de voorjaarsvergadering van Heren XVII, de
hoofddirectie van de jubilerende Compagnie. Aan het begin van de 18'''^ eeuw
vergaderden Heren XVII slechts drie
maal per jaar, waarbij uitsluitend
gesproken werd over een van tevoren
vastgestelde agenda. In de voorjaarsvergadering, die van 13 tot 18 februari
1702 te Amsterdam werd gehouden,
stond de vervaardiging van de jubileumpenning niet op de agenda. Kennelijk
werd er in de wandelgangen door eenige
leden wel degelijk over gesproken,
waarna het voorstel in de vergadering
ter sprake kwam. Heren XVII besloten
het Haags Besogne opdracht te geven
om een ontwerp voor een dergelijke
penning te concipiëren en dit in de
volgende vergadering van Heren XVII
te presenteren.' Het Haags Besogne
was een zeer invloedrijke, uit tien
bewindhebbers bestaande commissie,
die haar naam ontleende aan het logement van de Compagnie te Den Haag
waar de vergaderingen plaats vonden.
Het had tot taak om de uit Azië overgekomen papieren te lezen, samen te

vatten en voor Heren XVII een conceptantwoord op te stellen. Daarnaast kreeg
het Besogne een grote verscheidenheid
aan taken opgedragen, die Heren XVII
om tal van redenen niet zelf konden
afhandelen. Een van die taken was de
vervaardiging van de jubileumpenning.''
Met grote voortvarendheid zette het
Besogne zich aan het werk om het
besluit van Heren XVII ten uitvoer te
brengen. Uit de notulen van de vergadering van 23 maart blijkt dat de
Heren van het Besogne enkele malen
hadden gesproken met liiijden die
saecken kiindigh waren. Onduidelijk
blijft wie die lieden waren: zij worden
niet bij naam genoemd. Op basis van
de ingewonnen inlichtingen besloot het
Besogne eenparig om Heren XVII het
volgende advies voor te leggen: ter
gelegenheid van het eeuwfeest behoorde
een penning te worden geslagen. De
jubilerende Compagnie diende de
kosten van beide stempels voor haar
rekening te nemen. Met die stempels
zouden penningen in goud en in zilver
worden geslagen, die uitsluitend
bedoeld waren voor de bewindhebbers,
de advocaten en de beëdigde hoofdparticipanten. Naar believen konden zij
een exemplaar van de penning in goud
of in zilver afnemen. Wie een penning
bestelde, betaalde uitsluitend de goudof zilverwaarde. Gouden penningen
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Penning op het eerste
eeuwfeest van de
Verenigde Oost-Indische
Compagnie, 1702, door
Reinier Arondeaux,
goud 181,74 gram
(verzameling Teylets
Museum, Haarle?n)

zouden ongeveer ƒ250,- kosten. Uitgaande van een goudprijs in 1702 van
ƒ46,- per once van 30,76 gram, zouden
de penningen in goud ongeveer 167 gram
per stuk wegen. De notulen vermelden
de prijs van de penning in zilver niet,
maar omschrijven deze als advenant.
Overigens was de Compagnie er veel
aan gelegen ervoor te zorgen dat de
penningen uitsluitend terecht kwamen
binnen de eigen kring. In het advies
aan Heren XVII stelde het Besogne
voor commissarissen aan te wijzen om
aanwezig te zijn bij het schroeven van
de penningen. Zij behoorden de
stempels in bewaring te houden, totdat
het benodigde aantal was geschroefd.
Daarna zouden de stempels in aanwezigheid van de commissieleden
gebroken en vernietigd worden. Bij de
notulen van de vergadering van het
Haags Besogne was onder de annexe
bijlaegen sub no. 3 een tekening van de
penning gevoegd. Deze bevindt zich
thans niet meer bij de archiefstukken.'
Op 21 juni werd het advies van het
Haags Besogne in de vergadering van
Heren XVII besproken. Heren XVII
besloten om de penning op het eeuwfeest inderdaad te laten slaan. Om het
genomen besluit ten uitvoer te brengen,
stelden zij een zeven leden tellende
commissie in bestaande uit de eerste en
tweede advocaat van de Compagnie
Pieter van Dam en Everhard Scott, de
heren De Graeff en Geelvinck namens
de kamer Amsterdam, De Huybert
namens de kamer Zeeland, Velius
namens de kamers Hoorn en Enkhuizen
en Boogaert namens de kamers Rotterdam en Delft.^ Ruim een halfjaar lang
horen we niets meer over de jubileumpenningen: pas op maandag 5 maart 1703
komt het project opnieuw ter sprake
in de vergadering van Heren XVII.
Besloten wordt om eenieder toe te
staan niet één exemplaar van de penning
te bestellen, maar twee.^ Dit zou erop
kunnen wijzen, dat de intekening op de
jubileumpenning tegenviel en dat men

hoopte op deze wijze meer exemplaren
af te kunnen zetten. De penningen
waren nu vrij snel klaar, want 15 dagen
later tekende de Amsterdamse bewindhebber Pieter de Graeff in zijn almanak
over het jaar 1703 aan dat hij zijn zoon
Jan een zilveren exemplaar had
geschonken.'" Eind september 1703
ontving Reinier Arondeaux een bedrag
van ƒ 1671. Het betrof hier een betaling
voor een van de stempels èn voor het
fatsoen (maakloon) voor 160 exemplaren van de penning. De stempelsnijder werd niet betaald door Heren
XVII of door het Haags Besogne, maar
door de kamer Amsterdam." Immers
Heren XVII en het Haags Besogne
vormden colleges die niet permanent
bijeen waren en die niet beschikten
over een eigen bestuurlijk apparaat.
Voor de uitvoering van hun besluiten
waren zij afhankelijk van de organen
van de kamers Amsterdam en Zeeland.'^
Uit de rekening in het Journaal van
de Opperboekhouder blijkt dat Arondeaux
160 exemplaren van de penning leverde.
Onduidelijk blijft hoeveel daarvan in
goud en hoeveel in zilver waren geslagen. Over de afrekening van de
kosten van het door Arondeaux voor de
penningen gebruikte goud en zilver is
in het Journaal van de Opperboekhouder niets terug te vinden: kennelijk
betaalden de voc-bestuurders rechtstreeks aan de medailleur. Of de stempels
na het schroeven van de benodigde
exemplaren inderdaad werden gebroken,
zoals het Haags Besogne had geadviseerd, blijkt niet uit de bronnen. Het
ligt echter voor de hand aan te nemen
dat dit daadwerkelijk gebeurde.''
Tamelijk onverwacht duikt de
penning op het eerste eeuwfeest enkele
jaren later nog een laatste maal op in
stukken in het VOC-archief: tijdens de
vergadering van de kamer Amsterdam
van donderdag 7 februari 1709 bleek
dat niet alle door Arondeaux geschroefde
penningen waren verkocht. De heren
van de ontfang lieten weten nog enkele
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exemplaren in hun bezit te hebben; zij
wilden weten wat ermee diende te
geschieden. In de resolutie wordt
gesproken van eenige goude en silvere
Medailles of gedenkpenningen. Na overleg
besloot de vergadering de heren van
de ontvang te machtigen om de nog
resterende exemplaren te verkopen aen
die geene, die daer na moghte komen te
vragen, waarna de opbrengsten in de
kas van de Compagnie gestort dienden
te worden.'"* Overigens is het niet zo
vreemd dat een aantal penningen overbleef: in maart 1702 telde de voc 66
ordinaris en extra-ordinaris bewindhebbers, 2 advocaten en 9 beëdigde
hoofdparticipanten. 15 Zelfs als eeniender
van hen twee exemplaren van de penning
afnam, bleef er nog altijd een aantal
over.

en meer dan eens het burgemeestersambt bekleden. Na het overlijden van
zijn vader op 4 mei 1664 erfde Pieter
niet alleen de heerlijkheid Zuid-Polsbroek,
maar hij nam tevens diens zetel als
bewindhebber van de kamer Amsterdam
van de VOC over. Van moederszijde zou
hij later de heerlijkheden Purmerland
en Ilpendam erven. Aan een carrière in
de stedelijke politiek kwam in 1672 een
abrupt einde toen stadhouder Willem
III het Amsterdamse stadsbestuur van
tegenstanders zuiverde. De staatsgezinde De Graeff, wiens vrouw
verwant was aan Johan de Witt, zou
nooit meer een functie in de stedelijke
politiek bekleden. In plaats daarvan
wijdde hij zich aan het bewindhebberschap bij de VOC, dat hij meer dan

Het dagregister van Pieter de GraefF
(1638-1707), bewindhebber van de
kamer Amsterdam
Uit de archieven van de voc valt in
grote lijnen op te maken hoe de
penning op het eerste eeuwfeest van de
Compagnie tot stand kwam. We weten
wat Reinier Arondeaux van de
Compagnie ontving en hoeveel exemplaren er van de penning werden
geschroefd. Toch blijft nog een aantal
vragen onbeantwoord. Bijzonder
jammer is vooral het ontbreken van de
ontwerptekeningen, die niet langer als
bijlagen bij het verbaal van het Haags
Besogne te vinden zijn. Er is echter
nog een bron die licht werpt op het
ontstaan van de jubileumpenning: het
dagregister uit de jaren 1699-1703 van
de reeds genoemde Amsterdamse
bewindhebber Pieter de Graeff.
Pieter de Graeff werd op 15 augustus
1638 geboren als zoon van Comelis en
Catharina Hooft. Cornelis de Graeff,
die bewindhebber van de VOC was en
die nog geen halfjaar na de geboorte
van zijn zoon lid werd van de Amsterdamse
vroedschap, zou een zeer belangrijke
rol spelen in de Amsterdamse politiek
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Pieter de Graeff
(1638-nOl), door
Caspar Netscher,
olieverf op doek
(foto: Rijksmuseum
Stichting^ Amsterdam)

42 jaar bekleedde. Ook legde hij zich
toe op de exploitatie van zijn heerlijkheden Zuid-Polsbroek, Purmerland en
Ilpendam. Hij had een levendige interesse voor landbouw, veeteelt en architectuur. Daarnaast deed hij onderzoek
naar de geschiedenis van zijn eigen
geslacht.'^
Tot aan zijn dood op 3 juni 1707
hield Pieter de Graeff trouw dagboeken
en journalen bij, waarin hij allerhande
dagelijkse voorvallen optekende.''' Als
gezegd was De Graeff lid van het
Haags Besogne en van de commissie,
die op 21 juni 1702 van Heren XVII
opdracht had gekregen zorg te dragen
voor de totstandkoming van de eeuwfeestpenning. In zijn dagboek komt
het project een aantal malen ter sprake.
Uit die passages blijkt dat De Graeff
een voortrekkersrol speelde bij de totstandkoming van de eeuwfeestpenning.
De eerste vermelding dateert van
vrijdag 3 maart 1702. De Graeff noteert
in zijn dagboek dat hij die ochtend om
tien uur van Amsterdam naar Haarlem
vertrok. Voordat De Graeff, die vergezeld werd door zijn dochter Agneta
(1663-1725) en door Christoffel Munster,
de stad verliet, bracht hij een bezoek
aan Reinier Arondeaux. Hij verzocht de
medailleur hem naar Haarlem te willen
volgen. Of Arondeaux gehoor gaf aan
de oproep is niet duidelijk, maar zeker
is wel dat bewindhebber en medailleur
elkaar later die dag niet troffen. In
Haarlem wendde De Graeff zich tot
de vermaarde prentmaker Romein de

Hooghe, die een statig herenhuis aan
de Nieuwe Gracht bewoonde."* De
bewindhebber had zes flessen Engels
bier voor De Hooghe bij zich. Beide
heren spraken vervolgens over de
eeuwfeest-penning: hij R. de Hooghe
verthoonde aen mij diverse concepten van
een Penning te maecken op het Jubileum
vand^Oost Indsche Comp., die hij aengenomen heeji aen mij in den Haege te
sullen toesenden.^'^
Klaarblijkelijk was het De Graeffs
bedoeling geweest een bijeenkomst te
beleggen met ontwerper en medailleur.
De Hooghe hield zich keurig aan zijn
woord, want drie dagen later ontving
De Graeff in het logement van de
Compagnie te Den Haag met de post
twee concepten tot 't maecken van een
stempel tot een medalie op ï Jubilaeum
van d'Oost Ind. Comp. en een beschrijvingh
of uijtlegging bij vorme van missive daernevens. Ontwerptekeningen en brief
overhandigde De Graeff aan tweede
advocaat Everhard Scott, om de
stukken in te brengen in de vergadering
van het Haags Besogne.-" Eind juni
bespraken Heren XVII het voorstel van
het Haags Besogne. Wellicht stelden
zij enige wijzigingen in het ontwerp
voor, want enkele dagen later ontving
De Graeff van De Hooghe twee
nieuwe tekeningen voor de penning.^'
De passages in het dagregister van
Pieter de Graeff maken duidelijk dat
met de in de notulen van het Haags
Besogne genoemde blijden die saecken
kundigh, Reinier Arondeaux en Romein

/?»e.

Dagverkael van
Pieter de Graeff,
d.d. 3 maart 1702
(foto: Gemeejitearchief
Amsterdam, Familiearchief De Graeff)

- ^
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Guillaume UI, een geschiedenis van het
de Hooghe zijn bedoeld. Het was
leven van de koning-stadhouder aan de
Romein de Hooghe die het ontwerp
hand van penningen. In het werk is ook
voor de eeuwfeest-penning verzorgde.
een aantal afbeeldingen opgenomen
Uit het dagboek blijkt dat bewindhebber en kunstenaar zeer goed met elkaar van de triomfbogen, die in februari
1691 ter gelegenheid van de intocht
bevriend waren. De Graeff bezat een
van Willem III waren opgericht.^*
hofstede te Heemstede, waar hij veelvuldig vertoefde. Onderweg van
Daarnaast is van enkele penningen
Amsterdam naar Heemstede zocht hij
bekend dat De Hooghe er ontwerpen
Romein de Hooghe geregeld te Haarlem voor leverde. Het oudste voorbeeld
op. Hij ontbeet er, ging bij hem op de
betreft de penning op de moord op
koffie en dineerde er samen met zijn
de gebroeders De Witt op 20 augustus
dochter. Soms bracht hij thee, koffie1672. Van de penning bestaan gesigneerde
bonen of flessen bier mee voor de
en ongesigneerde exemplaren, de eerste
kunstenaar en zijn vrouw.^^ Daarnaast
op naam van Pierre Aury. Van de fraaie
was er sprake van zakelijke contacten:
allegorische voorstelling die de keerDe Hooghe maakte het ontwerp voor
zijde van de penning siert, bevindt zich
de trappen van De Graeffs huis in
in de verzameling van Rijksmuseum
Ilpendam, en ook is er sprake van door Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden
De Hooghe geleverde tuinvazen en van een pentekening. Deze wordt op
een ontwerp voor een stenen schutting. stilistische gronden aan Romein de
De daartoe benodigde hardsteen was
Hooghe toegeschreven.2'
afkomstig uit Lingen. De Hooghe was
Voorts wordt De Hooghes naam in
in 1689 door Willem III benoemd tot
verband gebracht met de totstandcommissaris van de bergwerken in dit
koming van vroedschapspenningen van
Duitse graafschap.23
de steden Haarlem in 1687, Rotterdam
in 1689 en Alkmaar in 1693. Het
ontwerp voor de Haarlemse vroedschapsRomein de Hooghe als ontwerper
penning werd in 1915 door Van
van penningen
Kerkwijk aan Romein de Hooghe
Romein de Hooghe (1645-1708) was
een van de meest productieve grafische toegeschreven. Ter ondersteuning van
zijn hypothese wees hij op de verwantkunstenaars van de Republiek in het
schap met enkele prenten van
laatste kwart van de 11^'' eeuw. Hij
De
Hooghe en het feit dat de kunstegenoot vooral bekendheid vanwege zijn
naar op dat moment te Haarlem
etsen van historische gebeurtenissen.
Daarnaast trad hij ook op als illustrator woonde, waar hij een zeer gezien man
van een zeer groot aantal boeken.2** De was. Concrete bewijzen ontbreken
echter.2^ Veel meer zekerheid bestaat er
Hooghe geldt als een aanhanger van
aangaande de Rotterdamse vroedWillem III en wordt gezien als de
schapspenning. In het Rotterdamse
belangrijkste vormgever van de propaGemeentearchief is een brief bewaard
ganda van de koning-stadhouder. Zo
gebleven van de hand van De Hooghe,
wordt hij beschouwd als de artistieke
gericht aan de magistraat van de stad.
genius achter de feestelijke intocht van
Willem ni in Den Haag in februari 1691.^^ Boven de brief, die dateert van 4 januari 1689, zijn met vlugge hand vijf
Ook op het gebied van de penningschetsjes getekend, bedoeld als ontkunde was de Haarlemse kunstenaar
werpen
voor penningen. Geen van de
geen onbekende. Zo verzorgde hij samen
ontwerpen
is daadwerkelijk uitgevoerd,
met zijn leerling Adriaan Schoonebeek
al
lijkt
één
van
de vijf toch de basis te
(1657/8-1705) de platen voor Nicolaas
vormen
voor
de
uiteindelijke Rotterdamse
Chevalier's boek Histoire métallique de
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vroedschapspenning.^' Vier jaar later
van het Rijksprentenkabinet te Amsterop 29 juli 1693 kwam het bestuur van
dam bevinden en die aan De Hooghe
de stad Alkmaar met medailleur Reinier worden toegeschreven, bedoeld geweest
Arondeaux overeen dat laatstgenoemde als ontwerpen voor penningen. Het
stempels zou leveren voor de nieuwe
betreft hier etsen van de hoofdrolvroedschapspenning. Het contract ver- spelers in de Derde Engelse Oorlog
meldt uitdrukkelijk dat Arondeaux voor (1672-1674). Geen van deze ontwerpen
wat het stempel voor de keerzijde
werd echter uitgevoerd.^^
betrof sal hebben op te volgen het laaste
Model bij den Heer Romeijn de Hooge
De eeuwfeestpenning in veilingen en
geteekent. In het contract wordt voorts
verzamelingen
gesteld dat de beoordeling van de
In de meeste openbare verzamelingen
kwaliteit van de stempels van Arondeaux is de eeuwfeestpenning aanwezig.
aan De Hooghe wordt overgelaten.^o
Vrijwel altijd gaat het daarbij om
In de periode november 1689-januari zilveren exemplaren. Alleen Teylers
Museum bezit een gouden afslag van
1691 ontving Romein de Hooghe van
de penning. Het exemplaar uit het
de stadhouderlijke thesaurie een betaling voor twee medaelies mitsgaders een Koninklijk Penningkabinet werd in
gesnede plaet en de ajfgedruckte exemplaren 1914 ontvreemd.
van Sijne Majesteits victorije in Irlandt.
- Teylers Museum: invnr.: TMNK.01414a;
Volgens Snoep, die de rekening in 1975
gewicht: 181,74 gram. Het exemplaar
publiceerde, is het niet mogelijk de
werd in 1878 aangekocht uit de verpenningen te identificeren, omdat er
zameling J.S. van Coevorden.
juist in deze jaren zoveel gedenk- Museum Het Koninklijk Penningkapenningen ontstonden."
binet: invnr.: KPK.03492; gewicht:
181,5 gram. Het exemplaar werd in
Een laatste penning, waarvoor De
1822 aangekocht uit de verzameling
Hooghe het ontwerp maakte, dateert
Simonsz.
uit het jaar 1700. Vijfjaar eerder was
een Schotse handelscompagnie voor
Afrika en Indië opgericht. Van koning- Ook duikt de penning met enige regelstadhouder Willem III had de stichter
maat op in veilingen. Ik trof de eeuwvan de Compagnie, William Patterson, feestpenning 135 maal in \^'^<', 19'^'= en
toestemming gekregen om een neder20""^ eeuwse veilingcatalogi aan. In
zetting te stichten in Darien in Noord- 126 gevallen ging het om zilveren
oost-Panama. Onder leiding van
penningen en in één geval om drie
Alexander Campbell raakten de Schotten loden exemplaren, die ik hier verder
op 8 februari 1700 bij Toubocan slaags
buiten beschouwing laat. In de volgende
met de Spanjaarden. Uiteindelijk moesten acht gevallen betrof het gouden exemde Schotten, die numeriek verre in de
plaren:
minderheid waren, hun kolonie op- veiling Wouter Valckenier 16 april
geven. Bij terugkeer in Schotland liet
1710, gouden med. nummer 9:
de Compagnie een penning slaan, die
II7V4 engels (180,33 gram), in een
in goud aan Campbell werd uitgereikt
ivoren doos.
en in zilver aan diens officieren. De
- veiling Wouter Valckenier 16 april
Hooghe maakte enkele ontwerpen voor
1710, gouden med. nummer 10:
de penning, waarbij hij zich baseerde
118'/2 engels (182,25 gram), in een
op door Campbell zelf gemaakte
ivoren doos.
schetsen en aantekeningen.'^
- veiling 10-9-1714 (R. Albers, Den
Haag), nr. 34: 5 once, 19 engels
Wellicht zijn ook de zes portretten
(183,022 gram).
in medaillon, die zich in de verzameling
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4 Voor een beschrijving van de penning, zie:
Loon, G. van, Beschiyving der Nederlandsche
Historiepenningen, TV, 's-Gravenhage 1731,
p. 303-304.
5 Archief van de Verenigde Oostindische
Compagnie, invnr. voc 4462, notulen Haags
Besogne, d.d. donderdag 23 maart 1702. Het
archief van de voc bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag: ae?i de Heren van
dese besoignes voorgedragen sijndc, dat op, ojfeven
voor het scheijden van dejonxt gehoudene Vergaederingh van de Zeventiene, door eenige leden
discours gewijze was voorgestelt, off men bij
't expireren van de eerste eeuw off honden Jaeren
sedert den Aenvangh en erectie van de Comp:
[...], niet behoorde ter gedaghtenisse vandien te
doen slaen een Medaille off gedenckpenningh met
een inscriptie off Sinnebeelt daeitoe applicabel (...)
Het gewicht van de gouden exemplaren
6 Gaastra, E, Bewind en beleid bij de VOC
hgt tussen 180 en 183 gram. Van de
1612-1102, Zutphen 1989, p. 51-52. Het
Haags Besogne telde tien leden: vier bewindzilveren exemplaren gaven de veilinghebbers uit de kamer Amsterdam, twee uit
catalogi niet altijd het gewicht: van 32
Zeeland en één uit elk van de vier kleine
van de 126 penningen die ik tegenkwam,
kamers hadden zitting. Op 23 maart 1702
waren dit: voor de kamer Amsterdam: Joan
ontbrak de vermelding van het gewicht.
Huydekoper (1625-1704), heer van MaarsseVan de resterende 94 penningen wogen
veen, Pieter de Graeff (1638-1707), vrijheer
er 13 tussen 104 en 111 gram en 81 tusvan Zuid-Polsbroek, Gerrit Hooft
(1649-1717) en Wouter Jacobsz. Valckenier
sen 117 en 126 gram. Eén exemplaar
(1659-1710); voor de kamer Zeeland:
woog slechts 60 gram. Dit werd op
Cornells Kien (1640-1708) en David de
23 juni 1873 bij G.Th. Bom geveild. »
Huybert (1658-1719); voor de kamer Hoorn:
Cornells Vehus (1651-1717), voor de kamer
Enkhuizen: Albert Nicolaas van Schagen,
NOTEN
heer van Lockhorst, voor de kamer Delft:
Nicolaes Adriaensz. Bogaert (1662-1746) en
1 Het honderdjarig bestaan van de Compagnie
voor de kamer Rotterdam: Jacob Emmery van
werd wel degehjk gevierd. In zijn dagjournaal
Wassenaar (1674-1724). Tevens waren aanschreef de Amsterdamse bewindhebber Pieter
wezig eerste advocaat Pieter van Dam
de Graeff: .f middags is geviert 't Jubileum van
(1621-1706) en tweede advocaat Everhard
d'Oost Ind. Comp. Zie: Gemeentearchief
Scott (1665-1714).
Amsterdam, famihearchief De Graeff, inv.nn 184.
2 In Knuttel, W.P.C, Catalogus van de pamfletten7 voc 4462, notulen Haags Besogne, d.d.
vei-zameling berustende in de Koninklijke Bibliodonderdag 23 maart 1702.
theek, m , 1689-11 li (herdr. Utrecht 1978),
8 voc 158, resoluties Heren XVII, d.d. 21 juni 1702.
vindt men maar liefst 50 pamfletten (nrs. 146719 ld., d.d. 5 maart 1703.
14725) op het overhjden van koning-stad10 GAA, familiearchief De Graeff, inv.nr. 222,
houder Willem III. Fredrik Mullers Nederalmanak over het jaar 1703, d.d. 20 maart:
landse Geschiedenis in Platen, I, 100-1702
aan mijn zoon Jan de Graeff' vereelt een silveir
(Atnsterdam 1863-1870) geeft de beschrijvingen
penning die d'Oost Ind. Comp. haer Jubeleum
van elf prenten op dezelfde gebeurtenis
doet slaen, geboekt 't penningboek f. 14.
(nrs. 3020-3030).
11 voc. 7143, Journaal van de Opperboekhouder
3 Naast prenten en pamfletten vormden penninvan de kamer Amsterdam, f 733, d.d. 30-9-1703:
gen in de 17''-" en 18''<' eeuw een belangrijk
bet: aen Reijnier Arondeaux voor een Stempel ter
artistiek medium. Op het overhjden van de
gedachtenis vant eijndigen der eerste, en
koning-stadhouder vermeldt de Catalogus
aanvangh van de tweede eeuw, zeiF het opreghten
der Nederlandsche en op Nederland betrekki?7g heb- van de Comp': comt met het fatsoen van 160 stux
bende gedenkpennitige?i, I, tot 1102 (Den Haag
p. ord no. 390: f 1611.
1903) van Het Koninklijk Penningkabinet
12 Gaastra, o.c, p. 149 e.v. Hij noemt de kamers uitnegen penningen (nrs. 1975-1983). Van het
voerders van de besluiten van de Heren Zeventien.
schilderij de Allegorie op de Kamer A?>isterdam 13 Van Loon, o.c. meldt dat de stempels, na
van de l'OC van de hand van Nicolaas Verkolje
het schroeven van de penningen, inderdaad
(1673-1746) in het Rijksmuseum wordt gezegd
werden gebroken.
dat het is vervaardigd naar de penning van
14 voc 247, resoluties kamer Airisterdam,
Arondeaux. Het heeft evenwel geen betrekking
d.d. 7-2-1709.
op het eeuwfeest van de Compagnie. Zie P. van 15 Voor een lijst van bewindhebbers van de
Thiel et al., All the Paintings of the Rijksmuseum
verschillende kamers, zie Gaastra o.c, p. 255
in A?nste7-dam, Amsterdam 1976, p. 571
e.v.

- veiling Balthasar Scott 4 oktober
1745, nr. 2095: 11 loot, 8'/4 engels
(181,868 gram).
- veiling De Vos Jbzn. et al. (G. Theod.
Bom, Amsterdam), suppl. nr. 3407:
182 gram (ƒ272.00).
- veiling Van Coevorden et al. 1878
(G. Theod. Bom, Ainsterdam), nr. 987:
182 gram (Teylers, ƒ280.00).
- veiling mevr. Snouck van Loosen et
al. 5-7-1886 (G. Theod. Bom,
Amsterdam), nr. 194: 182,7 gram.
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16 Zie voor de familie De Graeff en een recent
overzicht van de verschenen literatuur: Nederlands Adelsboek 85 (1993), 432 e.v.
28
17 De dagboeken maken deel uit van het familiearchief De Graeff in het Gemeentearchief
29
Amsterdam, toegangsnummer 76: het betreft
43 almanakken met voc-monogram op
de kaft (inv.nrs. 186-226), daterend uit de
periode 1662-1707. Daarnaast bestaan er aantekeningen, die De Graeff maakte tijdens zijn
talrijke reizen (inv.nr. 184).
18 Voor een afbeelding van het huis van De
Hooghe, zie: Otten, J., 'Biografie van
Romeyn de Hooghe'. In: De Boekenwereld
jrg. 5, nr. 1 (1988), p. 30-31.
19 Inv.nr. 184, dagregister van Pieter de Graeff
50
over de jaren 1699-1703, f 63: 1702 3 Maert
vrijdagh ben ick voor de middagh omtrent
10 uuren v. Amsterdam met mijn Dochter en
ChristoffelMunster tot Haertem (...) gereden.
Reijnier Arondeaux die ick en passant aensprack
hebbende aengenomen te volgen, doch hebbe ick hem
tot Haerlem niet vernomen. Ich hebhe eerst gespro- 31
ken met mijn Romeijn de Hooghe aan desselfs
Huijs die ick eerst 6 bouteilles met Engelse aal vereerde. Hij R. de Hooghe verthoonde aen mij diverse
concepten van een Penning te maecken op het Jubileum vand'Oost Idsche Comp., die hij aengenomen
heeft aen mij in den Haege te sullen toesenden.
20 Idem, f 65: maendagh 6 maert hebbe ick s'morgens met de Post bekomen van Romein de Hoge ii
concepten tot 't maecken van een stempel tot een
medalie op 't Jubilaeum van d'Oost Ind. Comp.
en een beschrijvingh of uijtlegging bij vonne van
missive daemcvens 'twelck ick heijde in handen
van den advocaat Everhai'd Scott hebbe gestelt.
21 Idem, f 82: zaterdag 1 juli [...] loij zijn over
5 uuren van Velsen na Haerlem gereden en heeft
Romeijn de Hooge mij terhant gestelt noch
2 Tekeningen tot penningen.
22 Zie ook Snoep, D.P., Praal en propaganda:
triumfalia in de Nom'delijke Nederanden in de
16''' en 17''' eeuw. Alphen aan de Rijn, 1975,
p. 177, noot 115: de etser De Hooghe is hier
zeker bedoeld, vooral ook nu blijkt dat de kunstenaar langdurig in contact stond met de familie
De Graeff. In het archief van Pieter de Graeff
32
(1638-1707) komen vele vei-meldingen van
De Hooghe voor.
25 Sliggers, B.C., 'Romeyn de Hooghe, Lingen,
Het Loo en Haarlem'. In: De Boekenwereld
jrg. 5, nr. 1 (1988), p. 43-49.
24 Zie Landwehr, J., R. de Hooghe as book illustrator, 1970; idem, R. de Hooghe, the etcher, 1973.
25 Zie Snoep, o.c, p. 91 e.v.
26 Chevalier, N., Histoire de Guillaume UI,
Amsterdam, 1692. Zie over dit werk: De
wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en 33
raj-iteitenverzamelingen ISSS-173S. Catalogus,
E. Bergvelt et al. ed., Amsterdam 1992, p. 92,
nr. 183; Landwehr (1970), p. 179.
27 Voor de tekening, zie: Kl'K invnr. D80.002 ;
Snoep, o.c., p. 104-105; voor de penning, zie
Van Loon, o.c. III, 87.1. In de opschriften
worden de gebroeders De Witt geprezen om
hun 'onberispelijke levenswijze' en hun 'zuivere onschuld'. Is de fervente Orangist De

Hooghe daadwerkelijk de ontwerper van deze
anti-Orangistische penning?
Kerkwijk, A.O. van, 'Romein de Hooghe als
ontwerper van penningen'. In: Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde (1915), p. 184-189.
In Penninget? uitgegeven door de Rotterdamse
Vroedschap, Rotterdam 1982 concludeert de
auteur op pagina 11: vergelijkt men nu deze vijf
ontwerpen viet de penning, dan ziet men, dat
daarin belangi-ijke wijzigingen zijn aangebracht,
en dat, zoo het tiitgevoerde ontwerp werkelijk
van Romein de Hooghe afkomstig is, deze een
geheel andere teekening jnoet geleverd hebben.
Van Kerkwijk o.c, p. 184 is veel stelliger:
hij noemt De Hooghe als ontwerper van de
penning.
RAA, Stadsarchief Alkmaar 1254-1815,
invnr. 270, contract tussen de stad Alkmaar en
Reijnier Arondeaux, 29-7-1693: Arondeaux
diende het ontwerp van De Hooghe na te
volgen met uijtlatinge van de letters Deais
Quassata Tuetur.
Snoep, o.c, p. 104. Voor de rekening, zie:
.-^RA, Archief Nassause Domeinen, invnr. 441
(of 741), ordonn. f 239v. Dat er in de jaren
1689-1691 veel penningen op Willem III
werden geslagen, is zeker juist. Of de conclusie gerechtvaardigd is dat om die reden de
door De Hooghe ontworpen penningen niet
geïdentificeerd kunnen worden, is minder
zeker. Vermoedelijk worden met twee medaelies de ontwerpen voor voor- en keerzijde van
één penning bedoeld. Het is zeer twijfelachtig
of de talrijke penningen die op Willem III
werden geslagen, door de koning-stadhouder
zelf werden betaald. Een uitzondering vormt
de penning, die uitgedeeld werd aan degenen
die de overtocht van Willem III bezongen.
Zie voor deze penning: Van Loon, o.c, III,
p. 530; Snoep, o.c, p. 99. Het hgt voor de
hand dat Willem III zich voor een ontwerp
wendde tot de belangrijkste grafische kunstenaar in zijn omgeving: Romein de Hooghe.
De voorstelling op de keerzijde van de
penning doet in elk geval aan werk van
De Hooghe denken.
Pratt Insh, G., The Company of Scotland
trading to Africa and the Indies, Londen /
New York, 1932, p. 191 e.v. Met dank aan
D. Verschoor, die mij hierop wees. Voor de
Medaille voor 'Ibubocan, zie: Joslin, E.C. et
al., British Battles ë Medals, Londen 1988,
nr. 19 en Medaille lUusti-ations, II, p. 209.
Volgens de Medaille Illustrations zouden in de
afsnede van de voorzijde van de penning de
initialen van de Leidse stempelsnijder Martin
Smeltzing te lezen zijn.
In 1915 concludeerde Van Kerkwijk dat er, na
grondige bestudering van de penningen uit het
tijdvak 1670-1708, verschillende stukken aan te
wijzen zouden zijn, waarvan het ontwerp aan
De Hooghe toegeschreven zou kunnen worden.
Ook meende hij dat een bestudering van de
door hem vervaardigde platen motieven zou
opleveren, die ook op penningen zijn gebruikt.
Helaas hebben Van Kerkwijks aanbevelingen
nog geen navolging gevonden.
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Onbekend maakt onbemind
Munten in de wereld van de Islam
28. De Khalji's: vorstelijke ambities eisen hun tol
Historisch overzicht
In AH689/AD1290 nam de Khzljijfalal
ed-din Firoz II de macht over in het
Sultanaat van Delhi. Hij behoorde tot
de Khalaj, een groep mensen van Turkse
of verturkste origine, woonachtig in het
oosten van Afghanistan.
Reeds tijdens de regering van
Moe'izz ed-din Mohammed bin Sam
hadden deze Khalaj deelgenomen aan
de veldtochten in India en het was ene
Mohammed Bakhtiyar Khalji geweest,
die de banier van de Islam naar Bihar
en Bengalen had weten te brengen
(AH 601 = AD 1204/5).
Zijn Afghaanse afkomst verzekerde
hem van de loyaliteit van de Afghaanse
notabelen in Delhi, die zich reeds lang
tekortgedaan hadden gevoeld onder de
voorgaande sultans. Bovendien kregen
de Indische moslims nu wel verantwoordelijke posten in het regeringsapparaat - dit in tegenstelling tot de
door Balban gevoerde politiek.
Er bleven voor de sultan nog genoeg
dreigingen over: zo moest een opstand
in Kara worden onderdrukt en een aanval van de Mongolen afgeslagen. Hij
was hiertoe in staat omdat hij een sohde
gegrondveste staat had overgenomen.
Zo konden de Khalji's het zich
veroorloven om grote groepen tot de
Islam bekeerde Mongolen tot hun
grondgebied toe te laten; ook in latere
jaren tijdens de Tughluq-dynastie
zouden velen van buiten India het
sultanaat binnenkomen en daardoor de
Indo-moslim-cultuur versterken.
De dynastieke geschiedenis van deze
tweede groep Sultans van Delhi zou
slechts dertig jaar omvatten en een
ontluisterend beeld geven van de strijd
om de macht.

In 1296 werd de op leeftijd zijnde
sultan vermoord door zijn neef en gunsteling ^Ala ed-din Mohammed Shah II.
Deze Mohammed is wel de meest
aansprekende figuur uit de Khaljidynastie. Hij vond zichzelf een soort
Alexander de Grote en droomde van
een groot rijk. Nadat hij met succes
strijd had geleverd in het oosten en de
Deccan, veroverde hij in 1296 Devagiri
(Deogir), de hoofdstad van de Yadava's,
wat hem een enorme buit opleverde.
Wat te denken van niet alleen b.v. edelstenen, parels, 12 ton zilver, maar ook
nog zeven ton goud?
Op de terugweg naar Delhi vroeg hij
de sultan naar zijn legerkamp in Kara
te komen om hem deze buit aan te
bieden en om zich te verontschuldigen
voor het feit, dat hij Firoz om de tuin
had geleid omtrent het doel van de
veldtocht. De voorgewende bedoeling
was een aanval op Chanderi geweest.
Waarschuwingen van zijn getrouwen
in de wind slaand, voldeed Firoz toch
aan het verzoek en werd vermoord.
Mohammed liet zich uitroepen tot
sultan en marcheerde noordwaarts. De
weduwe van Firoz had onmiddellijk
haar jongste zoon onder de naam
Ibrahim Shah I op de troon geplaatst,
maar dit kon in de hoofdstad niet op
voldoende steun rekenen. Aldaar deed
het begeerde metaal zijn werk onder de
notabelen, moeder en zoon moesten
vluchten en zo was Mohammed in zijn
opzet geslaagd.
Tijdens zijn regeringsperiode (12961316) werd veel oorlog gevoerd. Jaren
achtereen moesten horden Mongolen,
die zelfs tot Delhi konden doordringen,
worden teruggeslagen. Aan het steeds
weerkerende gevaar van die kant kwam
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pas in 1306 een einde toen zij zich terugtrokken naar Centraal-Azië.
Met een reeks van veroveringen
breidde hij zijn rijk enorm uit: Gujarat
in 1297/8, na een langdurig beleg het
sterke fort Ranthambhor en in 1303
de evenzeer moeilijk neembare vesting
Chitor (thans als Chittaurgarh op
de kaart).
In 1305 werd Malwa toegevoegd,
Rajputana verder onderworpen, waarna
in 1310 een enorme buit werd weggedragen vanuit Warangal in Tilangana.
Al dit geweld had uiteraard wel tot
gevolg dat het schatten geld kostte.
Zware belastingen werden aan de
bevolking opgelegd, mede in de hoop
dat die wel wat anders aan het hoofd
zou hebben dan in opstand komen.
Privileges werden ontnomen aan
invloedrijke Hindoes, het landrentesysteem herzien, terwijl een netwerk
van spionnen tijdig broeinesten van
onrust moest zien op te sporen.
In arren moede verlaagde hij maar
de prijzen van de eerste levensbehoeften, zodat de soldaten in elk geval van
een lager soldij konden rondkomen; de
Hindoe-bevolking daarentegen
verarmde zienderogen. Mohammed
beschikte over een bekwame legeraanvoerder, de uit Gujarat afkomstige
en tot de Islam bekeerde Hindoe Malik
Kafur. Diens succesvolle veroveringstochten brachten hem zelfs tot aan
Madura, de hoofdstad van de Pandya's
in het zuiden van het immense subcontinent (1310/1311).
Aanhoudende druk moest door
Malik Kafur worden uitgeoefend om
met name het roerige Devagiri onder
de duim te houden, maar de verslechterende situatie aan het hof dwong
hem naar Delhi terug te keren: de sultan was ziek en zijn gezag werd door
intriges ondermijnd. Gujarat kwam
in opstand, Devagiri ontworstelde
zich aan zijn greep en tijdens dit alles
overleed de sultan als een teleurgesteld
man.

Vier jaar tevoren had hij zijn oudste
zoon Khidr Khan tot zijn opvolger
benoemd. Malik Kafur had echter
andere plannen: na terugkeer in Delhi
had hij Khidr Khan gevangengezet en
Shihab ed-din Omar - een zoontje van
de sultan van vijf of zes jaar - op de
troon gezet. Zelf maakte hij als regent
uiteraard de dienst uit, strevend naar de
hoogste macht.
Dit ging echter Mohammeds derde
zoon Moebarak te ver: hij vermoordde
Malik Kafur en zette Omar aan de
kant.
Deze Qutb ed-din Moebarak (13161320) bleek echter minder geschikt
voor de moeilijke taak. Verschillende
door zijn vader genomen maatregelen
werden teruggedraaid en allerlei
vormen van corruptie begonnen de kop
op te steken.
Zijn rechterhand was een slaaf uit
Gujarat, door hem Khusru Khan
genoemd. Gujarat en Devagiri werden
opnieuw tot de orde geroepen, terwijl
Khusru Khan met het leger veel buit
wist te vergaren in Warangal. De
geschiedenis herhaalde zich: het bracht
hem op het idee zelf de macht te
grijpen. Door Moebarak teruggeroepen
uit de omgeving van Madura vermoordde hij de sultan en kwam op
de troon als Nasir ed-din Khusru
(AH729/AD1320).
Een kleine groep was echter van
mening dat deze vroegere slaaf en tot
de Islam bekeerde Hindoe een gevaar
zou betekenen voor de Islam. Deze
mening werd naar voren gebracht door
een zekere Ghazi Tughluq, gouverneur
van Dipalpur in de Punjab. Diens
verzoeken om steun vond bij andere
gouverneurs weinig gehoor, maar
Khusru zag het gevaar en stuurde zijn
broer met een leger op hem af.
Tughluq behaalde de overwinning en
marcheerde ormiiddellijk door naar Delhi.
Wederom won hij de slag tegen een leger,
geleid door Khusru zelf, die gevangengenomen en terechtgesteld werd.
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geloof'; met het woord duniya wordt
hier de aardse wereld bedoeld in tegenstelling tot het hiernamaals.
Als het voorgaande op het muntje is
ontcijferd, weten we dat we hier te
maken hebben met een paika van
Wat zien we heden ten dage van
Jalal-ed-din Firoz II (1290-1296), de
hun muntslag terug?
eerste Khalji-sultan.
Het eenvoudigste muntstukje was de
Van iets meer waarde was de 3 V2 gram
koperen 'adli met een gewicht van rond
de twee gram. Het dankt zijn naam aan wegendeyVftf/(of jaithala), een biljoenen
de tekst op de voorzijde, die begint met munt waarin voor ongeveer 5% zilver
het woordje 'adl {edel/verheven) gevolgd was verwerkt.
door de naam van de sultan.
De voorzijde geeft de volledige
Meer voorkomend is de koperen paika teksten van de paika; de keerzijde is
tweetalig: in het midden in het Aravan ruim vier gram (zie foto 1). Voor
een juiste toeschrijving moeten we letten bisch Firoz shah, terwijl het Nagariomschrift laat weten: Sri Sulatajalaludi.
op de tekst van de keerzijde. Op de
voorzijde staat namelijk vermeld: es-siilDit waren uiteraard geldstukjes voor
tan/d-a^zam "de zeer grote (verheven)
het dagelijks verkeer. Voor grotere
sultan", een tekst die we bij meerdere
betalingen was de zilveren tanka van
sultans van Delhi kunnen aantreffen.
tegen de 11 gram in gebruik, een fraaie
munt door een weelde aan tekst, zoals
De keerzijde vermeldt de "laqab"
foto 2 laat zien.
(een gewoonlijk religieus getinte
erenaam^ Jalal ed-dii/niya wa ed-din
Op de voorzijde lezen we in vier regels:
"glorie van de wereld en van het
es-sultan el-a^zam
jalal ed-duniya wa ed-din
aboe el-moezajfar Firoz Shah "vader
van de overwinnende Firoz Shah"
es-sultan
De keerzijde vermeldt binnen het
vierkant:
el-ima?n
Het Sultanaat van Delhi begon
met deze Ghiyath ed-din Tughliiq
(AH720-725/AD1320-1325) aan haar
derde dynastie, die der Tughluqs.

1. Jalal-ed-dm Fhv: II
(1290-1296), koperen
paikii (Rnjgor 964,
MWl 2539, Tye 415)

aTJiir

el-Musta'sim
el-muminin

2. Jahil-ed-diii i'iroz 11
(1290-1296), zilveren
tanka, geslagen te
Delhi (RajiTor 912,
MW12$i6)
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De tweede en de vierde regel behoren eigenlijk na elkaar gelezen te
worden "aanvoerder van de gelovigen";
deze titel heeft hier betrekking op de
laatste kalief van Baghdad Musta'sim,
die reeds in 1258 het leven had verloren bij de verwoesting van de stad
door de Mongolen. Het noemen van de
kalief - de echte aanvoerder van de
gelovigen - gaf een zekere status, ook
al was hij reeds tientallen jaren geleden
overleden.
Het omschrift is helaas maar al te
vaak slechts gedeeltelijk op het muntplaatje terecht gekomen, maar luidt
"deze zilveren munt werd geslagen in
het edele Delhi in het jaar ..." b.v.
negen en tachtig en zeshonderd (dus
niet in cijfers).
Behalve de zilveren tanka kennen we
van de Khalji's ook de gouden tanka
met een gewicht van 10,8 - 11 gram.
Onder het bewind van Firoz werd een
tweetal typen uitgegeven met teksten
als op de zilveren exemplaren.
De grootste muntproductie heeft
ongetwijfeld plaatsgehad tijdens de
regeringsperiode van 'Ala ed-din
Mohammed Shah II: bijzonder veel
geld was nodig voor de vele veldtochten,
terwijl een uitgebreider rijk van muntgeld moest worden voorzien. Er moeten
vele miljoenen stuks zijn vervaardigd,
wat een enorme organisatie zal hebben
gevergd. Over dit interessante aspect

zijn geen of te weinig bijzonderheden
bekend.
Het spreekt voor zich dat nu ook in
andere plaatsen werd gemunt: zo zijn
behalve uit Delhi ook vele tanka's bekend uit Dar al Islam en Deogir. Waar
we precies Dar al Islam ("huis van de
Islam") moeten zoeken, is omstreden.
De muntplaatsnaam werd in AH 702
voor het eerst gebezigd. Men veronderstelt dat nadat de sultan een nieuwe
hoofdstad iets ten noorden van het oude
Delhi had betrokken, in de oude stad
een munt werd ingericht in een complex
met de naam Dar al Islam; de muntnaam
Delhi was dan voortaan bestemd voor de
munt in de nieuwe hoofdstad. Het is
ook mogelijk dat de naam Dar al Islam
betrekking heeft op Ranthambhor, de
vestingstad die in AH 700 was veroverd.
Deogir begon met munten in AH 714;
enige jaren later werd de naam gewijzigd
in Daulatabad.
We kennen van Mohammed Shah II
gouden en zilveren tanka's - soms op
een vierkant muntplaatje -, biljoenen
en koperen munten. Foto 3 toont een
zilveren tanka, geslagen te Delhi in AH
713 met als bijzonderheid de tekst op
de keerzijde. Deze luidt namelijk:
Sikandar es-sani yamin el-khilafat nasir
amir el-muminin, vertaald "de tweede
Alexander, rechterhand van het kalifaat,
helper van de aanvoerder der gelovigen".
De sultan maakte duidelijk geen

5. 'Ala ed-din
Mohammed Shah II
(1296-1316), zilveren
tanka, geslagen te
Delhi in AH 713
(Rajgor 994,
MWI 2556)
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4. 'Ala ed-din Mohammed Shah II (1296-1316), dugani,
AH 70S (Rajgor 985, MWI 2569, Tye 419)
Tekst Vz.: Mohammed Shah, omschrift Sri Sulata Altivaai
Tekst Kz-.: es-suitan el-aPzam 'Ala ed-du/niya ed-din

5. Shihab ed-din Omar (1S16), geslagen in AH 716 (Rajgor 1005,
MWI 2572, Tye 421)
Tekst Vz.: es-sultan el-aPzam Shihab ed-du/niya wa ed-din
Tekst Kz.: abu'l-muzaJfar/'Umar Shah/es-.mltari

geheim van zijn megalomane trekjes!
Biljoenen munten werden massaal
geslagen in twee typen: we onderscheiden daarbij de dugani (= 2 gani) en de
chhagani (= 6 gani).
De gani was een rekeneenheid:
60 gani kwam overeen met één zilveren
tanka. De dugani (zie foto 4 voor een
exemplaar uit AH 708) bevatte slechts
5 a V/2% zilver; hoewel van eenzelfde
gewicht was de 6-gani beter van kwaliteit,
namelijk met een zilverinhoud van 25%.
Van Shihab ed-din Omar ziet u
(foto 5) een dergelijke 6-gani uit
AH 716 met op de keerzijde de nogal
onmogelijke tekst ""aboe el-moezajfar
'Umarshah es-sultan''' voor een op de
troon gezet kind van vijf of zes jaar.
Uit deze periode zijn allerlei gegevens
over de muntcircularie bekend geworden
dankzij het verslag Dravya Pariksha van
de hand van Thakkura Pheru; hij was
rond 1317 muntmeester in Delhi en
heeft uitvoerig gerapporteerd over dit
onderwerp. Hij beschreef niet alleen de
circulerende munten, maar ook de
typen die reeds uit de omloop waren

6. Qutb ed'din Moebarak (1316-1320), geslagen te Hazrat Dar el-Khilafat (Delhi) in AH 71S
Tekst Vz.:
el-imam el-a^zam
de hoogste imam
Khalifa rahb al- ^alaf/tin
de kalief heer van twee werelden
Qutb cd dinüya wal din
poolster van de wereld e?i het geloof
Abu 7 nnizaff'ar jnubaraki:hah
vader van de overwinnende Moebarak Shah
Tekst Kz.:
es-Sultan bin
de sultan zoon
Es-sidtan al-wasiq
van de sultan, hij die vet-trouwt
Billah a/f/ir ef-mu ""miiiin
op Allah, aanvoei'der van de gelovigen
Omschrift
zuriba hazihi es-sikkat
deze Jtmnt werd geslagen
hi-bazrat dar d-khilafat
in de verheven zetel van het Kalifaat
fi sanat thennm wa
in het jaar acht en
'ashr xva seK nii\it
tien en zevenhonderd
(Rajger 1039, MWl 257i)
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verdwenen en besteedde ook aandacht
aan hun onderlinge waardeverhoudingen. Sultan Moebarak regeerde slechts
vier jaar, maar desondanks werden er
meer dan 70 verschillende typen van
maar liefst 44 denominaties uitgegeven!
Een rijk verzamelgebied, want we kennen de gouden hele en 1/3 tanka, de
zilveren hele, halve, 1/3 en 1/6 tanka.
Voorts vijf denominaties van de biljoenen gani-munten (2, 4, 6, 8 en 12 gani)
en de koperen paika met twee nog
lagere waarden.
Uit deze hoeveelheid hier allereerst
een vierkante zilveren tanka uit AH 718
geslagen in Hazrat Dar el-Khilafat
(de verheven zetel van het Kalifaat) een aanduiding voor Delhi - en de
biljoenen 4-gani (Chauqani) met een
uit AH 718 daterende 8-gani (athagani).
Met name deze laatste munt heeft een
leuke afwijkende beeldenaar, nl. een
schuin geplaatst vierkant met de tekst
Quth ed-diiniya/wa ed-din op een vierkant muntplaatje.
Tot slot een biljoenen muntje van
de kort aan de macht gewezen Nasir
ed-din Khusru daterend uit AH 720,
zoals duidelijk linksonder op de keerzijde in Arabische cijfers staat te lezen.
[wordt vervolgd]

7. Qutb ed-din Moebarak (1316-1320), biljoenen 4-gani (Rajgor 1018,
Tye 428)
Tekst Vz.: Khalifah rabb al-a'min
Qutb ed-duniya
Wa ed-din
Tekst Kz.: Mubarak shah
Abu-Vmuzaffar
Es-sultan bin es-sultan
Al-wasiq billah

8. Qutb ed-din Moebarak (1316-1320), biljoenen 8-gani, geslagen in
AH 118 (Rajgor 1023, MWI 2577, Tye 422)
Tekst Vz.:
in vierkant: Qutb ed-dunya
wa ed-din
Omschrift: Khalifa Allah abu'l-muzaffar
Tekst Kz.: Mubarak shah
Es-sitltan bin
Es-sultan 718

D e auteur is Jan Lingen zeer erkentelijk voor het
ter beschikking stellen van de in dit artikel
geplaatste foto's.

9. Nasir ed-din Khusru (1320), biljoenen jital, geslagen in Alt 720
(Rajgor 1037, MWI 2578, Tye 434)
Tekst Vz.:
Shah/Khusru
In cirkel: Shah/Khusru
Omschrift: es-sultan wali aniir
de sultan, vriend van de aanvoerder
van de gelovigen
el-muviinin
Tekst Kz.: es-sultan el-a
de zeer verheven sultan
verdediger van de wereld
'zani Nasir ed-duniya
en het geloof 120
wa ed-din 720
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FIDEM - PARIJS 2002

GUUS

1 IELLEGERS

congres inderdaad zou gaan plaatsvinden
Terugdenkend aan het FIDEM congres
in Parijs. Daarna kwam alles in een
buitelen de ideeën voor een bijtende
titel door mijn hoofd: "Harteloos en ziel- stroomversnelling. Hoofdverantwoorloos FIDEM congres: een gemiste kans"; delijke voor dit congres was Danielle
"Arrogantie en domheid domineren FIDEM Fagot, penningmeester van de FIDEM
congres in Parijs"; "FIDEM congres 2002 inen werkzaam aan de Franse Munt in
Parijs: duur, èn weggegooid geld". Ik kan Parijs. Ik mag overigens niet verhelen
dat ook hier in Nederland e.e.a. anders
nog wel even doorgaan, maar de toon
ging dan ik gewenst had.
is gezet. Ik heb vrienden gemeld dat
het erger was dan je je kunt voorstellen
Medio februari kwam dan alsnog de
en dan nog een graadje erger.
verlossende uitnodiging in de vorm van
een ongedateerd stencil, dat begon met
Laat ik me bij de feiten houden.
de volgende regels; "Dear Madam, Sir
De voortekenen waren duidelijker dan
iemand ooit kon vermoeden. Deze uit- and Friends, We are happy to invite yoii to
the 28th Congress of the International
ten zich lang tevoren. Penningmeester
Federation of the Medal. It will be hell in
van de Vereniging voor Penningkunst,
Paris, from Monday 23rd to Thursday
Jan Tinga, die de financiën van de
Nederlandse leden op orde had gebracht 26th of September 2002..." Op 1 maart
kreeg geen enkele reactie uit Parijs. Op moesten de penningen in Parijs zijn.
het congres in 2000 (Weimar) was
Het congres vond plaats in een schitbesloten dat het volgende congres in
terende zaal van de Monnaie. Bij aankomst
2002 in Parijs zou worden gehouden.
bij het gebouw van de Monnaie bleek tot
Daarna werd ongekend lange tijd niets
ieders verbazing dat er nergens melding
vernomen. Ja, het werd zelfs steeds
gemaakt was van een grote internationale
onduidelijker of het congres eigenlijk
penningtentoonstelling.
nog wei zou doorgaan. Eind januari
De deelnemers kregen een standaard
kreeg ik, na veel faxen en informeren,
papieren zak van de Monnaie met
bericht van het hoofdbestuur dat het
daarin de tentoonsteUingscatalogus en

I !n[-.M-petifiifHf Parijs
2002
(.'. Hliijuoy
(Imirsriede 12 ?nm
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de FiDEM-penning. Deze penning stelde
werkelijk niets voor. De maker C. Buquoy
heeft deze routineus op een achternamiddag in elkaar gekleid en het
resultaat getuigt van een zeldzame desinteresse en oppervlakkigheid.
Van een rustig aankomen en elkaar
ontmoeten aan het begin van het congres
was geen sprake. Tijdens de duur van het
congres was er nergens koffie of thee of
wat dan ook te krijgen, daardoor was er
geen hart, geen centrum waar mensen
elkaar konden ontmoeten. Tijdens diezelfde opening bleek dat de W.C.'s ter
plekke in renovatie waren: bij gebrek aan
deurklinken zaten regelmatig mensen
opgesloten.
De tentoonstelling zelf - normaal voor
iedere belangstellende nog te bezoeken
gedurende 2 a 3 maanden - was, zo bleek,
slechts gedurende de 4 dagen van het
congres open en alleen voor de congresgangers. Controle van de Nederlandse
inzending op de zondag voor de opening
bleek niet mogelijk: men was die dag niet
eens klaar met de inrichting. Sterker nog:
de laatste hand aan de tentoonstelling
werd nog maandag gelegd tijdens de
openingsplechtigheid.
Maandag, tijdens de opening van de
tentoonstelling bleek wat niemand voor
mogelijk had kunnen houden: elk land
was een witgeschilderde plaat toegewezen
en daarop waren een aantal penningen
met schroefhaakjes vastgeklemd. Wat
niet plat te bevestigen was stond min of
meer in vitrines opgeslagen, boven op
elkaar en verspreid door de opeenvolgende
zalen. De laatste van de zeven opeenvolgende zalen was het summum: hier
waren de restanten van alle landen willekeurig naast elkaar vastgeschroefd.
Een aantal van de aanwezige kunstenaars kon zijn werk niet vinden, namen
en titels klopten niet, sommige kunstenaars
hingen bij het foute land, op een aantal
penningen waren plakresten van stickers
nog maar al te pijnlijk aanwezig, de catalogus barstte van de fouten en lacunes,
en, last but not least: 25 % van de

penningen bleek niet eens te zijn uitgepakt. Over de tentoonstelling zelf valt
helaas weinig te vermelden. De chaos
was zo groot dat er inhoudelijk niets
zinnigs over te zeggen is.
Woensdagochtend staakten de suppoosten en de volgende, laatste dag was
de tentoonstelling eveneens gesloten.
Omdat het bestuur van de FIDEM de
Grand Prix hoe dan ook wilde uitreiken
moesten de nog niet uitgepakte penningen op die dag alsnog op tafels worden
uitgelegd en zo kon te elfder ure toch
nog gejureerd worden.
In het programma was een ontvangst
op het stadhuis gepland maar deze bleek
te zijn geschrapt: de congresgangers hadden hiervoor anders moeten bijbetalen.
Op de laatste ochtend was er zowaar
nog een 'medal fair'. Eindelijk was
er een plek waar mensen elkaar ongedwongen konden ontmoeten. Daar
heerste de zozeer ontbeerde goede sfeer
van belangstelling en saamhorigheid.
Tijdens de slotvergadering donderdagmiddag 26 september werd op subtiele
wijze het penningmeesterschap - dat
sedert de oprichting van de FIDEM in
1937 in Parijs zetelde - aan de Monnaie
onmomen en overgedragen aan de Munt
van Einland. Ron Dutton (UK) uitte
noodkreten dat 'THE MEDAL' op de huidige
manier financieel niet meer houdbaar is.
Datzelfde geldt voor 'MÉDAILLES', de verslaglegging van de congressen. Het
bestuur beraadt zich op voorstellen tot
een eventuele lidmaatschapsverhoging,
maar inmiddels is gebleken dat voor
2003 de bedragen dezelfde zullen zijn als
voorheen. Besloten werd nog dat FIDEMleden voorrang zullen hebben op de
expositie t.o.v. niet-leden.
Er was ook kritiek op de gang van
zaken van het congres: Ron Dutton legde
respectvol de vinger op de gevoelige
plaats. José Simao (Pt), die mede namens
Helder Batista (Pt) een verklaring
aflegde, was scherper: Pierre Zanchi
(Zw), FIDEM bestuurslid, weigerde op een
bepaald moment Simao's verklaring uit
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dan zou wellicht de tentoonstelling ook
het Frans verder naar het Engels te verlanger hebben kunnen duren. Ik werd,
talen, omdat, naar zijn zeggen, we geen
kritiek mogen hebben op de gastheer in diensen velen met mij, weer opnieuw erg boos.
eigen huis. Bij de daaropvolgende zinnen
's Avonds was het traditionele
van Simao stapte Danielle Fagot met veel 'closing BANQUET', dat bestond uit - u
misbaar op, gevolgd door enkele Franse
zult het niet geloven - hetzelfde soort
officials. Na afloop van de verklaring
liflaf^es, hapjes en drankjes als maandag
werd de penningmeesteres door FIDEM
bij de opening van de tentoonstelling.
voorzitter Carlos Batista da Silva gesom- Een klapstoeltje mocht je, desgewenst,
meerd weer achter de tafel plaats te
zelf uit de hal mee naar binnen nemen.
nemen. Willem Vis (NL) deed de kritiek
De daaropvolgende 'boatride on the
nog eens dunnetjes over.
Seine river' kon niet iedereen meer
bekoren. Velen haakten a£ De boot
Het was goed dat het gebeurde en
het brak de spanning: iedereen was boos met felle schijnwerpers op de kaden
gericht voerde ons met een standaard
en gefrustreerd door dit dure en
rondleiding langs een aantal hoogtecompleet mislukte congres. Dit geldt
punten van de stad. Onderweg werden
zeker voor de kunstenaars die zich in
we getrakteerd op twee groepjes jongeveel gevallen grote financiële offers
lui die spontaan hun broek afstroopten
(€ 300 per persoon) moeten getroosten
en ons hun achterwerk toonden. Het
om collega's en verzamelaars te kunnen
ontmoeten. De boosheid leverde in ieder zouden deelnemers van het congres
geval iets op. Het bestuur zegde toe dat geweest kunnen zijn.
er bij de komende congressen iemand
Met het aanleggen van de boot
van het FIDEM bestuur bij de voorberei- gingen ook de schijnwerpers uit. Ieder
dingen zal meekijken. Het tekent
ging zijns weegs, er was geen kans tot
overigens de nogal arrogante houding
afscheid nemen en het congres ging
van Danielle Fagot dat zij zich niet liet
daarmee als een nachtkaars uit.
verleiden tot enig excuus over de erbarWas er dan niets goeds te melden?
melijke organisatie van dit congres.
Och, misschien toch wel. De Grand
Prix werd tijdens het 'banket' alsnog uitZanchi verklaarde, als reactie op een
van de door Simao aangevoerde punten, gereikt, aan de Duitse médailleur Bernd
Göbel. Een verdiende prijs voor iemand
dat de Monnaie geen reclame mag
die prachtige, inhoudsvolle en zeer
maken voor bijzondere evenementen
maatschappijkritische penningen ontwerpt.
omdat dit instituut valt onder het
Alinisterie van Financiën. Waren het
Het volgende congres zal worden
congres en de tentoonstelling door het
gehouden van 20 t/m 24 september 2004
Ministerie van Cultuur georganiseerd
in Seixal bij Lissabon.

Galilei en Johannes
Paulus II 2001,
Benid Göbel
brons, 10,2 X 9 nri
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De inwisseling van duiten te
Overijssel
In het artikel "op zoek naar een resolutie" heb ik de verandering in de
muntslag van duiten besproken na 1769.
Verschillende provincies staakten een
tijdje de slag van duiten om deze pas na
enkele jaren weer op te pakken. In
Overijssel zijn na 1769 zelfs helemaal
geen duiten meer geslagen. Het type
met een vrouwfïguur met anker uit
1770 kan misschien een proef zijn
geweest welke nooit is doorgezet.

Comptoiren de Deuiten in dat jaar (1767)
gemunt in te brengen, dog in geen mindere
quantiteit als in een Sak van tien Guldens
met byvoeging van nog tien stuivers aan
Deuiten in een byzonder pakjen. En vervolgens zo ''er meerder sakken te gelyk
gebragt worden by ieder Sak telkens daar
by gevoegd nog tien stuivers aan Deuiten
mede in byzondere pakjes welke vaneen
ander jaar zullen moeten zijn ah van 1767
en 1768". Deze inwisseling moet een
dure grap zijn geweest voor Overijssel.
De inleveraars zullen namelijk zijn uitbetaald in goed zilvergeld en wel
10 gulden per zak. Hiervoor moesten
zij wel 10 stuivers aan kosten betalen
maar of dit kostendekkend is geweest
betwijfel ik.

Op 22 oktober 1770 vaardigden de Sta- De Staten van Overijssel gingen dus
ten van Overijssel zelfs een plakkaat uit over tot inwisseling van hun eigen duiten
omdat er door de enorme aantallen
waarin werd bekend gemaakt, dat de
problemen ontstonden in het geldverkeer.
duiten van 1768 konden worden ingeEr moeten werkelijk enorme hoeveelwisseld.' Op 16 april 1771 werd deze
heden van deze duiten geslagen zijn.
inwisseling wederom bekend gemaakt
Ondanks de inwisseHng zijn er nog
en verlengd. Op 25 oktober 1771
steeds grote hoeveelheden van deze
volgde een plakkaat ter inwisseling van
jaartallen (1767 en 1768) in de handel.
duiten van 1767.^ Overijssel ging tot
Het jaartal 1769 is niet echt schaars
deze inwisseling over "fo? wegneminge
van de zwarigheden door de grote ?nenigte maar komt wel beduidend minder
regelmatig voor. Mogelijk is men in dit
van Deuiten veroorzaakt".
jaar al begonnen met de afbouw van de
muntslag van duiten. Ook vanwege de
onderhandelingen in de Staten-Generaal
om een eenparige voet in te voeren
voor alle duiten van alle provincies.

C.G.J.
PANNEKEET

Proef? voor em nieuw
type duit te Overijssel

NOTEN

In het laatste plakkaat van 25 oktober
1771 staan enkele leuke details. Zo
schrijft men "^^f dei-halven aan een ieder
de vryheid (wordt) gegeven om in dezelve

1 Plakkaat Staten van Overijssel van 22 oktober
1770.
DR.H.ENNO VAN GELDER, catalogiis van gednikte
?mwtplakkaten nr. 930.
2 DR.H.l'.NND VAN GELDER, catalogus van gedrukte
muntplakkaten nrs. 931 en 932.
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Het type duit waar het
allemaal om draaide

De zilveren duiten van Utrecht uit
de 18e eeuw; een empirisch onderzoek.
R. KAMSTEEG

St/iil Utrecht duit
1742, afilag ïn zilver

Duiten van Utrecht hebben sinds mijn
jeugd mijn warme belangstelling gehad.
Eind jaren zestig hielp mijn vader met
het verhuizen van een oude dame die
boven de garage woonde waar hij
werkte, toen tijdens het verhuizen een
houten kistje met munten tevoorschijn
kwam uit een oud kastje. Een echte
schatgraverssensatie! Het kistje bevatte
in onze ogen zeer oude muntjes uit de
achttiende en negentiende eeuw. De
negentiende-eeuwse muntjes waren
zonder twijfel Duits.De meeste hadden
als opschrift "SCHEIDF. MÜNZE" met
jaartallen tussen 1848 en 1864.
De Nederlandse muntjes hadden als
opschrift "STAD U T R E C H T " met
jaartallen tussen 1710 en 1792. Bij
navraag bij "deskundigen"of mensen
die zichzelf als zodanig beschouwden,
bleek toentertijd de waarde zeer gering
te zijn. Natuurlijk was dit een behoorlijke deceptie!

soms nog voorzien van de originele
kleur, waren niet duur. Enige tijd later
kwam ik op een beurs waar een handelaar een kleine partij "zilveren duiten"
aanbood. De meeste exemplaren waren
van Holland, maar er bevonden zich
ook enkele Utrechtse exemplaren
tussen. Ik moest en zou deze kopen,
hoewel de prijs in vergelijking tot
de koperen originelen hoog was.
De volgende jaren deed ik mijn best
om naast elk koper exemplaar een
zilveren afslag te pakken te krijgen. Bij
sommige jaren was dit geen enkel
probleem, maar bij andere jaren bleek
dit geen eenvoudige opgave te zijn.
Ook het omgekeerde kwam voor; naast
het zilveren exemplaar bleek de koperen
versie onvindbaar. In deze tijd beschikte
ik slechts over een zogenaamde
"Zonnebloem"catalogus, zodat ik ook
niet over de nodige achtergrondinformatie beschikte om dit alles te
verklaren.

Jarenlang stond voornoemd kistje
bij ons in de kast, af en toe werden de
Zoals vermeld, de prijs van een zilvekleinoden bekeken om vervolgens zorg- ren exemplaar overtrof die van een
vuldig opgeborgen te worden, want al
koperen stuk vele malen en aangezien
was de waarde gering, het was en bleef
mijn aankoopbudget zeer beperkt was,
een leuk verhaal.
moest ik mij regelmatig tevreden stelRond 1975 was ik voorzichtig begon- len met het noteren van het feit dat ik
een bepaald jaartal in zilver had
nen met het verzamelen van munten.
Duiten waren in die tijd bij vrijwel elke gesignaleerd. Vele jaren heb ik dit
gedaan. Op een gegeven moment ben
handelaar te koop en inderdaad waren
ik dit ook gaan doen met veilingcatalogi
de prijzen niet al te hoog. Ze werden
als "massawaar" gezien, vaak slecht van van allerlei gerenommeerde firma's.
Zodoende beschikte ik op een gegeven
kwaliteit en zelfs betere exemplaren.
moment over een behoorlijk uitgebreid
overzicht. Eind jaren negentig kreeg ik
de beschikking over het boek van
Purmer en Van der Wiel. Hierin waren
de zilveren afslagen voorzien van een
graad van zeldzaamheid. Een prima
gelegenheid om mijn gegevens met die
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N.a.v. het bovenstaande een aantal
van dit boekwerk te vergelijken. In
opmerkingen.
grote lijnen kwamen de bevindingen
• 1722 wordt door P W zeer zeldzaam
overeen. Een enkele keer zit er, zoals
genoemd, 1723 niet. Ik trof 1722 zes
u kunt constateren, een verschil tussen
maal aan en 1723 niet eenmaal.
beide gegevens. Ik weet niet op grond
van hoeveel waarnemingen beide auteurs • 1739 is onmiskenbaar het jaartal met
hun conclusies hebben gebaseerd en
de grootste aanmunting. Zowel in
ik heb derhalve ook niet de euvele
koper als in zilver komt dit jaartal
moed te stellen dat mijn gegevens beter
veel voor. In koper zijn er veel
kloppen dan die van hen. Het is boven"overslagen" bekend geworden na de
dien zo, dat veel jaren behoorlijk zeldpublicatie van PW, waarbij het jaartal
zaam zijn en dat dus een "toevallig aan1739 of 173. is veranderd in een
treffen" van een bepaald jaartal, zeker
ander jaartal. Ik zelf bezit in koper:
als dit "toevallig" nog een keer gebeurt,
1740/173., 1742/1739, 1743/1739,
al snel tot de conclusie zou kunnen
1744/173., 1749/1739 of 173.,
leiden dat dit jaartal minder zeldzaam
1754/173. en 1755/173. Een aantal
is dan een jaar dat net toevallig niet
van deze overslagen is inmiddels
wordt aangetroffen. Ik ben zo vrij dit
dhr. Purmer bekend. Ik signaleerde
als alpha-man de "wet van de kleine
in een prijslijst van dhr. Henzen
getallen" te noemen. De rol van het
onlangs 1753/173. In 2000 kocht ik
toeval lijkt mij kleiner te zijn bij een
bij de firma Laurens Schulman te
bijzonder groot aantal waarnemingen
Bussum een zilveren afslag van 1745.
dan bij een, in verhouding, gering aanDit jaartal was ik tot dat moment
tal. Bestudeert U onderstaand overzicht
niet tegengekomen. Mijn verbazing
nauwkeurig, eventuele aanvullingen zijn
was groot zonder enige twijfel te
welkom.
moeten constateren dat het een over-

Overzicht zilveren afslagen vanduiten va?i de stad Utrecht 1710-1794
Jaartal

aantal

jaar

aantal

Jaar

aantal

jaar

aantal

1710
1711
1717
1722
1723
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745*
1746
1747

1
1
0
6
0
96
10
18
0
3
3
1
3
10

1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760 a
1760 b

1
5
10
6
7
0
5
2
2
3
3
0
3
0

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1779

15
8
12
2
6
0
3
4
3
0
3
0
2
2

1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

12
5
4
9
7
5
16
5
6
6
10
11
2
4
3

Ook 1745 overgeslagen over 1739
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•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

slag 1745/1739 betrof. Ook van zilveren duiten bestaan dus overslagen!!
1741 komt in zilver vrij veel voor.
De koperen versie is niet bekend.
1750 komt in zilver ook behoorlijk
frequent voor. De koperen versie is
zeer zeldzaam, zelf heb ik deze nog
nooit gezien.
1742 krijgt van P W een R, zoals de
meeste jaren. Ik heb geen exemplaar
gevonden.
De jaren 1753, 1759, 1766 en 1772
zijn ook in mijn beleving zeldzaam
tot uiterst zeldzaam. 1756, 1767 en
1768 trof ik daarentegen wat vaker
aan.
1748 komt zowel in koper als in zilver weinig voor.
1760 bestaat in twee varianten (PW
5113 en 5112.1). In het overzicht
noem ik deze 1760A en 1760 B. Ik
heb 3 exemplaren teruggevonden van
5113.
Ik vond geen exemplaar van 1770
(PW: R).
1780 komt in zilver ook behoorlijk
veelvuldig voor. De koperen versie is
zeldzaam. De munten in koper die ik
heb gezien waren zonder uitzondering van hoge kwaliteit en vertoonden
geen circulatiesporen. Zijn dit
proefslagen voor de zilveren duit,
die zoals vermeld, behoorlijk veel
voorkomt?
Tussen de jaartallen met een vermelding "R" in PurmerA^an der Wiel zit
toch m.i. veel verschil. De aanmunting van 1786 moet toch groter zijn
geweest dan die van 1792.
Jaren met grotere aanmuntingen zijn
m.i.: 1739-1740-1741-1747-17501761-1763-1780-1783-1786-1790 en
1791.

Over de kwaliteit
Zilveren duiten krijgen in de huidige
literatuur de volgende verklaring mee:
"Deze afslagen zijn vervaardigd ten
behoeve van de keuring van de
stempels, echter in het merendeel der

gevallen waren ze bestemd als representatiegeschenk of als nieuwjaarspenning" aldus Purmer en Van der Wiel.
De kwaliteit van de meeste stukken
is inderdaad "redelijk goed" te noemen,
in numismatisch jargon bewegen de
kwaliteitsaanduidingen zich in 80 %
van de gevallen rond prachtig (zfi-/pr
pr-, pr.). Ze hebben derhalve niet gecirculeerd, het kwaliteitsverhes t.o.v. de
FDC-norm is te verklaren door het feit
dat ze de afgelopen 200-290 jaar door
verschillende generaties in de handen
genomen zijn om ze te bekijken. Ik heb
wel munten gezien die gemonteerd zijn
geweest en soms opzettelijk zijn bekrast
om vast te kunnen stellen of het inderdaad een zilveren en niet een verzilverd
exemplaar betrof. Echte FDC-stukken
zijn zeldzaam. Persoonlijk vind ik de
jaren van 1739 tot 1757, gemunt onder
de verantwoordelijkheid van muntmeester J. E. Novisadi en stempelsnijder C. Van Swinderen kwalitatief
van een hoger niveau dan exemplaren
van latere datum. De jaren na 1760
kenmerken zich door een minder
geprononceerde en zwakkere slag,
waarbij met name de linker leeuw
veelal zwak is uitgemunt. De jaren na
1780 hebben vaak een wat rommelige
arcering in het schild van de stad.
Het verzamelen van duiten en de zilveren
afslagen hiervan heeft sinds de verschijning van het "Handboek" een
grote vlucht genomen. Ik hoop met
deze aanvulling hierop ook aan dit alles
een kleine bijdrage te mogen leveren.
LITERATUUR
D. PURMER en H. J. VAN DER V\1EL Handboek van
het Nederlandse kopergeld 1523-1591 Vriezenveen
1996.
FRANK PIETERSEN Munten van de stad Utrecht
Utrecht 1978.
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Joost
In de Encyclopedie voor munten en
bankbiljetten staat Joost van de Tannerije
vermeld als muntmeester van Gelre in
de jaren 1381 en 1388. Tevens is een
Joost vanden Tenergie opgenomen in
het jaar 1402. Volgens een voetnoot is
deze "waarschijnlijk dezelfde" als de
eerstgenoemde Joost.' Helaas staan de
bronnen hiervoor niet in de encyclopedie vermeld, maar met enig zoekwerk
bleken die toch grotendeels te achterhalen. De aartsvader van de Nederlandse numismatiek. Van der Chijs,
ontleende namelijk een aantal passages
aan Van Slichtenhorst, een aartsvader
van Gelderse geschiedschrijving:^
"Willem den I^'™ uit den stam van
Gulich, vierde Hertog van Gelder en
Gulich en Grave van Zutphen,
gestorven A" 1402, op zijne terugrei ze
van Bohemen, heeft uit Hamburg aan
de stad Wageningen geschreven, hoe
hij met zijne Raden, Ridderschap en
Steden was verdragen, zilvergeld te
doen munten, en daarom op zwaren
boeten beval, dat men na inhoud van
den waardeerbrief, daarover gemaakt,
het geld zou beuren en uitgeven,
zonder iets anders daarin te trekken.
- In een ander handvest, gegeven te
Rosendaal op Jorisdag, betuigd hij
versproken te zijn met Joost van den
Tanerijen, zijnen Muntmeester, dat
van zijnentwege zoude mogen maken
goude en zilveren geld ende vooreerst
een goude penning, geheeten
Amhemsche Rhynsgulden, die gelden
zoude 33 penningen. Noch eene zilvere penning, geheeten een blank,
waarvan 33 een Rhyne gulden zouden
doen; 51 een oud schild en de 17 een
koopmans gulden [d.i. voorzeker een
gulden rekenmunt of monnoie de

compte]; wordende 3 koopmans
guldens voor 1 oud schild ofte 3 overlandsche [d.i. Duitse] Rhynguldens
voor 2 oude schilden gereekend".
In een ander oud handvest vinde ik
meede dat 1000 oude schilden maakten
1650 overlandsche Rhynsguldens.
Voorts halve blanken, grootens, halve
grootens, Brabandsche, enz".
Van der Chijs becommentarieert dit als
volgt:
Het hier eerstbedoelde stuk is ongetwijfeld de door ons als Bijlage medegedeelde Muntordonnantie van September 1381, en het laatstbedoelde de
commissie aan den Muntmeester
Joost van den Tanerijen (Tauerien?
SLICHTENHORST vergist zich dikwijls
in eigennamen) gegeven, schijnt na
SLICHTENHORST verloren te zijn
gegaan"^ (1852: 55-56).
Nu is het zaak te reconstrueren hoe de
combinaties van Joost's activiteiten met
de jaartallen 1381, 1388 en 1402 tot
stand zijn gekomen. Voor 1381 is dat
eenvoudig: slordig lezen van het laatste
dictaat volstaat om Joost met 1381 te
associëren. Dat deed Van der Chijs zelf
overigens niet (herlees citaat).
Het jaar 1388 geeft wat meer problemen. Vermoedelijk is dit jaar genoemd
omdat Van Slichtenhorst deze aangehaalde
passages onder 1388 heeft opgenomen.
Hij bespreekt daar de perikelen rond de
tocht van hertog Willem naar Pruissen.
De hertog werd gevangen genomen,
verbleef na zijn vrijlating enige tijd aan
het Hof te Bohemen en reisde terug
over Hamburg. De brief aan Harderwijk,
waarbij geen datum wordt genoemd, is
vermoedelijk op de terugweg geschreven.
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enkele bron. In de loop van de tijd is
Hij is dan te dateren in het najaar van
deze door verschillende auteurs onzorg1389 en zal betrekking hebben op de
"herengroot". Eenmaal bezig met mone- vuldig gebruikt. Kritiekloos kopiëren van
de gemaakte fouten heeft geleid tot een
taire zaken heeft Van Slichtenhorst de
andere twee "handvesten" ook maar onder schijnbare verdrievoudiging van Joost's
1388 opgenomen. Hoewel Van Shchten- activiteiten. De numismatiek heeft weliswaar geen patent op dergelijke onzorghorst uitdrukkelijk meldt dat het over
drie verschillende documenten gaat, is het vuldigheden (af en toe zou je denken dat
jaar 1388 blijkbaar toch op Joost geplakt. het gangbare praktijk is'), maar ik hoop
toch dat deze reconstructie opgevat
wordt
als een pleidooi voor zorgvuldig(er)
Last and most certainly not least: 1402.
werken
waarbij teruggaan naar de
In een gedenkboek naar aanleiding van
oorspronkelijke
bron de norm is.
verlening van het stadsrecht aan
Arnhem schreven Knap W.G.Zn en
Vergouwe, die beiden verbonden waren En hoe zit het nu met Joost? Wanneer
aan de Amhemsche Courant:
heeft hij Gelderse munten gepro"Men vindt o.a. vermeld, dat Willem duceerd? Dat is (voorlopig?) niet exact
te bepalen. Als Van Slichtenhorst gelijk
I van Gulik, Hertog van Gelre, in
had dat de opdracht aan Joost door
1402 op St. Jorisdag aan zijn muntWillem is verstrekt, is wel een globale
meester Joost van den Tenergie vergunning gaf van zijnentwege goud en tijdsbepaling mogelijk. Omdat
(1) Johan van Florence op 19 februari
zilveren geld te slaan: een Arnhemschen Rhijngulden (die 33 penningen 1395 voor drie jaar tot muntmeester
werd benoemd, (2) de Arnhemse Rijnsof blanken waard was), Koopmansgulden vermoedelijk niet voor 1393 is
gulden, halve blanken of grooten en
ingevoerd en (3) hertog Willem in april
Brabantsche plakken""'.
1401 in Frankrijk verbleef, zal de
De auteurs vermelden geen bron, maar
opdracht aan Joost wel uit de jaren
gezien het nauw volgen van de tekst is
1398-1400 stammen. Maar uit welk jaar
deze passage vermoedelijk aan Van der
precies? Joost mag het weten, a
Chijs ontleend. Alleen de plaatsing van
het jaar "1402" en de naam van de muntLITERATUUR
meester getuigt van enige journalistieke
H.J. VAN DER WIEL, H.E. VAN GELDER, J.J. GROLLE
vrijheid van de zijde van Knap W.G.Zn
en P.AL VAN DER \T.LDEN N o o f d - en Z u i d - N e d e r en Vergouwe. Het uitvaardigen van een
landse muntmeesters in: E.J.A. \'.-kN BEEK (RED.)
muntordonnantie op St. Jorisdag oftewel z.j. Eiicyclopedie van munten en bankbiljetten
(Alphen aan den Rijn: Samsom 1986...).
23 april 1402 zou van een opmerkelijke
J. BENDERS, E HLüjGEN en u. PEKRUHL D e metavitaliteit van de zijde van de hertog wijmorfose van zeven procent, Tijdsehrift voor
zen. Die was namelijk op 16 februari van Arbeidsvraagstukken 15 (1999), 273-274.
P.O. VAN DER Cl lIJS De munten van de voormalige
dat jaar overleden. Als de mogelijkheid
graven en hertogen van Gelderland van de vroegste
van een wederopstanding die verband
tijden tot aan de pacificatie van Gend (Haarlem:
houdt met een precaire monetaire situatie Erven F. Bohn 18.52).
wordt uitgesloten, moeten we concluderen w. KNAP en (;.F.c;. VERGOUUT./)/•»/>«;/ 1233-1933;
(Arnhem: De Vlijt 1933).
dat de ordonnantie niet in 1402 kan zijn VGedenkboek
A N S L I C H T E N H O R S T XIV. boeken van de Geldersse
uitgevaardigd. Wat betreft de spelling
geschiedenissen (Arnhem: Jacob van Biesen 1653).
"Tenergie" hebben de heren mogelijk
NOTEN
eenzelfde zorgvuldigheid in acht genomen.
Ook kan hier sprake zijn van een zetfout. 1 V,\N DER WIEL, VAN GELDER, GROLLE EN V/\N
DER VTLDEN Z.j., pp. 28-29.

2 VAN S L K ; H T E N H O R S T 1653,

Conclusie: de drie ingangen in de muntencyclopedie zijn te herleiden tot één

167.

3 v.-w DER CHIJS 1852, 55-56.
4 KNAP W.G./.N EN VERGOUWE 1933, 22 & 24.
5 BENDERS, HUlJCiEN EN PEKRUHL 1999, 273-274.
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Een vervalsersbende trekt door de
Nederlanden
Assignaten
In zijn standaardwerk over de Bataafse
Assignaten vormden het papiergeld
Republiek meldt Dr. H.T. Colenbranvan de nieuwe (eerste) Franse Republiek.
der in 1908 dat als een van de redenen
voor de oorlogsverklaring van de Franse Oorspronkelijk waren ze bedoeld als
hypotheekbiljetten van hoge waarde,
Republiek aan de Stadhouder op
die bij elke overdracht op de keerzijde
1 februari 1793 wordt opgegeven dat
getekend dienden te worden (geëndosvervalsers van Franse assignaten hier
niet adequaat zouden worden vervolgd. seerd) en waarop rente werd betaald.
Hij noemt zelfs de naam Belloy als een Maar beide werden al spoedig nagelavan degenen die in Amsterdam gevangen ten en een dekking bestond ook al
niet meer, zodat ze als gewoon papierzou hebben gezeten. Een mededeling
geld circuleerden. De eerste emissies
die mij al lang intrigeerde, maar waarzijn nog voorzien van een op of in
over ik in het Amsterdamse gemeentehet papier gestempelde afbeelding
archief niets kon terugvinden. De oorlogsverklaring vermeldt dat de maakers van het hoofd van Lodewijk XVI,
van valsche Assinaaten tegen het gewoon maar later moest dat, zoals U ook wel
gebruik en tegen den eisch van het Fransch weet, eraf. De bedoeling was de
oplage te beperken tot 400 miljoen
Ministerie (zijn) ontslagen.
livres (Franse ponden), maar onder
In een reeks artikelen in de Rotterandere doordat de bevolking
damse Jaarboekjes van 1927 t/m 1933
klinkende munt ging vasthouden,
beschrijft Mr. F.C. Koch de geschiedewerd de regering gedwongen er steeds
nis van Rotterdam onder de Bataafse
Republiek. Hij vermeldt de verzending meer en steeds lagere waarden van uit
te geven. De hoogste waarde,
van een stempel voor valse assignaten
gedateerd
29 september 1790, was
aan de hoofdverificateur te Amsterdam
2000
livres.
De laagste, van 6 mei
in maart 1795, maar nadere gegevens
1791
tot
4
januari
1792, was 5 hvres.
had ook hij niet kunnen vinden.
Dan verschenen nog biljetten van
Door vanuit de hierop betrekking
10 sous (1/2 livre), 15, 25 en 50 sous.
hebbende stukken in het Oud Stads
Archief systematisch terug te zoeken,
kwam ik terecht in het Oud Rechterlijk
Vervalsing
Archief van enkele jaren eerder en vond Hoewel al in de eerste wet betreffende
ik een schat aan gegevens, die beide
de uitgifte ook bepalingen waren opzaken aan elkaar koppelen. Chronologisch genomen tegen vervalsers, duurde het
gerangschikt leveren deze een verhaal op tot 4 januari 1792 eer officiële verifivol hebzucht, bedrog en zelfs overspel,
catiebureaus in alle departementen
dat U hoop ik zal boeien, hoewel het
werden opgericht en nog drie weken
maar weinig numismatiek bevat.
langer voor rondreizende, ook in het
buitenland (bezette gebieden) werkende
De Franse teksten van verhoren van
verificateurs werden aangesteld. Vanaf
verdachten zijn daarvoor vertaald, de
eind 1791 vermeldden alle biljetten dat
Nederlandse zo nodig vereenvoudigd;
vervalsers de doodstraf te wachten
wat moet U bijvoorbeeld met het
stond.
woord tergiversatiën.
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ARKESTEIJN

in Parijs al als verdachten van het
vervalsen van assignaten gevangen te
hebben gezeten, maar hebben kans
gezien aan de justitiële autoriteiten en
een dreigende terechtstelling te ontsnappen.
In de loop van 1791 verscheen een
drietal emissies van de assignaten van
vijf livres, namelijk in mei, september
en november, die veel gemakkelijker te
vervalsen leken dan de voorgaande
grotere coupures. Zo er al een keuze
gemaakt was om een bepaald biljet te
gaan vervalsen, werd nu de eerste
emissie van deze vijf livre biljetten als
voorbeeld genomen. Gezamenlijk
begint ons groepje te werken aan het
benodigde instrumentarium. In de
herfst vertrekken ze naar het winterverblijf van Gondorff in het Prinsbisdom
Luik. Daar laten ze bij Thomas in "De
Zwarte Adelaar" voor 7 Louis (toen
ƒ 7 7 ) een stalen stempel snijden met
het portret van Lodewijk XVI, op een
groter formaat en zonder belettering,
om niet meteen als aanstaande vervalsers tegen de lamp te lopen. Het voorbeeld was uiteraard wel het droogstempel op de assignaten van vijf livres,
op zijn beurt afgeleid van een muntontwerp van Gatteaux, waaraan kleinigheden waren toegevoegd als geheime
tekens om vervalsingen gemakkelijker
Assignaten van 5 livres
te kunnen herkennen. Beaumont
met droogste?npel, het
voorbeeld voor de
verkleinde deze stempel, maakte hem
vervalsers
rond en bracht de ontbrekende belettering en misschien ook de randversiering
met lelies aan. La Foret maakte een
ASSIGN AT 1)E 5 * cijltli I,E C M.AI I 7 9 1 .
Q
rooster van citersnaren met een daarop
liggend ornament en de letters 5 L als
DOMAINES
NA Tl O NA UX
een schepraam voor vellen papier, zo
s s IG N A T D E c IN Q 11 v r e s groot als een kwart blad afgesneden
payable au Porteurpar la Caissè de riixtraordiaaue
postpapier, geschikt voor vier assignaten. De papierpulp werd gehaald bij
een molen in de buurt onder het voorwendsel dat hiervan lijsten voor spiegels
werden gemaakt. Gondorff bezorgde
de loden letters voor het zetsel,
Champigny en La Foret maakten samen
voor de randversiering.
•K|o/^4» o <*>^ C J M Q L U' R E $. -•'4«-0#»3v-45' ^ § ^deK gravering
|
De bende
Het verhaal vangt aan in het begin van
het jaar 1791, wanneer onze hoofdpersoon Thomey de Buty de Beaumont
(wellicht niet zijn echte naam), geboren
omstreeks 1764 te Piacenza in Italië
(de stukken vermelden Plaisance) en
naar eigen zeggen tandmeester van
beroep - maar anderen noemen hem
monteur - en gehuwd met Gabrielle
Geniste te Metz, aldaar kennis maakt
met een zekere Potiquet de Champigny
uit Normandië, een mannetje van
amper vijf voet hoog, met een gebochelde
geelzwartige neus. Deze stelt hem voor
om samen naar Spa te gaan en daar
valse assignaten te gaan maken. Om de
handen vrij te krijgen brengt Beaumont
zijn vrouw onder een voorwendsel naar
Nancy (misschien had ze daar familie),
verkoopt zijn meubelen om aan het
benodigde startkapitaal te komen en
vertrekt in de zomer van dat jaar naar
Spa, waar ze samen hun intrek nemen
in de herberg "De Vier Staten" (Les
Quatre Nations). Daar maken ze kennis
met La Foret, een mooi kloek man met
zwarte ogen, die in het complot wordt
betrokken evenals de kastelein van de
herberg Charles Gondorff en diens
partner Catharine Vaisseur, een knappe
brunette van middelmatige lengte en
29 jaar oud, met wie hij ongehuwd
samenwoont en zeven kinderen heeft.
Zowel Champigny als La Foret blijken
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Ook werd in Luik een drukpersje
gekocht, misschien wel een simpele
boekenpers. Uiteindelijk zouden er met
al deze apparatuur
800 vellen van vier stuks ofwel een
waarde van 16.000 livres worden
geproduceerd. Ze betaalden er hun
levensonderhoud mee, kochten onder
andere stoffen om weer te verkopen en
hielden ook nog ongeveer een derde in
contanten (wisselgeld) over.

P j ^ ^ Q Assi6NAtDs5*CHÉÉ LE28 sirT.iygi. Q^eSfSPjJ 1

Plttjfei» «»^'4i^i'»4 ciKQiariiEs.>^0i*^4«:
Op de vlucht
Maar justitie kwam hen op het spoor,
waarschijnlijk op aangeven van Gondorff,
die jaloers was omdat Beaumont
inmiddels een verhouding met Catharine
was begonnen, die daardoor onze
vrouwelijke hoofdpersoon wordt. Na
een bezoek van justitie aan de herberg
voelden ze zich niet veilig meer en
nemen ze de wijk naar het kasteel van
Haune bij Herve, even ten oosten van
Luik, om daar verder aan hun vervalsingen te werken. Catharine ging met
hen mee. Kort daarop werden de drie
heren bij de Akense Tol gearresteerd en
overgebracht naar Limburg, maar na
enkele weken bij gebrek aan bewijs, of
als gevolg van de inmiddels ontstane
oorlog tussen Frankrijk en de Oostenrijkse keizer (april 1792), weer vrijgelaten.
Ze kregen van de Procureur Fiscaal
zelfs een certificaat (mogelijk een soort
paspoort) mee. Alvorens naar Maastricht
te trekken ging Catharine haar oudste
dochter Marianne van 14 jaar en haar
jongste, een zoontje van 2 in Luik
ophalen. Besloten werd de werkzaamheden in Amsterdam voort te zetten.
Om minder op te vallen reisden ze in
twee aparte groepjes richting Den
Bosch. Champigny bond het overgebleven reeds geschepte papier onder
zijn bovenkleding om het lichaam; het
instrumentarium werd verdeeld. Het
groepje met Champigny maakte onderweg, hoe is het mogelijk, kennis met
nog een andere vervalser, zich noemende
de Markies of Vicomte du Belloy. Hij

was op de vlucht uit Brussel, had een
litteken op de wang en had zich kennelijk met het grotere werk bezig gehouden,
want hij liet ze een drietal valse biljetten van 2000 livres zien en bood ze hen
zelfs aan; ze waren overigens inmiddels
al niet meer geldig. Uiteindelijk
arriveerde de hele groep rond 20 mei
1792 in Amsterdam, waar sommigen de
eerste paar dagen hun intrek namen in
"Het Wapen van Embden" op de hoek
van Nes en Nieuwendijk, anderen
bij Simony en later bij Lion in De Hoop.
Hier en misschien ook al onderweg
verleende Catharine ook Du Belloy
haar gunsten. Hij beloofde een woning
te zullen huren en voor zijn medeplichtigen een tuin, waar ze veilig zouden
kunnen werken. Maar na ongeveer
twee weken wordt Du Belloy gearresteerd en vlucht de rest van de bende
naar Rotterdam. Beaumont brak het
schepraam en liet het door Marianne
bij de herberg in de gracht gooien. De
overige instrumenten werden in een
kuil onder een boom in een tuin nabij
de Leidse poort begraven, maar het
kostbaarste stuk, de stalen stempel
verborg Catharine in haar kleding.
Toch bleven er nog enkele zaken achter
in Amsterdam, waardoor het voor
justitie duidelijk was dat er medeplichtigen waren: de portefeuille van
Champigny, de tabaksdoos en een
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Vervalst assignaat van
5 livres van september
1791, met stempel
fattx Rotterdam

neusdoek van Beaumont en wat
kantwerk van Catharine. Ze namen nu
ook schuilnamen aan; Beaumont noemt
zich Guiseppi (Giuseppe) Martelli,
Champigny heet nu La Vesseur
(de werkelijke naam van Catharine) en
La Foret laat zich als Barthelemy aanspreken. Om nog minder op te vallen
associëren ze zich bovendien met de
charlatans Dominique Merelli van 3 3
en Antoine Gandolfi van 27, beiden uit
Genua afkomstig, die rondreizen met
een antiscorbiiüaim decoctum ofwel een
watertje tegen scheurbuik. Bij hen had
Beaumont zich uitgegeven voor chirurgijn en kennelijk nogal indruk gemaakt.
In de buurt van Haarlem, op 3 a 4 uur
gaans van Amsterdam ging Champigny
zijns weegs. Ze zouden hem nooit meer
terugzien, want in 1794 werd hij in
Luik ter dood veroordeeld wegens vervalsing van assignaten. La Foret hadden
ze al eerder achtergelaten. Beaumont,
Catharine en haar twee kinderen
bereikten rond 9 juni 1792 Rotterdam.
Daar gingen ze eerst naar de herberg
"Het Zwijnshoofd" op de Grote Markt,
waar ze de huurknecht Dominicus
Klaasse uit de Nauwe Marktsteeg
troffen, die hen drie kamers bezorgde
bij Leonardus Versnell, geweermaker
op de Noordblaak, voor de prijs van
25 gulden per maand. Er werd een
gouden Louis (ƒ11) vooruitbetaald en
naar de rest van de afgesproken
betaling kon hij fluiten.
De eerste paar dagen zijn ze in
Rotterdam waarschijnlijk niet erg opgevallen; voor hun watertje tegen
scheurbuik hebben ze 2000 reclamebiljetten laten drukken, maar ze hadden letterlijk - buiten de waard gerekend,
want op 17 juni schreef Charles Gondorff
in Luik een brief, gericht aan de Franse
gezant Jouvet aldaar. Deze zond hem
ijlings door naar de Franse Ambassadeur
in Den Haag, omdat er sprake was van
honderden miljoenen livres aan valse
assignaten (in feite 16.000). Hoewel
Gondorff nota bene zelf medeplichtig

was, geeft hij de anderen (waarschijnlijk
dus opnieuw) aan, zegt schijnheilig dat
Catharine jammer genoeg zijn eigen
vrouw is, maar dat hij met deze actie
alleen hoopt zijn jongste kind terug te
krijgen. Zodra de dag daarna de
Ambassadeur uit Amsterdam terug was,
waar hij bij het verhoor van Du Belloy
aanwezig was geweest, stuurde hij zijn
secretaris naar Rotterdam, waar midden
in de nacht de Hoofdofficier, Reinier
Frederik van Staveren, Heer van Herkingen en Roxenisse, uit zijn bed werd
gebeld met het dringende verzoek een
verdachte groep te gaan arresteren in
een bovenhuis op de Noordblaak. Er
waren ook nog andere verdachten,
zoals een zekere De Vigneron, gelogeerd
in Het Zwijnshoofd, maar al spoedig
bleek dat die met de zaak niets te
maken had.
Arrestatie, verhoor en veroordeling
Na toestemming van de President Burgemeester en met assistentie van een
stadsbode en substituut-schout Plaat
werd de hele groep overgebracht naar
het cachot onder het raadhuis. Overdag
werd een en ander uitvoerig door
Schout en Schepenen besproken en
werden alle gevangenen aan een voorlopig verhoor onderworpen, ook de
kleine Marianne, die net zo hard loog
als de rest, behalve natuurlijk Gondolfi
en Merelli, die werkelijk van niets
wisten. Zij werden niettenin in verband
met strijdigheid met 's Lands placaten
tegen landlopers en vagebonden voor
altijd verbannen uit de stad en het land
van Schieland. Op zaterdag 23 juni om
half twee verscheen geheel onverwacht
de Ambassadeur van Frankrijk M.E. de
Maulde Hosdam in hoogst eigen
persoon en wenste een onderhoud met
de gevangenen. Dat lukte in dit singuliere geval na veel aandringen en overleg met President Schepen Hoog en
secretaris O.P. Groeninx van Zoelen.
Samen met ook nog de locale Agent
van Frankrijk, Fonscubert, zullen ze
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executie van crimineele justitie, te worCatharine wel flink onder druk hebben
den gebragt op het schavot, alsdan agter
gezet. Ze wrong zich aanvankelijk in
het Raadhuis dezer stad opgerigt en
allerlei bochten, maar uiteindelijk
aldaar door den scherpregter te worden
bekende ze vrijwel volledig en gaf ze
gegeesselt en met het dubbelt gloeyend
ook nog aan waar ze in haar cel de stazwaard gebrandtekend en wijders te
len stempel had verborgen. Op maanconfineeren in het tucht of werkhuis
dag werd alles nog eens in een officieel
dezer stad, voor den tijd van IZjaaren,
proces-verbaal op papier gezet en waaromme geduurende dien tijd aldaar met
schijnlijk hiermee geconfronteerd gaf
zijn handenarbeid de kost te winnen en
ook Beaumont zijn vergrijpen toe, zij
na dien tijd of eerder bekoomen ontslag
het nog steeds niet in details, daartoe
nu voor als dan te bannen uit den lande
zouden nog twee verhoren volgen. Er
van Holland en West Frieslant, voor
gingen arrestatiebevelen uit voor
altoos op poene van zwaarder straffe, zoo
Champigny en La Foret. De Ambassahij gevangene wederom binnen de voorsdeur had inmiddels ook niet stilgezeten;
zegde landen mogte worden gevonden,
hij diende via de griffier van de Staten
met verdere condemnatie in de kosten en
Generaal, Fagel, een officieel verzoek
misen van de justitie en de kosten van
om uitlevering aan Frankrijk in voor
den processe.
Du Belloy, Beaumont, Catharine en
In de eis tegen Catharine treffen we de
Marianne. Rotterdam ontving een
volgende samenvatting:
afschrift om advies. Er werd naar goed
Hollands gebruik een commissie ingeDat de gevangene een persoon is van een
steld, die een rapport van vijf pagina's
overgegeven schandelijk keven, die zig
opstelde en adviseerde de zaak maar
met gequalificeerde falsarissen in een
liever aan de Gecommitteerde Raden
complot begeeven en van het profijt van
van Holland en West Friesland voor te
derselven schelmstukken gekeft heeft, die
leggen. Na enige correspondentie over
haar huis geleend heeft tot den uitvoer
en weer werd besloten niet tot uitleverdier schelmstreken, die ook bijzonder
ing over te gaan omdat het hier persodoor het onder zich slaan en bewaaren
nen betrof, die vielen onder het gezag
van het precieiisste stuk, den valschen
van de Oostenrijkse keizer Leopold II,
stempel aan alle de misdaden daarmee
dan wel de Prins-Bisschop van Luik,
gepleegt, medepligtig is. Misdaden die
wiens zetel overigens al sinds 1763
van dien aart zijn, dat zij met inf-actie
vacant was. Wanneer die uitlevering
van de publique trouw, de maatschappij
wel zou hebben plaatsgevonden, dan
der menschen zonder onderscheijd aan
zou vrijwel zeker een veroordeling tot
importante nadeele blootstellen,
de doodstraf zijn gevolgd, misschien
brengende in circulatie ter helope van
met uitzondering van Marianne. Niet
aanzienlijke sommens, valsche papieren,
minder dan 300 vervalsers werden in
waarvan de echte in nahuurige landen
deze tijd ter dood veroordeeld, de helft
als contant geit gangbaar zijn. Zaaken
daarvan in Parijs.
derhalve, die na de algemeene en
beschreve rechten, alomme strafbaar,
Uiteindelijk volgt op 30 augustus, na
mitsdien in een land of stad, waar goede
een ruim tien pagina's tellend
justitie
word geadministreert, niet konrequisitoir van de Hoofd Officier, de
nen
werden
geleeden, maar anderen ten
eis en de veroordeling:
exempelen,
behooren
te worden gestraft.
En is na examinatie van deezen eisch,
Ook
zij
werd
veroordeeld
met roeden
mitsgaders confessie van de gevangene,
strengelijk
te
worden
gegeesselt
en daarna
goedgevonden en verstaan den gevangene
twaalf
jaar
in
het
tuchthuis
te
verblijven.
Thomey de But de Beaumont te condemMaar ruim voor die eerstvolgende
neeren, omme hij het doen der eerste
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executie van criminele justitie, die kennelijk pas op 17 april 1793 plaatsvond,
deed zich een belangrijke ontwikkeling
voor. Op 1 februari verklaarde de
Franse Republiek de Stadhouder van de
Verenigde Nederlanden de oorlog en
gaf daarbij als een van de redenen op,
dat vervalsers van assignaten niet
voldoende werden aangepakt (lees dus:
niet werden uitgeleverd). Hierop
reageerde op 1 september 1793
Laurens Pieter van de Spiegel in een
brief aan de Staten van de Gewesten
aldus:
Wij weeten niet, dat ergens in deezen
staat Fabriqueiirs van valsche Assignaaten zijn losgelaaten, maar wel, dat er
Corporeele straffen zijn geinjJigeert,
zodra de beschuldiging bewezen was.
Het zijn voorzover mij thans bekend de
enige veroordelingen voor het
vervalsen van assignaten die in Nederland hebben plaatsgevonden.

van 9 stuivers per livre en op 26 januari
vestigde zich in Amsterdam op de
Moordenaarsgracht de Commissa?-is
Verificateur van de assignaten in de
Departementen van het Nauw van Calais,
het Noorden, de Ardennen en alle
veroverde landen door de legers van het
Naarde?!, de Samber en de Maas alsook de
Verenigde Nederlandse Provinciën, de burger Charton. Hij schreef de besturen
van alle grote steden aan om een verificatiebureau te openen en van materialen te voorzien; zelf stuurde hij speciale
beambten om ze te bemannen en hij
gaf gedetailleerde voorschriften hoe
gewerkt moest worden. Hij keek niet
alleen vooruit, maar ook ver terug.
Al op 5 maart ontving Rotterdam een
verzoek om inlichtingen over de
kwestie van 1792. De vertaler Valeton
werd aan het werk gezet om een Franse
versie van de criminele sententies op te
stellen, die tegen Beaumont en Catharine waren uitgesproken. Die werden
op 14 maart verzonden en vrijwel per
Nasleep
kerende
post was er een reactie van
De oorlog verliep voor de Fransen
Charton, waarin hij vroeg om de in
aanvankelijk niet erg voorspoedig; in
beslag genomen stempel en ook wilde
1793 werden ze in de Oostenrijkse
Nederlanden teruggeslagen, maar in 1794 hij weten hoe Amsterdam destijds had
gereageerd op verzoeken om medewerhadden ze meer succes. Op 7 oktober
king. De stempel bleek inderdaad nog
viel Den Bosch, op de 26e Venlo, op
voorhanden
en werd op 23 maart
4 november Maastricht, op de
verzonden,
nu
met afschriften van alle
8e Nijmegen en dank zij de strenge
verhoren,
verontschuldigingen
voor de
winter konden ze begin 1795 bij
traagheid
en
voor
het
feit
dat
de
toen17 graden vorst via de bevroren grote
malige
functionarissen
hadden
nagelaten
rivieren opmarcheren naar de rest van
ook Amsterdam tot actie te bewegen.
Nederland. De diverse steden waren al
Daarbij is het voor zover ik kon nagaan
opgeroepen de revolutie te maken,
gebleven.
oude prinsgezinde bestuurders af te
zetten en de Fransen vrije intocht te
Beaumont en Catharine blijken al op
verlenen. Op 19 januari vond de om3 januari van dat jaar te zijn vrijgelaten,
wenteling plaats in Utrecht, Amsterdam, de reden daarvoor heb ik niet kunnen
Haarlem en Leiden. Twee dagen later
vinden; waar de kinderen zijn gebleven
was het de beurt aan Rotterdam en op
evenmin. Waarschijnlijk zijn ze al in
23 januari was de plechtige intocht in
1792 teruggegaan naar hun vader. Het
Den Haag van Generaal Charles
is niet uitgesloten dat het Rotterdamse
Pichegru, vergezeld van de Represenbestuur de Franse bezetting als onvertanten van het Franse Volk. De assigmijdelijk zag aankomen en op de hoogte
naten moesten nu ook hier worden
was van de bloeddorstige straffen op
aangenomen tegen de gedwongen koers diverse vergrijpen in Frankrijk, dan wel
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ervan uitging dat ze niet tweemaal voor
hetzelfde vergrijp gestraft dienden te
worden; het thans nog steeds geldige
rechtsprincipe: Ne bis in idem.
We zullen maar aannemen dat
Rotterdam genade voor recht heeft willen laten gelden en hen daarmee het
leven heeft gered.
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Muntmelange

DR. IR. M. VAN
DEN BRANDHOF

L.M.J. BOEGHELM

Het -wiipeji Viifi Jan
Pieterszoon Coen

REACTIE OP "AFSCHEID VAN
WENCKEBACH"
Het artikel van Louk Tilanus in uw tijdschrift 26/2002 nr. 1 getiteld "Afscheid
van Wenckebach" heeft bij ondergetekende herinneringen opgeroepen uit
de oorlogstijd, toen ik als jong ingenieur
werkzaam was aan 's Rijks Munt te
Utrecht.
Dr. J.W.A. van Hengel was toen
's Rijks Muntmeester (directeur 's RijksMunt). Naar aanleiding hiervan wil ik
enige opmerkingen maken.
De tekst van Louk Tilanus noopt tot
enige aanvulling en correctie. De afgebeelde stuiver hoort thuis in de muntreeks: cent, stuiver, dubbeltje, kwartje
en gulden, die op initiatief van Van
Hengel door Wenckebach zijn ontworpen. Hieraan ligt de gedachte ten
grondslag, dat de ontwerpen in opklimmende cijferwaarden een meer
uitgewerkte beeldenaar zouden
vertonen:
De cent: het cijfer 1, de stuiver:
het cijfer 5 met een oranjetakje, het

dubbeltje en kwartje: de gekroonde cijfers 10 en 25, de gulden en
rijksdaalder: de waardeaanduiding 1 G
en 2 1/2 G en op de voorzijde de beeldenaar van de koningin.
Het stempelgereedschap van deze
ontwerpen is na de bevrijding door
's Rijks Munt op de reductiebank verkleind tot de diameters van het gereedschap benodigd voor de productie van
de gewenste munten. De afgebeelde
stuiver 1980 is dus één uit een reeks
met steeds verschillend jaartal. Het is
derhalve onjuist, dat de firma Begeer
de verkleiningen zou hebben verricht
op hun machinepark, zoals in het artikel wordt verondersteld.
Begeer heeft uiteraard niets van doen
met de fabricage van munten. De
muntslag is nu eenmaal voorbehouden
aan 's Rijks Munt.
Ik acht het gewenst dat hierover
geen enkel misverstand bestaat en
meende er goed aan te doen dit nog
eens met nadruk te stellen.

KLAPPERBOOM OF PALMBOOM?
Een kritische beschouvdng.

Inleiding
Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) was
één van de eerste Hollanders, die met
goed verstand van koopmanschap,
getracht heeft de Indische archipel te
winnen voor de alleenhandel met de
toenmalige Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Hij was een pure calvinist,
overtuigd van het gelijk van het christendom en de superioriteit van het
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blanke ras.^ Het is hier niet de plaats te
delibereren over Coen's opvattingen;
genoeg zij het vast te stellen dat Coen
in allerlei zaken een helder inzicht had
en een meer dan brede belangstelling
voor alles met betrekking tot Indië. De
Staten Generaal en de VOC bewindhebbers toonden zich dan ook zeer met
hem ingenomen, waardoor Coen de eer
te beurt viel tot tweemaal toe te worden
benoemd tot Gouverneur-generaal
(1619-1623 en 1627-1629). In de vaderlandse geschiedenis verwierf hij vooral
bekendheid als stichter van Batavia (1619).
Eén van de punten waarnaar Coens
belangstelling uitging betrof de rijke
vegetatie van het eilandenrijk. Vooral
viel hem daarbij de kokospalm (Cocos
necifera) op. De Hollanders spraken
overigens niet van kokos maar van klapper. Het gedroogde vruchtvlees van de
kokosnoot levert kopra, een plantaardig
vet dat als klapperolie toepassing vindt
en ook verwerkt kan worden tot veevoer.
Vanouds werd klapperolie in de archipel
gebruikt als bak- en braadmiddel en als
lampolie. De teelt van de klapperboom
vond hoofdzakelijk in de Buitengewesten plaats.
Gezien Coens interesse voor de Indische vegetatie valt het niet te verwonderen dat hij een klapperboom in zijn
persoonlijk wapen opnam.

Overigens werden in NederlandschIndië een aantal bankbiljetten uitgebracht met het portret van J.P. Coen
veelal voorzien van diens wapen. Hierdoor werd de klapperboom als symbool
bij grote delen van de inheemse bevolking bekend. Men sprak van pohon
(= boom). Het teken verwierf aldus een
vertrouwenwekkend karakter.

Gedeponeerd
Imndelmierk van de
Javasche Bank

De klapperboom verdwijnt, de palmboom verschijnt.
Tengevolge van de Duitse overval op
Nederland in mei 1940 werd de verbinding met Nederlandsch-Indië abrupt
verbroken. Er ontstond spoedig een
tekort aan dubbeltjes en kwartjes omdat
de inheemse bevolking begon met het
oppotten van deze zilveren muntstukjes.
Vanuit Indië werd zonder succes
getracht orders voor pasmunt in Zuid
Afrika en Australië te plaatsen. Uiteindelijk brachten de Amerikanen uitkomst, al bereikten als gevolg van de
Japanse inval, lang niet alle bestelde
munten hun bestemming.

De klapperboom als symbool.
Hoewel de Javasche Bank in 1828 werd
opgericht en in 1864 begon met de uitgifte van bankbiljetten, kwam de klapper
als gedeponeerd handelsmerk eerst in
1908 tot stand. In een extra bijvoegsel
van de Javasche Courant van 2 oktober
1908, nr. 79 is het bewuste merk afgebeeld.
De inschrijving vond op 22 september
1908 plaats. Als merk werd gekozen
voor een vruchtdragende klapperboom
met links de letter J en rechts een B.
Dit beeldmerk zonder de letters J
en B komt vanaf 1895 voor op bankbiljetten. Het schijnt destijds niet gedeponeerd te zijn geweest.2

10 Cent 1942,
iNUntfneesterteken:
'oom,
?nuntplaats:Philadelphia
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Het stempelmateriaal moest in de
USA worden aangemaakt, omdat de
originele stempels zich in Utrecht
bevonden. Tijdens de onderhandelingen
stelden de Amerikanen voor het muntteken van Utrecht - de mercuriusstaf met
de slangen - te vervangen door de letter
van het Amerikaanse munthuis waar de
munten moesten worden aangemaakt.
Het muntteken van 's Rijks Muntmeester
dr. WJ. van Heteren - de druiventros zou moeten plaats maken voor het teken
van de Amerikaanse stempelsnijder. Het
betrof hier dus geen teken van een
muntmeester, zoals in Nederland gebruikelijk, maar het embleem van de
stempelsnijder. De directeur van het
departement van Financiën in Batavia,
L. Götzen, stelde echter een palmboom
als muntmeesterteken voor, hoewel hij
bereid was genoegen te nemen te nemen
met een ander teken.' De moederstempels werden tenslotte bij de Munt te
Philadelphia vervaardigd met palmboom.^
De palm- of buksboom (=Buxus
sempervirens), een altijd groene
heester, is echter geen klapperboom.
Deze oliepalm is oorspronkelijk uit
West-Afrika afkomstig en werd vandaar
in Indië ingevoerd. Na de Eerste
Wereldoorlog werd de palm vooral
op Sumatra aangeplant. De olie wordt
voornamelijk gebruikt voor de productie van margarine en zeep.'
De palmboom komt onder meer voor
in de wapens van de Malediven,
St. Thomas en Principe en Haïti.^

Conclusie.
Het heeft er alle schijn van dat Götzen
de klapperboom als muntmeesterteken
heeft willen vermijden. Zelfs wilde hij
desnoods akkoord gaan de palmboom
te doen vervangen door een ander door
de Amerikanen vast te stellen symbool.
Wel schijnt hij aan een boom als symbool de voorkeur te hebben gegeven
vanwege het vertrouwenwekkend
karakter.
Het lijkt geenszins gewaagd te
veronderstellen dat het gebruik van het
woord klapper in diverse voor de
inheemse bevolking denigrerende uitdrukkingen als bijvoorbeeld klapperjavaan tot wijziging van klapper- in
palmboom zal hebben bijgedragen.
Of alle betrokkenen zich ook
rekenschap zullen hebben gegeven dat
men hier met twee verschillende boomsoorten te maken had, mag echter
worden betwijfeld.
NOTEN
1 Ruud Spruit, J.P. Coen, Dagen en daden in dienst
van de mc (Houten 1987) 112.
2 De Nederlandsche Bank, brief nr WOE/1702
hn dd 24.10.1996, extra bijvoegsel van De
Javasche Courant (merken) dd 2.10.1908,
nr 79. Met vriendelijke dank aan dhr N.A. van
Hom.
3 ARA, 2.10.45.01, mailrapport dd 17.8.40, telegram dd 29.6.40.
4 L.M.J. Boegheim, De aanmuntingen voor de
Nederlandse koloniën gedurende de Tweede
Wereldoorlog in de USA (in: JMP 80/1993)
198.
5 De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog, deel 11a eerste helft
('s-Gravenhage 1984) 85.
6 Ottfried Neubecker, Eiseviers Gids voor de
Heraldiek {Kéiin 1981) 127.

Muntmelange
De rubriek MunfflBHHIff biedt ruimte om é'
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 sniren aan de
redactie van De Beeldenaar of aan redacteur B.J. van der Veen,
p/a Het Koninklijk Penningkabinet, Postbus 11028, 2301 EA Leiden,
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Tentoonstelling "De Muntomloop in
Vlaanderen" in Brugge.
Ter gelegenheid van het feit dat Brugge
in 2002 was uitverkoren tot Culturele
Hoofdstad van Europa, richtte de
Koninklijke Maatschappij Niimismatica en
het Vrije - een afdehng van het Europese
Genootschap voor Munt- en Penningkunde K.V. - een tentoonstelling in onder
de titel De Muntomloop in Vlaanderen.
Deze tentoonstelling was ondergebracht in de Galerij KBC, Steenstraat 40
in Brugge in het hartje van de oude
Vlaamse stad. Bij de samenstelling
werd medewerking verkregen van de
twee belangrijkste numismatische
instellingen in België, het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel en het Munt- en Penningkabinet van de provincie Limburg in
Tongeren, alsmede van een aanzienlijk
aantal particuliere verzamelaars.
Het betrof een tentoonstelling van
uitzonderlijk hoog niveau, die dan ook
als zeer bijzonder mag worden gezien.
Afgezien van enkele uitzonderingen
werden alleen munten getoond, die in
Vlaanderen in circulatie waren en er
werden aanvaard dan wel verplicht aanvaard dienden te worden.
De tentoonstelling omvatte een
15-tal vitrines. De belichting was uitstekend en de bijbehorende informatie
beknopt en zakelijk.
Onder gelijknamige titel verscheen
tevens een boek dat 280 pagina's omvat.
Hierin werden alle tentoongestelde
munten systematisch en gedetailleerd
beschreven en in aparte kaders voorzien
van duidelijke foto's van voor- en keerzijde. Bovendien zijn in een bijlage een
15-tal uiterst zeldzame munten uit
privé bezit opgenomen, die niet ten
toon werden gesteld. Een uitvoerige
biografie ontbreekt evenmin.

Het boek is zonder meer een uitstekend
standaardwerk en vormt een waardevol
bezit voor de verzamelaars van niet
alleen oude Vlaamse mimten maar ook
voor die van het moderne België.
Bovendien bevat dit werk een schat aan
gegevens over de geschiedenis van onze
zuiderburen, beginnend bij de
Frankische en Merovingische perioden.
Op de door een plastic blad beschermde omslag is aan de voorzijde
een afbeelding in kleur van het schilderij "De Woekeraars" van Quinten
Matsijs (1466-1530) afgebeeld. Dit was
ook in de tentoonstelling te zien. Het
maakt direct een aantrekkelijke indruk
op de verzamelaar. Op de rugzijde is de
omslag versierd met een afbeelding in
kleur van het bekende schilderij
"De wisselaar en zijn vrouw" van de
gelijknamige schilder. De originelen
zijn respectievelijk te vinden in het
Palazzo Doria in Rome en in Het
Louvre in Parijs.
Naast het boek verscheen een afzonderlijke catalogus bedoeld als richtlijn
bij het bezichtigen van de tentoonstelling. Deze catalogus geeft een systematische opstelling van de inhoud der
diverse vitrines.
In vitrine A waren een zevental van
de Merovingische en Karolingische
munten tentoongesteld, alsmede
11 munten van de Graven van
Vlaanderen (ca. 896-1190). Tevens
werd daarbij uitvoerig aandacht besteed
aan locale emissies. De opstelling vervolgde met munten van Margareta II
van Constantinopel (1244) en eindigde
bij Lodewijk II van Male in 1384,
waarbij ook aandacht werd geschonken
aan de vreemde munten die in
Vlaanderen in omloop waren.
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Vitrine B was gewijd aan de Bourgondische periode (1384-1482), waarvan
65 munten werden getoond, gaande
van Filips de Stoute tot en met Maria
van Bourgondië.
De Habsburgse periode (1482-1555)
kwam aan bod in vitrine C. Hierin
85 munten uitgebracht tijdens het
bewind van Filips de Schone (1482-1506)
en KarelV (1506-1555).
Vitrine D omvatte de eerste Spaanse
periode (1555-1598). De opstand tegen
het Spaanse gezag zorgde voor de
komst van heel wat munten, waarvan er
62 werden voorgesteld. De tweede
Spaanse periode (1598-1711), goed
voor 30 munten, werd ingeluid door
het afstaan door Filips II van zijn rechten op de Nederlanden en FrancheComté aan zijn dochter Isabella en haar
gemaal Albrecht van Oostenrijk, en
vormde het begin van de definitieve
scheiding tussen de Noordelijke en de
ZuideHjke Nederlanden. Dit had ook
enkele malen een munthervorming tot
gevolg. Na de dood van aartshertog
Albrecht in 1621 werd het Spaanse
gezag hersteld. Hierbij werd het resultaat van de laatste munthervorming van
1612 gehandhaafd. Tegen het einde van
de 11^ eeuw werd ook in Vlaanderen
de schroefpers ingevoerd, waardoor
de munten veel beter konden worden
afgewerkt. De Spaanse successieoorlog
(1702-1713) maakte een einde aan deze
interessante monetaire periode, waarvan
een duidelijk overzicht werd gegeven.
Na de Spaanse- volgde de Oostenrijkse
periode (1711-1794), waarvan de muntslag in vitrine E viel te bewonderen.
De Spaanse bezittingen in Europa
kwamen aan hertog Karel van Oostenrijk, de latere Karel VI (1713-1740).
De muntslag beperkte zich in zijn regeringsperiode hoofdzakelijk tot oorden.
Karel VI werd in 1740 opgevolgd
door Maria Theresia (1740-1780). In
1748 werd door haar een begin
gemaakt met de sanering van de muntomloop. De koersen van de goud- en

zilverstukken werden herzien en de
aanmuntingen op grote schaal hervat.
Uit de gehele Oostenrijkse periode
werden 57 munten getoond, waarvan
28 van Maria Theresia, verdeeld over
een drietal periodes.
De uiteraard vrij korte Franse
periode (1797-1814) kwam in vitrine F
aan bod. Na de inlijving van de
Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk
werd direct het op de franc gebaseerde
decimale muntstelsel ingevoerd. De
muntslag in het ingelijfde gebied kwam
volledig tot stilstand. In deze vitrine
waren dan ook alleen Franse munten te
zien, waaraan de noodmunten die in
1814 tijdens het beleg van Antwerpen
waren geslagen, waren toegevoegd.
Vitrine G gaf een beeld van de
muntslag tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat slechts
16 jaar heeft bestaan (1814-1830). De
franc moest plaats maken voor de
Hollandse gulden. Hier zagen we de
bekende serie met het muntteken B.
Deze serie werd ook in Utrecht geslagen.
De munten van het Koninkrijk
België (1830-heden) waren in vitrine H
ondergebracht. In juni 1832 voerde
men het Franse muntstelsel opnieuw
in, al bleek deze keuze minder
gelukkig. Uit de periode 1830-1909
(Leopold I en II) werden 65 exemplaren
getoond. De turbulente periode van
1909-1951 (Albert I en Leopold III),
gekenmerkt door de beide Wereldoorlogen, waarbij België tweemaal
werd bezet, bracht het tot 77 munten.
In 1925 volgde een devaluatie, gezien
de onmogelijkheid de vooroorlogse
monetaire situatie te herstellen. Daarbij werd de helga als nieuwe officiële
munteenheid ingevoerd, met de motivering dat dit diende om de scheiding
met de Franse franc te benadrukken.
De muntstukken van 4 en 2 belga
bleken te groot en te onhandig. Het
experiment eindigde in 1933 met de
invoering van een zilveren 20-frank
stuk.
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Eind maart 1935 volgde opnieuw een
devaluatie met niet minder dan 28%.
Zowel in de Eerste als in de Tweede
Wereldoorlog werden door de Duitse
bezetter zinken munten in omloop
gebracht, die uiteraard ook in de vitrine
waren opgenomen.
Reeds in oktober 1944 werd de Belgische muntomloop gesaneerd.
Hierdoor werd het vertrouwen in de
munt spoedig hersteld.
Tijdens de Koningskwestie werden
onder regentschap van Prins Karel
(1945-1951) munten uitgegeven met
symbolen van handel en industrie. Vanaf
1958 keerde de beeldenaar van de vorsten Boudewijn I (1951-1993) en Albert
II (1993-heden) op de munten terug.
Wel wijzigde zich de aanmuntingspolitiek doordat ook in België munten
meer en meer de betekenis kregen van
verzamelobject. Er werden nogal wat
gelegenheidsmunten uitgebracht, die
hierdoor een welkome bron van inkomsten voor de overheid vormden.
De Belgische euro-serie, vanaf
1 januari 2002 in omloop, vormt de
afsluiting van deze periode. Met deze
munten werd wel heel duidelijk het
verschil tussen de zeer fraaie reeksen
middeleeuwse goudstukken en de
armoedig aandoende eentonige euroseries onderstreept.
De beschrijving van de tentoonstelling zou niet volledig zijn zonder
gewag te maken van de vitrine I met
diversen. Hierin werd op dezelfde verzorgde wijze een beeld gegeven van:
a) Loodjes en mereaux (=weldadigheidspenningen)
b) Muntweegschalen en muntgewichten

c) Ordonnanties en plakkaten
d) Assignaten
e) De munten geslagen volgens de
richtlijnen van de Latijnse Muntunie (1865-1925)
f) Noodgeld van Brugge (1914-1918)
g) Euromunten vanaf 2002 van alle
deelnemende landen
Samenvatting:
De in totaal ruim 700 tentoongestelde
munten vormen een uitstekend en goed
verzorgd overzicht van de Vlaamse
muntomloop door de eeuwen heen.
Tentoonstelling, boek en catalogus
werden samengesteld door de voorzitter van de exposerende vereniging,
de heer Eddy Schutyser. Zonder aan de
prestaties van zijn met name in het
boek genoemde medewerkers afbreuk
te doen, verdient hij ons aller lof Alle
verzamelaars en geïnteresseerden zijn
hem voor dit gigantische werk veel
dank verschuldigd.
De prijs van het boek bedraagt
25 euro en die voor de catalogus
1,25 euro. De tentoonstelling was
gratis toegankelijk en mocht zich in
grote belangstelling verheugen. Zonder
meer mag hier dan ook worden gesproken van een uitstekend geslaagde
expositie.
Helaas was de looptijd van de
tentoonstelling van 5 tot en met
20 oktober vrij kort, hetgeen echter
geenszins afbreuk deed aan het
gebodene.
Het boek is het blijvende resultaat
van alle inspanning. De tentoonstelling
was maar tijdelijk.
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Boekbespreking
tekst, maar een echt Corpus is het
daarmee nog niet. Het geheel is volledig tweetalig opgezet, Turks en Engels.
Helaas staat het Engels bol van de taaien tikfouten (het Turks kan ik niet
beoordelen), het is jammer dat een
drukproef niet door een Engelstalige
In de Bibliotheek van het KPK zag ik
numismaat is nagezien. Echt storend is
het onlangs binnengekomen, in 1998
dat overigens vrijwel nergens. Een
in Istanbul uitgegeven boek Mangir,
enkel plaatje staat op zijn kop, maar
Osmanli Imperatorlugu Bakir Paralari
dat komt ook in Nederland voor. De
1299-1808 door Necdet Kabaklarli,
ofwel Copper coins of (the) Ottoman Empire.binding is wat slordig, maar daarmee
hebben we alle minpuntjes gehad.
Het behandelt de kaleidoscopische
Ik heb urenlang plezier gehad met het
verscheidenheid aan koperen muntjes,
opzoeken van de ongeveer 25 exemdie in ongeveer 500 jaar werden uitgeplaren uit mijn collectie, ze staan er
geven als een soort belastingheffing,
vrijwel allemaal in, zelfs een valse en
omdat iedereen een deel van zijn kostbare zilvergeld tegen waardeloos koper wat er niet in staat wijkt in bepaalde
opzichten zodanig af dat ik aanneem
moest inwisselen en deze muntjes
dat ze tot een andere dynastie behoren.
bovendien vrijwel jaarlijks door een
Verrassend
is het grote aantal typen dat
nieuwe uitgifte werden gevolgd, terwijl
niet
alleen
van
een geometrische verde oude werden ingetrokken. Het is
siering,
maar
ook
van afbeeldingen,
een boek voor de echte specialist op
vooral
van
vogels,
is voorzien. Dat
het gebied van het Ottomaanse Keizerblijkt
vooral
het
geval
in de muntrijk en zeker niet bedoeld voor de argeplaatsen
in
die
gebieden
waar voorloze numismaat, die denkt nu ook eens
gaande
dynastieën
het
met
de voorschriften
een paar van deze muntjes, gevonden in
van de Koran ook al niet zo nauw
de rommelbak van een handelaar, te
namen, bijvoorbeeld in het zuidoosten
kunnen opzoeken. Ook al is het boek
zeer overzichtelijk ingedeeld - elke sul- van het Turkse Rijk. Het is aannemelijk dat de som van 3 5 collecties een
tan heeft een nummer, iedere muntrepresentatief beeld geeft van de relaplaats een afkorting van enkele letters
in alfabetische volgorde en iedere munt tieve zeldzaamheid van de diverse
een volgnummer - je moet wel eerst de typen. Van veel typen is er maar een,
één type kwam kennelijk voor in een
naam van die sultan, de muntplaats of
vondst
(67 Br 86 t/m 354). Er is maar
het jaartal (uiteraard allemaal nog in
één
echt
ernstig bezwaar tegen dit
het Arabisch) hebben ontcijferd om
boek,
het
moet niet minder dan € 300
enigszins gericht te kimnen zoeken.
kosten;
misschien
heeft u een Turkse
De auteur heeft in eerste instantie
buurman,
die
het
voor
een veel lagere
4000 munten uit 16 musea en 19 partiprijs
uit
Istanbul
voor
u
kan meeculiere collecties gefotografeerd. Dat
brengen.
resulteert in 1200 getekende typen,
67 pagina's met foto's en 563 pagina's
'Mangir, Osmanli Imperatorlugu
Bakir Paralari 1299-1808 door
Necdet Kabaklarli, ofwel Copper
coins of (the) Ottoman Empire,
ISBN 975-96468-0-3.
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van aldaar behandelde stof volgt het
E. VAN DER KAM
hoofdbestanddeel van het boek, de
uitgiften van de in 1957 opgerichte
Centrale Bank van Suriname aan de
Men kan stellen: het Surinaamse
hand van de verschillende presidenten.
papiergeld is nu wel bekend. In een
Per president komen de onder zijn
drietal kloeke delen heeft Theo van
Elmpt de geschiedenis van het
bestuur uitgekomen emissies aan de
Surinaamse papiergeld in de Engelse
orde.
taal beschreven.
Het derde deel, dat eveneens eenzelfde
opbouw heeft, gaat over Treasury
Nadat in 1997 het eerste deel
notes, in Nederland zilverbons of
verscheen, 'Surinam paper currency
muntbiljetten genoemd. Ook hier weer
volume I - 1760 to 1957', dat in 2000
de beknopte geschiedenis van Suriname.
gevolgd werd door deel drie, 'Surinam
paper currency, volume 3-1918 to 1987 Deze is voor het grootste deel identiek
aan die in de delen 1 en 2 en wordt
Treasury notes', is de serie in 2001
gevolgd door een beschrijving van
gecompleteerd door deel twee,
Treasury notes in het algemeen en hun
'Surinam paper currency volume 2 verschijning in Suriname in het bijzon1957 to 2000'.
In de delen één en twee wordt uiter- der. Het grootste deel van het boek
wordt ingenomen door beschrijvingen
mate zorgvuldig en goed gedocumenteerd de geschiedenis van de bankbiljet- in chronologische volgorde van alle
door de overheid uitgegeven biljetten.
ten-uitgifte weergegeven. Vanaf de
Wat
daarbij opvalt is de grote gelijkenis
verschillende particuliere banken tot de
die
er
bestaat tussen de Surinaamse en
Surinaamsche Bank in deel 1, en in
Nederlandse
zilverbons. Zo zijn de ontdeel 2 de geschiedenis van de uitgiften
werpen
van
1918
(f2V2,/1 en ƒ0,50)
van de Centrale Bank van Suriname.
In deel 3 volgen de door het Ministerie grotendeels identiek aan de Nederlandse zilverbons van de eerste soort.
van Financien uitgegeven Treasury
Aardig is om te zien dat het model van
notes.
De boeken, aldus Van Elmpt, moeten de Surinaamse ƒ 1 , - d.d. 1 augustus
gezien worden als referentiekaders voor 1920 in Nederlands-Indie circuleerde
geïnteresseerde verzamelaars en niet als met de waarde ƒ 2 Vj ifl'^li 1 mei 1920,
Mevius 164).
geschiedenisboeken. Daarom is de
historische context alleen beschreven
wanneer deze van invloed was op het
De boeken vormen tezamen een
wel en wee van het geld.
catalogus, maar wel een zeer uitgebreide met - soms terloops - extra
informatie die het zeker een meerwaarde
De opbouw van deel 1 is als volgt. Na
geeft. Soms was wat meer achtergrond
een korte historische inleiding behanover de ontwikkelingen in de
delt Van Elmpt de diverse particuliere
Surinaamse en Nederlandse politiek
uitgiften, waaronder het kaartgeld en
met betrekking tot de uitgifte van het
de Particuliere West-Indische Bank.
Deze worden gevolgd door de uitgiften staatspapiergeld prettig geweest. Toch
van de Surinaamsche Bank N.V. tussen doet dit nauwelijks afbreuk aan het
logische en helder geformuleerde ver1865 en 1957. Dit laatste onderwerp
haal dat Van Elmpt geschreven heeft.
vormt het grootste deel van het boek.
De opbouw van deel 2 is gelijk aan
Van Elmpt koos ervoor de catalogus
die van deel 1. Na eenzelfde korte
niet integraal in het boek op te nemen
historische inleiding als in deel 1 en
doch hoofdstuk-gewijs. Het voordeel
een samenvatting van ruim 25 pagina's
hiervan is dat per beschreven coupure
De geschiedenis van het Surinaamse
papiergeld
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alle gegevens voorhanden zijn en een
mooi afgerond geheel vormen. Het
maakt de boeken als naslagwerk lastiger
hanteerbaar. Het samenbrengen van de
diverse gegevens als ontwerpers, drukkers enz. in een verkorte catalogus op
het einde van het boek had dan ook
mijn voorkeur genoten. Een gemis is
verder dat bij deel de personen- en
zakenregisters bij de delen 2 en 3 veel
minder uitgebreid zijn dan bij het eerste
deel.
Van Elmpt heeft van - bijna - alle varianten een afbeelding in de boeken
geplaatst: in zijn geheel of alleen de
nieuwe handtekeningen. De kwaliteit
van de biljetten is goed te noemen
Misschien is het wat overdadig, zo
staan in deel 3 van ƒ 1 ontwerp 1949 de
vz en kz afgebeeld met de data 1 juh
1949, 1 maart 1951 (1951), idem
(1952), 1 juh 1954, 1 mei 1956, 1 april
1960 (1960) en idem (1961). De biljetten die op ware grootte worden afgebeeld zijn gekanteld omdat zij anders
niet op de bladspiegel passen.

•
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LU 1 1 bKESTRAAT 31
TEL: 038-422 3 3 6 8

Laat het duidelijk zijn; de geleverde
kritiek is van cosmetische aard. Zij doet
dan ook geen afbreuk aan het feit dat
de boeken van Van Elmpt zeer compleet en prettig leesbaar zijn. Voor
iedereen die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van het papiergeld in
Nederland en haar - voormalige koloniën is het bijna een verplicht
nummer. De opbouw van de boeken is
zo helder dat het raadplegen ervan niet
op grote problemen zal stuiten. En
trouwens,
wanneer je niet direct het juiste gegeven
vindt, moet het voor elke geïnteresseerde
een genot zijn om te grasduinen in de
waanzinnige hoeveelheid feiten die in
deze boeken aan te treffen zijn.
Vermoedelijk is de definitieve catalogus van het Surinaamse papiergeld
wel geschreven. De boeken zijn
verkrijgbaar via Mevius Numisbooks
BV, Oosteinde 97 in Vriezenveen
(tel. 0546-561322) en kosten € 40,85
(deel 1), € 65 (deel 2) en € 56,70
(deel 3)

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 6 6 4 3

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

•
•
•
—- •

Provinciale munten
Koninkrijl<s munten o.a. topkwaliteit
Gouden munten
Bankbiljetten

'S- Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen
DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR
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Verenigingsnieuws

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Contributiebetaling 2003
Alle leden hebben de acceptgiro 2003
ontvangen. De betaling wordt graag zo
spoedig mogelijk tegemoet gezien in
verband met diverse kosten die de vereniging moet maken in 2003
De Algemene Ledenvergadering 2003
zal op 17 mei plaatsvinden in
Amersfoort. Er wordt ook weer een penningverkoop gehouden. De uimodiging
wortd t.z.t. aan de leden toegezonden.
Informatie omtrent de Cursussen, die de

vereniging organiseert, zal gelijk met de
convocatie voor de jaarvergaderinbg
worden gezonden.
De Jaarpenning 2003, een
portretpenning van ZKH Prins Claus,
wordt ontworpen door Elisabeth Varga.
Over de opdracht voo de inschrijfpenning 2003, een vrije opdracht, wordt
nog gesproken.
De tentoonstelling "75 jaar Vereniging
voor Penningkunst" zal oktober, november en december 2003 te zien zijn in
Simon van Gijn, museum aan huis,
Nieuwe Havenn 10, Dordrecht.

mmmsm^'^'y-' •:

Adressen verenigingen

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
M U N T - EN PENNLNGKUNDE

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 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISM,\TISCHE
KRINGEN

Redactie/secretariaat:
Gruttostraat 3
3145 CB Maassluis
tel. 010-5914709

^ ,>„^a

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Informatie over Üdmaatschap, adreswijzigingen,
en opzeggingen:
M. Kemj}er-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail: info@penningkunsLnl
http;//www.penningkunst.nl
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkimst
Bestellingen van penningen:
A.M.W. Slager-Dijkstra
Voorstraat 13C
4033 AB Lienden
tel. 0344-601653
e-mail: slager@uwnet.nl

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
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Tentoonstellingen
Dit verhaal wordt geïllustreerd met
EXAMINATIE ENDE
objecten en documenten uit de rijke colBEREKENINGE
lectie van Het Nderlands Muntmuseum.
Controle op de muntproductie in
Hieronder bevinden zich enkele topstukde Republiek der Verenigde Nederken zoals een rijk versierde IS'^<^ eeuwse
landen
essaybalans afkomstig van de Mimt te
In de Nederlanden waren vanaf de middeleeuwen diverse munthuizen in bedrijf Harderwijk en de zogenaamde Zeeuwse
waarvan de leiding in handen lag van een Dormant, een standaardgewicht uit 1612,
muntmeester. Deze muntmeester was een dat ooit heeft toebehoord aan de Rekenparticulier ondernemer die zijn geld ver- kamer van Zeeland, te Middelburg.
diende met het fabriceren van munten.
Tot 28 november 2003 in Het NederOm te voorkomen dat de muntmeester lands Muntmuseum, Leidseweg 90 te
Utrecht (030-2910410); geopend maanillegaal de hoeveelheid edelmetaal in de
dag t/m vrijdag 10-16 uur.
munten verminderde om meer winst te
maken was controle nodig. Hiertoe was
een waardijn aangesteld die namens de
Voor TEMPEL en KROEG
overheid toezicht hield op het muntbedrijf Romeins geld uit de keizertijd
en de kwaliteit van de munten. De waar- De nieuwe tentoonstelling van Het Koninkdijn had onder meer tot taak toe te zien
lijk Penningkabinet neemt de bezoeker
dat van iedere partij gemunt goud- of
mee terug in de tijd, naar het Romeinse rijk
zilvergeld een vastgesteld aantal munten
in de tweede eeuw. Voor het eerst in de
in een speciale kist, de muntbus, werd
geschiedenis was er sprake van een uitgegedeponeerd. Met regelmatige mssenpozen breid en samenhangend geldstelsel dat de
(gemiddeld elke drie a vier jaar) werd de
burger in staat stelde om elk gewenst
inhoud van de mxmtbus nagekeken door
bedrag met gepaste munt in goud, zilver of
vertegenwoordigers van de muntheer.
koper te betalen.
Ontmoet keizer Trajanus en zijn familie
Sinds de ISf**^ eeuw waren dit in de
en hoor over zijn heldendaden in een verBourgondische Nederlanden de Raden
rassende, sfeervolle Romeinse omgeving.
en Generaalmeesters van de Munt. De
Breng een bezoek aan de kroeg en luister
in de muntbus aanwezige muntstukken
naar het gesprek tussen de herbergier en
werden steekproefsgewijs op gewicht en
een soldaat. Ontdek het antwoord op
gehalte gecontroleerd. Indien onderzoek
brandende geldvragen zoals wat was er te
uitwees dat de muntmeester mimten te
ücht van gewicht had gemaakt of van een koop, hoeveel verdiende een soldaat en
hoeveel geld had je nodig voor een avondje
te laag gehalte, dan moest hij hiervoor
een vergoeding betalen en soms een fikse uit, wat was een passend geschenk voor de
goden?
boete.
Van 28 januari 2003 tot 28 september
2003 in Rijksmuseum Het Koninklijk
In de kleine tentoonstelling die aan deze
wijze van controle op muntslag is gewijd, Penningkabinet, Rapenburg 26 te Leiden
(071-5160999); geopend dinsdag t/m
wordt uit de doeken gedaan hoe het
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, zon- en
systeem van controle op muntproductie
feestdagen 12-17 uur.
functioneerde.
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zoals wij die
PENNINGEN ALS
aantreffen in haar sculpturale oplossingen.
PROPAGANDA-INSTRUMENT
Carla ontwerpt geen muntgelijke penningen
Penningen zijn handzaam, duurzaam en
discreet en derhalve ideaal om een politieke met een laag reUëf, maar kleine
beeldhouwwerkjes met een hoog reliëf.
of religieuze boodschap uit te dragen.
Bovenstaande tekst is ontleend aan het
Het is daarom niet verwonderlijk dat
jubileumboek dat werd uitgegeven ter gepenningen reeds in de 16de eeuw voor
legenheid van haar vijftigste verjaardag. De
een dergelijk doel werden gebruikt. Het
tekst zou suggereren, dat haar werk moeiduurde echter nog tot het einde van de
lijk toegankelijk is, maar niets is minder
17de eeuw tot de mogelijkheden van de
waar. Wie het vermogen bezit de schoonpenning als propagandainstrument ten
volle werden benut. Tussen 1689 en 1713 heid in Klein te herkennen, zal genieten
van de tentoonstelling.
woedden twee grote oorlogen waarin
werd gevochten om de macht in Europa.
Van 3 maart tot 13 mei 2003 in het MuntDe strijd speelde zich niet alleen af op
en Penningkabinet van de Spaar- en Voorhet slagveld maar ook op de penning.
schotbank, Jan Binneslaan 8a, SurhuisterSpeciaal de Fransen moesten het ontgel- veen (0512-369999); geopend dinsdag t/m
den. Er werden veel stukken gemaakt om vrijdag 14-17 uur.
hun koning, Lodevrijk XTV, in diskrediet
te brengen.
HET LEVEN IN BRONS
Het gebruik van penningen als propa- Beeldhouwer Frank Letterie is op 11 oktober
gandamiddel wordt in een kleine tentoon- 1931 te 's-Gravenhage geboren, maar hij
groeit op in Hilversum, waar hij zijn HBS
stelling geïllustreerd met penningen en
A-diploma behaalt. Tijdens zijn vervangende
prenten uit de rijke collectie van het
dienstplicht in de Rijks Psychiatrische
museum.
Tot 1 juni 2003 in Teylers Museum, Inrichting te Eindhoven begint hij op instiSpaarne 16 te Haariem (023-5319010), gatie ven mededienstweigeraar Har
Sanders te tekenen onder leiding van Kees
geopend dinsdag t/m zondag
Bol. In 1954 begint hij zijn studies aan de
10-17 uur (zondag vanaf 12 uur).
Koninklijke Academie te 's-Gravenhage op
de
afdeling schilderen, maar stapt al gauw
SCHOONHEID UIT DE WERELD
over
naar de beeldhouwklas bij Dirk Bus
VAN KLEIN
en
Henri
van Haaren. Na drie jaar vertrekt
De jubileumtentoonstelling bij haar
hij
naar
de
Rijksacademie van Beeldende
60e verjaardag
Kunsten
te
Amsterdam
om bij Piet Esser
Het werk van de beeldhouwster en medailzijn
opleiding
voort
te
zetten
en sluit die in
leur Carla Klein trekt door zijn originele
1961
af
met
het
behalen
van
de
gouden
visie en vaak verrassend subtiele vormmedaille
van
de
Prix
de
Rome.
Vanaf
die
geving de aandacht van een steeds groter
tijd
volgen
de
opdrachten
voor
beelden
ter
wordend publiek. Het Munt- en Penningaankleding
van
gebouwen
en
van
de
openkabinet van de Spaar- en Voorschotbank is
bare ruimte elkaar op. Daarnaast
er dan ook trots op een overzichtstentoonstelling van haar uitgebreide oeuvre te kun- modelleert hij zijn plezier kleine veelal
verhalende plastiekjes die bij de thematiek
nen presenteren. Carla's werk als
van de opdrachten aansluiten. Hij wordt lid
beeldhouwster en medailleur is haar leven.
van Pulchri Studio en het KunstgenootIngetogen, maar eigenzinnig volgt zij haar
schap De Ploeg te Amersfoort. Van 1972
weg, geboeid door beweging, muziek en
tot
1988 geeft hij één dag in de week les
gefascineerd door oude culturen als die van
aan
de Haagse academie. Ook voert hij een
de Etrusken en de wereld van het antieke
reeks
penningen - merendeels in opdracht
Griekenland. Kwantiteit is niet van belang,
uit,
waarin hij een eigen karakteristieke
wel de blijvende kwaliteit en artisticiteit
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vormentaal in laagreliëf en met grote
geabstraheerde vlakken ontwikkelt.
Frank Letterie behoort tot de groep
figurative beeldhouwers die ondanks alle
vernieuwingen en abstracties in de naoorlogse beeldhouwkunst trouw aan het
métier in traditionele zin is gebleven. Ter
gelegenheid van de expositie verschijnt

M P O

een rijk geïllustreerde monografie met
een een inleidende tekst van Peter
Thoben.
Van 10 mei tot 6 juli 2003 in het
Streekmuseum Kempenland,
Stratumseind 32, Eindhoven; geopend
van meendag t/m vrijdag 10-17 uur, zterdag en zondag 13-17 uur.

MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE

organiseert:

Vrijdag 30 + zaterdag 31 mei 2003
in 'Het Veerhuis\ Nijemonde 4, Nieuwegein
Zeer interessant aanbod penningen Nederland en 'wereld' wc. historie.
Vroedschap, Gilde , van der Hoef, VPK, etc.etc. - vnl. Nederland maar
ook 'wereld' - 17e t/m 20e eeuw.

gegoten door C.J
)p persoonlijke rekening
van inuntmeester fïiSitsemïrvervaardigd.
Randschrift op naam van Minister-President de Geer
(lintes/Pol 182 /Jaar\'erslag RM 1927 pag. 15)
Brons - 109 mm. - PR / uitermate zeldzaam

Penning iviooraop ae i^Tenroeaersjoi
door .Avr\^ 1Ó72
VZ Hun aanziende borstbeelden
KZ (Icbroeders door veelkoppig monster verscheurd
(v.Loon UI 8 7 . 1 / K P K 1073)
zilver 72 mm. - PR/UNC

Tevens in deze veiling:
- Munten Nederland: Zuidelijke Nederlanden, Provinciaal, Koninkrijk als losse nummers /
albums / doosjes / etc.
- xMuntvondst honderden Goudguldens en Nobels
- Munten Wereld van Klassiek tot modem w.o. losse nummers en zeer veel interessante partijen
- Bankbiljetten: interessante stukken zoals Ned. oud / Duits oud / Noodgeld / etc.
- Prachtig aanbod oude aandelen wo. tientallen Plantages Suriname 18e eeuw
- Gigantisch aanbod postzegels Nederland + 'wereld' - zowel los als in partijen en dozen
- Verder ansichtkaarten / misslagen munten / misdrukken bankbiljetten / varia / etc.
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Stratumsedijk 47-49, 5611 NC Eindhoven

Tel. 040 - 2123455 - Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

^ — KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V. ^ ™
Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

Overweegt u thans uw verzameling, of een gedeelte hiervan
te verkopen? Nu, of op de wat langere termijn, is het
goed om hierover eens met ons van gedachte te
wisselen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Karel de Geus Muntvellingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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24 februari t/m 28 november 2003
werkdagen 10.00 - 16.00 uur
toegang gratis
Het Nederlands Muntmuseum, Leidseweg 90. Utrecht
tel.: (030) 291 04 82. e-mail: museum@coins.nl. website: www.muntmuscum.nl
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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

In het hart van Europa

Veiling 14:
Veiling 15:
Veiling 16:

14 juni 2003
13 september 2003
13 december 2003

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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VOOR TEMPEL
EN KROEG
ROMEINS GELD UIT DE KEIZERTIJD
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MuntfiandeC Verscfioor
(^especiaCiseerdin de Betere ^aCiteiten van:
^Historie- en TamiCiepenningen in ziCver en goud
(Provinciale- en
%pnin^j^munten
•VOC + Ü^edeHands-Indië

1663. AMSTERDAM. SCHOUWBURG

TOEGANGSPENNING

Vz. Bijenkorf met in- en uih'liegende bijen, omringd door bloeiende egelantier en wapen van Amsterdam
met jaartal 1637. Omschrift: AMSTELDAMSE.SCHOUBURGH.D'YVER.IL.B.
Kz. Gegraveerd met: Cornelis I de Vries I 1663
JMP.1935 blz. 92-97: ex.coll. Völcker 9-13 april 1888 nr. 2549; Zilver; 7.87 gram.
Cornelis de Vries (1629-1673) Hoofd van de Schouwburg 1663-1667. Secretaris Thesaurie 1656.
Stadssecretaris 1661. Dichter. Elias 1,289; Amstelodamum 1980 (72) bh. 43

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

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

Contante betaling V i
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-imflVallI
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Laurens ScHuCman b.v.
numismaat — gedipComeerd veUingfiouder — Beëdigd ta?(ciUur
'BrinkCaan 84a • 1404 QM CBussum

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

i

A •

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl
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Redactioneel

JASPER
LETSCHERT

Voor u ligt de tweede nummer van De
Beeldenaar van dit jaar. Graag zie ik de
volgende vier spoedig verschijnen. Ik
wil hier de heer Purmer bedanken voor
zijn inspanningen voor De Beeldenaar
de afgelopen periode. Hoewel geconfronteerd met tegenslagen, waardoor
vertraging is opgelopen bij het verschijnen van het tijdschrift, zijn toch
een aantal boeiende aflevering gepubliceerd.

Vervolgens gaan we verder terug in de
tijd. A.B.C. Senden vertelt over het
gebruik van de eretitel Germanicus ten
tijde van het Romeinse Rijk.
J. Pol-Tyszkiewicz geeft haar impressies van het 28e FiDEM-congres te
Parijs en de diverse bijdragen aan de
hedendaagse penningkunst die hier te
zien waren.
In het kader van de bijeenkomst
van het Genootschap voor Munt- en
Penningkunde in oktober heeft
mr. J.R. Voute een bijdrage geschreven
In dit nummer vindt u op de voorplaat
over de geschiedenis van het huis
de inschrijfpenning van de Vereniging
Nassau in Breda, waar deze bijeenvoor Penningkunst. De penning wordt
komst ook zal plaatsvinden. In dit numuitgebreid besproken in het artikel van
mer geeft hij ook een aanvulling op
L. Hodoroaba.
het eerder geplaatste artikel van
H.L. Houtzager gaat uitgebreid in
op het leven van de 17e eeuwse geleerde B. van Beek, 'Het Gelderse wapen op
munten'.
Reinier de Graaf en de penning en
plaquette die ter gelegenheid van het
Dat er bij Philips niet alleen elektroeerste Reinier de Graaf symposium zijn nica wordt geproduceerd blijkt uit het
ontworpen door Christina Nijland.
verhaal van W. van den Nieuwenhof.
Hij vertelt over de geschiedenis van
A. Makarov geeft uitleg over de
onderlinge verbanden tussen Russische Loupias en Numann-thalers.
en Nederlandse munten.
In zijn artikel bespreekt L.M.J.
Kortom, in deze uitgave vindt u
Boegheim diverse munten die voorwederom een divers aanbod van
komen in het werk van Bredero.
artikelen.
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Mirjam Mieras - Inschrijfyenning 2003,
of zullen wij samen het geheim geheim
houden?
U kent het vast wel, de dag dat je zo
verlangt naar de post, wachtend op het
moment dat je de nieuwe penning van
de vereniging in ontvangst kan nemen,
het "genoegen" van het eindelijk
uitpakken, het zelf zien en het langverwachte kunstwerkje ontdekken...
Een fijn gevoel dat gekoppeld is aan
een vorm van nieuwsgierigheid. Dit
keer zal er een pakje komen met een
waarschuwing...
Nieuwsgierigheid zal u vanaf het
begin bij het uitpakken van het
postpakket prikkelen.
De titel van de door Mirjam Mieras
ontworpen inschrijfpenning 2003 gaat
over dit verlangen naar ontdekking, het
zelf willen weten...de titel is;
geheim geheim.
Wat is aantrekkelijker dan achter
een geheim te komen?
Voor de geheimhouder is het ontzettend
moeilijk om het geheim te houden,
juist door het feit dat het geheim is en

moet blijven. Er is een ongelofelijke
drang om het geheim te vertellen.
Maar dan? Dan is het geen geheim
meer. Aan de andere kant heeft de nietwetende er alles voor over om toch het
geheim te weten te komen, en om ingewijd te zijn. En dat gevoel van dualiteit
is het concept van deze inschrijfpenning.
Bij het tot stand komen van de experimentele penning voor de Vereniging
voor Penningkunst is het belangrijk te
weten dat Mirjam Mieras al een tijd
bezig is in haar werk met penningen om
de relatie tussen het "kunstwerk" en de
verpakking tot een eenheid te maken.
Dit keer moet ik toegeven dat het zeer
wel gelukt is. De penning zonder de verpakking zal geen enkele betekenis hebben en de verpakking alleen ook niet. Ze
zijn complementair aan elkaar en vormen
daardoor een eenheid: dè penning.
Maar hoe geef je vorm aan wat er
niet is, als het een echt geheim is en
geheim moet blijven...? Onze duizendpoot kunstenaar, zo noem ik haar
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LINA
HODOROABA

omdat zij met verschillende methoden
en materialen oplossingen vindt in haar
werk, komt deze keer met een
verrassende en prachtige oplossing.
Voor het uitvoeren van de penning
heeft Mirjam met verschillende bedrijven gewerkt om alle onderdelen in de
gewenste kwaliteit te krijgen. Na een
"ontdekkingstocht" door de handelingen neemt de kunstenaar je stap voor
stap mee naar haar oplossing van het
"geheim" en naar het begrijpen van de
titel van...de penning.
Geheim geheim, de pemiing
In een doorzichtig vierkant plastic
zakje, afgesloten met een "geheim
geheim"-sticker vindt men een vierkant
kleurrijk roze kussentje, bestaande uit
twee op elkaar gestapelde delen. Deze
kussentjes voelen zacht aan (vilt gevuld
met fiberfill). In deze twee kussentjes
zijn twee magneetjes aangebracht,
zodat als je de twee op elkaar plaatst,
ze vanzelf op elkaar "aansluiten". Met
een beetje kracht kan je ze uit elkaar
halen en ontdek je daar binnenin
verborgen een aluminium ring die vrijkomt. Deze ontdekking heeft iets
magisch en roept bij mij de vergelijking
op met een wereld van sprookjes, van

eeuwen geleden verloren wijsheid die
opnieuw ontdekt zou kunnen worden.
Aluminium is een kwetsbaar materiaal, daarom is de keus van de "geheime"
plek in zachte roze kussens zeer geschikt;
het "geheim" wordt hier gekoesterd.
Als men de sobere aluminium ring
goed bekijkt merkt men dat de ring op
zijn beurt ook in tweeën te delen is.
Een buiten- en een binnenring die
perfect in elkaar passen en die men
voorzichtig van elkaar kan scheiden.
Onze ontdekkingstocht is nog niet
ten einde, want de kunstenaar heeft
nog een verrassing voor ons: een gegraveerde tekst houdt zich verborgen op
de binnenring. De kunstenaar heeft
gekozen voor een gegraveerde tekst in
drukletters om zo een beetje afstand te
nemen en het "privé geheim" een meer
universeel geheim te doen zijn.
Mirjam houdt zich de laatste tijd
bezig met teksten en letters; daarom
geeft zij er de voorkeur aan om het
geheim te benaderen vanuit tekst, en
deze tekst, die op de binnenring gegraveerd is, geeft de volle betekenis aan
deze penning.
Maar wat is nou de tekst...?
Ik heb hier getracht deze prachtige
penning te omschrijven zonder de
hele betekenis van het geheim te
verklappen. Ik wil het nog even geheim
houden om zo trouw mogelijk te zijn
aan het geheim van Mirjam. Als U het
zo graag wilt weten...
Het is nu tijd voor de post en ja, er valt
een pakje in de brievenbus...
Een geheim geheim, il
Tot 30 september 2003 kunnen leden van de
Vereniging voor Penningkunst de penning bestellen door overmaking van € 110,— (inclusief
verzendkosten ) op Postbank nr. 96820 t.n.v.
Vereniging voor Penningkunst te Sleeuwijk,
onder vermelding van "Inschrijfpenning 2003".
Indien U per girotel betaalt, gelieve U Uw adres
en woonplaats te vermelden. Na betaling
ontvangt men een bevestiging van de bestelling.
Toezending vindt aan het einde van het jaar plaats.
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REINIER DE GRAAF IN BRONS
Op 11 oktober 2002 was het 750 jaar
geleden dat het Delftse Gasthuis werd
gesticht. Het bewijs hiervoor wordt
geleverd door de bul van 11 oktober 1252
waarin paus Innocentius IV bevestigt
zijn bescherming te geven aan het
klooster Koningsveld en het 'Hospitale
de Delft cum omnibus pertinentiis suis'.
De Reinier de Graaf Gasthuis Groep,
de opvolger van het Oude Gasthuis te
Delft, is hiermede het oudste nog functionerende ziekenhuis in ons land. De
viering van dit 750-jarig bestaan heeft
onder meer op 10 oktober 2002 plaatsgevonden in de Oude Kerk te Delft
waar een symposium werd gehouden
onder de titel 'Op Uw Gezondheid'.
Hierbij werd een bronzen plaquette
onthuld, voorstellende een portret van
Reinier de Graaf.
Wie was deze 17''= eeuwse medicus,
de naamgever van het ziekenhuis in
Delft?

hij o.a. onderzoek naar de bouw en
functies van de vrouwelijke geslachtsorganen. Zijn bevindingen legde hij
vast in een boek dat in 1672 verscheen
en dat de titel droeg: 'De mulierum
organis generationi inservientibus
tractatus novus' (Nieuwe verhandeling
over de functies van de vrouwelijke
voortplantingsorganen).
Door zijn proefnemingen bij drachtige
konijnen gedaan, ontdekte De Graaf
dat de eierstokken van essentieel belang
zijn voor de voortplanting en dat de
bevruchte eicel via de eileider naar de
baarmoeder wordt getransporteerd om
aldaar ingenesteld, zich tot een voldragen vrucht te ontwikkelen.
Met deze in de 17''= eeuw opzienbarende ontdekking heeft De Graaf de

Reinier de Graaf werd op 30 juli 1641
in Schoonhoven geboren en kreeg zijn
medische opleiding in Leuven, Utrecht
en Leiden. In deze laatste universiteitsstad verrichtte hij wetenschappelijk
onderzoek naar de bouw en functies
van de alvleesklier. Dit onderzoek werd
beschreven in zijn boek dat in 1664
verscheen: 'De succi pancreatici natura
et usu excercitatio anatomico-medica',
'Ontleet- genees-konstige beschrijvinge
van d' Eygenschap en Nuttigheydt des
Al-vlesigen saps', zoals de titel luidt in
de Nederlandse vertaling die postuum
in 1686 in Amsterdam verscheen.
Na op 23 juli 1665 in Angers in
Frankrijk gepromoveerd te zijn, vestigde
De Graaf zich in december 1666 in
Delft als medicus practicus. Hier deed

DR.
H.L. HOUTZAGER
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Portret van Reinier de
Graaf, toegeschreven
aan Anna Maria van
Schurman.

De Oude Kerk teVê^
waar Reinier de Graaf
op 21 augustus 1673
werd begraven, (tekening
H.L. Houtzager).
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basis gelegd voor de huidige ontwikkeling op het terrein van de voortplanting
en onze kennis over de bouw en functies van de voortplantingsorganen van
de vrouw.
Na een kortstondige ziekte overleed
De Graaf op de jeugdige leeftijd van
32 jaar op 17 augustus 1673. Hij werd
vier dagen later in de Oude Kerk te
Delft begraven.
Aan deze internationaal bekende
Nederlandse geleerde was tot op heden
geen blijvende herinnering aanwezig in
deze oudste kerk van Delft. Hierin is
thans voorzien door het aanbrengen
van een bronzen plaquette, ontworpen
en gemaakt door Christina Nijland.
Deze plaquette, hoog 61 cm en
breed 84 cm, toont het portret van
Reinier de Graaf en face, waarvoor de
ets, toegeschreven aan Anna Maria van
Schurman, tot voorbeeld diende. Het is
een modieus geklede jongeman met
een fraaie kanten bef met afhangende
kwastjes en lang golvend haar dat tot
op de schouders hangt. Rechts de verticaal geplaatste tekst 'Gelukkig geneesheer tot Delft'. Boven de linker schouder
het jaartal 2002 en de initialen van de
maakster. Op de omgevouwen flap zijn
naam en jaartallen van geboorte en
sterven in strak gemodelleerde letters
en cijfers.
Ter gelegenheid van het eerste
Reinier de Graaf symposium dat onder
de titel 'De gynaecoloog in de toekomst'
op 20 september 2002 in het Reinier de
Graaf Gasthuis te Delft werd gehouden
heeft Christina Nijland een penning
gemaakt die werd overhandigd aan de
afdeling gynaecologie/obstetrie van het
jubilerende ziekenhuis en aan schrijver
dezes.
Op de voorzijde van deze forse gegoten bronzen penning met een doorsnede van 10 cm staat de beeltenis van
De Graaf, zoals hij ook op de hierboven
beschreven plaquette is vereeuwigd.
Links langs de rand staat zijn naam en
horizontaal in een fraai lettertype de

tekst 'Delphis Medicinae Doctor'. Aan
de rechter zijde het jaartal van geboorte
en sterven.
Op de keerzijde zijn op omgevouwen
linten de Latijnse titels weergegeven
van de verschillende boeken die De
Graaf heeft geschreven. De achtergrond wordt gevormd door twee haaks
op elkaar staande rechthoekige vlakken
met rechts onder de initialen van de
maakster.
Met deze plaquette en penning van
Reinier de Graaf heeft Christina
Nijland twee bijzonder fraai ontworpen
en uitgevoerde kunstobjecten toegevoegd
aan haar veelzijdig ceuvre.
Geboren te Enschede in 1937 ontving
Christina Nijland haar opleiding aanvankelijk aan de Academie voor Kunst
en Industrie in deze stad van 1953 tot
1955 bij Henk Zweerus. Gedurende
twee jaar was zij daarna werkzaam aan
het Ontario College of Art te Toronto
bij Thomas Bowie. Terug in Nederland
vervolgde zij haar opleiding bij Ben
Guntenaar aan het Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs, de Rietveldacademie te Amsterdam. Van 1958 tot
1963 studeerde zij onder leiding van
Paul Grégoire en Piet Esser aan de
Rijksacademie van Beeldende Kunst
te Amsterdam. In 1963 werd haar de
Zilveren Prix de Rome toegekend. Bij
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Reinier de Graaf
plaquette hoog 61 cru,
breed S4 cm.
ontwerp: Christina
Nijland, Tilburg 2002.
materiaal: in brons
gegoten dom- Binder,
Haarlem,
foto: Fred Weegenaar

het 75-jarig bestaan van de Vereniging
voor Penningkunst ontwierp Christina
Nijland de jubileumpenning, tevens de
jaarpenning 2000.
Met het maken van de Reinier de Graaf
plaquette en penning heeft Christina
Nijland opnieuw bewezen tot de toonaangevende kunstenaars in ons land te
behoren die op een verrassende wijze
hun creatieve kennis en artistieke
vaardigheden weten te benutten.
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Reifiier de Graaf
penning voor- en keerzijde 10 ent
ontwerp: Christina
Nijland, Tilburg 2002
materiaal: brons.
Gegoten door Binder,
Haarlem
foto: Fred IVeegenaar
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Dutch coins with a Russian flavour
and Russian coins with a Dutch
flavour
The Yefimok countermark
When czar Alexei Mikhailovich (16451676), second czar in the Romanov
dynasty, tried to carry out a monetary
refonn and to replace oblong silver kopecks
which were the main Russian coins for
centuries, he failed miserably. His reform
even led to the so-called "Copper rebellion" and he had to experiment by introducing heavy European talers from
German states and cities, Sweden, Poland,
Switzerland, Italy, Spain and the southern
and northern Netherlands.
For about three years, since 1655 to
the beginning of 1659, foreign talers
with a special countermark, the czarhorseman stamped on each coin, were
in legal circulation in Russia.' The
mark was usually put on the face of
the foreign ruler. Such coins acquired
the name of "Yefimok with signs" and
were used mainly for payments to
Russian troops.^ Three years later by
order of the czar the stamped talers and
riksdaalders were redeemed for 64 silver
kopecks each and banned from further
circulation.^ About one million talersized coins were melted into oblong
silver kopecks. Peter The Great (16891725) called the silver kopecks "lice".
From 1704 on he managed to replace
them gradually with normal European
heavy coins of gold, silver and copper.
Because of redemption and melting
of taler-sized coins not very many
"Yefimok with signs" were known up
till now. Those talers that had escaped
the melting pot turned up in Russian
museums mainly in the Saint-Petersburg
Hermitage and in the Historic Archaeological museums of Moscow and
were found in various hoards and in
collections of Russian numismatists.

Hoard of Kiev 1898
A lot of talers, reals, eight realpieces
and riksdaalders coined in the Netherlands under Spanish domination and
that later became a Republic, were in
the Russian monetary circulation from
1655 to 1659. These coins were minted
in Utrecht, Gelderland, Flanders,
Tournai, Brabant, French-Konte, Artois,
Holland, Zeeland, Overijssel, Friesland
and West-Friesland. They carried the
images of Spanish kings as well as
republican symbols. These riksdaalders
and lion daalders turned up in the
Saint-Petersburg Hermitage and other
Russian museums from hoards discovered all over Russia, especially in the
19th and the 20th centuries. The
largest amount of Spanish and Dutch
silver coins came from the hoard found
on November 26, 1898 when the
Assumption Cathedral of the KievoPecherskaia monastery in Kiev was
renovated. Suddenly the crowbar of
one of the workers fell through the
wall into a hidden niche in which the
workers discovered one of the richest
hoards of Eastern Europe; 4 big tin
vessels with tightly screwed lids as well
as a wooden barrel, containing a total
of 16079 coins, medals and tokens.
Among them were 6184 gold coins,
weighing 27,43 kg and 9895 silver
coins with a total weight of 275,44 kg.
The coins and medals dated from the
16th century to the beginning of the
18th century reflected the monetary
circulation in the Ukraine and Russia
and were gathered as taxes, duties,
dues and donations of the monastery as
well as churches' contributions. Some
medallions belonged to Byzantine
emperors, Polish kings and the czars
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Mikhail Fedorovich (1613-1645) and
Alexei Mikhailovich.
The question arose what the history
of the hoard was. The answer was that
in the night of September 21 to September 22, 1718 a huge fire broke out at the
Kievo-Pecherskaia monastery. Soon after
the fire the archbishop of the monastery
hypocritically requested emperor Peter
The Great a donation for the restoration
of the monastery. The emperor in need
of money for the war with Sweden
nevertheless gave the monastery 5.000
roubles in 1720. However documents
signed by the archbishops losaf on
May 4, 1698, lonniky on May 14, 1721
and Luka on July 1753 were found
together with the hoard showing the
real reasons of hiding the hoard. The
monasterie simply managed to deceive
the emperor having set fire himself in
order to avoid confiscation of its
treasure for the needs of the war.
In 1898 when the hoard was found the
very rich monastery tried to increase its
price for the hoard and waited for an
international auction. There were many
offers, from Germany, Austria, Britain
and the Netherlands as well as from
Russian cities to purchase the hoard.
However the Holy Synod of the Russian
Orthodox Church became uneasy with
the greediness of the monastery and
forced it to sell the treasure to the
Imperial Hermitage for 65.000 roubles.
The hoard is now preserved in the
Saint-Petersburg Hermitage.
Yekimov klop
Other hoards.
Many other Dutch and Spanish silver
coins were found in Russia in other
hoards. It is interesting to note that
these hoards usually contained a large
amount of riksdaalders. The hoards
of the settlement Kitaevo near Kiev,
the village of Gremyachie near
Novgorod-Seversky and near the city
of Chernigov contributed a lot to the

main treasure from the Kiev monastery.
Even recently there were discoveries of
Dutch coins in the Moscow area.
During the construction of an office
building a hoard of 3398 silver coins
weighing 74 kg was discovered in
September 1970. This hoard was found
next to the Ambassadorial court.
This treasure is now at the Moscow's
Museum of History. In 1972 the
students of a con-structional group
of the Moscow energy institute found
near the Moskova-river 1700 Spanish
and Dutch silver coins from the 16*
to 17th centuries.
The Russian "Dutch" ducats.
An unusual event in the Russian monetary system was a secretly produced
illegal coin, the golden ducat, made
of Russian gold, extracted in the Altai
area in Siberia. The coin in Russian
a "chervonets" (ten roubles) was
called the "known" coin and it had
a rather wide circulation in Russia and
especially abroad. The designer of the
coin was LB.Gaas, a Saint-Petersburg
jeweller.
The main reason for this fake piece
was explained by uncertain monetary
circumstances that induced Russian
government to imitate this Dutch coin.
The mistrust of Europe towards the
increased issue of Russian golden coins
since the thirties of the 18th century
especially at the time of the empress
Anna loannovna (1730-1740). The
Russian gold coins, resembling Dutch
gold coins in appearance, weight and
gold content did not yield to other gold
coins. No value was put on the Russian
"Dutch looking" golden coin. It was a
rather small piece of 3,5 gram picturing
a knight holding a branch of arrows in
his hand with an inscription along the
rim "CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT"
or the last word "CRES TRA". The last
word indicates an abbreviation from
TRAIECTVM, the Latin name for the
Dutch province of Utrecht.
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The production of the "known" gold
coins was started in 1768 at the time
of empress Catherine The Great
(1762-1796). These Russian coins were
used for the first time to cover the
expenses of the Russian fleet during the
Russian-Turkish war in the Mediterranean in the Greek archipelago. The
Russian fleet was under command of
Admiral Alexei Orlov, brother of
Catherine's lover Grigory Orlov and
murderer of Catherine's husband,
emperor Peter III. Admiral Orlov
won a decisive naval battle at Chesma
on June 26, 1770. His ships carried
a yearly reserve of ducats since it was
impossible to transfer the coins via
banks, because otherwise the secret of
issuing new coins would be known.

4f
^ . I B ƒ .' i^^:'~

The first name meant that the figure
on the coin reminded some of an image
of a soldier whom when drafted had to
cut off his hair that then looked like
the continuation of the forehead (in
Russian "lob"). The second nickname
was derived from the unusual image of
the soldier, looking like an "Arab".
The third nickname "Puchkovy" can be
These coins helped Admiral Alexei
explained by the fact that the knight
Orlov to win another secret battle.
holds a bunch (in Russian "puchok") of
The order of the empress Catherine
The Great was to capture the adventurous arrows in his hand.
Tarakanova who presented herself as
In the Netherlands the mintage of
countess and daughter of the empress
the coin was discontinued as a coin
Elisabeth Petrovna, daughter of Peter
from 1847. By the Mintlaw of 1847
The Great, and as a sister of Emilian
the character of the gold Dutch ducat
Pugatchev, famous rebel leader of the
changed. It became a trade token.
peasant's war, in 1773-1775, or even as Therefore Russia which continued to
a warden of Persia's shah. This woman produce this coin after 1850 issued it
pretended to be the real heiress to the
solely with the date 1849. The Dutch
Russian throne instead of Catharine
government grew angry and impatient
The Great. Under the pretext that he
with the minting in Russia of Dutchwas in love with the countess Tarakanova looking coins though of excellent metal
Alexei Orlov managed to lure her into
content. The Dutch government wrote
visiting his ship "Three lerarchs" and
a letter to the Russian government who
arrested her. The prisoner was taken
stopped the mintage of the "known"
to the Peter and Paul fortress in
coin in 1868 and replaced it with a new
Saint-Petersburg where she died from
gold Russian coin of three roubles.
depression and illnesses.
The fake gold coin produced in
immense quantities was very popular,
not only for payments abroad but
also in the internal Russian monetary
circulation. All the Russian troops in
Central Asia, the Caucasus and Poland
got their salaries in these coins. The
ordinary people of Russia invented
several nicknames for the "known" coin:
"Lobanchik", "Arapchik" and "Puchkovy".
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Russian ducat 1H18

Rijksdaalder met
Russische klop

This coin was produced with new
emblems. The production of the false
Russian coins, which had lasted for
a century, was finally stopped.
NOTEN
1 Alexei Makarov was born in 1928 near
Moscow, former Russian diplomat for 40 years
having served in Austria, Australia, New
Zealand and twice in Canada and 16 years
working in the Russian ministry of Foreign
affairs. He retired in 1990 from the position of
the Minister-Counsellor of the Russian
embassy in Ottawa. I le has recently published
in Britain, India, Italy, Poland, Russia and
Spain.
2 The word efimok means a taler, usually of
West European origine, in Russia. Efimok
originates from Joachimstaler.
3 The countermarking of talers into efimki with
signs occurred in the Moscow mint. When

empress Catharine II allowed minting the so
called nowodels (new coins with real old
stamps) the efimki with signs were coined at
the Saint-Petersburg mint as well. About a
million talers were counterstamped. However
in I6.')9 they were recalled and exchanged each
for 64 silver copecks. Only about 1500 efimki
were preserved in hoards in Russia and
elsewhere.
4 As far as the redemption of the taler or efimki
is concerned the content of silver in a nonnal
European taler weighing about 28 grammes
equal to 64 copecks. Before redeeming the
talers were bought in Europe for 50 silver
copecks and patagons for 48 copecks. When
new copper copecks and roubles, each officially
containing 64 copecks, were issued they
distorted the monetary situation because
copper coins were equal in value to silver coins
what led to havoc and to the copper rebellion.
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Munten in de 17e eeuwse Hollandse
literatuur.
Twee kluchten van Bredero numismatisch beschouwd.
Inleiding.
In de I7<= eeuw was het aantal verzamelaars van munten niet zo groot als
tegenwoordig. Verzamelen was het
voorrecht van vorstelijke personen,
geleerden en gegoede burgers. Zij vonden genoegen in het bekijken van hun
schatten, die meestal in fraaie kabinetten
waren opgeborgen. Tot een beschrijving
van de verzameling kwam men vaak niet.
Onder de gewone bevolking beschikte
vrijwel niemand over de middelen of de
kennis om een verzameling aan te leggen. Op numismatisch gebied beperkte
de belangstelling van de burgers zich
louter tot de munten benodigd voor
hun levensonderhoud.
Het is daarom verheugend dat in de
literatuur soms muntvondsten kunnen
worden gedaan. Zo heeft de toneelschrijver Bredero een tweetal kluchten
nagelaten, waarin een aantal munten
die tijdens zijn leven in omloop waren,
met name worden genoemd.

kennis toereikend om een sonnet te
schrijven. Oorspronkelijk volgde Bredero
een schildersopleiding bij Badens (15711618) maar schilderstukken zijn van
hem niet bekend.- Het feit dat hij zich
aanvankelijk niet in klassieke richting
schoolde, moet ertoe hebben bijgedragen
dat hij in ontwikkeling bij dichters als
Cats, Hooft en Vondel achterstond.
Niettemin verkeerde hij in de kring van
Roemer Visscher, was lid van de Rederijkerskamer d' Eglantier en met Samuel
Coster stichtte hij de Nederduytsche
Academie. Daarnaast vond hij nog tijd
om als vaandrig in de schutterij te
dienen. Hij bleef ongehuwd.
Bredero's eerste gedicht verscheen in
1606. Vanaf 1610 publiceerde hij regelmatig en tot zijn dood in 1618 schreef
hij enkele honderden gedichten, een
treurspel, drie tragi-komedies, vier
kluchten en twee blijspelen. Invloeden
van Franse literatuur zijn in zijn werk
soms aanwijsbaar. Bredero, die over een
rijke taalschat beschikte, mag dan ook
zeker tot de grote dichters der Gouden
Bredero.
Eeuw worden gerekend. Niettemin
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585raakte zijn werk in vergetelheid en
1618) was geboren in een kinderrijk
gezin.' Geboren in de Nes, in het hartje kwam pas opnieuw tot leven onder
van het toenmalige Amsterdam, woonde invloed van de laat romantiek aan het
hij later met zijn ouders op de Oudezijds eind van de 19<= eeuw.
Voorburgwal. Hij vertoefde vrijwel zijn
In 1617 verongelukte Bredero tijdens
gehele korte leven binnen de stadsmuren het sleeën. Dit ongeval schijnt de oorvan Amsterdam en moet dan ook met de zaak van zijn vroegtijdige dood te zijn
stad zeer goed bekend zijn geweest. Zijn geweest. Zijn begrafenis was luisterrijk.
vader was een gegoede burger, die als
Vrienden en bewonderaars eerden hem
schoenmaker zijn brood verdiende, niet
door de uitgave van een gedichtenbunonbemiddeld schijnt te zijn geweest en
del getiteld: Kijkdichten over 't afsterven
zijn kinderen een degelijke schooloplei- des aardigen en de vermaarden Poëets.
ding liet geven. Volgens zijn eigen zeggen zou Bredero slechts "kind school
Twee kluchten.
Frans, dat hij in 't hoofd rammelde'"
De eerste door Bedero in 1612
hebben geleerd, maar toch bleek die
geschreven klucht verhaalt over een
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Duit, Hoiimidz.j.

de man slaapt haalt Gijsje diens koe
weg en brengt die snel op de nabijgelegen buitenplaats Kostverloren onder.
De volgende morgen gaat de herbergier, die toevallig ook naar Amsterdam
moet, al vroeg met zijn gast op pad. Het
gesprek komt dan al vlug op geld. Gijsje
beweert dat bekenden van hem, die in de
gauwdief, Gijsje genaamd, die tijdens
een overnach-ting op weg naar Amster- buurt van Kostverloren wonen, hem nog
altijd geld schuldig zijn. De herbergier
dam de koe van de logementhouder
op zijn beurt verhaalt van een jongeman
weet te ontvreemden. Voor het ter
die in een heel jaar geen stuiver verteert.
ruste gaan klaagt de herbergier steen
Hij kent hele verhalen over Kostverlorrn
en been tegen zijn gast dat het publiek
de hele week slechts om duiten speelt. Als zoals dat van Dirk van Diemen, die een
heel vat vol rijksdaalders onder de vloer
had begraven. Pas was er nog een rijke
boer gestorven, die veel realen van achten voordelig had ingewisseld.
In de buurt van Kostverloren gaat de
gauwdief snel even zijn boodschap
doen en komt terug met een koe. Hij
zou het beest in betaling hebben
aanvaard, omdat zijn schuldenaar geen
geld in huis had: Geen hollandse duit,
geen helderpenning, noch kruis. De
herbergier, die meent zijn eigendom te
Ncderlaiiiist' rijhdatilder, Utrecht, 1612
herkennen, wordt wantrouwend. Gijsje
leidt hem met mooie praatjes om de
tuin en weet hem zelfs te overreden de
koe voor hem op de markt te gaan verkopen. Het dier moet negen pond
opbrengen met een drinkpenning van
minstens een daalder voor de herbergier. Ze spreken af in de herberg
V Zwarte Paard af te rekenen.

Spmije, reaal van achten, 1 y90, geslagen in Segovia

Zeeland, daalder, 1602

Uiteindelijk blijkt de koe te zijn verkocht voor tien pond Vlaams. Het
wordt gezellig in de herberg, want men
gaat gezamenlijk potverteren. Gijsje de
gauwdief ziet daarbij kans er ongemerkt
tussenuit te knijpen.
De ontknoping komt als Keesje,
het zoontje van de boer, huilend komt
vertellen dat hun koe 's nachts is gestolen. Nu gaat de argeloze boer een licht
op, maar ondanks alles heeft hij toch
schik in het geval, zelfs als hem de
rekening van de smulpartij, die tot een
Spaanse kluit is opgelopen, wordt
gepresenteerd.
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Bredero schreef een jaar later een
tweede klucht, die in tegenstelling tot
de eerste nogal wat boertige seks bevat.
Een alleen reizende vrouw, Trijn Jans,
komt ondanks haar gehaast, bij het vallen van de avond voor een gesloten
stadspoort. Ze durft als vrouw alleen
niet naar een herberg en vraagt voor
één nacht onderdak bij slimme Piet, de
molenaar. Diens vrouw raakt met Trijn
Jans in gesprek, maar Piet wil meer.
Hij heeft met de onverwachte bezoekster een avontuurtje op het oog en
begint haar complimentjes te maken.
Aaltje Nelis, de vrouw van de molenaar, beweert dat haar man Piet veel te
veel rookt, hetgeen volgens haar de
potentie zou verminderen. Hierop
volgt een lang gesprek over zwangerschap en seks. Aaltje brengt naar voren
het te betreuren dat haar schoonmoeder geen non of begijn was. Als die zou
hebben kunnen zien hoe Piet te keer
ging, zou ze hem beslist een rozenobel
hebben toegesmeten.
Aaltje klaagde niet alleen over haar
man maar ook over het personeel. Ze
brengt de smerige Duitse dienstmeisjes
ter sprake, die zo kletsten en grote
fooien wisten op te strijken. Zo had er
één een stuk van vieren gekregen,
alleen omdat ze een brief van d'r vrijer
had bezorgd. Aaltje, die geen dienstmeisje had, dacht per jaar hierdoor wel
honderd daalders te besparen.
Als Aaltje daarop de kinderen naar
bed gaat brengen, neemt Piet zijn
kans waar om op zijn seksavonturen
te pochen. Hij doet een voorstel aan
Trijn Jans, die vanzelfsptrekend een
afwijzende houding aanneemt. Piet
blijft echter aandringen en Trijn Jans
gaat er tenslotte zogenaapid op in.
Na het eten gaat Piet naar de molen
terug om zijn werk af te maken en
Aaltje benut de gelegenheid om Trijn
Jans te vertellen hoe slecht haar man
wel is en hoe vaak hij zich met andere
vrouwen afgeeft. Trijn Jans op haar
beurt vertelt wat er is gepasseerd en

dat ze heeft afgesproken Piet bij de
voordeur te zullen opwachten. Ze laat
echter Aaltje in haar plaats en in haar
kleren bij de voordeur gaan zitten.
Ze is Piet dus te slim af; hij wordt
opgewacht door zijn eigen vrouw.
Nadat de volle waarheid aan het licht
is gekomen, vindt Piet des anderen
daags aan de luifel van zijn molen de
spreuk: Dat gij niet wilt dat u geschiedt
en doet zulks aan een ander niet.
Conclusie.
De intentie van beide kluchten ligt in
verschillend vlak. In de klucht over de
koe speelt de begeerte naar geld de
hoofdrol; daarentegen komt in de klucht
over de molenaar geld slechts terloops
ter sprake en vormt seks de hoofdrol.
De aanduiding van diverse destijds in
circulatie zijnde munten vormde een
gerede aanleiding tot een korte bespreking. Wellicht zijn er onder de lezers
van dit blad personen die soortgelijke
voorbeelden van muntvondsten kennen.
Ik nodig hen gaarne uit tot publicatie. 1
Dankzegging.
Met dank aan drs. A.A.J. Scheffers, conservator
van Het Nederlands Muntmuseum, voor diens
verhelderende commentaar."
NOTEN
1 Grote Winkler Prins encyclopedie, 1990,
deel 5, p. 108-109.
2 Badens werd geboren in Antwerpen en kwam
waarschijnlijk in 1576 naar Amsterdam. Van
ca. l.')95-1597 werkte hij in Itahë. Hij
schilderde historische taferelen, genre stukken,
portretten, enz. die door zijn tijdgenoten zeer
werden geroemd.
Rozenobel, England,
Edward IV (1461-148i)
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Het Gelderse wapen ook in Florence
J.R. VOÜTF, Het verhelderende artikel van Bert van
Beek over "Het Gelderse wapen op
munten" behoeft een kleine aanvulling..
In de veiling van Künker, Osnabrück,
van september 2002 bevond zich een
teston van Nicolaas Frans van
Lotharingen (1609 - 1670) geslagen in
Florence, waar hij van 1634 tot 1637
verbleef. De omschriften van deze
munt luiden achtereenvolgens:
NFRANC.D.G.DVX.LOTH.iMARC.-D.B.G.

(Lotharings kruis), dus: Nicolaas Frans
bij de gratie Gods hertog van Lotharin--

I

gen, hertog van Bar en Gelre, en, om
het gekroonde wapenschild:
MONETA.NOVA.FLORENT.CVSA - 16 - 3 5 .

Klinker tekent hierbij in zijn catalogus
aan: "Als die Franzosen unter Louis
XIII Lothringen besetzten, flüchtete
Nikolaus Franz zusammen mit seiner
Gemahlin Claudia, zu seiner Tante, der
Herzogin Christina, Witwe von Ferdinando I Medici, nach Florenz. Die
Herzogin erteillte ihm die Erlaubnis,
dort Testons auf seinem Bildnis pragen
zu lassen", een tekst die overigens aan
het C.N.I. is ontleend. Het stuk is
beschreven in het C.N.I., Corpus Nummorum Italicorum, XII, 386, en door
de Saulcy in zijn "Recherches sur les
Monnaies des Dues Héréditaires de
Lorraine" op blz. 176 / 177.

^ Het was ook voor mij een verrassing
het Gelderse wapen in Florence aan te
treffen.
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Germanicus
In het jaar 17 n.Chr. hield Germanicus
Julius Caesar (15 v.Chr. - 19 n.Chr.) een
grote triomftocht in Rome. In deze
triomftocht werd één van de drie legioensadelaars meegedragen die verloren gingen in de slag in het Teutoburger woud
in 9 n.Chr. In deze zogenaamde Varusslag werden drie Romeinse legioenen
onder leiding van de Romeinse bevelhebber R Quinctilius Varus vernietigd
door Germanen. Hierbij werden ook de
drie legioensadelaars door de Germanen
veroverd. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus bericht van deze ramp.'
Een Romeinse dupondius verwijst
naar deze gebeurtenissen. Deze en
andere munten met de beeltenis van
Germanicus werden waarschijnlijk pas
20 jaar na zijn dood geslagen. In dit
artikel probeer ik deze emissies te verklaren.

Voorgeschiedenis
Tussen 6 en 9 n.Chr. vonden verschillende campagnes plaats in het huidige
Rijnland in Duitsland. Dit was de
streek die lag in het gebied dat de
Romeinen Germania Inferior noemden.
Doel van de veldtochten was de onderwerping van de Germanen tussen Rijn
en Elbe. Tiberius, de opvolger van
Augustus, was opperbevelhebber van de
legioenen in dit gebied en Quinctilius
Varus één van zijn generaals. Varus was
gestationeerd in Vetera, het huidige
Xanten. Hij leidde een veldtocht tegen
de Germaanse leider Arminius. Varus

A.B.C. SENDEN
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Dupondius met afbeelding van Genrianiais.
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den gevonden, werden later verdeeld
over andere legioenen. Omdat een
legioen niets schandelijkers kon
overkomen dan het verlies van haar
adelaar werden nooit meer nieuwe
legioenen opgericht met de nummers
17, 18 en 19.
In Rome schijnt keizer Augustus
maandenlang van streek te zijn geweest
door dit grote verlies. Met luide stem
riep hij steeds: "Quinctilius Varus, geef
mij mijn legioenen terug!" Suetonius
bericht dat Augustus ieder jaar de dag
van de nederlaag als een dag van droefheid en rouw zou hebben beschouwd.^
Het zou tien jaar duren, eer weer een
Romeinse veldheer ten strijde zou trekken tegen de Germanen; zijn naam was
Germanicus Julius Caesar.

Diverse leghensmiekardenm de
1' eeuTi' n.Chr.

De militaire carrière van Germanicus
Ciermanicus Julius Caesar werd
geboren in 15 of 16 v.Chr. Zijn vader
was Nero Claudius Drusus, een
befaamd veldheer, afkomstig uit de
oude aristocratische familie der Claudii.
Zijn moeder was Antonia Minor,
dochter van Marcus Antonius. De
naam Germanicus betekent "Overwinnaar van de Germanen" en was de
eretitel die zijn vader postuum van de
had het 17'^, 18« en 19*^ legioen onder
- j^gyg] Q j ^ terugweg naar Xanten Senaat had gekregen na een succesvolle
'
r
_ o
o^
expeditie tegen de Germanen in 12 werden zijn drie legioenen in het
9 v.Chr. Na de vroegtijdige dood van
Teutoburgerwoud door de Germanen
zijn vader in 9 v.Chr. werd deze eretitel
totaal verslagen. Arminius, beducht
de officiële naam van Germanicus.
voor de Romeinse gevechtskracht, paste Germanicus had nog een zus, Livia
een soort guerrillatactiek toe en ging
Livilla, en een jongere broer Tiberius
geen reguliere veldslag in open terrein
Claudius Caesar, de latere keizer
aan. Vanuit dicht struikgewas en gebruik Claudius (41-54 n.Chr.). Germanicus
makend van het bij hem bekende
zelf trouwde in 5 n.C^hr. met Agrippina
terrein viel Arminius keer op keer de
Major. Zij kregen negen nakomelingen
legioenen aan zonder ze rastpauzes te
waaronder de latere keizer Caligula en
gunnen. Na enkele dagen waren de
Agrippina Minor, de moeder van keizer
drie legioenen gedecimeerd. De meeste Nero. De oude keizer Augustus dwong
bevelhebbers waren gesneuveld, hulpTiberius (keizer van 14-37) in 4 n.Chr.
troepen en legioenstandaards waren
Cïermanicus als wettig zoon en trooninmiddels verloren gegaan. Quinctilius
opvolger te adopteren. Dit terwijl
Varus pleegde later zelfmoord. De
Tiberius zelf al een zoon had, namelijk
weinige overlevenden van de drie legiDrusus junior.
oenen, die een veihg heenkomen had-

DE BEELDENAAR 2003-2

In 13 werd Germanicus door
Tiberius benoemd tot Gouverneur van
Germania Superior en Inferior ten
westen van de Rijn. Met deze benoeming
kreeg hij ook het bevel over een leger
bestaande uit acht legioenen en hulptroepen uit Gallia en Germania, in
totaal ongeveer 48.000 man. Hij vestigde
zijn hoofdkwartier in Oppidum
Ubiorum, het latere Keulen. Omstreeks
15 besloot hij tot een militaire expeditie in vijandelijk gebied tussen Rijn en
Elbe. Deze expeditie met een 'duizendtal' schepen leverde hem enkele moeizaam bevochten successen op. Zijn
grootste tegenstander in deze oorlogen
was het Germaanse stamhoofd
Arminius, overwinnaar van Varus en
zijn drie legioenen. Het lukte
Germanicus niet om Arminius definitief te verslaan, wel lukte het hem na
twee veldslagen in 16 enkele eretekens
en één legioensadelaar, die verloren
waren gegaan in de Varusslag, terug te
krijgen. Op de onheilsplek in het
Teutoburgerwoud liet hij een grafheuvel
voor de gesneuvelden oprichten.

afgekondigd. Germanicus werd in
Antiochië gecremeerd en de urn met
zijn as werd door zijn vrouw Agrippina
naar Rome gebracht en bijgezet in het
Mausoleum van Augustus. Agrippina
eiste gerechtigheid voor haar vermoorde
man. Piso werd teruggeroepen naar
Rome en door de Senaat aangeklaagd
voor zijn daad. Als gevolg van deze
beschuldiging pleegde Piso later
zelfmoord.

Munten
Op de dupondius met afbeelding
Germanicus ontbreekt de naam van een
keizer, we weten daarom niet tijdens
wiens regeringsperiode dit stuk
geslagen is. Hoewel de literatuur eensgezind is over de interpretatie van de
voorstelling op de munt, bestaat er
meningsverschil over de datering. Aanvankelijk dacht men aan 17, het jaar
van de triomftocht in Rome. Dit stuk
zou volgens sommigen dan een munt
zijn geweest om rond te strooien
tijdens de triomftocht, zeker is dit echter niet. Deze gebeurtenis kan echter
ook later herdacht zijn. In recente HteInmiddels bleken deze veldtochten
ratuur
wordt de munt op grond van
een te zware belasting voor de
stijlkenmerken
toegeschreven aan de
Romeinse schatkist te zijn en keizer
regeringsperiode
van Caligula.' AndeTiberius besloot een eind aan te maken
ren zoals Kent, Overbeck en Stylow
aan de expedities in vijandelijk gebied.
stellen het jaar 41 voor, het eerste regeIn 17 werd Germanicus naar Rome
ringsjaar van Claudius.+ De laatste legiontboden om daar een triomftocht te
houden. Een jaar later werd Germanicus oensveldtekens die verloren gingen tijdens de Varusslag keerden toen terug
naar het verre Syria gezonden om een
naar Rome.
eind te maken aan de onrust die daar
heerste. In deze provincie ontmoette
Wat de literatuur niet precies beschrijft
hij de hem vijandig gezinde Romeinse
is de afbeelding van Germanicus op de
Gouverneur van Syria, Gnaeus
keerzijde. Ik ben van mening dat het
Calpurnius Piso, die zich openlijk
om een standbeeld gaat. Onder zijn
verzette tegen Germanicus. Volgens
voeten herkent men de contouren van
Tacitus werd Germanicus in opdracht
een sokkel. Ook zijn pose gelijkend op
van Tiberius door Piso's vrouw
een adiocutio, laat dit vermoeden.^
Plancina, een berucht gifmengster, ver- Dit beeld zou dan misschien geplaatst
giftigd. Germanicus stierf in Antiochië
kunnen zijn in een eregalerij van
op 10 oktober 19 n.Chr., 34 jaar oud.
beroemde veldheren. We weten dat
Het nieuws van de dood van de popukeizer Augustus naast het naar hem
laire troonopvolger schokte de Romeigenoemde forum in Rome zulke galerijen
nen en er werd een periode van rouw
liet oprichten.'' Een andere mogelijke
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zilveren denarii te plaatsen. Deze aureii
en denarii werden geproduceerd-in de
muntateliers van Lyon en Rome. Zij zijn
zeldzaam, koperen dupondii en assen
werden in grotere aantallen geslagen en
komen dan ook nu nog frequenter voor.
Claudius liet assen en sestertii slaan
met het portret van Germanicus. Deze
munten werden geslagen in Rome
tussen 50 en 54 n.Chr. De as komt
volgens de RIC frequent voor maar de
sestertius is zeldzaam.'
Titus produceerde tijdens zijn korte
regeringsperiode in Rome onder andere
een zogenaamde restitutie-as met
afbeelding van Germanicus. Deze munt
is schaars en maakte deel uit van een
hele reeks heruitgiftes van oude munten.
Domitianus liet ook een restitutie-as
produceren, deze is ook schaars.

Standbeeld van
Germanicus in het
Archeologisch Museum
van Penitria

Kloppen
Naast de munten met afbeelding van
Germanicus zijn assen van Augustus en
Tiberius bekend waarop een klop is
ingeslagen met de letters CAE (Caesar)
lokatie is boven op het Capitool, aanverwerkt in een monogram. Volgens
gezien dit steeds het eindpunt was van
Kraay zijn deze kloppen aangebracht
een triomftocht. Feit is dat Tiberius in
in de periode tussen 15 en 23 n.Chr.
19 een triomfboog voor Germanicus
toen er gedurende de campagnes van
liet plaatsen op dit Forum.
Germanicus tijdelijk een legioen in
Uit inscripties op twee bronzen
Nijmegen was gestationeerd.** Mijn
tafels, de Tabula Hebana en de Tabula
hypothese is dat de klop CAE verwijst
Siarensis, is bekend dat in de tempel
naar Germanicus Julius Caesar.
van Apollo op de Palatijnse heuvel en
bij het Circus Flaminius een beeld van
Munten werden in de vroeg-Romeinse
Germanicus werd geplaatst.
keizertijd wel vaker voorzien van een
klop of instempeling. Door versleten
koperen munten (assen, dupondii en
Muntgeschiedenis
sestertii) te voorzien van een klop
Het portret van Germanicus komt veel
werden ze goedgekeurd voor verder
voor op Romeinse provinciale munten
gebruik en konden ze weer gewoon in
uit het Griekse deel van het Romeinse
omloop gebracht worden. Dit fenomeen
Rijk. Deze zijn geslagen tijdens de
is vooral bekend uit de grensstreken
regering van Tiberius (14-37). Keizerlijke munten van Germanicus zijn mini- van het Romeinse Rijk waar soldaten
aanwezig waren en waar, vanwege de
maal twintig jaar na zijn dood geslagen
lange aanvoerlijnen, niet altijd voltijdens de regeringsperiodes van
Cahgula (37 - 41), Claudius I (41 - 54), doende muntgeld naartoe kon worden
Titus (79 - 81) en Domitianus (81 - 96). getransporteerd. Hiermee kon (tijdelijk)
Caligula herdacht zijn overleden vader worden voorzien in een behoefte aan
kleingeld. Van Varus zijn bijvoorbeeld
door zijn portret op gouden aureii en
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kloppen bekend met zijn eigen monogram VAR.
De munten met CAE-klop verwijzen
wellicht naar Germanicus Julius Caesar
en zouden dan tijdens zijn expedities
in Germanië ingeslagen zijn. "Caesar"
kan verwijzen naar zijn familienaam,
Germanicus Julius Caesar én naar het
feit dat hij de troonopvolger van de
keizer was.
Germanicus:
"Overwinnaar der Germanen"
De familienaam "Germanicus" verdween
in 68 n.Chr. met de dood van keizer
Nero. Hij was de laatste telg uit het
Julisch-Claudische geslacht. Vanaf
69 n.Chr. werd de eretitel Germanicus
alleen verleend aan keizers of veldheren die een veldtocht tegen de Germanen hadden ondernomen. In het
begin van de eerste eeuw werd deze
eretitel volledig opgenomen in het
omschrift met het portret van de
keizer. Aangezien latere keizers meerdere titels hadden, werd de eretitel
Germanicus vaak afgekort tot
GERMANIC, GERMA, GERM, of GER.

In het volgende schema wordt een
chronologisch overzicht gegeven van

personen met de familienaam of eretitel
Germanicus.
Ten tijde van de keizer Valerianus
(253-260) en later werd de titel
Germanicus, of een afkorting daarvan,
meestal alleen nog maar op de keerzijde
van de munten gebruikt. Overigens was
Galiienus de laatste keizer die GERM(anicus) gebruikte als titel op de voorzijde
van zijn munten in 259 n.Chr. De usurpator Carausius (287 - 293 n.Chr.) vermeldde als laatste de titel op een
keerzijde in 292 n.Chr. Na dit jaar heb
ik geen vermeldingen van de titel meer
gevonden. De titel is zodoende bijna
drie eeuwen in gebruik geweest. Ook
het gebruik van de verzamelnaam Germanen voor de stammen ten noorden en
oosten van de Rijn is dan verdwenen. In
de vierde en vijfde eeuw sprak men over
de volkeren der Alamannen en Franken.
Eretitels werden nu bijv. GOTHl(cus),
ARMENIA(CUS) of SARMATl(cus).

Een aparte vermelding Ten slotte
verdient een zogenaamde tessera
waarop de buste van Germanicus Julius
Caesar binnen een lauwerkrans is afgebeeld een aparte vermelding. Wellicht
verwijst dit naar zijn triomftocht te
Rome in 17 n.Chr.?'

Titel Germanicus

Familienaam Germanicus
Nero Claudius Drusus Germanicus (38-9 i/.Chr.)
Germanicus Julius Caesar (15 v. Chr. - 19 n.Chr.)
Agrippina Senior (14 v.Chr.-33 ii.Chr.)
Gaius Caesar (Caligula) (12-41)
Germanicus Gemellus (19-24)
Nero en Drusus Caesares (7-31/8-33)
Brittanicus (= Tiberius Claudius Germanicus) (41-55)
Agrippina Junior (15-59.)
Claudius I (10 v.Chr.-54)
Nero (37-68)

DE BEELDENA-yt 2003-2
73

Vitellius Sr. (15-69)
Vitellius Germanicus Jr. (64-70)
Domitianus (51-96)
Nerva (30-96)
Trajanus (53-117)
Marcus Aurelius (121-180)
Commodus (161-192)
Caracalla (188-217)
Maximinus I Thrax (173-238)
Maximus Caesar (216-238)
Valerianus I (195-260)
Galiienus (218-268)
Claudius II Gothicus (215-270)
Probus (232-282)
Carausius (t293)

LITERATUUR:

NOTEN

J.W. Meijer, Jaarboeken - Tacitus, Baarn 1990.
D. den Hengst, Keizers van Rome - Suetonius,
Amsterdam 2000.
David L. Vagi, Coinage and Histoij of the Roman
Empire (Vol. I + II), Ohio 1999.
Ute Schillinger - Hiifele, Consuks, Augusti Caesares, Stuttgart 1986.
Kent, Overbeck, Stylow, Die Rö?nische Münze,
München 1973.
Hornblower / Spawforth, The Oxford Classical
Dictionary, 3' ed., Oxford 1996.
David R. Sear, Roman coins and their values (Vol.
I), London 2000.
Sutherland, Mattingly, Sydenham, Roman Imperial
Coinage (I), London 1984.
Sutherland, Mattingly, Sydenham, Roman Imperial
Coinage (II), London 1997.
Sofia Pescarin, Rome, Archeologische gids van de
eeuwige stad, Italië 1999
Clive Foss, Rmiian Historical Coins, London 1990.
Leonardo B. Dal Maso, Het Ro?ne van de Caesars,
Firenze 1982

1 Tacitus, Publicius Cornelius (circa 5.S-120
n.Chr.). Romeins geschiedschrijver die de
geschiedenis van Rome beschreef van 14 tot 68
n.Chr, in zijn werk Annales (16 delen, waarvan
de boeken I - IV, XI - XV en fragmenten uit
boeken V, VI en XVI bewaard bleven).
2 Gaius Suetonius Tranquillus, schreef begin
tweede eeuw zijn bekendste werk: "Keizersbiografieën, van Julius Caesar tot Domitianus".
3 Zie Ric I, Caius nr. 57.
4 Claudius ontving het principaat op 2.S januari
41 nadat Caligula was omgebracht.
5 Toespraak vanaf een podium tijdens een militaire parade.
6 Forum van Augustus gecentreerd rondom de
tempel van Mars Ultor, werd ingewijd in 2
v.Chr.
7 RIC I, Claudius, nr. 105.
8 Kraay 1956 B, The behaviour of early imperial
countermarks.
9 Tessera of token, een betaalpenning die geen
officieel betaalmiddel was. De zgn. "spintriae"
met erotische afbeeldingen behoren ook tot
deze groep betaalpenningen.
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Het 28ste FIDEM-congres te Parijs impressies van een deelnemer
Toen de Franse gedelegeerde Danièle
Fagot twee jaar geleden de deelnemers
van het 27ste FIDEM-congres in Weimar
uitnodigde voor het volgende congres
in de Monnaie de Paris, klonken er
enthousiaste reacties en applaus in de
zaal. Iedereen verheugde zich over zo'n
aantrekkelijke lokatie en het aangekondigde thema 'De penning als communicatie-middel' beloofde ook interessant
te zijn.
De verwachtingen van de deelnemers
waren dus hoog gespannen toen maandagochtend 23 september 2002 het
28ste congres in de fraaie Salon Dupré
van de Monnaie werd geopend door
FIDEM-president Carlos Baptista da
Silva. Het 'grote gebeuren' van ieder

congres - de bezichtiging van de expositie, waar de meest recente penningen
uit verschillende landen tentoongesteld
worden - volgde direct daarop.
De penningen waren in de Monnaie
ook ditmaal, zoals gebruikelijk op
FiDEM-congressen, per land geëxposeerd,
hier in de Monnaie op verticale panelen langs de muren of in vrijstaande
vitrines midden in de expositiezalen. Al
gauw bleek dat een aantal zaken niet in
orde was. Verbazing, verbijstering en
diepe teleurstelling maakten zich van
velen meester. Men hoorde opmerkingen over de onprofessionele, slordige
manier van het exposeren. Penningen
werden bijvoorbeeld met drie stevige
pennen aan het paneel bevestigd. Dat
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JADWIGA
POL-TYSZKIEWICZ

het oppervlak of patine van een
penning op deze manier beschadigd
kon worden lag voor de hand. Je zag
kunstenaars wanhopig de pennen opzij
duwen om hun werk te redden. Verder
werd al snel duidelijk dat de nummers
bij de penningen niet altijd correspondeerden met die op de bijschriften. In
sommige gevallen werd een kunstenaar
en zijn werk niet eens genoemd (zoals
de Pool Pawel Leski overkwam) of
was een penning voorzien van een bijschrift met de naam van een andere
maker! En tot slot bleek maar liefst een
kwart van de ingestuurde penningen
niet eens tentoongesteld.
Afgezien van deze vrij ernstige fouten
die wijzen op verwarring, incompetentie, gebrek aan mensen, tijd en geld,
was het opnieuw spannend om te zien
wat er in de verschillende (deze keer 33)
landen in twee jaar tijd op penninggebied tot stand gekomen was. I lier
volgt een kort overzicht van de meest
opvallende landen.
Net als twee jaar geleden in Weimar
bleek de Portugese penningkunst het
meest intrigerend te zijn door haar
aparte en originele benadering van de
penning als kunstobject. Synthese,
zuiverheid, eenvoud en elegantie typeren deze loot aan de penningstam.
Het zijn vaak vrolijke, zonnige penningen, die een doordachte compositie
paren aan een op perfectie gerichte
uitvoering. Portugese kunstenaars
spelen voortreffelijk met de structuren,
kleuren en diverse materialen - het
effect is vaak verbluffend. Het moet
gezegd worden dat zij vooral sterk zijn
in geslagen penningen, gegoten werk
is een stuk minder interessant. De
Portugese inzending in Parijs getuigt er
opnieuw van dat la vitalité de la médaille
portugaise est bien évidente.
Polen was dit jaar met maar liefst
veertig kunstenaars vertegenwoordigd,
waarvan vijftien jonge medailleurs die
voor het eerst aan een FlDEM-expositie

deelnamen. De bezoeker werd getroffen door een grote variatie in het tentoongestelde. De Poolse kunstenaars
beschikken over een grote fantasie en
barsten van goede ideeën. Gegoten
penningen zijn hier het meest interessant. Een goed concept, eindeloos spelen met het penningoppervlak, creatief
omgaan met het materiaal - dat zijn de
belangrijkste aspecten van de Poolse
benadering. Het is duidelijk dat in dit
land de penningkunst volop ademt en
leeft. Niet zonder betekenis is het feit
dat aan de Warschause Akademie
voor Beeldende Kunsten een afdeling
penningen is verbonden, waar in
deze materie onderwezen wordt en
waarop de beroemde medailleur Zofia
Demkowska in de jaren '70 haar stempel
drukte. Ewa Olszewska-Borys, Stanislaw
Cukier, Pawel Leski en Danuta Solowiej
behoren tot de leerlingen van
Demkowska en exposeren regelmatig
op de FiDEM-tentoonstellingen. De
nieuwe generatie is onder andere
vertegenwoordigd door Magdalena
Dobrucka, Beata Watrobska, Magdalena
Lesniak, Wojciech Pondel en Stanislaw
Dryniak.
Verder viel de Slowaakse penningktmst op, die momenteel behoorlijk in
beweging is. De kunstenaars uit dit
land gebruiken vaak een expressieve
vormentaal om hun emoties en gevoelens uit te drukken. Werken van
Gabriela Gasparova-Illésova en Marian
Polonsky illustreren deze benadering
goed. Slowaken hadden in Parijs parallel aan de FiDEM-tentoonstelling een
eigen expositie ingericht, getiteld
'Dix Medailleurs contemporains Slovaques', die het werk van tien hedendaagse Slowaakse kunstenaars liet zien.
Een speciaal voor deze gelegenheid
gedrukte catalogus vergezelde dit
gebeuren.
Nederland, Groot-Brittannië en
Hongarije toonden ook dit jaar penningen op goed artistiek niveau. Onder de
Nederlandse inzending waren naast
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werken van bekende penningkunstenaars De penning in Frankrijk: 25 jaar
copyright 1977-2001 tot De penning in
- zoals Eric Claus, Geer Steyn, Guus
Zweden als communicatie - de eerste
Heilegers, Frank Letterie, Jos Reniers,
100 jaar 1560-1660.
Elisabeth Varga en Lina Hodoroaba ook drie werkstukken te zien van leerExtra evenementen waren er deze
lingen van de 'Vakschool' in Schoonkeer nauwelijks georganiseerd. Men
hoven, die de sfeer ademen van de
moest zich tevreden stellen met een
moderne Portugese penningen. Opval- bezoek aan de overigens zeer mooie
lend was ook de opkomst van de Russi- tentoonstelling in het Cabinet des
sche penningkunst. Armenië nam met
Médailles van de Bibliothèque
drie penningen voor het eerst deel aan
Nationale de France, aan de vaste preeen FIDEM-expositie, maar werd helaas
sentatie van de Monnaie en met twee
niet vermeld in de catalogus...
vrijkaartjes voor het Musée Rodin en
het Musée d'Orsay. De twee resterende
avonden werden gevuld door degenen
De FiDEM-catalogus was dit jaar aandie de kans zagen om zichzelf te
zienlijk minder dik dan gebruikelijk.
De gegevens van de kunstenaars en hun presenteren. Dat waren de al genoemde
Slowaken en de Nieuw-Zeelandse
werken zijn summier weergegeven en
per land zijn slechts een paar penningen kunstenares Marian Fountain, die de
FiDEM-gasten in haar sfeervol ingeafgebeeld, soms maar één of twee:
duidehjk een teken van kostenbesparing. richte Parijse atelier ontving. Men kon
daar onder het genot van een hapje en
De FlDEM-congrespenning werd
een drankje haar vele beeldende
ontworpen door de Franse kunstenaar
C. Buquoy en uitgevoerd als slagpenning creaties bewonderen en eventueel aanschaffen.
door de Monnaie de Paris.
Op de laatste congresdag werd de
De lezingen werden op dinsdag-,
traditionele penningmarkt gehouden
woensdag- en donderdagochtend in
het gebouw van de Monnaie gehouden. en later op de dag vond de algemene
Sprekers uit verschillende landen bogen vergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd Seixal in Porttigal
zich over het congresthema 'De penning als communicatie-middel'. Diverse gepresenteerd als locatie van het
uitgangspunten werden benaderd, zoals volgende congres en werd De Grand
Penning: communicatie-middel en manier Prix de FIDEM toegekend aan de Duitse
kunstenaar Bernd Göbel. Het 28ste
om mensen met elkaar te verbinden en
De circulatie van Renaissance penningen: FiDEM-congres werd afgesloten met een
het portret als kado via Penningen, minia- buffet en een cruise over de Seine. B
turen en andere kleine portretten en
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600 jaar Nassau in de Nederlanden
J.R. VOUTE Op 1 augustus 1403 vond in Breda één
van de belangrijkste huwelijken in de
meer dan 1000-jarige geschiedenis van
het huis Nassau plaats. Het was de dag
waarop graaf Engelbert I van NassauDillenburg in het huwelijk trad met
Johanna van Polanen, vrouwe van Breda
en de Lek. Engelbert (Dillenburg 1370
- Breda 1442) was ongeveer 33 jaar,
Johanna (1392 - Breda 1445) was nog
slechts 11 jaar. Het huwelijk werd dan
ook op een later tijdstip
geconsummeerd.
Met dit huwelijk vestigde het geslacht
Nassau zich niet alleen definitief in de
Nederlanden, maar behoorde er door
het aanzien van de Polanens tevens tot
de voornaamste Brabantse geslachten.
Het jonge paar betrok het in 1362
voltooide kasteel van de Polanens in
Breda, en daarmee werd Breda de
bakermat van de Nassau's in de Nederlanden.
Wie waren Engelbert en Johanna en
wat brachten ze mee in het huwelijk,
dat bijdroeg tot het aanzien van dit
echtpaar? Engelbert, derde zoon van
het echtpaar Jan I graaf van Nassau Dillenburg en Margaretha gravin van
der Marck, was voorbestemd voor de
geestelijkheid. In 1399 werd hij domproost
te Munster. Omdat zijn beide oudere
broers kinderloos bleven gaf hij deze
functie op om te kunnen trouwen.
Door erfenis en aankoop bezat hij vele
onroerende goederen, waaronder het
graafschap Vianden en een groot
aantal plaatsen in Luxemburg en
de Nederlanden.
Voor de geschiedenis van de Polanens
in Breda moeten we teruggaan tot
1339, toen hertog Jan III van Brabant
Willem van Duvenvoorde met het

vruchtgebruik van de heerlijkheid
Breda beleende. Willem Snickeriene
van Duvenvoorde, stammend uit het
Hollandse geslacht der Van Wassenaars,
was één van de bekendste financiers
van zijn tijd. In 1350 verkocht hertog
Jan III het eigendomsrecht van Breda
aan Willem's neef. Jan van Polanen, die
drie jaar later bij de dood van Willem
het volle eigendom van de heerlijkheid
kreeg. Van Jan van Polanen vererfde
de heerhjkheid op zijn kleindochter
Johanna, of Jahenne zoals ze in oude
teksten wordt genoemd. Dankzij de
financiële kwahteiten van Willem
Snickeriene breidt het bezit aan
onroerende goederen van de oorspronkelijk vrij armelijke tak van de Van
Wassenaars zich snel uit in Holland
en Brabant en met huizen op de
Coudenberg te Bnissel. De elfjarige
Johanna is dan ook een rijke erfdochter;
zij bezit aanzienlijk meer dan haar
echtgenoot Engelbert van Nassau.
De titel - baron van Breda - vererft
na Engelbert en Johanna in de tak
Nassau-Breda, totdat deze tak in 1544
met het sneuvelen van Reinaert van
Nassau, beter bekend ais René van
Chalon (1519-1544) zonder wettige
mannelijke nakomelingen uitsterft.
De titel - met andere titels en bezittingen - gaat dan over op zijn elfjarige
neef Willem van Nassau-Dillenburg
(1533-1584).
De titel blijft dan in de Hollandse
tak tot het kinderloos overlijden van de
koning-stadhouder Willem III in 1702,
om dan over te gaan op de Eriese
Nassau's, van wie koningin Beatrix als
Barones van Breda rechtstreeks afstamt.
Numismatische sporen hebben
Engelbert en Johanna niet nagelaten;
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de muntslag van Brabant geschiedde
op naam van de toenmalige hertogin
Johanna, die nadat zij in 1383 haar
echtgenoot Wenceslaus van Luxemburg
had verloren, tot 1405 als weduwe over
Brabant en Limburg regeerde. Na haar
kinderloos overlijden kwamen Brabant
en Limburg in het bezit van het Huis
van Bourgondië, en wel in de persoon
van Anthony, de tweede zoon van
Philips de Stoute en Margaretha van
Vlaanderen.
Penningen uit de tijd of uit later
eeuwen zijn van dit echtpaar niet bekend.
De band tussen Breda en de Nassau's
komt overigens op een geheel andere
wijze tot uitdrukking. De vele steden
die tijdens de tachtigjarige oorlog
noodmunten sloegen, plaatsten daarop,
naast het jaartal en de waarde, veelal
elementen uit het stedelijk wapenschild.
Breda gebruikte voor de emissie van
23 augustus 1577 het wapen van de
Prins van Oranje, die heer van Breda was.
Dat de titel "Heer en Vrouwe van
Breda" voor het huis van OranjeNassau inhoud had en niet slechts een
loze kreet was, blijkt ondermeer uit de
inhuldiging in 1737 van stadhouder
Willem rV en zijn echtgenote Anna
van Engeland als Heer en Vrouwe van
Breda. De medailleur N. van Swinderen
ontwierp er een fraaie penning op, die
in Vervolg van Loon onder nr 117
beschreven staat.

Twee gebouwen hebben in de geschiedenis van de Nassau's in Breda een
bijzondere rol gespeeld. Allereerst
het reeds genoemde kasteel van de
Polanens. In 1534 maakte Hendrik III
van Nassau-Breda, een achterkleinzoon
van Engelbert I, een begin met de
bouw van een nieuw kasteel in renaissance-stijl. Willem van Oranje woonde
er na zijn huwelijk met Anna van Buren,
Philips Wdlem werd er geboren. In de
tachtigjarige oorlog werd dit kasteel
door prins Maurits versterkt. Sedert
1826 is de Koninklijke Militaire
Academie in dit complex gevestigd.
Het andere bouwwerk waar ik op
doel is de Grote of Lieve Vrouwe Kerk
waar enige Polanens en ook Nassau's
zijn begraven, namelijk Engelbert en
Johanna en o.a. Hendrik III, René van
Chalon en Anna van Buren, de eerste
echtgenote van Willem van Oranje.
Dat hij zelf in Delft is begraven, vindt
zijn oorzaak in het feit dat hij in 1584
in Delft woonde en Breda toen in
Spaanse handen was.
Overzien wij deze geschiedenis dan
is er alle reden voor het Koninklijk
Nederlandse Genootschap voor Munten Penningkunde om in het najaar de
600 jaar verbondenheid van Breda met
het Huis Nassau te herdenken.
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Van Loupias en Numann-thalers
Eindhovense valuta^s uit de twintigste eeuw

WILLEM
VANDEN
NIEUWENHOF

2S Nimmtni-thah;
diameter 40 miu,
nlum'm'ntm ai verguld
alimihlitnn.

Kz: *25* NUMANN-THALER, daaronder
Twee jaar geleden kwamen ze van de
zolder. Mijn ouders zouden naar een
twee bladertakken, daaronder 1928-1953
seniorenflat verhuizen en het huis moest diameter 40 mm, dikte 3 mm
leeg. Zo'n dertig exemplaren van 25aluminium en verguld aluminium
Numann-thaler, iets meer dan de helft
van aluminium, de rest van verguld
10 Loupia
aluminium. Daarnaast een stuk van
Vz: portret van kalende man naar
10 Loupia en een stuk van 25 Loupia.
rechts, omschrift: VENDERE NECESSE
Ze moeten zeker 25 jaar op zolder gelegen EST.NON LOQUI
hebben en ik was ze allang vergeten.
Kz: 10 LOUPIA, tussen de jaartallen
Toen ik ze terugzag wist ik het weer: dit 1916 en 1956 en twee bladertakken
was mijn piratenschat. Ik was intussen
diameter 40 mm, dikte 4 mm
geïnteresseerd in de achtergrond van de licht, platinakleurig metaal
munten. Mijn vader, oud-medewerker
van Philips en trouw bezoeker van
25 Loupia
recepties, wist me te vertellen dat de
Als 10 Loupia, maar met '25 LOUPIA'
Numann-thalers bij een jubileum van
op de keerzijde
de heer Numann waren uitgedeeld.
diameter 40 mm, dikte 4 mm
Numann was (aldus mijn vader) propagoudkleurig metaal
ganda-directeur bij Philips en een kleurrijk figuur. De Loupias zouden een ver- Het heeft alles van een numismatische
gelijkbare achtergrond hebben. Loupart propaganda-oorlog, zoals we die alleen
was lid van de Raad van Bestuur van
kennen vanuit het oude Rome. In
Philips geweest, en in die fiinctie de
1953 een munt van Numann met (vrij
baas van Numann. De munten leken
vertaald) de tekst "De Publiciteit, c'est
ook iets met elkaar te maken te hebben. moi". Daarna slaat Loupart terug met
(vrij naar Fons van der Stee) "Wat
nodig is, is verkopen. Lullen niet." Wie
25 Numann-thaler
Vz: portret (volslank, enigszins op Alfred waren deze mannen, wat hadden zij
met elkaar te maken en onder welke
Hitchcock gelijkend gezicht) naar
omstandigheden brachten zij hun eigen
rechts, daaronder een bladversiering,
geld in omloop? Hieronder wordt
omschrift: PUBLICITAS NUMANNI EST
gepoogd een antwoord te geven op
deze vragen.
Syze Wilto (Sies) Numann wordt
geboren op 20 mei 1905 te Winschoten.
Na de HBS laat hij de vaderlijke tegelfabriek aan het Winschoterdiep voor
wat die is. Het dynamische Amerika
gaat hem boven Cironingen. Na een
studie aan het Darthmouth College
te Hannover, New Hampshire, komt
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hij terecht bij General Motors op de
afdeling Advertising. Hij leeft in een
wereld waarin dagelijks records
worden gebroken. Op 20 mei 1927
ziet hij Charles Lindbergh met zijn
Spirit of St. Louis vertrekken van
Roosevelt Field voor de eerste nonstopvlucht van New York naar Parijs.
Nog geen twee weken later valt zijn
oog op een krantenbericht met een
opzienbarende mededehng. Vanuit
Eindhoven is lampenfabrikant Philips
Een internationaal karakter hebben
erin geslaagd ethergolven de wereld te ook zijn practical jokes. Dat ook hier
doen omarmen. Het experimenteel
publiciteit uit voortkomt, mag blijken
radiostation PCJJ zendt het geluid van uit het volgende voorbeeld. Op 24
de Big Ben naar de uithoeken van het december 1953 kopt De Volkskrant:
Britse Empire. Het Concertgebouw"Geheimzinnige affaire in Zuidhollands
orkest van Mengelberg is in andere
s t a d j e : "WIE IS PATER J. JANSSEN?"
continenten te horen. Op 1 juli van
vraagt burgemeester van Oudewater".
datzelfde jaar is de stem van Koningin Wat blijkt? Vanaf 1946 ontvangt de
Wilhelmina te horen in Indië. Dit
burgemeester van Oudewater vanuit
alles heeft hij in zijn gedachten als hij alle uithoeken van de wereld en met
in een oude Nederlandse krant een
grote regelmaat briefkaarten, steeds
advertentie van Philips ziet, waarin
met hetzelfde handschrift en steeds
voor de reclame-afdeling een kracht
eindigend met "Als steeds: uw toevoor belangrijk werk wordt gevraagd.
genegen Pater J.Janssen". Op 10 maart
Hij stuurt een brief vanuit New York,
1949 schrijft Pater Janssen vanuit
mét geretoucheerde foto om het jeug- Monte Carlo: "De grote doorbraak
dig uiterlijk meer 'waardigheid' te
naar Noord-Afrika, naar deze eindeloze
geven. Hij blijkt (dan al) een goed
missie-gebieden, is niet gelukt. De
pleitbezorger voor zichzelf. In 1928
pater heeft daarom voor de verandering
start hij in Eindhoven. Philips groeit
het habijt maar eens afgelegd en
in een enorm tempo. Dit geldt ook
vertoeft thans in de speelzalen."
voor de reclame-activiteiten en -media.
Burgemeester Arke van Oudewater
In de jaren twintig zijn het adverconcludeert
dat het hier beslist niet om
tenties in kranten, folders en aanplakeen
echte
pater
kan gaan. In mei van
biljetten. In de jaren dertig komt de
hetzelfde
jaar
een
kaart uit Venezuela.
buitenreclame pas echt goed op gang.
De
pater
staat
op
het
punt de ondoorLater worden radio en televisie als
dringbare
jungle
van
de
Orinoco in te
reclamemedia van steeds groter
belang. Sies Numann heeft de hele
wereld als zijn werkterrein. Werkend
voor Philips, overal contacten leggend,
en de eigen publiciteit niet vergetend.
In 1959 wordt hij door de International Advertising Association uitgeroepen tot Advertising Man of
the Year. De kwaliteit van de advertentiecampagnes van Philips in Time,
Fortune en Newsweek is hier debet aan.
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10 Loupia,
diameter 40 mm.

25 Loupia,
diameter 40 vim.

trekken. In juni een kaart uit Curasao.
Nog in diezelfde maand volgen een slof
sigaretten en een paar nylons uit Parijs:
"Wij dienen ook de materiële zijde
van ons bestaan niet te vergeten. Hierbij een kleine contributie to keep
the homefires burning." Soms komen
de kaarten aan op het gemeentehuis,
dan weer op het privé-adres van de
burgemeester. "De kaarten blijven
stromen: 1 December 1953 Wellington;
4 December Honoloeloe; 6 December
San Francisco; 8 December Hollywood;
12 December Philadelphia". Of het
nog lang door zal gaan? Daar wordt
aan getwijfeld, want op de laatste briefkaart schrijft Pater Janssen dat hij "een
andere opdracht" heeft gekregen. Dan
blijkt verderop in dezelfde krant, "IK

pater Janssen en de corpulente
Numann is volgens de afzender het
bewijs van "de decadentie der massa".
Zo onthult Sies Numann in de Volkskrant de identiteit van Pater J.Janssen.
Volgens de Philips Koerier van 3 mei
1967 blikt er nu een bronzen Pater
Janssen "goedmoedig over de Oudewaterse dreven..." Bij zijn afscheid van
Philips in mei 1967 wordt Numann
gekenschetst als "wegbereider met het
wervende woord". Dat hij daarbij zelf
bepaald niet op de achtergrond is
gebleven, valt op te maken uit het blad
"De Aanhouder" dat ter gelegenheid
van zijn 25-jarig jubileum wordt uitgegeven. Eén van de advertenties daarin
luidt als volgt:

BEN PATER J. JANSSEN" zegt Philips-

directeur Sies Numann. De grap ontstond ZELDZAAM
in 1946 op een terras in Madrid". Op
Verzamelaar van curiosa heeft ter overeen warme juni-dag in 1946, onder het name voor de hoogst biedende
genot van een drankje, worden door
3 exemplaren van de Koerier
Sies Numann en een collega-directeur
2 exemplaren v.d. Announcer
zaken besproken. Numann blijkt nog
ZONDER foto van de Heer
even een kaart aan een collega te moeS.W Numann.
ten schrijven. Sinds jaar en dag stuurt
(Koerier en Announcer zijn de persohij van zijn wereldreizen ansichtkaarten, neelsbladen van Philips, WvdN)
steevast getekend met "Pater J. Janssen".
Deze grap wordt te gewoon gevonden. Op 18 april 1953 viert Sies Numann
De collega-directeur oppert het idee
zijn 25-jarig jubileum bij Philips.
om dezelfde grap uit te halen met een
Als eerste spreker treedt op...Loupart.
Nederlandse dominee. Numann voelt
Loupart ziet Numann als een corifee
meer voor een burgemeester. Het
binnen de commerciële sector van
wordt uiteindelijk Oudewater. Om niet Philips. Hij geeft verder aan "As somealleen van de grap te genieten zendt
one wrote about him: he has learned
Numann van elke briefkaart een kopie
how to live in sunshine and bring sunshine
naar een tiental ingewijden. Over de
into the life of others, or as someone else
gehele wereld wordt door secretaresses, expressed he has always succeeded in
bedrijfsleiders en anderen gelachen
communiquer sa bonne humeur aux
over de burgemeester van Oudewater
autres'^ (Announcer 1953(5)). Er is nog
en zijn toegenegen pater J. Janssen. In
een keur aan sprekers waaronder zijn
vliegtuigen, op cocktailparties en bij
collega uit Spanje (zie boven), die hem
diners krijgt de bescheiden gestarte
omschrijft als een echte "Hidalgo".
grap een mondiaal karakter. Zo gaat
Tot slot voert Numann zelf het woord.
er uiteindelijk ook een foto van een
Het commentaar bij de foto luidt:
Italiaanse pater die naast de echte
"An attack of lockjaw did not come..."
Numann staat naar de burgemeester.
Op bet moment van zijn jubileum is de
De Itahaanse pater gaat door voor
medewerker Numann kenmerkend
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voor het bedrijf Philips. Energie,
enthousiasme, nieuwe ideeën. "It's the
spirit that counts" zegt Loupart hierover. Het bruist in Eindhoven. Men is
zelfbewust, maar er is ook enige (zelf-)
spot. Op 29 april 1953 kopt de Volkskrant "In Numann's Land". Het heet
dat "Een vol gros vrienden van Sies
Numann - de populaire, levensblije
vaandeldrager van Eindhovens lampenfaam - heeft Zaterdagavond op de
IJzeren Man de bloemen buiten gezet
en de bonte papegaaien losgelaten. Het
was een waarlijk fantastisch feest, deze
Brabantse cosmopoliet, die een kwart
eeuw geleden per telegram uit Amerika
geroepen werd, om de roem van
Philips' producten over de wereld te
spreiden, waardig. Tijdens het feestmaal deed kanongebulder de glazen
rinkelen." Klaroengeschal, openslaande
deuren, een fraai gelegenheidsvers
voorgedragen door een heldere
vrouwenstem, een zware bas: Vasco da
Gama is gekomen om de jubilaris te
eren. Een kakelbonte stoet trekt voorbij, met schreeuwende apen, blauwe
papegaaien en slaven die een zware
schatkist torsen, boordevol Numannthalers, "gewetensgeld met het geestige
opschrift "Publicitas Numanni Est".
Dit is de introductie van de Numannthaler, in april 1953.

koopmanschap, ijver en leiderschap.
Zijn positie groeit uit tot die van rechterhand van Anton Philips op commercieel terrein. In het bijzonder ligt zijn
bijdrage in de ontwikkeling van de
markt voor radiobuizen en -toestellen
en de opbouw van het commerciële
apparaat van Phihps in het buitenland.
In 1939 wordt hij één van de vier
directeuren van de vennootschap.
Gedurende de oorlogsjaren verblijft hij
in de vrije wereld waar hij de verkooporganisatie leidt. Vanaf 1946 maakt hij
deel uit van het presidium van de Raad
van Bestuur. Op 6 oktober 1956 wordt
het 40-jarig jubileum van Loupart
gevierd. Het aantal belangstellenden
voor het handen schudden is zo groot
dat een koor (De Maastreechter Staar)
voor wat afleiding moet zorgen.
Loupart wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.
Op 13 oktober is er een feest dat
gekenmerkt wordt door een waarlijk
Bourgondische grandeur. Plaats van
handeling is de Philips Jubileum Hal,
die voor de gelegenheid is omgebouwd
tot het oude marktplein van Moresnet,
inclusief kasteel, een complete kermis,
een casino enzovoorts. Loupart wordt
er als Othon I gekroond tot koning van
het nieuwe koninkrijk Moresnet. Het
leger paradeert, er is een vergadering
van de raad van ministers, wielerLoupart is er in 1953 bij als de
wedstrijd voor profs (gewonnen door
Numann-thalers het licht zien. Othon
professor Roeterink). De gasten dienen
Mathieu Eugene Loupart wordt
te beschikken over een paspoort van
geboren op 24 februari 1891 te
Moresnet. Op vertoon daarvan ontvangt
Immekeppel bij Keulen. Hij is van
elke gast de som van 100 Loupia. Te
Belgischen huize en groeit op in Moresbesteden aan de speeltafel of bijvoornet
beeld aan een exemplaar van de Gazet
in de omgeving van het drielandenpunt van Moresnet. Op pagina één natuurlijk
tussen Nederland, Duitsland en België. koning Othon, maar ook (met foto)...
Zijn school en studie doorloopt hij in
Zijne Excellentie de heer Olischlager
deze drie landen. In 1916 vestigt hij
(alias Sies Numann), de burgemeester.
zich definitief in Nederland, waar hij
op 1 oktober 1916 in dienst treedt bij
Het geld van Moresnet bestaat uit
Philips. In 1924 verkrijgt hij de Neder- twee munten (10 en 25 Loupia, als
landse nationaliteit. Bij Philips onderboven beschreven) en een bankbiljet
scheidt Othon Loupart zich al snel
van 1 Loupia. Dit biljet heeft op de
door zijn heldere geest, talenkennis,
voorzijde een portret van koning
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Othon, en onder andere de tekst
(LUCRI BONUS EST ODOR. Op de keerzijde Othon die als een Atlas de wereld
torst. Deze Titaan beschouwde dat
echter als een last. Zo niet Othon de
Eerste: zelfgenoegzaam blikt hij naar
opzij. De tekst is passend: C'EST
L'OTHON QUI VEND LA MUSIQUE.

De antwoorden op de vragen die
hierboven zijn gesteld lijken te zijn
gegeven. Wie Numann en Loupart
waren en onder welke omstandigheden
hun munten in omloop gebracht werden
is duidelijk geworden, evenals de relatie
tussen de twee heren. Geen werkelijke
propaganda-oorlog dus, met de munt als
wapen. Wel speldenprikjes tussen baas
en medewerker. De Loupia is daarbij
een hardere valuta dan de Numann-thaler. Het portet van Numann op zijn thalers is charmant. Hij heeft lef: publicitas
Numanni est, maar de baas heeft het
laatste woord. En wat voor woord.
Vendere Necesse est non loqui. Praatjes

vullen geen gaatjes. Er moet omzet
gemaakt worden. Wie zorgt daarvoor?
C'est l'Othon qui vend la musique.
Na zijn pensionering in 1956, wordt
Othon Loupart lid van de Raad van
Commissarissen van Philips. Hij overlijdt te Eindhoven op 13 augustus 1962.
Sies Numann wordt in 1967 door
Philips uitgeluid met een een internationale
afscheidstoernee, eindigend in Boxtel.
Op 18 september 1981, hij is dan
76 jaar oud, overlijdt hij te Helmond. •
Graag bedank ik de heer B. van Gansewinkel van
Phihps Cxjinpany Archives voor het ter beschikking stellen van de gegevens met betrekking tot
de heren Loupart en Numann en
de heer J. Benders voor zijn commentaar op een
eerdere versie van dit artikel.
LITERATUUR

Philips Koerier (jrg. 1953, 1962, 1967), Announcer (jrg. 1953, 1956),
De Volkskrant, NRC, De Aanhouder, De Gazet
van Moresnet.
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Bankbiljet van 1 Loupia.
Vz: Portret van koning
Otho7\^ en de tekst
I.UCRI BOWS FXrODOR.

Kz: Othon die als een
Atlas de wereld torst.
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Muntmelange

Na ontvangst van de brief verzocht
Van Hengel telefonisch aan de
Heer H.R. van de Leuv van de Bank
Het bijkantoor van de Bank Indonesia
te Amsterdam deelde op 22 maart 1954 Indonesia hem de cent ter beoordeling
toe te zenden. Hieraan werd op
aan 's Rijks Muntmeester mee op de
veiling van de Faroe^-collectie in Cairo 24 maart per aangetekend schrijven
voldaan. De bank vroeg haar de cent na
een Nederlandsch-Indische cent van
het jaar 1908 in ijzer of staal te hebben gemaakt gebruik zo spoedig mogelijk te
verworven. De cent maakte deel uit van willen retourneren.
een partijtje en werd door de kopers als
's Rijks Muntmeester schreef in zijn
proefslag aangemerkt.
antwoord dat niet meer kon worden
nagegaan aan "welke omstandigheden
Verder werd vermeld dat de heer
Jacques Schulman een dergelijke proef- dit stuk zijn ontstaan te danken (had)".
De uitvoering wees er echter wel op
slag niet kende, terwijl ook in het
Muntverslag 1908 hiervan geen melding dat dit stuk destijds met echte stempels
werd geslagen.'
werd gemaakt. Ook in Scholten was
hieromtrent niets aangegeven. In de
collectie van Het Nederlands MuntDe huidige verblijfplaats van dit merkmuseum is deze merkwaardige cent
waardige stuk is de auteur onbekend.
evenmin aangetroffen.
De Bank Indonesia legde daarom de
vraag aan 's Rijks Muntmeester Van
1 Archief 's Rijks Munt 1909 - 1994, dossier 182
ingekomen en minuten van uitgegane stukken
Hengel voor of hem wellicht iets
1954.
bekend was van een officiële proefslag
in dit metaal en in het bevestigende
geval wat de aanleiding daartoe was
geweest.
EEN IJZEREN C E N T UIT 1908

untmelange
De rubriek Muntmelange biedt ruimte om één of meer opmerkelijke
numismatische zaken in kort bestek te behandelen. Alle wetenswaardigh&
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.
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L.M.J. BOEGHEIM

Boekbespreking

L.M.j.BOEGiiEiM Voiti Gulden zum Euro,
175 Jahre Münzstatte Karlsruhe. Herausgegeben von INFO Verlagsgesellschaft, Karlsruhe (Schriftenreihe des
Stadtarchivs Karlsruhe, Hauserund Baugeschichte, Band 3) - ISBN
3-88190-290-2, 90 blz., 26x21 cm,
€ 10.Het muntgebouw in Karlsruhe, gesticht
voor het toenmalige Vorstendom
Baden, bestond in 2002 175 jaar. Van
de Duitse munthuizen is dit het enige
dat de Tweede Wereldoorlog vrijwel
onbeschadigd overleefde, hoewel de
westelijke vleugel van het gebouw in
1944 bij een bombardement werd
getroffen. Hier werd gedurende
175 jaar bijna onafgebroken gemunt.
Het Muntgebouw werd in 1827 voltooid en was ontworpen door de stadsbouwmeester van Karlsruhe, Friedrich
Weinbrenner (1766-1826). De bouw
maakte het destijds mogelijk de muntproductie in overeenstemming te
brengen met de nieuwste stand der
techniek. De Munt te Karlsruhe is dan
ook nog steeds één van de vijf Duitse
muntplaatsen.
Het jubileum werd aanleiding tot
de uitgave van een hoek waarin de
geschiedenis en het werken van de Munt
in een negental hoofdstukken door vijf
auteurs wordt beschreven. Bovendien
werd een tentoonstelling in het Stadsarchief georganiseerd, die een groot
aantal bezoekers trok.
Voorts vormde de invoering van de
euro, tot de productie waarvan de
Munt belangrijk heeft bijgedragen, alsmede het 50-jarig bestaan van het Land
Baden-Württemberg een uitstekende
grondslag voor boek en tentoonstelling.

Het woord vooraf in het boek is van de
hand van Heinz Fenrich, Oberbürgermeister van Karlsruhe. Vervolgens gaat
Alfred Nürbauer, directeur van de
Staatsmunt Baden-Württemberg, in
een kort welkomstwoord in op de grote
technische veranderingen, die bij de
Munt sedert de stichting in 1827
hebben plaatsgevonden. In de jaren
1976-1988 werd een omvangrijke sanering en modernisering van het gebouwencomplex tot stand gebracht. In
1998 werd de Munt in Karlsruhe
samengevoegd met die in Stuttgart
onder de benaming Staatliche Münzen
Baden-Württemherg. Deze organisatie
vormt de grootste producent van munten in de Duitse Bondsrepubliek, met
een aandeel van 40% der totale muntproductie.
Van de negen hoofdstukken, die het
boek telt, nam dr. Peter Pretsch,
directeur van het Stedelijk Museum in
Karlsruhe, er vier voor zijn rekening,
terwijl hij bovendien het voorwoord
schreef.
Het voorstel voor de tentoonstelling
was oorspronkelijk afkomstig van de
kunstenares Sibylle Ritter. Ze bood
ongeveer drie jaar geleden haar project
Pflanzstatte (bakermat) als bijzondere
tentoonstelling aan de stad Karlsruhe
aan. Hieruit werd het idee geboren
haar presentatie te verbinden aan een
tentoonstelling over de geschiedenis
van de Munt, temeer daar het
50-Pfennig stuk, dat aan de wieg van
haar werken stond, in Karlsruhe was
geslagen.
Peter Pretsch schreef in de eerste
plaats over de in Karlsruhe geslagen
munten. Op 9 februari 1827, de
verjaardag van Groothertog Ludwig
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von Baden, werden de eerste 5-Gulden De Tweede Wereldoorlog bracht
stukken met diens portret uit goud, dat de zinken 1, 5 en 10-Pfennig en de
uit de Rijn was gewonnen, geslagen.
50-Pfennig uit aluminium. In februari
De productie van deze stukken vond
1945 werd de productie volledig stilplaats in het bijzijn van de vorst.
gelegd omdat het front steeds naderbij
Karlsruhe werd de centrale muntplaats
kwam. Nadat het hakenkruis uit het
voor het zuidelijk deel van Duitsland
muntstempel was verwijderd, werd de
waar met Gulden werd betaald. In de
productie al in 1946 hervat met het
Noordduitse statenbond bleef de Taler
slaan van 1 en 10-Pfennig stukken. Na
in omloop. Munthervormingen kondig- de oorlog werd ook de productie van
den zich aan, die gedetailleerd worden
gedenkmunten, die in de Hitler-periode
beschreven. Deze leidden ook tot vaste was stopgezet, weer opgenomen.
wisselkoersen met Oostenrijk en
Ook werden voor verschillende ZuidLiechtenstein. De Munt draaide op
Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische
volle toeren, zodat voor één enkele
landen, die niet over eigen munthuizen
muntsoort soms meer dan een half
beschikten, munten vervaardigd. Euromiljoen stuks per jaar werden geslagen. munten werden eveneens in Karlsruhe
In vergelijking hiermee gaat Pretsch in geslagen.
op de armoede, die onder de eenClemens Kieser van het Landesdenkvoudige bevolking heerste. De éénmalamt beschrijft vervolgens aan de
wording van Duitsland in 1871 bracht
hand van tekeningen de bouw van de
ook de zo zeer gewenste munteenheid. Munt, die als een belangrijk gedenkteDe eerste 10- en 2 O-Mark stukken
ken en een historisch monument mag
werden uit het goud afkomstig van de
worden beschouwd. Het is het laatste
Franse oorlogsschadevergoedingen
grote bouwwerk van de architect
geslagen. De Franse gouden frankstuk- Friedrich Weinbrenner. De in gebruikken verdwenen in Karlsruhe in de
name heeft hij helaas niet meer mogen
smeltoven, hetgeen de 82-jarige Munt- meemaken, daar hij op 1 maart 1826
meester Kachel in 1873 zelfs inspireerde overleed en het gebouw pas in 1827
tot het schrijven van een gedicht:
voltooid was.
Kieser gaat dan in op het begrip geld
lm Tiegel glüht auf vielen tausend
als massaproduct en beschrijft de voor
Stücken,
de fabricage benodigde machines en
Napoleon dein marmorkaltes Bild,
het personeel. Vanaf de opening werkte
Kein Auge wird hinfort es mehr
de Munt met de kniehefboompersen
erblicken.
van Uhlhorn uit Grevenbroich. Deze
Es schmilzt mit ihm des
persen versnelden de muntslag en
Kaiserreiches Schild,
Denn eine andere Zeit ist aufgegangen, vormden een grote technische vooruitgang.
Ein anderes Zeichen wird das Geld
Peter Pretsch vervolgt met een
empfangen.
korte beschouwing over Muntmeester
Pretsch behandelt verder de diverse
muntuitgiften van Baden, waarbij hij de Ludwig Kachel (1791-1878), die tot
kosten voor levensonderhoud, lonen en zijn SB"'^*^ jaar aan de Munt van
Karlsruhe verbonden bleef. De Munt
inkomsten steeds in vergelijking tot de
mag dan ook zeker als Kachels levensmuntslag plaatst.
werk
worden beschouwd.
Tegenover de vrij eentonige gravures
van de circulatiemunten stond sinds
Dr. med. Joachim Zeitz gaat in op
1925 de productie van gedenkmunten.
de aan de Munt werkzame kunstenaars
Karlsruhe nam 17 emissies voor haar
en medailleurs. Genoemd worden
rekening.
Carl Wilhelm Doel (1787-1848),
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Ludwig Kachel (1791-1878), Othemar
Balbach (1810-1897), Carl Friedrich
Voigt (1800-1874), Christian Schnitzspahn
(1829-1877) en RudolfMayer (1846-1916)
Professor Rolf Lederbogen behandelt
de ontwerpen voor de euro-munten, de
ontwerpwedstrijd en de voorwaarden
uit 1996. Hij mocht het genoegen
smaken dat voor de nationale zijde van
de Duitse euromunten van 1, 2 en
5 eurocent het door hem ontworpen
eikenblad motief werd gekozen.
Peter Pretsch gaat daarna in op het
Duitse 50-Pfennig stuk dat in Karlsruhe
werd geslagen. Deze na de Tweede
Wereldoorlog in omloop gebrachte
munt met het motief van de knielende
vrouwenfiguur, die een eikenboompje
plant, werd als symbool voor de wederopbouw gezien. In de volksmond werd
de munt als tabaksplantenkweekster aangeduid. De munt sloot ook de periode
van de zwarte markt en de sigarettenhandel bij wijze van surrogaatbetaalmiddel in de westelijke bezettingszones
af. Ze werd ontworpen door de beeldhouwer Richard Martin Werner uit
Oberursel. Het was het laatste werk
van de kunstenaar, die in 1949 op
46-jarige leeftijd overleed. Vermoedelijk heeft zijn vrouw Gerda voor het
ontwerp model gestaan. Oorspronkelijk
Het Werner de knielende vrouw rijst
planten, maar de Directie van de
Bundesbank stond op een eikenboompje als symbool voor een nieuw begin.
Op de euro-stukken van 50 cent is overigens de Brandenburger Tor afgebeeld.
Sedert 1992 houdt de kunstenares
Sibylle Ritter zich met dit motief bezig.
Ze werd er door een brochure over het
afsterven van de bossen, die ze toevallig
in handen kreeg, opmerkzaam op
gemaakt.
Sibylle Ritter geeft onder de titel
Pflanzstatte een overzicht van haar

activiteiten en haar motivatie. De
tentoonstelling bood de kunstenares
hiertoe de nodige ruimte. Historie en
actueel kunstgebeuren vormden een
goede aanleiding tot dit contact.
Op grond van diverse overwegingen
had de kunstenares met behulp van een
gietvorm uit siliconen rubber een groot
aantal verschillende vrouwenfiguren
vervaardigd in diverse situaties, waarbij
de boom werd weggelaten.
Op de 50-Pfennig munt houdt de
vrouw het te plaatsen boompje boven
de grond. Sibylle had zich afgevraagd
of het geen bijzondere belevenis
geweest zou zijn als na de opbloei van
Duitsland een nieuw 50-Pfennig stuk
zou zijn uitgebracht waarop het boompje in de grond was gedrongen. Dit
denkbeeld bracht haar er toe nieuwe
mogelijkheden voor de afbeelding van
de vrouwenfiguur te zoeken. Die
nieuwe figuren resulteerden tenslotte in
de tentoonstelling.
Peter Pretsch sluit het boek af met
een kroniek van het muntwezen in
Karlsruhe. Een hteratuurlijst is toegevoegd.
Het hier besproken werk betreft een
zeer lezenswaardig boek over de
geschiedenis van een oud munthuis,
waarin ook tal van technische bijzonderheden zijn opgenomen. Het boek is
voortreffelijk geïllustreerd met meer
dan 60 foto's waarvan 15 stuks in
kleur. Hierbij is ook een afbeelding
van een functionerend miniatuurmodel
van een 18"= eeuwse muntpers. Een
dergelijke pers was ook vanaf 1827 in
de Munt van Karlsruhe in gebruik.
Een echt hebbedingetje voor ieder
muntmuseum.
Het boek kan aan alle serieuze
belangstellenden in de numismatiek van
harte worden aanbevolen. ?
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Schatten uit het veen Zwolle
in de vroege middeleeuwen door kerkelijke autoriteiten onderdrukt. Desondanks
(uitgeverij Waanders b.v.), 2002.
ISBN 90-400-9662-7, 132 blz., € 17,95. werd omstreeks 1340 bij Coevorden nog
een hoeveelheid munten samen met
Het Drents Museum in Assen heeft met ijzeren gebruiksvoorwerpen in een moeras gedeponeerd onder omstandigheden
drie andere museale instellingen in
Canada en Duitsland een tentoonstelling die erop wijzen, dat het hier een offergave betreft. Andere vondsten in het
georganiseerd van bodemvondsten, die
eertijds als offergaven aan de natuur zijn Drentse veen bevestigen eveneens, dat
dit soort heidense gebruiken toen nog
toevertrouwd. De meest spectaculaire
niet waren uitgeroeid.
overblijfselen in dit verband zijn veenlijken die op verschillende plaatsen in
Met betrekking tot het offerkarakter
Duitsland, Denemarken en onze provin- van de overige muntvondsten houden de
cie Drenthe zijn gevonden. Het project
samenstellers enigszins een slag om de
waaraan het Drents Museum deelneemt, arm. Munten werden vroeger vaak in de
wordt daarom 'The mysterious bog
grond verborgen om deze als financiële
people' genoemd. De archeologische
reserve veilig te stellen. De eigenaar was
achtergrond hiervan wordt in het fraai
in dat geval van plan ze later weer op te
geïllustreerde boek 'Schatten uit het
graven. Bij offers is dit laatste juist niet
veen' voor een breed publiek besproken. de bedoeling. Het onderscheid tussen
De tentoonstelling zal vanaf september
munten die als offer of als financiële
2004 in Assen zijn te bezichtigen.
reserve in de bodem terecht zijn gekomen,
kan pas worden gemaakt, als nauwkeurig
De gewoonte om offergaven in een
moeras, een bron, een meer of een water- bekend is onder welke omstandigheden
loop te laten afzinken stamt uit de midden- ze zijn verborgen. In de meeste gevallen
steentijd, toen ons deel van Europa door zijn deze omstandigheden niet meer in
rondtrekkende jagers-verzamelaars werd voldoende mate te achterhalen.
bevolkt. In de loop van duizenden jaren
'Schatten uit het veen' laat evenwel
zijn op deze manier allerlei kostbaarhezien, dat de gewoonte om kostbaarden in de bodem terechtgekomen, die
heden in de natuur te offeren wijd en
bij delfstofwinning, bouwactiviteiten en
zijd was verspreid. Bij de interpretatie
in een enkel geval bij gericht archeolovan muntvondsten moest daarmee rekegische onderzoek weer voor de dag
ning worden gehouden. De leren beurs
komen. Tot deze kostbaarheden behoren van Barger-Compascuum werd bijvoorook munten en sieraden waarin munten
beeld na de vondst in 1952 toegeschrezijn verwerkt. 'Schatten uit het veen'
ven aan een reiziger die zijn geld
toont tal van interessante voorbeelden
verstopte, toen hij onderweg door het
uit het oosten van ons land en aanveen onraad bespeurde. Het zou daarbij
grenzende Duitse gebieden.
kunnen gaan om een koopman die op
doorreis van het Romeinse rijk naar
De samenstellers nemen aan dat vijf
Germanië was. De beurs zou als zodamuntvondsten uit Drenthe offers zijn
geweest. Daartoe behoren de leren beurs nig een stille getuige van het handelsverkeer in de tweede eeuw zijn en de
uit de tweede eeuw met 312 Romeinse
denarii, die in 1952 bij Barger-Compas- vondst bij Barger-Compascuum zou
erop wijzen, dat daar een verbindingscuum is gevonden, en de goudschat van
weg
door het veen liep. Voor het geval
Bijlen met 22 Romeinse solidi uit de
dat
de
beurs door een locale prominent
late vierde eeuw, die bij bouwwerkzaamin
het
veen
is geofferd, kan het verband
heden in 1955 voor de dag is gekomen.
met
het
handelsverkeer
niet zo direct
De gewoonte om kostbaarheden in de
worden
gelegd.
:
natuur te offeren werd na de kerstening
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JAARVERSLAG 2002
Vereniging voor Penningkunst
GREET KEMPER

BESTUUR

Op 1 januari 2002 was het Bestuur van
de vereniging als volgt samengesteld:
P.Th. Bunjes, voorzitter
G.T.M. Heilegers, vice-voorzitter,
beeldhouwer, medailleur
C.F. Postma, bestuurssecretaris
Mw. M. Kemper-Koel, verenigingssecretaris
Y. Tinga, penningmeester
Mw. L. Teding van Berkhout, edelsmid
Mw. E.M.L. Hodoroaba, beeldhouwer

LEDEN/DONATEURS/ERELEDEN
Het jaar werd afgesloten met 556 leden,
waaronder 8 donateurs en 2 ereieden.
Gedurende dit jaar werden 28 nieuwe
leden ingeschreven. De nieuwe leden
ontvingen de door het bestuurslid
Lysbeth Teding van Berkhout ontworpen welkomstpenning. Leden die
drie nieuwe leden aanbrachten en
donateurs ontvingen eveneens de welkomstpenning. Zoals bekend werd deze
penning zonder honorarium door de
kunstenaar ontworpen.

Adviseurschap
77ste ALGEMENE LEDENMw. M. Scharloo heeft als directeur
van het Rijksmuseum Het Koninklijk
VERGADERING
Penningkabinet de taak als adviseur
Op 11 mei 2002 werd deze vergadering
uitgevoerd. Door haar benoeming tot
in 's-Hertogenbosch gehouden. Het
directeur van het Teylers Museum in
Noordbrabants Museum was voor
Haarlem heeft zij haar adviseurschap in deze gelegenheid uitgekozen. De jaarsamenspraak met het bestuur neergelegd. stukken werden besproken en door
Het bestuur is in het verslagjaar 7 maal de vergadering goedgekeurd. De
bijeen geweest.
financiële stukken werden door de
scheidende penningmeester Jan Tinga

Pa/l/ihig-mnki'/i
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toegelicht en door de kascommissie
en de vergadering goedgekeurd. Aftredend en niet herkiesbaar waren
Lysbeth Teding van Berkhout en Jan
Tinga. Het bestuur droeg Wouter
van Aken en Niko de Wit voor. De
vergadering ging akkoord met de
benoeming van de nieuwe bestuursleden.
De op de uitnodiging voorgestelde
Karel Numan had om persoonlijke
redenen zijn kandidatuur ingetrokken.
De vergadering werd gevolgd door
een interessante lezing van Niko de
Wit met als onderwerp: Een penning
als abstract kleinplastiek.
De leden lunchten in Brasserie
Boudewijn, waar tevens 's middags de
penningmarkt werd gehouden. Aan
deze penningmarkt werd ook deelgenomen door ledenmedailleurs.
Er waren ook penningen te zien van
leden die hadden deelgenomen aan de
cursus Penningmaken van Pier van
Leest, alsmede de Inschrijfpenning 2002
"Zomer-Winter" ontworpen door
Christl Seth-Höfaer.
ARCHIEF
Het bestuur heeft Maja Houtman, lid
van de Vereniging bereid gevonden om
het Verenigingsarchief te archiveren.

Guus Hellegers vertegenwoordigde de
Vereniging in de jury.
De twee andere genomineerde deelnemers ontvingen het boek "Handzame
sculptuur" van Louk Tilanus.
Cursus Penningmaken.
Guus Heilegers heeft aan 9 deelnemers
in oktober, november en december een
cursus Portretpenningmaken gegeven.
De werkgroep cursussen bestaande
uit Wietske de Groot en Pier van Leest
bereidde weer diverse cursussen voor
het komende jaar voor. Greet Kemper
heeft door drukke werkzaamheden aan
het einde van het verslagjaar de werkgroep verlaten.
Excursie Binder
12 en 19 april 2002 zijn er door elk
12 VPK-leden excursies gehouden bij
Bronsbeeldgieterij Binder. De aanwezigen waren zeer enthousiast.
De Nederlandse tekst van de VPKbrochure werd ook in het Duits vertaald.
Frans en Engels waren reeds beschikbaar.
SCHENKING
Er werd in 2002 een schenking van een
lid van de vereniging ontvangen. Het
betrof een aantal verenigingspenningen,
die weer voor verkoop aan de leden ter
beschikking werden gesteld.

RONDREIZENDE JUBILEUMSTEUN, MEDEWERKING EN
TENTOONSTELLING
Halle 8 september t/m 27 oktober 2002
VOORLICHTING
Zondag 8 september werd de tentoonPenningwedstrijd rond het thema
stelling "Handzame Sculptuur"geopend
"Huwelijk" in Schoonhoven.
in de Staatliche Galerie Moritzburg
Merlijn Karreman ontving voor zijn
Halle
Landeskunstmuseum Sachsenontwerp Huwelijkspenning: "Tovenaar"
een bedrag van € 500,00 als winnaar van Anhalt.
een wedstrijd uitgeschreven door het
Guus Heilegers opende de tentoonSchoonhovense museum en de Vakschool stelling met een interessante lezing
Schoonhoven. In de penning was aan
over 75 jaar verenigingspenningen.
het thema gestalte gegeven vanuit het
Aan de directeur Dr. Katja Schneider
idee van de tovenaar Merlijn die een
en de conservator Ulf Drager werd een
huwelijk tussen materialen tot stand brengt. verenigingspenning aangeboden. De
tentoonstelling genoot een grote
Het huwelijk tussen Maxima en
belangstelling bij onze oosterburen.
Prins Willem Alexander gaf aanleiding
De tentoonstelling viel samen met een
tot het onderwerp.
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bijeenkomst en presentatie van een
boek van de kunstenaar Bernd Göbel
op 12 oktober 2002.
JUBILEUMBOEK
Het jubileumboek was ook in Halle
verkrijgbaar voor bezoekers van het
Museum.
PENNINGUITGIFTE
Jaarpenning 2002
De experimentele jaarpenning 2002
"Vrede" ontworpen door Heleen
Levano werd in oktober 2002 aan de
leden, die de contributie 2002 hadden
voldaan, toegezonden. Er verscheen in
Beeldenaar 4/2002 een artikel van Lysbeth Teding van Berkhout over het tot
stand komen van deze penning. Zij
besluit haar artikel met; "een uitzonderlijke penning, een geslaagd experiment".
De reactie van de leden op deze penning was positief, slechts enkele leden
konden deze uitgave niet waarderen.
Inschrijfpenning 2002
Leden ontvingen in juli dit jaar
een brief i.v.m. het bestellen van de
inschrijfpenning "Zomer-Winter"
ontworpen door Christl Seth-Höfner.
De oplage bedroeg 192 exemplaren
en de penning werd in december aan
de leden, die op deze penning hadden
ingeschreven, gezonden. Guus
Heilegers schreef in Beeldenaar 3/2002
een artikel over deze penning en de
ontwerpster.
DE BEELDENAAR
De Beeldenaar, tweemaandelijks tijdschrift
voor numismatiek en penningkunst in
Nederland en België, dat wordt uitgegeven samen met het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munten Penningkunde, verscheen in dit
verslagjaar drie maal + index 1-25
(1977-2001).
De uitgave wordt verzorgd door
stichting De Beeldenaar. Een jubileumband ter ere van het 25-jarig bestaan
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van de Beeldenaar werd aan alle leden
gezonden. Het was door interne moeilijkheden niet mogelijk om uitgave 4, 5
en 6 in het verslagjaar te laten verschijnen. Door het stichtingsbestuur
werd hard gewerkt om dit ongemak te
verhelpen. De vereniging was in 2002
in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd door de heren P.Th. Bunjes,
Y. Tinga en vanaf november 2002 door
W.G. van Aken.

INTERNET www.penningkunst.nl
De website genoot belangstelling uit
binnen- en buitenland.
PENNINGBESTELLINGEN
Mw. A.M.W. Slager-Dijkstra verzorgde
159 bestellingen van verenigingspenningen aan de leden.
De Vereniging kan terugkijken op een
goed 2002.

GROOT ASSORTIMENT:

cP'^^

• Provinciale munten

k->

• 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

«• Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR
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Numismatische kringen
Sekretariaten

Tijdstippen / plaatsen van samenkomst

AMSTERDAM

Graaf Aelbrechtlaan 145,
1181 ST Amstelveen
Telefoon: 020-6412683

oktober t/m mei op 2' maandag om 20:00 uur in
't Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, Amstelveen

BLOEMBOLLENSTREEK e.o.

Postbus 238,
2160 AE Lisse
E-mail: bergalen@xs4all.nl

september t/m juni op 2e dinsdag om 19:00 uur
in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse (Poelpolder)

BRABANT

Het Vlaggeschip 37,
5237 PA 's-Hertogenbosch
Telefoon 073-6442702

oktober t/m op 1'' woensdag om 19:30 uur in het
CDA-gebouw, Walpoort 12, 's-Hertogenbosch

FRIESLAND " M R J A C O B D I R K S "
I t M e r k e l a n 13,
9244 C W Beetsterzwaag
Telefoon 0512-383274

oktober t/m mei op afwisselende dinsdagen om
20:00 uur in Rest. K.K. Leeuwen, Parkstraat 1,
Sneek

FRISL\

Westerbuorren 33,
9212 PK Boornbergum
Telefoon 0512-382901

september t/m april m.u.v. december op laatste
dinsdag om 19:30 uur in zalencentrum De Oase,
Ringwei 3, Drachten

GRONINGEN

Zetstee 81,
9472 VH Zuidlaren
Telefoon 050-4029218

september t/m mei op 3'-' vrijdag om 20:00 uur in
gebouw "De Bonte Koe", Spilsluizen N Z 9,
Groningen

DEN H M G

Gruttostraat 3,
3145 CB Maasluis
Telefoon 010-5914709

september t/m mei op 3"= dinsdag om 20:00 uur in
koffiekamer Remonstrantse Kerk, Laan van
Meerdervoort 955, Den Haag

HoOCiEVEEN

Van Limburg Stirumstraat 31,
7901 AM Hoogeveen
Telefoon 0528-267649

september t/m mei op 2*= donderdag om 19:30 uur
in "De Tamboer", Hoofdstraat 17, Hoogeveen

"MONETA C A M P E N S I S "

Terts 10,
8265 SN Kampen
Telefoon 038-3312636

september t/m mei op 2= maandag om 19:45 uur
in wijkgebouw "De Flevocel", Lamoraal van
Egmondstraat 2, 8265 ZM Kampen

KF.NNEMKRLAND

2= Hogewoerddwarsstraat 6,
2023 VJ Haarlem
Telefoon 023-5255765

september t/m juni op 3= dinsdag om 19:30 uur in
buurtcentrum, Flevoplein 7, Haarlem (noord)

VER. "LAND VAN RAVENSTEIN'

Eindhovenseweg 183,
5552 AC Valkenswaard
Telefoon 040-2012350

oktober t/m juni op 1*^ maandag om 20:00 uur in
Markthal "Hart van Uden", Nieuwe Markt 1,
Uden

LIMBURG

p/a Witmakersstraat 14A,
62 U J B Maastricht
Telefoon 043-3215119

september t/m juni op 3'^ dinsdag om 20:00 uur in
"'t Pruuske", Hoogbrugstraat 9, Maastricht
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NOORDOOSTPOLDER e.o.

Uranusstraat S,
8303 ZWEmmeloord
Telefoon 0527-616650

september t/m mei op laatste dinsdag om 20:00 uur
in Gereformeerd Centrum, Cornells Dirkszplein 10,
Emmeloord

OOST-NEDERLAND

Klaroen 6,
6904 PB Zevenaar
Telefoon 0316-340521

september t/m mei op 2'= maandag om 19:30 uur
in het Odd-Fellow huis, Marspoortstraat 1OA,
Zutphen

ROTTERDAM

Hoyledesingel 16,
3054 EK Rotterdam
Telefoon 010-4227741

oktober t/m juni op 1= dinsdag om 20:00 uur in
Paleiszaal van het wijkcentrum "De Esch",
Rijnwaterstraat 11, Rotterdam

TWENTE

Oosteinde 97,
7671 AT Vriezenveen
Telefoon 0546-561322
E-mail: info@mevius.nl

september t/m mei op 3= dinsdag vanaf 19:30 uur in
het "Van der Valk Hotel Hengelo" aan
Rijksweg Al afrit 30

UTRECHT

Hendrik Tollensstraat 26,
3521 XX Utrecht
Telefoon 030-2943854

september t/m april m.u.v. december op
4= woensdag oml9:30 uur in Party- en Vergadercentrum Majella, Vleutenseweg 494, Utrecht

ZEELAND

september t/m juni op 2' dinsdag vanaf 18:30 uur
Breeweg 40,
in Ontmoetingscentrum "Dauwendaele",
4335 AR Middelburg
Vrijlandstraat 51, Middelburg
Telefoon 0118-626294
E-mail: nkz@clubnet.zeelandnet.nl
" D E DUIT"-ZWOLLE

Pr. Irenestraat 1
8019 XC Zwolle
Telefoon 038-4211443

september t/m mei op 3= maandag om 19:45 uur in
Speeltuingebouwtje Assendorp, Geraniumstraat,
Zwolle
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Verenigingsnieuws
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Jaarpenning 2003
De jaarpenning 2003, een portretpenning van ZKH Prins Claus, ontworpen
door Elisabeth Varga is in bewerking.
De penning zal eind 2003 worden toegezonden aan die leden, die de contributie 2003 hebben voldaan.
Inschrijfpenning 2003
De Inschrijfpenning 2003 "geheim
geheim" van Mirjam Mieras ( zie blz.
paginanummer 55) kunnen leden van
de Vereniging
voor Penningkunst bestellen als vermeld
in het artikel elders in de Beeldenaar.

geopend in Simon van Gijn, museum
aan huis. Nieuwe Haven 10, Dordrecht
en kan daar tot en met 16 november
worden bezichtigd.
Cursus penningen maken
Leden die een cursus willen volgen
kunnen contact opnemen met het
secretariaat van de Vereniging.
KONINKLIJK GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
De najaarsbijeenkomst te Breda is
wegens het niet beschikbaar zijn van
accommodatie een week opgeschoven
van 27 september naar 4 oktober.

De tentoonstelling "75 jaar Vereniging
voor Penningkunst" is op 14 juni 2003

Adressen verenigingen
KoNiNKLöK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
M U N T - EN PENMNGKUNDE

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 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISJMATISCHE
KRINGEN

Redactie/secretariaat:
Gruttostraat 3
3145 CB Maassluis
tel. 010-5914709

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen,
en opzeggingen:
M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail: info@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

UTRECHT. PROVINCIALE
MUNTEN 1567-1806.
In Het Nederlands Muntmuseum te
Utrecht is tot en met 28 februari 2004
een nieuwe tentoonstelling te zien met
de titel Utrecht. Provinciale munten
1567-1806.
Met deze tentoonstelling wordt voor
de eerste maal in Nederland een compleet numismatisch en historisch overzicht gepresenteerd van de Utrechtse
provinciale muntslag. Er zijn bijna
70 verschillende muntsoorten te zien
die zijn geslagen tussen 1567, toen het
Utrechts munthuis weer werd heropend
onder Philips II, en 1806, toen de provinciale muntslag in Nederland tot een
einde kwam met het uitroepen van
Lodewijk Napoleon tot Koning van
Holland. Getoond wordt onder meer
dat oorlog, inflatie en schommelende
metaalprijzen hun invloed hebben
gehad op de muntslag.
Hiernaast wordt aandacht besteed
aan de verhuizingen van het munthuis
binnen de stad Utrecht, handelsmunten
die voor de v o c en West-Indische
koloniën zijn geslagen, en de lotgevallen
van enkele Utrechtse muntmeesters.
Verder zijn nog bijzondere gouden
afslagen te zien van munten die normaliter in zilver voor de circulatie werden
gemaakt.
De expositie kon mede totstandkomen dankzij een groot bruikleen van
het Centraal Museum te Utrecht dat
ook een belangrijke collectie Utrechtse
munten in collectie heeft. Daarnaast
heeft een particulier verzamelaar enkele
bijzondere stukken beschikbaar gesteld.
Tot 28 november 2003 is in Het
Nederlands Muntmuseum ook nog
de tentoonstelling Examinatie ende

Berekeninge. Controle op de muntproductie
in de Republiek der Verenigde Nederlanden
te zien.
Het Nederlands Muntmuseum is
gehuisvest aan de Leidseweg 90,
3531 BG Utrecht en is op werkdagen
gratis toegankelijk van 10:00 tot
16:00 uur. Tel: 030-2910482
THEODORUS MARINUS ROEST
(1832-1898)
Verzamelaar, directeur, voorzitter en
conservator
Tentoonstelling tot en met 7 december
2003
Theodorus Marinus Roest (1832-1898)
heeft niet alleen een stempel gedrukt
op de munt- penningverzameling van
Teylers Museum, maar heeft ook elders
zijn numismatische sporen achtergelaten. Dit was reden om een kleine
tentoonstelling te wijden aan deze veelzijdige man.
Roest is begonnen als verzamelaar
van Gelderse munten en publiceerde
hier ook regelmatig over. Mede hierom
werd hij beschouwd als een autoriteit
op zijn verzamelgebied en werd hij in
1876 directeur van het Academisch
Penningkabinet in zijn woonplaats
Leiden. Nadat deze verzameling in
1881 grotendeels werd overgedragen
aan het Koninklijk Penningkabinet werd
Roest eervol ontslag verleend. Zeven
jaar later, in 1888, werd hij aangesteld
als conservator van het Numismatisch
Kabinet van Teylers Museum. Hiernaast
werd hij in 1892 voorzitter van het net
opgerichte Nederlandsch Genootschap
voor Mimt- en Penningkunde.
Veel van de munten en penningen
uit de rijke collectie van Teylers
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Museum zijn door toedoen van Roest
in de verzameling terecht gekomen.
Zo wist hij, voornamelijk door aankoop
op veilingen, bijna 2900 stukken voor
het museum te verwerven. Hiernaast
liet hij zijn collectie, bestaande uit bijna
2300 Gelderse munten, na aan het
museum. In de tentoonstelling zijn
onder meer stukken uit zijn privéverzameling te zien en munten en
penningen uit het voormalig Academisch Penningkabinet. Tevens wordt

een bijzonder 19de eeuws album
getoond uit de collectie van het
Koninklijk Penningkabinet in Leiden.
Hierin zijn foto's opgenomen van de
eerste leden van het Genootschap voor
Munt- en Penningkunde.
T/m 7 december in Teylers Museum,
Spaarne 16 te Haarlem (023-5319010),
geopend dinsdag t/m zondag 10-17 uur
(zondag vanaf 12 uur).

Op dfi^eivenst

moment in onze voorraad penningen kijken ?
'Dat kan op: www.me.viui.nl
"Keuze uit zo'n duizend stuks vanaf de 16' eeuw tot de 20 eeuw. Ook^numismatiscfie titeratuur
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 aan ons kantoor alleen op afspraak
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stratumsedijk 47-49, 5611 NC Eindhoven

Tel. 040 - 2123455 - Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

^ ™ KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V. ^ »
Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

Overweegt u thans uw verzameling, of een gedeelte hiervan
te verl<open? Nu, of op de wat langere termijn, is het
goed om hierover eens met ons van gedachte te
wisselen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Bool<s
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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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

In het hart van Europa

Veiling 15:
Veiling 16:
Tervurenlaan 65
Tel.: +32-2-734.63.56

13 september 2003
13 december 2003
België - 1040 Brussel
Fax: +32-2-735.77.78

Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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Munthandel Verschoor
Gespecialiseerd in de betere kwaliteiten van:
Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale- en Koninkrijksmunten
VOC + Nederlands-Indië

NASSAU-DIETZ. HENDRIK CASIMIR II 1664-1696. 2/3 TALER 1691
Vz. Borstbeeld van Hendrik Casimir naar rechts.
Omschrifr: • H.C.FVRST.Z.NASS.ERBSTATHALTER.IN.FRIS.LAND
Kz. Gekroond wapen
Omschrift: • -VNTER.REGIRVNG.DERD-VRCHLF.V.N.FV.ORANIEN
Dav.701: Isenb.290: zilver, 15.12 grain, 38 mm.

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

OVERWEEGT U
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Redactioneel

JASPER
LETSCHERT

Zoals u ziet is het derde nummer van
dit jaar verschenen. Hierin staan we
eerst stil bij het overlijden van de
heer H J . Huizinga, oud-lid van de
>WMH. Mr. J.R. Voute geeft een
beschouwing over de prinsendaalder
en over de Hollandse dukaat 1583.
H. de Koning heeft een artikel
geschreven over huwelijkspenningen en
gaat daarbij vooral in op de penning
van Herman Gerritsen en Cathy
Salzman, ontworpen door Geer Steyn.
Marion Hellegers doet verslag van de
penningcursus die in oktober 2002
werd gegeven door haar echtgenoot
Guus Heilegers. In het kasteel Twickel
bevindt zich een object waarover

H. Gieskes ons meer vertelt. Hij gaat
in op de omstandigheden van het totstandkomen van de penning. E. Baltus
geeft haar eigen verhaal over de
A. Roland Holst penning, die zij in
opdracht voor het A. Roland Holst
fonds heeft ontworpen. Ook is een uitgebreid verslag opgenomen van de
78e ledenvergadering van de Vereniging
voor Penningkunst, die op 17 mei in
Amersfoort werd gehouden. In een
bericht van Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet wordt aangegeven
wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening, vanwege het opgaan binnenkort in het Geld- en Bankmuseum. S

Bij de voorplaat
(1574). GEUZENPENNING, halve maan. Draagpenning van de
Watergeuzen die onder leiding
van admiraal Boisot bij het ontzet van Leiden hebben gevochten
LIEVER TURCKS ALS P.4US 157.? / twee ineengeslagen handen.
Kz. GHI- STATEN- VEST DIE- PRINS- GETROV- / twee ineengeslagen handen. Zilver gegraveerd 30 x 45.5 mm met draaggaatje.
De Beeldenaar 2001-4 pag. 173/175. Zeer zeldzaam met deze
keerzijde.

Aangeboden op de novembcrveiling van
Laurens Schulman b.v. te Bussum
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In Memoriam, H.J. Huizinga

Bij deze wil ik U op de hoogte stellen
van het overlijden van de heer
H.J. Huizinga uit Bennekom. Hij was
oud-lid van de NVMH en oud-lid van
het KNGMP. Hij was met name in de
jaren '60, '70 en '80 zeer actief als verzamelaar en handelaar en hij was alom
zeer gerespecteerd om zijn numismatische
kennis. Hindrik Jan Huizinga werd
geboren in een gehucht bij Delfzijl.
Vanuit Delfzijl beoefende hij het
beroep van accountant maar in de late
jaren '60 begon de numismatiek steeds
meer zijn interesse te krijgen. Hij was
toen al jaren actief als handelend
verzamelaar. Zijn grote voorliefde lag
bij de middeleeuwse en provinciale
munten, vooral die van Gelderland en
de stad Groningen.
Begin jaren '70 verhuisde hij naar
Delft, om aldaar aan de Markt een
muntenwinkel te beginnen. Na meer
dan 10 jaar besloot hij het wat rustiger

aan te gaan doen en verhuisde hij naar
het Gelderse Bennekom, alwaar hij nog
tot 1988 als munthandelaar actief zou
blijven. Na het beëindigen van zijn
munthandel had ik het grote genoegen
dit bedrijf min of meer te mogen
voortzetten. Als 19-jarige schoolverlater
hielp hij me met de opbouw van een
voorraad. Ik mocht gebruik maken van
zijn klantenbestand en hij adviseerde
mij in allerlei numismatische en
administratieve zaken. Daarbij was geen
moeite hem teveel, en als je dan je
waardering daarvoor uitsprak deed hij
dat af met "je moet wat voor een ander
over hebben". Dit karakteriseerde hem.
Hij is altijd Groninger gebleven en
zijn laatste rustplaats heeft hij dan ook
gevonden in zijn geboortegrond te
Kantens (Gr).
Ik ben er van overtuigd dat vele
verzamelaars goede herinneringen aan
hem bewaren.
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De prinsendaalders, toch
herdenkingsmunten?
J.R. VOUTE In zijn, zoals gebruikelijk, weldoorwrochte artikel "Prinsendaalders van
Utrecht" zegt H. J. van der Wiel ondermeer: "het portret van de Prins op de
nieuwe munt moeten we beschouwen
als een propaganda voor het standpunt
van de Staten van Holland (d.w.z. om
de prins tot soeverein graaf van Holland
uit te roepen - JRV). Pas in het rapport
en advies van de gecommitteerden op
het stuk van de munt, op 7 november
1590 aan de Staten van Holland uitgebracht, wordt met zoveel woorden
aangegeven dat het borstbeeld de Prins
voorstelt".' Voor de in 1591 en later
geslagen prinsendaalders van Utrecht
en andere gewesten geldt dit aspect van
propagandamiddel door de moord op
de prins in 1584 in ieder geval niet.
Men kan zich trouwens afvragen
of een propagandamiddel niet veel

Holland, zilveren
prinsendaalder, 1583

effectiever zou zijn geweest met meer
duidelijkheid over degene die tot de
soevereiniteit zou worden geroepen en
die nu anoniem op de munt wordt
afgebeeld. Naast zijn naam kwam de
vorstelijke Orange-titel daar bij uitstek
voor in aanmerking; Willem de Zwijger
ontleende er toch een belangrijke maatschappelijke positie aan. In de plaats
ervan kreeg hij als omschrift de bede
VIGILATE DEO CONFIDENTES:

"Waakt Gij die op de Heer vertrouwt".
Een spreuk die behoort bij het op
de keerzijde afgebeelde gewestelijke
wapenschild.^
Alvorens nader op de betekenis van
de prinsendaalders in te gaan, wil ik het
initiatief tot het laten slaan van deze
daalders plaatsen in het politieke tijdsbeeld van die jaren.
In 1581 verklaarden de Sta ten-Generaal van de geünieerde Nederlanden de
koning van Spanje op grond van
zijn tirannieke bewind vervallen van
de overheid en de heerschappij over
genoemde Nederlanden.^ Bij dit
besluit van de Staten-Generaal speelde
uiteraard mee dat de koning van Spanje
in augustus 1580 de banvloek over
Willem de Zwijger had uitgesproken
en hem vogelvrij had verklaard.
Van de aanslagen die naar aanleiding
daarvan op het leven van de prins
werden gepleegd, was die van Jean
Jauregui op 18 maart 1582 tot op dat
moment de gevaarlijkste. De prins
werd ernstig aan het hoofd gewond;
hij herstelde weliswaar, maar als
gevolg van zware inspanningen bij het
genezingsproces overleed op 10 mei
zijn vrouw Charlotte de Bourbon.
De afzwering van Philips II in 1581
leidde al gauw tot de behoefte om een
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nieuwe soeverein te vinden. De komst
(en Zeeland) is.' In de nog zeer jonge
van de roomse, Franse prins van Anjou Republiek is de munt een blijk van
in 1582 bracht geen soelaas; hij maakte zelfstandigheid en onafhankelijkheid
zich in een jaar tijds onmogelijk. Een
van het gewest en tegelijkertijd een
eerder geopperd denkbeeld om de prins aansluiting bij de handel met het
van Oranje de soevereiniteit op te
Duitse Rijk.* Een daalder van Maurits
dragen leidde in april 1583 tot een
van Saksen (1547-1553) heeft dan ook
definitief besluit van de Staten van
als voorbeeld voor de prinsendaalder
Holland. Het zou op 12 juli 1584 met
gediend. De voorzijde toont ons het
de inhuldiging van Willem de Zwijger
borstbeeld van de prins te halven lijve
als graaf van Holland worden geëffecnaar rechts. De prins wordt strijdlustig
tueerd, maar twee dagen eerder, op
met het zwaard over de rechter schouder
10 juli, viel in Delft voor Willem het
afgebeeld. Hij is op dat moment herfatale schot. Daarna is er tijdens de
steld van de aanslag van 1582 en sedert
Republiek serieus geen sprake meer van april 1583 zijn de Staten van Holland
geweest om een Oranje-Nassau de
voornemens hem de grafelijke waardigsoevereiniteit over de Nederlanden op
heid op te dragen. Hem wordt het
te dragen.
omschrift VIGILATE DEO CONFIDENTES:
"Waakt Gij die op de Heer vertrouwt",
In het hiervoor geschetste klimaat
meegegeven.
Een spreuk, die overigens
sloeg het gewest Holland bij Ordonnanin
dit
geval
voor
tweeërlei uitleg
tie van de Staten van 20 mei 1583 zijn
vatbaar
is.
De
woorden
kunnen zowel
eerste rijksdaalders volgens de wetten
door
de
Staten
tot
de
prins
zijn gericht,
van het Duitse Rijk, een munt die wij
als
door
de
prins
tot
zijn
(toekomstige)
kennen als de gehelmde rijksdaalder of
prinsendaalder."* De ordonnantie spreekt onderdanen. Gezien de geschetste
voorgeschiedenis en het feit dat het
in dit verband van "een Daelder, met
een munt van de Staten van Holland
een halven Daelder, conform de
betreft, ben ik geneigd de voorkeur
Rijcxdaelder". De keerzijde, waarmee
aan de eerste interpretatie te geven:
ik ditmaal de beschrijving begin, toont
centraal het rijkelijk versierde geweste- de Staten spreken de hoop uit dat de
prins, in vertrouwen op de Heer,
lijk wapenschild, bekroond met een
verdere
ellende zal worden bespaard.
gepluimde helm. Het omschrift maakt
Ik
zie
daarom
in deze eerste prinsenons duidelijk dat het een nieuwe zilveren
daalders
van
de
Staten van Holland uit
munt van het graafschap Holland

Dukaat, ISSS.
Stempel 7, niet op
u^are gjvotte
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de jaren 1583/84/85 eerder een herdenkingsmunt dan een propagandamiddel:
zij herdenken hun besluit de prins tot
soeverein te benoemen. Ik sluit hiermee
aan bij de definitie die de encyclopedie
van munten en bankbiljetten van
herdenkingsmunten geeft.'' Opgemerkt
moet nog worden dat men met de
uitbeelding van Willem de Zwijger als
een vorst zoveel mogelijk aansluiting
zocht bij soortgelijke Duitse munten.
De bruikbaarheid van deze rijksdaalders
als internationale handelsmunt werd
er door bevorderd. Ofschoon in een
republiek voor de hand liggend, is het
ontbreken van een vorstelijke titel niettemin opmerkelijk.
Keren wij terug naar de algemene
geschiedenis: de jaren 1586-1587:
de periode van Leicester als landvoogd.
Ondanks zijn korte, weinig succesvolle
verblijf in de Noordelijke Nederlanden
danken wij aan Leicester het muntplakkaat van 1586 ter bevordering van de
eenheid van het muntstelsel, alsmede
een serie zgn. Leicestermunten. Het
jaar 1588 - na het vertrek van Leicester
- wordt wel getypeerd als het geboortejaar van de Republiek der Zeven
Provinciën.'^ De Staten van de zeven
gewesten nemen onder leiding van de
Staten van Holland de soevereiniteit in
eigen hand. Van Oldenbarnevelt neemt
het roer van het schip van staat over.
De vernietiging van de Spaanse Armada
(1588) draagt bij tot een gunstige ontwikkeling in de Republiek: in de jaren
'90 start prins Maurits met steun

van zijn neef, de Friese stadhouder
Willem-Lodewijk van Nassau-Dietz,
zijn grote offensief: 1590 het turfschip
van Breda, 1591 Zutphen, Deventer
en vele steden in het Oosten van het
land worden bevrijd, waardoor de
Oostgrens van de tuin der Republiek
wordt vastgelegd.
In deze sfeer hervat Holland in 1590
het slaan van prinsendaalders, daarin
in 1591 nagevolgd door Gelderland,
West-Friesland, Zeeland en Utrecht,
series lopen door tot 1603. In deze
emissies heeft alleen West-Friesland
zijn eigen voorzijde-omschrift: DEUS
FORTITUDO SPES NOSTRA "God is onze
kracht en hoop". Gelderland, Zeeland
en Utrecht hebben Holland met het
omschrift gevolgd, niet tegenstaande
VIGILATE DEO CONFIDENTES specifiek
bij het wapenschild van Holland behoort.
Misschien voelde men, na de moord op
de prins, de woorden "Waakt Gij die
op de Heer vertrouwt" als een postume
boodschap van de prins tot de Nederlandse bevolking. De prinsendaalders
uit de jaren 1590-1603 zijn ongetwijfeld
herdenkingsmunten: enige andere
conclusie is mijns inziens niet mogelijk.
Het gunstige verloop van de strijd
tegen Spanje geeft genoemde gewesten
alle aanleiding om de initiator van deze
strijd door muntslag te herdenken.
Dat Zeeland in het laatste jaar (1603)
van deze muntslag een rijksdaalder met
het borstbeeld van prins Maurits sloeg,
doet aan deze conclusie niets af In
Zeeland namen de prinsen als "Ferste

Dukaat, 15S^ voor- m
keet-zijde. Ste7Hpel 2,
}üet op ït'are glvotte
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edele" steeds een bevoorrechte plaats
in de Staten in. De productie van de
prinsendaalders gedurende een betrekkelijk korte periode leidt eens te meer
tot de conclusie dat het bijzondere
munten zijn. Het plakkaat van 21 maart
1606 legt de basis voor het slaan met
ingang van dat jaar van de "gewone"
rijksdaalders met het borstbeeld van
een "gewone" ridderfiguur.'
Tenslotte is er nog een verrassend
aspect aan de in 1583 aangevangen
muntslag. Uit hetzelfde jaar en op grond
van hetzelfde Statenbesluit dateert een
gouden dukaat, die aan de voorzijde om
de staande ridderfiguur eveneens het
omschrift VIGILATE DEO CONFIDENTES
heeft (Delmonte 771, Verkade 39.2).
De keerzijde toont tussen arabesken
het gekroonde wapenschild van Holland
met het omschrift MO.NO.AUR.COMIT.
HOL.ZEEL. In afwijking met de latere,
"gewone" dukaten staat de ridderfiguur
aanziend op de munt met in zijn rechterhand een hellebaard en schuin voor
zijn linkerbeen een gepunt wapenschild
van Holland. Zijn kleding doet voornamer aan dan die van de gewone
ridder, die is afgeleid van de ridder
op de Hongaarse dukaten, waarop
de ridder aanziend is afgebeeld. Van
Kerkwijk spreekt in dit verband over
"De nieuwe Hollandsche dukaat met
het beeld van Prins Willem I van
1583."'° Naar analogie van de prinsendaalder zouden wij hier van een
prinsendukaat moeten spreken. Het
stuk is overigens uiterst zeldzaam. Van

slechts drie openbare collecties is mij
een exemplaar bekend, namelijk van het
Cabinet de France, van Rijksmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet en van
Museum Simon van Gijn in Dordrecht.
In particuliere collecties bevinden zich
vermoedelijk slechts twee exemplaren.''
Bij de dukaat is het tot één jaartal en
één gewest beperkt gebleven. Zowel
de rijksdaalder als de dukaat zijn in
hun soort de eerste exemplaren die in
de Republiek zijn geslagen. Beide ontwerpen zijn van de hand van Gerard
van Bylaer.
De Ordonnantie, hierboven terloops
genoemd, en gedateerd 20 May 1583,
luidt voluit: "Ordonnantie ende Instructie voor Jacob Jansz de Jonge, Mr particulier, daer op de Staten van Hollandt
hebben geconsenteert ende belast, dat
hy sal gehouden wesen hem te reguleren in 't bedienen van sijn Officie ende
pachtinge op 't stuck vande Munt hem
gegeven". De ordonnantie geeft in eerste instantie instructie tot het "mogen
doen wercken en munten eenen
penningh van fijn Gout, genaamt den
Hollandtschen Ducaet" en pas in
tweede instantie de zilveren daalder.
Opvallend is het dat ten aanzien van het
uiterlijk van beide munten geen richtlijnen worden gegeven; de oplage van
beide munten wordt beperkt tot
"2000 marck Gouts ende 20000 marck
Silvers", hetgeen betekent dat ruim
140.000 dukaten en ruim 160.000 daalders op grond van deze ordonnantie
mochten worden geslagen.
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Dukaat, IS83 voor- en
keerzijde. Stempel 5,
niet opware grootte

de linkerhand van de ridder bij de
Aan de besluitvorming over deze
stempels I en II de binnenparelrand,
ordonnantie op 20 mei 1583 zijn in de
Staten eerdere beraadslagingen over dit terwijl bij stempel III deze parelrand
ononderbroken doorloopt.
onderwerp voorafgegaan. Op 8, 15 en
19 april alsmede op 7 mei 1583 zijn
Aan de keerzijde wijst bij stempel I
details van beide munten vastgesteld.
de punt van het wapenschild naar de
Zo vermelden de notulen van 7 mei
spatie tussen de O en de M van
ondermeer: "
midts dat de inscriptie COMIT, terwijl bij stempel II de punt
aan d'eene zyde sal vermeerdert worden precies naar de O wijst. Bij stempel III
wijst de punt langs de O van COMIT.
na 't oude gebruyck Com.Holl.Zeel.
Bovendien staan de poten van de M
blyvende aen d'andere zyde Vigilate
Deo confidentes". In de eersten sal den van M O en van COMIT bij stempel III
enigszins uiteen, terwijl bij de
voorsz. Muntmeester Genrael wordt
stempels I en II deze poten evenwijdig
gezegd: "Inden eersten sal den voorsz.
Muntmeester Generael maecken eenen aan elkaar staan. Van de stempels I
bezitten het Cabinet de France en
nieuwen Hollandtschen Ducaet, na de
Rijksmuseum Het Koninklijk
Figure en de Inscriptie die daer van by
Penningkabinet een exemplaar, terwijl
sijn Exc. ende Staten voorn, is goedin de veiling Lanz in 2002 een
gevonden
". Voor de nieuwe rijksidentiek exemplaar voorkwam. Het
daalder volgt een overeenkomstige
bepaling. Voor beide munten blijkt dus door Laurens Schulman in 1995
geveilde stuk heeft de stempels II, tertoch een instructie ten aanzien van de
wijl de stempels III in museum Simon
beeltenis te hebben bestaan.
van Gijn in Dordrecht te zien zijn.
Opmerkelijk is dat, ondanks het
geringe aantal thans bekende dukaten,
Als conclusie van dit artikel kan
er drie stempels van de voorzijde van
worden vastgesteld dat de vaderlandse
de dukaat blijken te bestaan en ook
numismatiek twee herdenkingsmunten
drie van de keerzijde. Bij het voorrijker is dan men tot nu toe heeft
zijde-stempel I loopt de mantel tussen gedacht: de prinsendaalder en de
het rechterbeen van de ridder en de
prinsendukaat; bij de dukaat valt het
hellebaard door tot in de binnenparel- aantal stempels op bij de weinige,
rand, terwijl de onderkant van de
bekende exemplaren.
mantel bij stempel II ruimschoots
In dit overzicht mag één opmerkebinnen de parelrand blijft. Bij beide
lijk feit niet onvermeld blijven. In de
stempels staat de hellebaard evencollectie van Rijksmuseum Het
wijdig met het lichaam van de ridder
Koninklijk Penningkabinet bevindt
en eindigt hij onderaan tussen de O
zich sedert 1909 uit aankoop van
en de N van cx)N... Bij stempel III
een antiquair uit Leiden een stuk dat
staat de hellebaard ietwat schuin en
vermoedelijk tussen de 17*^ en de
doorsnijdt hij de O van CON. Boven19*= eeuw voor verzamelaars naar
dien doorsnijdt het wapenschild onder voorbeeld van de dukaat in gegoten
koper is gemaakt. De diameter is
31 mm., het gewicht 8,77 gram. De
omschriften luiden: VIGILATE DEO CONFIDENTU- S en MON.NOVA.AVR.
COMIT.HOLL.ZEL.1583. Het omschrift
staat aan de keerzijde om een doorlopende binnenrand, de kroon op het
wapenschild doorbreekt de binnenrand
niet. Het wapenschild voor de ridder
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is ovaal en loopt uit in een krul; hijzelf
heeft een speer in plaats van een hellebaard en is bovendien gekroond. Het
stuk heeft dus enige gelijkenis met een
echte (dubbele) dukaat, maar de
verschillen zijn dermate groot dat aan
maakwerk van een amateur dient te
worden gedacht. Overigens houdt
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet zich uiteraard voor nadere
informatie over dit stuk aanbevolen.

4 NA 5018.3.01.04.01, blz. 163-164.
5 Men kan van mening zijn dat dit de voorzijde
van de munt is, waarop het souvereine gewest
Holland zich met wapenschild en omschrift
presenteert. Ik sluit mij aan bij het traditionele
standpunt dat de prins op de voorzijde van de
prinsendaalder is afgebeeld.
6 H. Enno van Gelder: De Nederlandse munten,
(8« druk, 2002), blz. 100-101.
7 Herdenkingsmunt, munt die is uitgegeven ter
herdenking van een bijzondere gebeurtenis.

NOTEN

8 J. Presser, De Tachtigarige Oorlog
(Amsterdam, 1975), blz. 171-172.

1 JMP 1978-79, blz. 81-89.

9 Van Gelder t.a.p. blz. 113.

2 Ook thans nog heeft de provincie Zuid-Holland, die het wapenschild van het oude gewest
Holland heeft overgenomen, als wapenspreuk:
VTGILATE DEO CONKIDENTES. De oorsprong
van deze wapenspreuk is niet bekend.

10 A.O. van Kerkwijk in JMP 1920, blz. 31.
11 Uit de veilingen Laurens Schulman No. 14,
lot 445 d.d. 3 april 1995 en Lanz No. 113,
lot 989 d.d. 26 november 2002

3 Placcaet van Verlatinghe van 1581.
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Huwelijkspenning met klop en 'drager'
Notities bij de huwelijkspenning van
Herman Gerritsen en Cathy Salzman
A.j. DE KONiNc; Huwelijkspenningen kennen in ons
land een lange traditie. In zijn boekje
Penningen uit 1947 onderscheidt
J.W. Frederiks twee groepen huwelijkspenningen: algemene en bijzondere.'
'... De algemeene ... vertoonen
algemeene symbolische voorstellingen
en zijn in vele exemplaren vervaardigd,
welke bij de zilversmeden voorradig en
voor iedereen te koop waren. De bijzondere werden gemaakt ter herdenking
van een bepaald huwelijk en speciaal
daarvoor ontworpen. Soms werden op
een algemeene penning later de namen
der jonggehuwden en de datum der
huwelijksvoltrekking gegraveerd, een
tusschenvorm dus. ... In de zeventiende
eeuw komen naast uitmuntend uitgevoerde, kostbare stukken, ook eenvoudige voorstellingen voor van bijvoorbeeld twee uit de wolken komende,
elkaar drukkende handen; een minnend
paar; twee duifjes. Een zeer geliefde
voorstelling was de bruiloft te Cana. ...
In de negentiende en twintigste eeuw
veranderde het karakter enigszins en

raakte de huwelijkspenning in onbruik.
Wel werden vaak de zilveren en gouden
bruiloft door penningen vereeuwigd,
meestal met een dubbelportret op de
voorzijde. ...'
De catalogus van penningen door
Chris van der Hoef (1875-1933),
vervaardigd in de periode 1908-1933
vermeldt slechts één huwelijkspenning.
Deze werd ontworpen in 1926 ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik
(geslagen, 60 mm). In Von Weiiers
catalogi van bij Begeer vervaardigde
penningen in de periode 1935-1975
worden globaal geteld veertig huwelijkspenningen opgegeven. Verschillende
ontwerpen zijn gegoten, wat duidt op
een beperkte oplage. Soms zijn het
penningen met alleen tekst of familiewapens, soms uitvoeringen met naar
links of rechts 'gewende borstbeelden'
zoals van het echtpaar jhr. ir. A.C. von
Weiier en jvr. I. van Styrum vervaardigd
in 1941 door Jac. J. van Goor (geslagen,
60 mm). Verschillende zijn uitgegeven

JiH\ J. van Goor,
Iltiwelifkspefuiiïlg
Jhr. ir. A.C. vöii Weikr
ai jvr. 1. vmt Stynmi,
1941 (gesliigefi, 60 mm)
voor- en keerzijde
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Niel Steenbergen,
Algemene Huwelijkspenning, 1965 (geslagi
50 ?nm) voorzijde

ter gelegenheid of herdenking van
huwelijken van leden van het koninklijk
huis; helaas vaak met een artistieke
waarde beneden de middelmaat.
Meer recente huwelijkspenningen
De beeldhouwer/medailleur Niel
Steenbergen maakte in de periode
1945-1996 meer dan 133 penningen,
drieëndertig daarvan werden door
hem ter gelegenheid van een huwelijk
ontworpen. Alle, op één na, zijn uitgevoerd zonder portret. De voorstellingen zijn soms symbolisch met als tekst
een spreuk of gezegde. Steenbergen
(1911-1997) is met dat aantal huwelijkspenningen waarschijnlijk de meest
productieve hedendaagse medailleur
op dat gebied.2 Bekend is zijn algemene
huwelijkspenning in geslagen uitvoering (Begeer, 1965, 50 mm). Toen
hij 25 jaar getrouwd was liet hij op een
exemplaar de tekst graveren: Else Niel
18-5-68. Ter gelegenheid van hun
50-jarig huwelijk ontwierp Steenbergen
in 1993 een gietpenning, die in een
kleinere variant als algemene huwelijkspenning in datzelfde jaar verscheen.
Van Loekie Metz is een algemene
huwelijkspenning bekend (Monnaie,
Parijs, 1948, geslagen, 60 mm). In 1975
gaf Begeer een algemene huwelijkspenning uit die was ontworpen door
Inka Klinckhard. Inherent aan de
tegenwoordige tijd is er naast de huwelijkspenning nu ook de relatiepenning.
Ook andere beeldhouwer/medailleurs
maakten enige huwelijkspenningen
waaronder Eric Claus, Piet Esser, Paul
en Pépé Grégoire, Guus Hellegers,
Carla Klein, Marianne Letterie, Jos
Reniers, Jet Schepp, Geer Steyn en
Theo van de Vathorst. Soms zijn het
opdrachten, soms zijn het spontaan
ontworpen penningen voor een huwelijk in familie- of vriendenkring.
Meestal blijft de oplage beperkt tot een
klein aantal exemplaren.
Buiten de groep beeldhouwer/
medailleurs kreeg onlangs in Schoonhoven

..^If^

/r^fï,

de huwelijkspenning aandacht van een
aantal leerlingen van de Vakschool
Schoonhoven, afdeling edelsmeden, naar
aanleiding van een penningwedstrijd
rond het thema huwelijk. Een verheugend
initiatief met verrassende resultaten.'
Hoewel opdrachten schaars zijn lijkt
in de kring van numismaten de traditie
beperkt en select in ere gehouden te
worden. Theo van de Vathorst is de
maker van de penning ter gelegenheid
van het 25-jarig huwelijk van Bert en
Ria van Beek-de Lange in 1992, uitgevoerd op royaal formaat in de herkenbare, 'blije' stijl van de medailleur.'*
Jos Reniers ontwierp in 1992 een
bijzondere huwelijkspenning voor het
echtpaar Soudijn-Cox. Het is een tweedehge famiHepenning. Op de grootste
ovaalvormige penning staat een dubbelportret naar rechts. In de keerzijde is
een ronde kuilvormige uitholling
waarin een andere penning past. Die
penning draagt het portret van hun
zoon. In de uitholling, die excentrisch
in het ovaal is aangebracht, zijn simpel
maar duidelijk de namen Karel en Ilse
aangebracht met groter het cijfer 25.
Soudijn schreef over de totstandkoming
van deze penning in De Beeldenaar.'
Huwelijkspenning door Geer Steyn
De meest recente huwelijkspenning van
een 'numismatisch echtpaar' is ontworpen
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Geer Steyn, 25-jarig
huwelijk van Cathy
Satzfttan en Hennan
Gerritsen, 2001
(0 15 mm) Ofitwerp
portretzijde Cathy
(eindfase voor abstraheren)

Geer Steyn,
hawelijh vav Cathy
Salzman en llenniin
Gerritsen, 2001
(0 15 mm) Ontwerp
portretzijde llennan
(eindfase voor abstraheren)

door Geer Steyn ter gelegenheid van het
25-jarig huwelijk van Cathy Salzman
en Herman Gerritsen in 2001. Cathy
Salzman en Herman Gerritsen wonen
met hun twee kinderen Mare en Hannah
in Rotterdam.
Herman Gerritsen is in 1949 in
Hellendoorn geboren. Hij is verbonden
aan WLI Delft Hydraulics (het vroegere

Waterloopkundig Laboratorium) waar
hij zich bezig houdt met de wiskundige
modellering en voorspelling van
stormvloeden, overstromingen en verspreiding van stoffen op zee. Om hem
zelf aan het woord te laten: 'De gevarieerdheid en het praktisch belang van
dit werk is een van de dingen die mij
trekt. Verder is het ter plaatse samenwerken met collega's in landen als
Taiwan, India, Vietnam, Rusland,
China en Hong Kong elke keer weer
een uitdaging - andere cultuur, men
heeft vaak beperkte opleiding in dit
vakgebied, je moet dus ter plaatse de
mensen bijscholen en trainen, kortom,
het blijft mij boeien.' Gerritsen is geen
onbekende in de wereld van de numismatiek, hij is lid van het KNGMP, de
VPK en actief in de Numismatische
kring Rotterdam. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar moderne Nederlandse penningen, maar hij verzamelt
ook Griekse en vroeg-Russische munten.
Cathy Salzman is in 1948 in Chicago
geboren. In Ann Arbor specialiseerde
ze zich in Oosteuropese geschiedenis,
met name Rusland. Zij ontmoette
Herman in 1974 in Moskou toen zij
daar beiden een jaar studeerden in het
kader van beider (promotie-)onderzoek.
'Een jaar als student redelijk onafhankelijk kunnen gaan en staan in een zo
andere cultuur als het communistische
Rusland van de zeventiger jaren is een
blijvende ervaring - zeker als je dit
samen met je latere levenspartner doet',
aldus Cathy. In 1975 besloot ze samen
met Herman naar Nederland te gaan.
Sinds vele jaren werkt zij nu als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer,
de laatste jaren op het gebied van
veranderingsprocessen in de gezondheidszorg.
Als motto voor de penning koos het
echtpaar een citaat van George Elliot:
'WJjat greater thing is there for tivo
hitninn souls than to feel that they are
joined for life ...'
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Steyns creatie is een sterke penning
met een bijzondere benadering van het
onderwerp.
De gebruikelijke afbeelding van een
echtpaar door middel van een dubbelportret of een elkaar aankijkend paar
werd hier verlaten. De penning heeft
geen specifieke voor- of keerzijde. Op
beide zijden staat een vlakvullend
portret met een 'klop'. Het zijn geen
portretten op een ondergrond, het fond
is onderdeel van de voorstelling en
deze is opgebouwd uit lagen, in lagen
geboetseerd zoals bij de meeste penningen door Geer Steyn. Op de ene zijde
staat het portret van Cathy (naar rechts),
met langs de bovenrand als 'klop' een
portretje van haar man. Onderaan,
langs de halsafsnede staat haar voornaam
CATHY en links is de signatuur ST aangebracht. Op de andere zijde van de
penning staat het portret van Herman
naar links, hier voorzien van een 'klop'
met het portretje van zijn vrouw. Ook
op deze zijde staat de voornaam onderlangs: HERMAN. De twee kloppen zijn
opvallend. Zoals bekend, is in de
numismatische wereld de klop als teken
op een muntstuk geslagen om bijvoorbeeld de waarde ervan te wijzigen.
Steyn hield zich al eerder met de klop
bezig in 1995, bij zijn welkomstpenninkjes
voor de Vereniging voor Penningkunst.'^

verraste het echtpaar; de klop sluit
namelijk aan bij de numismatische
belangstelling van de beide geportretteerden, een feit waarvan Steyn aanvankelijk niet op de hoogte was.
Tijdens een maand stage in Leningrad
(nu St. Petersburg) als onderdeel van
de studie in Moskou hebben ze onder
andere uitvoerig de numismatische
collectie van de Hermitage bekeken.
Geer Steyn, 2 S-jarig
huwelijk van Cathy
Salzman en Herman
Gerritsen, 2001
(0 7S mm) Portretzijde Cathy

Geer Steyn, 2 S-jarig
huwelijk van Cathy
Salzman en Hennan
Gerritsen, 2001
(0 75 ?n?n) Portretzijde Herman

De voor- en keerzijde van een penning horen elkaar aanvullend te zijn.
De kloppen, portretjes, op de huwelijkspenning 'Cathy - Herman' symboliseren hier de eenheid van de beide zijden
van de penning; bovendien is het gezamenlijke, als bij een dubbelportret, er
nu via die klop. Behalve de eenheid of
binding tussen de beide zijden is er
meer: de klop geeft de blijvende 'indruk'
weer die echtgenoten in een huwelijk
op elkaar maken, de verbondenheid en
de invloed die zij op elkaar hebben.
De plaats van de klop is belangrijk,
daarmee werd in de voorontwerpen
geëxperimenteerd tot die uiteindelijk
'goed viel'. De toepassing van de klop
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De interesse van Herman was vooral
gekozen voor vlakvuUende portretten
het gebruik van West-Europese
die door hun vormgeving het geheel munten in Rusland in de zestiende
de penning - voornamelijk rust maar
eeuw, met name de 'yefimki'. Dit zijn
ook kracht doen uitstralen. Rust en
West-Europese thalers die in Rusland
ruimte zijn te vinden en aan te voelen
ten tijde van de vader van Tsaar Peter
vanuit het midden van de portretten.
de Grote voor de eigen circulatie
De letterlijke aanwezigheid van het oor
werden geklopt. Terug in Nederland
en deels de haardos heeft op beide
verzorgden ze samen voordrachten
portretten plaats gemaakt voor die rust;
voor Numismatische Kringen over deze oor en haardos worden echter niet
geklopte thalers en de latere muntgemist. Als contrast is heftigheid terug
hervorming van Peter de Grote te vinden in de vormen langs de rand,
Cathy de geschiedenis, Herman de
die tevens de contouren van de portretmunten. 'Dat maakt de klop op onze
ten zijn. Ook in deze penning is 'de
penning nog meer van toepassing',
waarde van de imperfectie' terug te
aldus Cathy.
vinden die Steyn destijds in een voorHet ontwikkelingsproces dat leidt tot dracht beschreef'
een goede penning vergt veel tijd en
Actief onderdeel van de huwelijksinspanning. Twee mooie, goed
penning 'Cathy - Herman' is de in
gelijkende portretten maken nog geen
roodlinnen uitgevoerde drager in paspenning; omgekeerd is er de essentie
send formaat. De drager is een plaatsvan de personen, blijft die na abstrahe- baar, zigzag uitklapbaar drieluikje met
ring nog bestaan of ontstaat die daardaarop aanvullende tekst. In een uitdoor juist? Het ontwerpen van de pen- sparing in het middendeel is de penning 'Cathy - Herman' nam ongeveer
ning opgenomen; die is daardoor aan
een jaar in beslag. Er was regelmatig
beide zijden zichtbaar. De tekst op
onderling contact tussen opdrachtde voorzijde van de drager luidt:
gevers en ontwerper met veel discussie, GERRITSEN - SALZMAN, cirkelvormig
over herkenbaarheid, of voldoende
geplaatst met daarbinnen groter 1251;
gelijkenis. Herkenbaarheid kan soms
het geheel is 'voller', dus minder rustig
verrassend zijn: zo zag Herman al bij
dan de portretten op de penning. Een
het eerste ontwerp daarin direct het
vormgeving die op de keerzijde van de
portret van zijn vader. Sommige ontpenning niet zou misstaan, maar die
werpen werden te 'hoekig' of te druk
kant is hier gebruikt voor het tweede
gevonden. Tijdens het ontwerpproces
portret. Op de achterzijde van de
komt Steyn tot een verdergaande
drager staat, onderaan, als verdere
abstrahering in de vormgeving van de
formele informatie een regel met de
portretten. Na het totstandkomen van
data: 1976 18 juni 2001. Penning en
diverse varianten en discussiëren daardrager doen als het ware een uitspraak
over komt het uiteindelijk tot een
over het huwelijk en zijn zo een metakeuze. Ook in deze definitieve variant
foor voor vijfentwintig jaar huwelijk.
toont de zoon de vader, zo bleek uit de De echtgenoten onderstrepen dit nog
reactie van Hermans moeder. Cathy
eens met het eerder genoemde citaat
vindt zichzelf nog steeds wat streng
van Elliot, dat gezien de lengte, in de
weergegeven; wellicht door het verticale bijsluiter is opgenomen.
'streepje' voor haar oog, als aanduiding
of geabstraheerde weergave van de bril.
De drager en zijn functie
Op de penning staan alleen de voor- De penning - als medaille, in de vorm
namen bij de portretten vermeld, vervan een ereprijs - wordt 'beconcurreerd'
der is er geen tekst aangebracht. Er is
door objecten, trofeeën en 'cups' van
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allerlei aard, formaat en materiaal. Zo'n
penning, geslagen in goud, zilver of
brons, wordt meestal in een standaardmodel doosje, in afmeting afhankelijk
van het penningformaat gepresenteerd,
soms met een toelichting op papier, om
vervolgens met doosje en al ergens
opgeborgen te worden. De goed
vormgegeven artistieke penning, door
een beeldend kunstenaar ontworpen
zoals deze penning door Geer Steyn,
verdient het om getoond te worden.
Voor zowel de opdrachtgever als de
bezitter is de wijze van presentatie en
de mogelijkheid om een penning zelfstandig uit te stallen belangrijk. Soms
wordt de vormgeving van een penning
iets aangepast en wordt het mogelijk
deze neer te zetten bijvoorbeeld door
een wat afgevlakte rand. Sinds enige
tijd verpakken of presenteren penningontwerpers, waaronder Geer Steyn,
hun penningen in een speciaal soort
doosje of mapje. De aanduiding doosje, mapje, verpakking - geeft niet
juist weer wat de bedoeling ervan is.
Steyn introduceerde de benaming
'actieve drager' voor het 'omhulsel'
van de penning. De drager gaat verder
dan uitsluitend dienst te doen als verpakking, hij voegt een extra dimensie
toe. Geen algemene maar een 'tailormade'
toevoeging, geheel ontworpen voor de
betreffende penning met erop specifieke
informatie.

s

en actiever. Penning en drager ondersteunen elkaar, zijn op elkaar aangepast,
zonder afbreuk te doen aan het
fenomeen penning. Een ander duidelijk
voorbeeld daarvan is Steyns jubileumpenning voor de 75-jarige Vereniging
voor Penningkunst (2000).^ De drager
is een integraal onderdeel van het
geheel en niet los te denken van de
penning. Bij het presenteren van de
penning zonder de drager is er een
verlies van essentiële informatie.
Bovendien is er een niet onbelangrijk
ander aspect: het valt op dat het zwarte
Vaak gaat veel van de beeldende
foamrubber in het middendeel van de
kwaliteit van een penning verloren of
drager niet alleen de penning omsluit,
wordt die geheel teniet gedaan door
maar ook ruimte en concentratie biedt,
teveel aan tekst. De hoeveelheid tekst
zoals Steyn dat al eerder opmerkte in
is veelal een wens of een noodzakelijke
de
toelichting bij zijn welkomstpenning.^
eis van de opdrachtgever en vormt dan
De
drager is zo een toevoeging aan
een probleem voor de ontwerper.
het
communicatieve karakter van de
Naar mijn mening is het fenomeen
penning
en geeft tevens cachet aan
'actieve drager' een interessante ontde
presentatie
daarvan.
wikkeling. De drager geeft de mogelijkheid om er - ook weer beperkt informatie op te plaatsen. Indien goed
Bij de huwelijkspenning 'Cathy uitgevoerd worden de betekenis en
Herman' - karakteristiek voor het werk
betrokkenheid van de penning en de
van Steyn - vormen penning en drager
drager ten opzichte van elkaar groter
een boeiende eenheid.
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Amsterdam. Over de ontwerper van de
penning Geer Steyn en zijn werk is als
eerder geschreven in De Beeldenaar;
Stejm zelf publiceerde eveneens diverse
artikelen over penningen en penningkunst (men raadplege eventueel de
nieuwe index van De Beeldenaar).'
NOTEN
1 Frederiks, J.W., Penningen, Heemschut serie,
Amsterdam 1947
2 Kam, W. van der, Schepping in beelden Niel
Steenbergen, Breda 1999 (p. 235-317)
3 Boonstra, G., Penningwedstrijd rond het thema
huweHjk in Schoonhoven, De Beeldenaar 26
(2002) 160
4 Soudijn, K., Een zilveren huwelijk in brons.
De Beeldenaar 16(1992) 174
5 Soudijn, K., Dagboek van een opdrachtgever.
De Beeldenaar 16(1992) 213
6 Steyn, G., De welkomstklop en het
verenigingsgevoel, De Beeldenaar 20 (1996) 201
7 Steyn, G., The value of imperfection. Medailles
(Fidem, 1993); zie ook De Beeldenaar 25 (2001)
20
Drager ?/iet penning
D e p e n n i n g ( 0 75 m m ; formeel is d e z e 8 Koning, H. de. De jubileumpenningen van de
Vereniging voor Penningkunst De Beeldenaar 24
(ISI X m mm)
jgjg Q^gjjg. 7 4 . 7 7 j ^ j ^ ) jj. -j^ |3j.Qj^^
(2000) 196

gegoten door de firma Binder te Haarlem
in een oplage van 25 exemplaren. De
drager (151 mm hoog, 133 mm, 24 mm
dik) is gemaakt door Studio Kadra in

9 De Beeldenaar 1-25 (1977-2001) Index
(met o.a. registers naar penningen en auteurs)
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Penningcursus te Steggerda
Impressies van een toeschouwster
Zaterdag 5 oktober 2002. De eerste van
vijf "penningdagen". Langs de Leemweg
staan zes auto's geparkeerd, twee op de
oprit. Het ontlokte een nieuwsgierige
dorpeling de volgende dag de opmerking: er was gisteren bij jullie zeker
iemand jarig...
Nee, niemand jarig, maar het is het
begin van de penningcursus "portretpenning". Negen deelnemers hebben
voor deze cursus de tocht naar het
afgelegen Steggerda ondernomen:
vanuit Alphen aan de Rijn, Amsterdam,
Vlaardingen, Castricum, en zelfs vanaf
Texel. Enkele komen van wat dichterbij: Heerenveen, Leeuwarden, Norg.
Het atelier is omgetoverd tot een
werkruimte voor velen: twee grote tafels,
met daarop lage lichtbakken, zodat er
goed strijklicht is voor iedereen.
Het zal dus een cursus "portretpenning" worden, en iedereen is uitgenodigd om voor dit doel foto's mee te
nemen. Dat geeft een grote diversiteit
te zien: van baby-kleinkind tot zelfportret, van ouders tot een overleden
dierbare, iedereen zijn foto's met daarbij zijn speciale wensen en verhalen.
Na een inleidend verhaal van Guus
is het verrassend te zien hoe snel iedereen aan de slag gaat. In de aangrenzende

atelierruimte (de deur tussen beide
ateliers staat open) zet ik alles klaar
voor een (staande) lunch, en ik verbaas
me over de stilte, de intensiteit van de
werkers is gewoon voelbaar. Af en toe
loop ik ook even het atelier in, maar
niemand kijkt op of om, ieder zit in
zijn heel eigen wereldje met zijn penning
te worstelen.
De staande lunch blijkt een goede
optie. Iedereen zit de hele verdere dag,
en zo kom je tenminste even in de
benen. Bij de lunch wordt er wat uitgewisseld, wat gesproken over de plek
Steggerda, over penningen in het
algemeen, maar zodra iemand klaar is
verdwijnt hij weer snel naar zijn werkplek. Geen enkele behoefte om ook
even buiten de benen te strekken.

M. HF.LLEGERS

C.J.A. van Daalm,
Kleinkind

A.B. Vorrink-Bohm,
Nichtje
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En Guus gaat de hele dag langs de
tafels, helpt hier, geeft een aanwijzing
daar, maakt kritisch opmerkingen, en
geeft hints, zoals: "houd de foto èn je
penning eens op zijn kop, dat geeft een
nuchtere kijk."
Om 4 uur is de dag officieel afgelopen.
De laatste vertrekt tegen vijven. Een
heel intensieve dag, waarop Guus geen
moment heeft gezeten. Een heel goede
dag, waarop door iedereen zeer hard
werd gewerkt.
En zo ging het dus nog vier dagen
nadien. Grote concentratie, grote leergierigheid, grote inzet. Bijzonder was
ook dat de meesten tussen de cursusdagen thuis aan hun penning verder
werkten. Voor zes mensen was het de
eerste keer dat ze een penning
maakten, de anderen waren al eerder
bezig geweest. Eén deelneemster moest
helaas door omstandigheden afhaken.
Na die vijf dagen was er van
iedereen minstens één wasmodel voor

^PK

D. Bntinsma,
Zelfportret

de bronsgieter klaar. Guus zorgde
ervoor dat ze gegoten werden. En op
zaterdag 1 maart was er een extra
terugkomdag, om de bronzen gietsels
af te werken en te patineren. Deze dag
was een en al bedrijvigheid. Vaak moest
een penning weer gereinigd worden
omdat de patine te dik of te donker
of niet naar wens was uitgevallen, maar
uiteindelijk ging iedereen met zijn
gepatineerde exemplaren naar huis.
Maar eerst werden de resultaten nog
gefotografeerd, en de penningen zullen
op de Jaarvergadering in mei te zien
zijn.
Deze terugkomdag was een heel
goede dag die de cursus mooi afrondde.
Aan het eind van die dag verzuchtte
Guus wel: als ik ooit nog eens zo'n
portretcursus geef, dan alles maar geen
babyportretjes....
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D. van Weezel ElTClls,
Grtiotvatkr
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De "Leidse" Penning
Tot de vele fraaie, zeldzame dan wel
historisch belangrijke voorwerpen in de
collectie van kasteel Twickel bij Delden
behoort een gouden penning die recht
heeft op alle drie genoemde epithetons
tegelijk.
De zeldzame penning is puntgaaf,
F.D.C, dus en ligt al 428 jaar mèt de
bijbehorende gouden keten in het originele foedraal, dat trouwens wel aan
restauratie toe is. Dit vormt een erg
prettig schouwspel. In zilver, al of niet
nageslagen, is hij zeker bekend bij
penningliefhebbers.
Dit stuk wordt ook wel "Leidse"
penning genoemd omdat hij geslagen is
bij gelegenheid van het ''Ontzet van

Leiden" v^n 3 oktober 1574. Alleen
dat feit al, de herinnering aan een
gebeurtenis die voor de stad zó belangrijk was dat ze nu nog steeds ieder jaar
groots gevierd wordt, maakt dat de
penning, zeker in zilver, een grote
populariteit geniet, en in vele musea en
verzamelingen aanwezig is.
Het zou interessant zijn om te
weten hoeveel exemplaren van de
oorspronkelijke uitvoering, in goud,
met of zonder ketting, er nog over zijn.
Het Koninklijk Penningkabinet (KPK)
heeft er sinds 1933 door aankoop weer
één, nadat het vorige exemplaar in
1914 was ontvreemd, beiden zonder
ketting overigens.

H. CilESKES

Kasteel Twickel, DeUen.
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De nieuw aangeschafte, in dubbele
zin "Leidse" penning is van zeer goede
kwaliteit, weegt 55,115 gram en heeft
een diameter van 47 mm. De goudkleur neigt iets meer naar rood dan
die van de Twickelse, wat erop zou
kunnen wijzen dat we te doen hebben
met een latere slag (een na-slag met
de originele stempels). Op de rand
is niets te zien van sporen van het verwijderen van de oogjes waaraan de
kettinkjes van een keten zouden
kunnen hebben gezeten.

De ^^Leidse penning^
hl foedraal^
foto: W. Kampjes,
Van Deinse Instituut
E-nschede

Detail, foto W. Kampjes,
Van Deinse instituut
Enschede

Wat is er op deze penning te zien
Aan de voorzijde zie je hoe een engel de
soldaten van de Assyrische koning Sanherib, die Jerusalem wil innemen, over
de kling jaagt. Boven dit voor de aanvallers akelige tafereel staat UT SANHERIB A
Ontvreemding
Wat moeten we ons bij dat "ontvreem- IERUSALKM. 2 Reg. 19. Dit slaat op vers
35 van dit Bijbelhoofdstuk.: Het geschiedde
den" voorstellen? De ontvreemding is
dan
in die selve nagt dat de Engel des
misschien wel de grootste numismatische
Heeren uytvoer, ende sloeg in het leger van
ramp geweest die zich ooit in ons land
Assyrien hondert ende vyfen tachentig
heeft voltrokken. Het was een inbraak
duysent: ende doe sy hen des morgens opmain het oude, slecht beveiligde, KPK in
ekten, siet: die allen waren doode lichamen.
Den Haag, waarbij een deel van de
tentoongestelde, vooral gouden, penDe Bijbel beschrijft niet hoe men die
ningen werd gestolen.
185.000 lijken opgeruimd heeft, en de
vergelijking met het ontzet van Leiden
ging ook niet helemaal op, want, al
vermeldt de geschiedenis voor die stad
geen exacte aantallen gesneuvelden,
het zijn er toch heel wat minder
geweest dan voor Jerusalem destijds.
En in plaats van één engel waren het
een heleboel watergeuzen die voor de
broodnodige opruiming zorgden.
De keerzijde vertoont de skyline van
Leiden, op dezelfde manier als aan
ommezijde die van Jerusalem. Dat was
nieuw in die tijd, maar zou, vooral in
de 17''' eeuw heel populair worden,
vooral op historie- en vroedschapspenningen.
Boven de Hooglandse- en de
Pieterskerk, staat, hoog in de hemel,
als vervolg op de tekst op de voorzijde:
SIC HISHA(NI) A LEYD(A) NOCTU
FUG(ERUNT).

3 Octo(bris) 1514.
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Vertaald staat op beide zijden: Zoals
bij Sanherib voor Jerusalem vluchtten de
Spanjaarden 's nachts uit Leiden. Een
tekst die niet helemaal klopt, want de
Spanjaarden zaten niet in Leiden, dat
hadden ze wel gewild.
Op de voorgrond zien we, volgens
van Loon, Zoeterwoude, de Vliet, het
ondergelopen land en de verschillende
schansen vóór Leiden met de boten van
de Watergeuzen onder de Oppergeus
Boisot, die 's nachts de Spanjaarden
verjoegen.
Wat betekende de bevrijding voor
de stad
Van Loon besteedt in zijn Beschrijving
der Nederlandsche Historiepenningen,
deel L pag-195, merkwaardig genoeg
onevenredig veel aandacht aan de
Leidse penning in vergelijking met
andere penningen. Hij beschrijft
uitvoerig de toestand in de stad na de
al zo lang durende belegering, en wel
zó plastisch dat je er niet goed van
wordt.
Hij eindigt ...Zynde de woedende
sterfte zoo ongenadig dat ze aan den kant
van zesduyzend menschen verslondt.
Terwyl de geprangde leydenaars (al)dus
met de dood worstelden was geheel holland
in gebeden bezig, op dat 'er, tot verlossing
der belegerde stad, spoediglyk grooter
toevoer van water uyt zee mogte
opkomen....

Op 1 augustus werd bij plakkaat gelast
het deel van Holland tussen de Maas
en de Oude Rijn onder water te zetten.
Een Hollands-Zeeuwse vloot van platbodems voer vervolgens op 10 september via de Rotte het ondergelopen land
in. Maar, onder andere door de ondiepten die er door te weinig water nog
waren, vorderde de vloot uiterst
langzaam, tot 29 september. Toen stak
er als door een wonder een springvloed
op tegelijk met een Noordwesterstorm, die net op tijd...acht volle
streeken zuydwaarts draaide en de Maas
opstuwde zodat de platbodems vol
geuzen 's nachts de Spaansen uit de
schansen konden verjagen, tot de
Lammenschans als laatste verlaten
werd. De stad was vrij.
Het ontzet van Leiden maakte grote
indruk in den lande, want Leiden was
een veel belangrijker stad dan bijvoorbeeld Brielle, Vlissingen en Alkmaar,
die al eerder bevrijd waren en de omstandigheden in de stad waren dramatisch na het lange beleg. Aan het begin
van de 80-jarige oorlog konden de
rebellen best een opsteker gebruiken.
Vooral omdat in april van hetzelfde jaar
het drama van de Mookerhei zich had
afgespeeld. Daarbij werd Lodewijk van
Nassau, die met een huurlingenleger
zijn broer te hulp wilde komen door
een grote overmacht aan Spanjaarden

Doch met Zulk kctcnwcrk is my maar eens zoodaanig ccn penning voorgekomen; zynde alle
(Ie andere, tlic ik in iler Liefhebberen pcnningkaflcn heb gevonden, gclyk aan die hieronder afgebeeld en van den zelfden inhoud is.

Van Loon 1, pagina 195

DE BEELDENAAR 2003-3
121

m
1V4

t^ 1- D E

R LAN

DS

C

Vav Loon /, pn^ina 194

DE BEELDENAAR 2003-3
122

HE

vermeld ziet) er aan gekomen is, is niet
overvallen en verslagen, waarbij hij en
bekend. Waarschijnlijk door ordinaire
zijn broer Hendrik sneuvelden.
aankoop, wordt ergens gesteld.
Leiden kreeg als beloning voor haar
In ieder geval was de herkomst, vooral
dapperheid en volharding de eerste
Hoogeschool (lees Universiteit) van het aan het eind van de 19''<^ eeuw nog
land. Maar daar bleef het niet bij, ik zal steeds mysterieus: Hij werd meestal
de Penning van de Burggraaf genoemd,
Van Loon aan het woord laten:
omdat het voorname geslacht der
...De opperhoofden der verlosseren
Twickelse J^n Wassenaers als één van
wierden zoo (wel) door de staten van
Holland als door de verlosten beschonken hun titels die van Burggraaf van Leiden
met genden ketenen en gedenkpenningen voerden, aannemend dat de penning
direct na het ontzet wel in de familie
....als op den volgenden kan gezien
worden; die ...met zyn bywerk van goud zou zijn gekomen. Daaruit blijkt dat
men was vergeten dat het geslacht hem
in de weërgalooze penningkas van den
door vererving in bezit had gekregen
heer Balthasar schot, ontvanger des
gemeenen landsmiddelen te amsterdam aan het begin van diezelfde eeuw.
bewaard wordt.
In feite gaat het hier dus om een zoVererving
genaamde beloningspenning.
Het echtpaar Scott was zeer vermogend,
maar kinderloos, en Balthasar Scott en
Nu was het een vaste gewoonte van
zijn vrouw, Constancia Aletta Coymans
Gerard van Loon om van al zijn
stierven
respectievelijk in 1741 en
penningen niet anders dan voor- en
1744.
keerzijde te tonen. Alleen in dit geval
is hij van dat gebruik afgeweken en
Van hun grote vermogen bleken in
plaatst er een fraaie trompe-roeil-prent
eerste instantie allerlei legaten af te
bij van de penning met de kettinkjes
gaan. Maar er bleef een aanzienlijk
waarmee hij aan de grote keten zat,
kapitaal over dat, als hij nog geleefd
op een vel papier compleet met
had, in het bezit zou zijn gekomen van
scheurtjes en slagschaduwen. Hij stelt
de ook al rijke mr. Daniel Hooft, ouddaar duidelijk bij: doch met zulk ketenburgemeester van Amsterdam, Vrijheer
werk is my maar ééns zoodaanig een
van Vreeland, nazaat van de grote
penning voorgekomen, zynde alle de andere, Pieter C. Hooft. Maar Daniel Hooft
die ik in der liefhebberen penningkassen
was echter in 1743 al overleden, zodat
heb gevonden gelyk aan die hieronder af- zijn kinderen de erfenis kregen.
gebeeld is....en door de aksijsmeester te
Een van hen, Hendrick Hooft
leyde gemunt is.
(1716-1794), liet slechts één dochter
na, Hester (1748-1795). Deze trouwde
Dus rond 1720, toen Van Loon zijn
standaardwerk schreef, pakweg 150 jaar met de aanzienlijke koopman George
Clifford, zoon van de beroemde en
na de uitreiking, was er wellicht nog
maar één compleet met ketting overge- puissant rijke Gerard George Clifford,
bewindhebber van de V.O.C, en
bleven, (aangenomen dat er meer dan
amateur-wetenschapper, eigenaar van
één met keten was vervaardigd) en dat
de "Hartenkamp", een buitengoed
maakt de "Twickelse" penning nog
bij Haarlem, met, naar men zei,
specialer. Daarbij komt dat van weinig
de "mooiste tuin van Europa." Hester
penningen de provenance na al die
Clifford-Hooft kreeg twee dochters.
jaren, zó vast staat als in dit geval,
De eerste, naar haar moeder ook
vooral na het verblijf in die prachtige
Penningkas van de heer Schot, dus over Hester genoemd trouwde Gijsbert
Karel van Hogendorp, Pensionaris
bijna driehonderd jaar. Want hoe die
van Rotterdam, later lid van het
Schot (of Scott, zoals je hem ook wel
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driemanschap dat Willem I in Nederland ontving, een groot staatsman.
De laatste der van Wassenaars
De tweede dochter Anna Margaretha
Clifford trouwde Jacob Unico Willem,
Graaf van Wassenaer Obdam, Heer
van Twickel enz. enz., telg van een
voornaam Hollands-Twents geslacht.
Zo kwam een groot deel van het oorspronkelijke //oq/f-fortuin op Twickel
terecht. Daartoe behoorde de fameuze
Leidse penning, samen met Hooftfamilieportretten en vele andere kostbare zaken.
Vooral deze combinatie maakt dat
men niet aan de juistheid van de beschreven herkomst hoeft te twijfelen.
Nog even zij gememoreerd dat het
met gravin Anna niet goed afliep. Zij
trouwde in 1791 en overleed al 5 jaar
later kinderloos. Jacob Unico hertrouwde in 1798 met de patricische
Amsterdamse Margaretha Alewijn die
hem een dochtertje schonk en prompt
ook stierf.
In 1805 hertrouwde Jacob nog een
keer, nu met de adellijke Sophia van
Heeckeren van Keil, maar ook dat geluk
was niet bestendig, want in 1812 overleed graaf Jacob zelf. In mannelijke lijn
was er een eind gekomen aan het roemruchte geslacht van de Van Wassenaers.
In vrouwelijke lijn was dat niet
het geval. Daar was dus nog de Van
Wassenaer-dochter: Maria Cornelia,
gravin van Wassenaer, Baandervrouw
van Wassenaer, Vrijvrouwe van Lage,
Vrouwe van Twickel, Weldam, Olidam,
Obdam, Spierdijk, Hensbroek, Wogmeer,
Zuidwijk en Kernhem. Zij trouwde met
haar neef Carel, Baron van Heeckeren
tot Keil, en het Twickel- geslacht zou
voortaan van Heeckeren van Wassenaer
heten. Het Kasteel Twickel is in 1953,
met het indrukwekkende, 6000 ha.
grote landgoed door de laatste bewoonster. Barones Marie van Heeckeren van
Wassenaar-, Gravin van Aldenburg
Bentinck in een stichting ondergebracht.

waardoor het niet alleen behouden
blijft maar ook voortreffelijk beheerd
wordt. Zij zou in 1975 overlijden,
96 jaar oud.
Wie heeft de penning gemaakt
Hierboven heb ik al vermeld dat
Van Loon stelt dat de penning in Leiden
geslagen werd. Hij stelt letterlijk dat hij
.. .door de aksysmeester te leyde gemunt is,
maar hij zegt er niet bij wie het ontwerp geleverd heeft. Zoals hij trouwens
uiterst zelden in zijn standaardwerk de
makers van de penningen vermeldt.
Het zal hem ook wel te ver zijn gegaan
om die allemaal op te sporen. Daarbij
komt dat het vrij ongebruikelijk was dat
een stempelsnijder zijn werk signeerde,
wat het ook moeilijk maakt deze te
achterhalen.
Omdat het zo'n belangrijk historisch
stuk is, zijn er in het verleden velen
van naam met het auteursrecht van juist
déze penning bezig geweest en is er
veel over gediscussieerd.
Ondergetekende heeft er nooit
aan getwijfeld dat, gezien de stijl,
Gerard van Bylaer de maker was. Deze
was medailleur en opper-stempelsnijder
van de munt in Dordrecht, waar hij in
1573 begon te werken, van 1577 tot
zijn dood in 1617. De Leidse penning
zou dus een vroeg werk van hem zijn.
Al is het moeilijk met volmaakte
zekerheid te stellen. Algemeen wordt
aangenomen dat hij de maker is.
In het Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde van 1920, pag. 34 stelt
Van Kerkwijk:..met zekerheid is verder
bekend dat de penningen op het ontzet van
Leiden van zijn (Van Bylaer's) hand zijn.
Een mening die hij in het Jaarboek
1936 bevestigt: Als eerste ojftcieele penning
na den aanvang van den 80-jarigen oorlog
vond ik den gouden penning die het ontzet
van Leiden in 1574 herdenkt volgens
Resolutie der Staten van Holland geslagen
met stempels gesneden door den stempelsnijder Jacob van Bylaer (uit het stuk
blijkt dat hij Gerard bedoelt, Jacob was
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een van de vier zonen van Gerard, ook
stempelsnijder). In dit stuk schrijft hij
verder: ...Zo ontving admiraal Boisot....
een gouden ketting met dezen penning,
in recompense van zyne getrouwe diensten
tot ontzettinge der Stad Leiden. Ook
Adriaan Willem Simonsz. Willems,
Admiraal beooster Schelde wordt op een
geschilderd portret afgebeeld met dezen
penning getooid, (noot) Hieruit zou je
kunnen concluderen dat er maar twee
mèt ketting zijn uitgereikt. Er zijn
echter later nog andere gouden exemplaren vervaardigd.
Zo werden nog in 1594 afslagen van
deze penning in goud, zonder ketting,
geschonken aan de Leidse professoren
J.J. Scaliger en Franciscus Junius.
En dan is er nog één melding in het
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
1936 van een wonderlijk besluit: Op
18 Jan.lS98 (volgens de Resolutiën
Staten-Generaal) werd besloten dat men
den gezant van Frankrijk Paul Choart,
Heer van Buzanval, zou vereeren een
gouden keten tot een waarde van 1500 gld.
met alle penningen die de laatste 4 a 5 jaar
voor "Trophen" (Triomfen) waren
geslagen, van elk soort één. Aan den
ketting werden gehangen een gouden
medaille van Groningen (1594), een
van het ontzet van Leiden (1574), een
van Geertruidenberg (1593) en een van
de Spaansche vloot (Finistère 1596).
Wonderlijk omdat dat het ontzet toen
al 25 jaar geleden was, en de penning
eigenlijk niet meer in het rijtje hoorde.
Overigens moet het geheel wel een
beetje poenig zijn geweest en al met al
een heel gewicht aan de hals hebben
gevormd!

gesteld was dat hij geen "Leidse" penning had gekregen.
Bijna een eeuw later, in 1670, wordt,
volgens Van Loon, een raadsbesluit
genomen om aan de leden een
.. .dusdaanigen vroedschapspenning uyt te
deelen, waarop de geleeden nood, beproefde
trouw en onbesweeken moed der voorouderen, ten spoorslag der genen, die naamaals
tot stadsbewind mogten komen, staan herdacht en uytgedruckt.

Afmjkende meningen
Gerard van Bylaer was dus de maker.
Of toch niet?
In het Jaarboek 1953 beweert Keuzenkamp dat Van Bylaers voorganger als
stempelsnijder van Dordrecht, Dirck
Jacobsz, in 1574 voor het ontwerp
heeft gezorgd.
Maar in het Jaarboek 1958 komt
Van Luttervelt, conservator numismatiek van het Rijksmuseum Amsterdam,
met nog een ander voorstel. Hij stelt:
.. .wie de ontwerpen voor beide taferelen
geleverd heeft lijkt niet moeilijk uit te
maken: nauwelijks iernand anders dan de
Leidse kunstenaar Isaac Nicolay (wiens
familie zich later van Swanenburch zou
noem,en) komt hiervoor in aanmerking.
Hij komt dan met een opsomming
van wat deze Nicolay allemaal aan mooie
dingen voor Leiden heeft gemaakt en
waarom de penning aan hem kan
worden toegeschreven. In een noot
schrijft hij wel dat de bewering van
Van Loon, dat de penning in Leiden is
gemunt niet juist hoeft te zijn Volgens
hem zijn de stempels in Dordrecht
gemaakt, maar naar een ontwerp uit
Leiden.
Hier moest wel een reactie op komen,
Verder vinden we in het "Leids Jaaren niet van de eerste de beste. In een,
boekje" van 1954, pag. 102, de mededoor het KPK mij ter beschikking
deling dat er gouden afslagen zijn aangeboden van de noodmunten (vierkante gestelde brief aan Van Luttervelt wijst
zilveren, later ook papieren), die tijdens Van Gelder, toenmalig directeur van
het KPK, hem op het feit dat toch wel
het beleg in omloop waren geweest,
als vaststaand kan worden aangenomen
aan allerlei voor het ontzet belangrijke
lieden, o.a. aan de vasthoudende burge- dat Van Bylaer de penning heeft gesneden, en dat deze ook in Dordrecht
meester Van der Werff, die al teleur-
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is geslagen, en dat hij beter kan stellen
Drie maanden moed! Mijn vloot
dat de mogelijkheid bestaat dat ontwerp
komt u ontzetten!
en uitvoering door verschillende
Zij aten rat. Ons walgt het landverfiguren zijn geschied. Hij schrijft letterraad.
lijk: de onzekerheid berust vooral daarop,
De lucht smaakt als een dweil. De
dat niet blijkt of de penning in 1574, of
vijand spot;
enkele jaren later gemaakt werd.
En niemand komt de hengselen te
ontzetten
Het komt er op neer dat het niet
met 100% zekerheid te bewijzen valt
Van 't poortwerk dat voor onze vrijdat de jonge Van Bylaer verantwoordeheid staat.
lijk is voor het ontwerp van de Leidse
penning, en dat is jammer.
We werden bevrijd, en vele monumenten getuigen ervan. Van Leidens Ontzet getuigt een prachtige penning, en
Tenslotte
Twickel
zal hem in ere houden.
In het begin van dit verhaal heb ik te
kennen gegeven dat het een fascinerend
LITERATUUR
idee zou zijn om te weten of er ergens
in den lande nog meer gouden Leidse
Leids Jaarboekje, 1954 p. 102
A.O. VAN KERKWIJK, Jaarboek voor Munt en
penningen mèt ketting in museale of
Penningkttnde, 1920 p. 34
particuliere verzamelingen aanwezig
A.O. \ ' w KERKWIJK, Jaarboek voor Mum en
zijn, ofwel exemplaren met zichtbare
Peimingkiinde, 1936 p. 2 en 7
resten van weggeslepen ketting-oogjes. O.N. KEUZEK-WIP, Jaarboek voor Munt en
Penningkmide, 1953
Wat zou het mooi zijn als zich
R. \'.\N LuiTERVELT, Jaarboek voor Munt en Penningkmide, 1958 p. 154-154
iemand die dit leest bij de redactie van
Gerard Vy\N LoON, Beschrijving der Nederlandsche
de Beeldenaar zou melden met de
Historipenningen, deel L blz. 195
mededeling dat er ergens nog een
Kroniek van Nederland, Agon
gouden penning (mèt of zonder keten)
Catalogus bij tentoonstelling GOUD, Rijksmuseum
Het Koninklijk Penning Kabinet, Leiden 2001
bestaat. Als relikwie van de bevrijding
A.DEN DOOLAARD, De Panisanen, de Bezige Bij,
van het Spaanse beleg, een toestand die A'dam
vergeleken kan worden met onze eigen
laatste oorlogswinter van 1944, toen
A. den Doolaard een sonnet schreef dat Adviezen en medewerking van het KPK te Leiden
Het Huis 'Lwickel en zijn bewoners, R.W'.A.Al.
als volgt eindigt:
Cleverens, 1981, een adellijke familiegeschiedenis
Eens kwam tot Leiden 't Prinselijk
Foto's Wim Kampjes, van Deinse Instituut,
Enschede.
gebod:
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Het portret van A. Roland Holst
veelvuldig gebruikt om een portret te
Met een ietwat traditionele opvatting
maken. Picasso's portretten bijvoorin mijn hoofd, nl. dat de functie van
beeld, vertonen vormen en hoeken die
een penning een herdenking van een
historisch feit of een persoon is, maakte in werkelijkheid nooit in een vrouwenik in 1996 de A. Roland Holst-penning gezicht gevonden zijn, maar die een
belangrijk onderdeel vormden voor de
voor het A. Roland Holst Fonds.'
manier waarop Picasso ze portretteerde.
Trouw aan deze traditie, maar bekend
met de moderne uitdrukkingsmogelijk- Ook de kunstenaar Emo Verkerk
gebruikt in de assemblages van zijn
heden van de hedendaagse kunst, ben
ik toen op zoek gegaan naar een nieuwe geportretteerden verschillende onderdelen en voorwerpen die essentieel zijn
manier om een portretafbeelding van
een individu op een penning te krijgen. voor het leven en karakter van de
personen, en geeft dit fragmentarisch
Al eeuwen zoekt de portrettist, ver
voorbij de concrete afbeelding van ogen, weer in zijn werk.
neus en mond, naar een andere dimenDeze ingrediënten uit iemands leven
sie, nl. die van de karakteruitdrukking.
worden in meerdere media gebruikt om
Het is het fascinerende ongrijpbare
een portret samen te stellen. Ik denk
gedeelte van de mens dat maakt dat ons aan een televisie-documentaire waarin
getrainde oog in het dagelijks leven
mensen worden geportretteerd. Dit
heel goed gevoelens en uitdrukkingen
portret wordt opgebouwd uit filmop gezichten en uit houdingen van
fragmenten uit zijn of haar leven. Of
anderen kan herkennen en ondereen 'radioportret' waarin niemand de
scheiden. Het is de uitdaging van de
persoon werkelijk ziet, maar als het
kunstenaar om dit niet-materiële uit
ware door de oren, in het hoofd van de
te kunnen drukken in materie. Een
luisteraar gevormd wordt. En boeken
wezenlijk gedeelte van het leven van
niet te vergeten die een 'beeld' geven
een geportretteerd persoon wordt op
van de beschreven persoon.
deze manier toegevoegd aan de tot dan
Zelfs in de muziek vind ik geportrettoe emotieloze verf, was of klei en
teerden. In Jaco Pastorius' Portrait of
levert iets op wat onmiskenbaar deze
Tracy, lijkt het alsof de muziek het
persoon is of moet zijn geweest.
gezicht van de geportretteerde vrouw
aftast. Je hoort dat de musicus de kuilVakmanschap in het bewerken van
tjes en hobbeltjes van een gaaf gezicht
een medium helpen uiteraard mee om
de uitdrukkingskracht van dit niet-tast- ontdekt, en met dissonanten als een
metafoor voor de imperfectie van zowel
bare gegeven tot een maximum aan te
uiterlijk als karakter, aan de luisteraar
scherpen. Voorbeelden hiervan in de
penningkunst zijn Piet Essers Rembrandt- 'laat zien' hoe mooi het is.
penningen, en op een grafischer manier
De receptie van lezer, luisteraar of
de portretten van Filosofen van Eric Claus. zelfs de kijker is waar het beeld van de
geportretteerde persoon gevormd wordt,
Ook vormen en voorwerpen, die als
metaforen kunnen dienen voor iemands met het boek, de radio of de televisie als
overdrachtsmiddel en de creator als
leven en karakteruitdrukking, worden
kapitein aan de basis daarvan.
in de schilder- en beeldhouwkunst
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Zo ook is bij portretten in de beeldende manieren weergegeven. Door de stem
kunst de selectie van ingrediënten door van Holst, die in een historisch radioprogramma een eigen dichtregel voorde kunstenaar van belang. Samen met
het gebruikte medium als middel loodst leest, op te nemen op het ingebouwd
digital voice-mich.ïe.nt]t. Dit kan worden
hij de informatiestroom tot waar de
vorming van het portret, in de hoofden afgespeeld en beluisterd. Anderzijds
wordt er van de toeschouwer gevraagd
van de kijker, plaats vindt. Als alles
een handeling te verrichten. Door de
werkt, bestuurt de maker de door hem
penning te openen, wordt de beweging
gekozen ingrediënten zo dat het de
verbeeldingskracht van de kijker stimu- van het openslaan van een boek nagebootst, een handeling die gedaan moet
leert.
worden om de 'binnenkant' van de
In mijn penning van A. Roland Holst penning, het portret, te bereiken.
Een onontkoombaar ritueel voor mij was,
heb ik geprobeerd om onderdelen uit
om zeewater met zand en schelpjes te
het werk en leven van de dichter bij
halen van de kust bij Bergen aan Zee
elkaar te voegen zodat een beeld
ontstaat dat opgebouwd uit fragmenten (Bergen was gedurende lange tijd de
woonplaats van de dichter en de zee aldaar,
bij benadering aangeeft wie de
geportretteerde persoon was. Dit wordt één van zijn grote inspiratiebronnen)
versterkt door zijn geschreven naam op en te bottelen in een klein flesje, ais
'wonderdrank' voor de inspiratie.
de penning. Ik heb de communicatiemogelijkheden van de dichter op twee
De A. Roland Holst-penning wordt
samen met een geldprijs, één maal in
de twee jaar uitgereikt aan een dichter.
Deze is bij uitzondering de laatste keer
aan een beeldhouwer toegekend. De
penning is opgenomen in de collecties
van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet in Leiden en The British
Museum in Londen.
NOOT

E. Bahiis, A. Rokvd
Holst-penfihig, 1996,
gesloten

1 Wessem, J.N. van, Nederlandse Penningkunst,
's-Gravenhage 1988

E. Baltiis, A. Roland
Holst-penning, 1996,
m'opentl
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Resumé van de Algemene Ledenvergadering 2003 te Amersfoort
Op 17 mei 2003 werd in het Mondriaan- De jaarvergadering was voor de
voorzitter een prima gelegenheid om
huis te Amersfoort de dag voor leden,
ten overstaan van de leden zijn medeintroducé(e)s en genodigden van de
Vereniging voor Penningkunst gehouden. bestuursleden hartelijk te bedanken
voor de inzet en het enthousiasme
voor het werk van de vereniging in
De voorzitter Theo Bunjes opende
het afgelopen jaar. Ook bedankte hij
deze dag en heette allen welkom in
Amersfoort, de stad van de keientrekkers. Annemarie Slager voor het verzorgen
van de penningbestellingen van de
Hij memoreerde de geschiedenis van
leden en Maja Houtman voor de zorg
de Amersfoortse kei.
voor het verenigingsarchief.
Het was prettig om deze dag in het
De voorzitter vestigde de aandacht
Mondriaanhuis, het gerestaureerde en
op de tentoonstelling Penningen gemoderniseerde geboortehuis van
sculptuur in het klein - in het museum
de schilder van wereldformaat, Piet
Simon van Gijn in Dordrecht waar
Mondriaan, door te brengen met alle
o.a. de verenigingspenningen tot
leden die zich verbonden voelen door
de belangstelling voor de penningkunst. 16 november te zien zijn.

G. KEMPER EN
K. POSTMA

Het Mondriaanhuis
te Amersfoort.
Foto: A. Nieuwendam.
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De jaarstukken werden besproken
en door de vergadering goedgekeurd.
De penningmeester, Wouter van Aken,
bedankte eerst zijn voorganger, Jan
Tinga, voor de overdracht en de nazorg
bij de stukken, die hij van hem mocht
ontvangen. De financiële stukken werden door de penningmeester toegelicht.
De kascommissie bestaande uit de
heren A.P. Straathof en R. Knol heeft
de stukken gecontroleerd. Het geheel
was eenvoudig en goed te controleren.
Derhalve stelde de kascommissie aan de
leden voor om het bestuur decharge ter
zake te verlenen. De vergadering ging
hiermee akkoord.
Ais nieuw lid van de kascommissie
stelde de heer H.J.M.E. de Groot zich
beschikbaar.
Aftredend en herkiesbaar waren
Wouter van Aken en Greet Kemper.
Het bestuur droeg tevens voor de heer
Pier van Leest, beeldend kunstenaar,
die als aanvulling op het bestuur vanuit het bestuur de werkgroep cursussen
en workshops zal gaan leiden. De
Algemene ledenvergadering ging
bij acclamatie akkoord met alle drie
benoemingen.

Het agendapunt De Beeldenaar werd
door de voorzitter ingeleid. Hij gaf
aan dat het met het verenigingstijdschrift het afgelopen jaar, om
diverse redenen, helaas niet goed is
gegaan. De Beeldenaar is een belangrijke informatiebron voor de leden.
Ook is het blad van belang voor
beide verenigingen, adverteerders,
aankondigingen van exposities en
nieuwe uitgaven. Als de verschijning
dan onregelmatig plaatsheeft en er een
grote vertraging optreedt is dat een
heel vervelende situatie. Er is nader
beraad geweest tussen de voorzitters
van de VPK, het Genootschap en
de Stichting De Beeldenaar.
De voorzitter van de Stichting
De Beeldenaar heeft een aanbod
gedaan dat een medewerker van Het
Nederlands Muntmuseum, Jasper
Letschert de zaak weer zal trachten vlot
te trekken en de achterstand weg te
werken, zodat aan het einde van 2003
bezien kan worden hoe verder te gaan.
Men kan een nieuwe hoofdredacteur
van het tijdschrift De Beeldenaar en
een nieuwe voorzitter van de Stichting
De Beeldenaar niet met een grote

Lina Hodoroiilm Tijdens
lic pcmih7g}niirkt.
Foto: A. Nieuwenéim.
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een interessante, informatieve en levenachterstand opzadelen. Het VPKbestuur is gelukkig met deze oplossing. dig gebrachte lezing met lichtbeelden,
die sterk in het teken stond van haar
De heer A.J. de Koning plaatste
nieuwste penningontwerp, te weten de
diverse op- en aanmerkingen op het
inschrijfpenning 2003 van de VPK met
Beeldenaar gebeuren. Hij stelde voor
om een Ad hoc commissie van begelei- als titel "geheim geheim" gaf zij een
overzicht van al haar tot nu ontworpen
ding te benoemen uit leden van beide
penningen.
verenigingen om de hoofdredacteur te
volgen en te adviseren. Dit is bij twee
Hierna werd van een voortreffelijke
vorige hoofdredacteuren ook gedaan.
lunch in de wintertuin van het MondriHij was bereid aan die begeleiding deel aanhuis genoten.
te nemen.
Na de lunch hield de directeur van
De voorzitter gaf aan dit idee mee te het Mondriaanhuis een lezing over
Mondriaan en de doelstellingen van het
zullen nemen bij de besluitvorming
eind 2003. De voorzitter sprak opnieuw Mondriaanhuis.
zijn vertrouwen uit in de thans gekozen
De penningmarkt was het sluitstuk
oplossing.
van deze zeer geslaagde ledendag. Door
de deelnemende leden-beeldhouwers
Hierna sloot de voorzitter de vergavan de VPK werd ook weer goed
dering en dankte alle aanwezigen voor
verkocht.
hun komst.
Het dagprogramma werd voortgezet
met een lezing van Mirjam Mieras. In

De pemihigTf/arkt.
Foto: A. Nieuwendüfn.
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Het Koninklijk Penningkabinet,
de fusie en de dienstverlening
Fusie in een stroomversnelling
Het opgaan van het Koninklijk
Penningkabinet in het Geld- en Bankmuseum is in de laatste paar maanden
in een stroomversnelling geraakt. De
formele fusie zal na het afwerken van
een aantal 'formahteiten' waarschijnlijk
per 1 november 2003 haar beslag
krijgen, maar de feitelijke samenvoeging
vindt al op 1 oktober a.s. plaats.
De medewerkers van het Koninklijk
Penningkabinet krijgen vanaf dat
moment hun werkplek in Utrecht;
de interim-directeur zal zijn werkzaamheden op de formele fusiedatum
beëindigen.

Museum & School
Het Koninklijk Penningkabinet heeft
in het kader van een educatief project
voor het basisonderwijs in de regio
Leiden afspraken gemaakt met ruim
zestig scholen. De laatste afspraak is
gepland voor 23 januari 2004.
Van Gelder-lezing
Op donderdagavond 20 november a.s.
vindt de jaarlijkse Van Gelder-lezing
plaats. Jos Bazelmans, hoofd sector
Onderzoek van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek,
spreekt over "De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies:
methodische kanttekeningen bij een
nieuwe periodisering van de relaties".
Aanvang: 19.30 uur (onder voorbehoud)
Plaats: Rapenburg 28
U kunt zich voor deze lezing aanmelden via ralling@penningkabinet.nl

Gevolgen voor activiteiten en
dienstverlening
Vanaf 1 oktober zal met vereende
krachten aan het nieuwe instituut
(museum) in Utrecht worden gewerkt.
Daardoor zal een aantal activiteiten in
Leiden op het vlak van de serviceverle- Sluiting / opschorting vanaf 1 oktober
ning helaas tijdelijk worden stopgezet.
De bibliotheek is vanaf 1 oktober voor
bezoekers gesloten; ook het spreekuur
Op dit ogenblik zijn nog niet alle
bijzonderheden bekend. Via een Nieuws- op woensdagmiddag vervalt per
diezelfde datum.
brief van het Geld- en Bankmuseum
zult u daarover later worden geïnforFotobestellingen en bruikleenaanmeerd. U kunt voorlopig de website
vragen kunnen na 1 oktober tijdelijk
van het Koninklijk Penningkabinet
niet in behandeling worden genomen;
www.penningkabinet.nl als informatieevenmin is inzage van de collectie door
bron voor de stand van zaken gebruiken. derden vanaf die datum mogelijk.
Hieronder volgt een uitleg over wat
nu al bekend is over de activiteiten en
Muntvondsten
serviceverlening vanaf 1 oktober a.s.
In verband met het overstelpende aantal verzoeken om determinatie van
munten én de voorbereiding van een
Tentoonstelling
nieuw beleid daarover is het Koninklijk
De dubbeltentoonstelling Voor tempel
Penningkabinet tijdelijk wat terugen kroeg en Keizers uit de klei is nog
houdend geweest in het accepteren van
te zien tot en met 25 januari 2004.
nieuwe vragen. Dit gold vooral de
Dit is de laatste presentatie van het
gratis dienstverlening. Het nieuwe
Koninklijk Penningkabinet in Leiden.
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beleid betreffende muntvondsten zal zo
spoedig mogelijk via het Geld- en
Bankmuseum bekend worden gemaakt.
U kunt daarvoor de al genoemde website raadplegen.
Tot slot
Over enkele maanden zal het Koninklijk Penningkabinet met een aantal
relaties aandacht schenken aan onze
overgang naar het Geld- en Bankmuseum.

Met deze Nieuwsbrief willen directie
en staf van het Koninklijk Penningkabinet alle relaties alvast bedanken voor de
samenwerking en het getoonde
vertrouwen tijdens de lange en rijke
geschiedenis van het instituut en de
wens uitspreken dat de goede contacten
onder de vlag van het Geld- en Bankmuseum zullen worden gecontinueerd
en uitgebouwd.

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 I
Postbus 42

3958ZT Amerongen

~

Tel.0343 - 430564 / Fax.0343 - 430542

GROOT ASSORTIMENT:

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

MuntX en
edelmetaalhandel

LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

• Gouden munten
• Bankbiljetten

<^ Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR
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Rectificatie

Helaas is in de vorige
Beeldenaar een penning,
ontworpen door Christina
Nijland niet correct afgedrukt.
Het gaat om de afbeeldingen
op pagina 60 in het artikel
Reinier de Graaf in brons van
H.L. Houtzager. De penning
wordt hier alsnog op de juiste
wijze weergegeven.

Reinier de Graaf
penning voor- en keerzijde 10 an
onni'erp: Christina
Nijland. Tilburg 2002
materiaal: brons.
Gegoten door Binder.
Haarlem
foto: Fred Weegenaar
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Boekbespreking

Dr. Hans Wilski, A new Table of
Countermarks
In de jaren 1850 en 1860 werden in het
Ottomaanse Rijk grote hoeveelheden
kopergeld aangemunt, dat snel in
waarde daalde. Daarom besloot de
overheid alle koperen munten in 1880
buiten omloop te stellen.
Omdat toch grote behoefte aan pasmunt bleef bestaan besloten veel lokale
autoriteiten het oude kopergeld te
kloppen en zo geschikt te maken voor
lokaal gebruik. Het reeds in 1995 verschenen werk van Dr. Hans Wilski
"Countermarks on Ottoman Coins"
beschrijft alle (toen) bekende kloppen.
Sindsdien heeft de auteur veel werk
verricht en nieuw ontdekte kloppen
bestudeerd evenals veel documenten
die in de vergetelheid geraakt waren.
Dit werk resulteerde in een nieuw
boek.
Deze nieuwe publicatie toont 600
(nieuw ontdekte) kloppen, die alle stuk
voor stuk nauwkeurig zijn getekend en
beschreven. Tevens zijn deze munten
met kloppen nog eens gefotografeerd.
De auteur beschrijft niet alleen kloppen op Ottomaanse munten, maar ook
kloppen op vreemde munten die toen

een groot gedeelte van de circulatie in
deze regio uitmaakten, zoals de
"timmins" (Franse munten van 5 sol en
imitaties hiervan). Geheel nieuw is de
beschrijving van Arabische kloppen op
Spaanse en Zuid-Amerikaanse
reaalstukken, herkomstig uit Tunesië,
die in dit boek voor het eerst gepubliceerd worden. De auteur heeft op dit
gebied baanbrekend werk verricht.
Dit boek is het standaardwerk op dit
gebied en van groot belang voor verzamelaars van kloppen op munten, verzamelaars van Ottomaanse munten, maar
ook voor belangstellenden die
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis
van plaatsen in Griekenland en het
Midden-Oosten.
Het genoemde boek is prachtig uitgevoerd met rode kaft en mooi wit
papier en is in elk geval een belangrijke
bijdrage aan de numismatische wetenschap.
Hans Wilski, A new Table of
Countermarks, Mainz (Verlag Donatas
Kinzelbach), Duitsland, 2002. 136
Bladzijden, incl. 9 platen. Harde kaft.
Prijs € 34,-. ISBN 3-927069-58-2. •
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Helaas is in De Beeldenaar 2002-4 bij
de penning, die Carla Klein in
opdracht van de Numismatische Kring
Groningen ter herdenking van het
50-jarig bestaan vervaardigde, een deel
van de tekst weggevallen. Hierbij de
rectificatie. De penning heeft niet
geheel de traditionele ronde vorm en
kan zowel rechtop staan als liggen. Het
is de eerste penning van de Amsterdamse
kunstenares in deze vormgeving waarbij
niet alleen voor- en keerzijde, maar
ook de vrouwenfiguur en de ronde
vorm van de penning vloeiend in elkaar
overlopen. De penning is verkrijgbaar
in zilver en in brons. Nadere informatie kan verkregen worden bij de
secretaris van de kring, Dries Jannink,
Zetstee 81, 9472 VH Zuidlaren,
tel. 050-4029218.
CARLA KLEIN
50 jaar Numismatische Kring Groningen,
2001.
Brons, a ca. 65 mm.
Zilver, o ca. 65 mm.
Vz.: een naar links gewende op haar
knieën zittende vrouwenfiguur, de
personificatie van de Numismatiek
voorstellende. Zij zit voor haar
penningkabinetje waarvan een
lade is uitgeschoven en koestert
een numismatisch voorwerp in
haar handen.
Kz.: de achterkant van het kabinetje in
contraperspectief met daarop in
vier regels de doorlopende tekst
'NUMISMATISCHE KRING GRONINGEN 1951 2001', waaronder
Kleins signatuur. De
uiteenlopende lijnen van het contraperspectief verwijzen naar de
toekomst.
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Verenigingsnieuws
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Contributiebetaling 2003
Helaas zijn er leden die de contributie
2003 nog moeten betalen. De betaling
wordt graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien. Het kost het secretariaat
veel tijd en extra portokosten wanneer
de betaling niet op tijd plaats vindt.
Jaarpenning 2003
De jaarpenning 2003, een portretpenning van ZKH Prins Claus, ontworpen
door Elisabeth Varga is in bewerking.
De penning zal eind 2003 worden
toegezonden aan die leden, die de contributie 2003 hebben voldaan.

zien in Simon van Gijn - museum aan
huis -, Nieuwe Haven 29-30,
Dordrecht (078) 6398200.
wwiv.simonvangijn.nl
Cursus penningen maken.
Leden die een cursus willen volgen
kunnen contact opnemen met het
secretariaat van de Vereniging.
Penning "Maan en Muis"
Fidempenning 1998 van Mirjam Mieras
Leden kunnen deze penning bestellen door overmaking van € 141,50 op
postbankrekening 96820 t.n.v. Vereniging voor Penningkunst te Sleeuwijk,
onder vermelding van Maan en Muis.
(afbeelding zie De Beeldenaar 2002-3

blz. 140)
Inschrijfjpenning 2003
De inschrijfpenning 2003 "geheim
geheim" van Mirjam Mieras kon tot
30 september 2003 besteld worden
door leden van de Vereniging
(zie Beeldenaar 2003-2).
De toezending van de bestelde penning(en) vindt eind 2003 plaats.

Archief Vereniging voor Penningkunst
Leden die materiaal hebben en dit
beschikbaar willen stellen voor het
archief worden verzocht contact op
te nemen met Maja Houtman,
tel. 030-2961314,
e-mail maja@silverresearch.org

Tentoonstelling Penningen Sculptuur in het klein De tentoonstelling met o.a. alle verenigingspenningen is tot 16 november te
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GREET KEMPER

Tentoonstellingen
HET NEDERLANDS M U N T MUSEUM
Utrecht. Provinciale munten
1567-1806.
In Het Nederlands Muntmuseum te
Utrecht is tot en met 28 februari 2004
de tentoonstelling te zien met de titel
Utrecht. Provinciale munten 1567-1806.
Met deze tentoonstelling wordt voor
de eerste maal in Nederland een
compleet numismatisch en historisch
overzicht gepresenteerd van de
Utrechtse provinciale muntslag.

bijna 800 stuks! Door het lange verblijf
in de bodem zien de meeste er vies en
lelijk uit. Op het eerste gezicht is er
weinig op te zien. Voor een ervaren
onderzoeker echter een uitdaging! Een
fraai vormgegeven mini-expositie in het
Koninklijk Penningkabinet maakt duidelijk dat zelfs de onooglijke munten uit
Alphen een verhaal te vertellen hebben.
In twee vitrines is een selectie te zien
van munten uit de regeringsperiodes
van de keizers Tiberius, Caligula, Claudius en Nero. Maak kennis met deze
gedenkwaardige mannen en ontdek wat
de bodem van Alphen aan den Rijn over
de Romeinen te vertellen heeft.
De mini-expositie sluit aan bij de

Exaxninatie ende Berekeninge
Tot 28 november 2003 is in Het Nederlands Muntmuseum ook nog de tentoontentoonstelling 'VOOR TEMPEL EN
stelling Examinatie ende Berekeninge.
KROEG,
Romeins geld uit de keizertijd'
Controle op de muntproductie in de Republiek
die
is
verlengd
tot 25 januari 2004.
der Verenigde Nederlanden te zien.
Het Nederlands Muntmuseum is
* Alphen aan den Rijn
gehuisvest aan de Leidseweg 90,
Voor tempel en kroeg
3531 BG Utrecht en is op werkdagen
Voor
tempel en kroeg gaat over geld en
gratis toegankelijk van 10:00 tot
geldgebruik in het Romeinse rijk in de
16:00 uur. Tel: 030-2910482
tweede eeuw. Ontmoet keizer Trajanus
RIJKSMUSEUM H E T KONINK- en zijn familie en hoor over zijn heldendaden in een verrassende, sfeervolle
LIJK PENNINGKABINET
Romeinse omgeving. Breng een bezoek
aan
de kroeg en luister naar het gesprek
Keizers uit de klei
tussen
de herbergier en een soldaat.
Romeins geld in Albaniana*
Ontdek
het antwoord op brandende
27 juni 2003 tot en met 25 januari 2004
geldvragen zoals, wat was er te koop,
hoeveel verdiende een soldaat, hoeveel
In het centrum van Alphen aan den
geld had je nodig voor een avondje uit
Rijn zijn in de afgelopen jaren de spoen wat was een passend geschenk voor
ren teruggevonden van het castellum
de goden?
Albaniana. Tussen ongeveer 40 en 250
na Christus bood het fort onderdak aan
Openingstijden exposities: dinsdag
soldaten die hier gelegerd waren om de t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag,
noordgrens van het Romeinse rijk te
zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
verdedigen. Uitzonderlijk is de grote
Kijk voor actuele informatie over
hoeveelheid munten die bij dit archeo- het Koninklijk Penningkabinet op
logisch onderzoek tevoorschijn kwam:
www.penningkabinet.nl
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Stratumsedijk 47-49, 5611 NC Eindhoven

Tel. 040 - 2123455 - Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

^ ™ KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V. ^ ™
Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

Overweegt u thans uw verzameling, of een gedeelte hiervan
te verkopen? Nu, of op de wat langere termijn, is het
goed om hierover eens met ons van gedachte te
wisselen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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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

In het hart van Europa

Veiling 16:

Tervurenlaan 65
Tel.: +32-2-734.63.56

13 december 2003

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

Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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MuntfiandeC VerscHoor
^especiaCiseerdin de Betere liwaRteiten van:
üfistorie- en TamiCiepenningen in zifver en goud
(ProvinciaCe- en %pninl{njlismunten
'VOC + ^Nederiands-Indië

1742. OP HET VERTREK VAN BARON VAN IMHOFF ALS
GOUVERNEUR-GENERAAL
VAN NEDERLANDS INDIE. DoorM. Holtzhey
Vz. Geharnast horstbeeld naar rechts.
Omschrift: GVST.GVIL.LIB.BAR. ABIMHOFL GVB.GEN. IND.OR.EOED.BELG.
Onder het borstbeeld: AET.XXXVII
Kz. Hel schip de HERSTELDER. op de spief^el het VOC logo en naam van het schip.
Omschrift: DEODVCEETAVSPICE. In de afsnedeMDCCXLII
VvL. 170: zilver, 49 mm, -tl.63 gram.

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

De Nederlandsche Muntenveiling
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op aJn'°3<J^

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
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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.
:iaS.if:l!l!i^BtIüS
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Bij d e voorplaat
(1752) L a n d d a g p e n n i n g . Anna, D o u a r i è r e van
Oranje, b e n o e m d t o t gouvernante en voogdes.
D o o r N . van S w i n d e r e n .
Vz. borstbeeld naar rechts, d a a r o n d e r signatuur
N.V.S.
Omschrift: ANNA.D.G.M.B.R. PRINC.AURANT.

DOTARIA. CiUB.XAC.TUT."
Kz. g e k r o o n d e wapenschilden van N a s s a u en
G r o o t - B r i t t a n n i ë o m h a n g e n m e t de o r d e
van de K o u s e b a n d %vaar o m h e e n de wapens
van de 11 Friese steden v e r b o n d e n d o o r de
vrijheidshoed.
V v l . 3 0 7 . G o u d 24.2 g r a m , 37 m m .
Aangeboden door Munthandel Verschoor
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Penning De Twee Snoeken
een bijzondere penning van Pier van Leest
Naam
De Twee Snoeken is de naam van een
monumentaal pakhuis in de binnenstad
van 's-Hertogenbosch. In 1977 is het
pand, na een grondige restauratie, als
architectenkantoor in gebruik genomen.
In 1985 is er voor gekozen om de naam
van het pand te verbinden aan het
bureau: Architectenbureau De Twee
Snoeken. Daaruit kwam later De Twee
Snoeken Automatisering voort, een
bedrijf dat zich bezig houdt met geautomatiseerd bouwkundig tekenwerk
in de meest brede zin van het woord.

Proces
Bijzonder fraai en vakkundig, maar ook
wel voor de hand liggend, waren de
eerste ideeën en schetsen van Pier van
Leest, waarbij de snoek als beeldend
middel werd gebruikt. Een probleem
dat daarbij ontstond was het feit dat
slechts de naam en minder de aard van
de bedrijven uitgedrukt zou worden,
eventueel slechts aangevuld door
middel van tekst.

T. SENDERS

Opdracht
Eind 2001 kreeg Pier van Leest uit
Lage Zwaluwe de opdracht voor het
ontwerpen van één penning voor beide
bedrijven. Een aantal uitgangspunten en
voorkeuren werd daarbij uitgesproken:
op de een of andere manier zou de gelijkwaardigheid en ook de twee-eenheid van
beide bedrijven tot uitdrukking gebracht
moeten worden, waarbij enkelvoudigheid,
met het adagium 'minder is meer', als
een na te streven doel gold.

R van Leest, voorstudie
voor penning
De Twee Snoeken
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Na meerdere tussenstappen ontstond
een penning met twee gelijkwaardige
'voorkanten' waarbij er ook nadrukkelijk naar is gestreefd om beide zijden op
elkaar te betrekken, met een eenheid in
vormentaal.

p. van Leest, perming De Twee Snoeken, zijde architectenbureau

P. van Leest, penning De Twee Snoeken, zijde autümatiseringshedrijf

P. van Leest, penning De Twee Snoeken, met randschrift

Omschrijving
De zijde van het architectenbureau
heeft een fond van de textuur van de
geabstraheerde huid van een snoek. In
het centrum is een afdruk van een duim
gebruikt: een vingerkootje als elementaire, kleinste maat met een verwijzing
naar de menselijke en ruimtelijke
verhoudingen in de architectuur.
De zijde van het automatiseringsbedrijf heeft een fond met een textuur
van nullen en enen, de bits en bytes,
waarmee computers worden geprogrammeerd. In deze structuur is in het
centrum, als kleinste eenheid, een nul
gespaard. Juist door dit weglaten wordt
de onzichtbare computertaal zichtbaar.
De beide vormen in het centrum
bevestigen tevens de eenheid van de
beide zijden van de penning.
De tekst De Twee Snoeken is toegevoegd op de rand van de penning. Zelfs
twee keer dezelfde tekst, ten opzichte
van elkaar gedraaid, waardoor die
vanuit beide zijden leesbaar is. De penning is mede bijzonder door de twee
volledig gelijkwaardige zijden.
Het aantal in brons gegoten penningen blijft sterk beperkt omdat de penning alleen bij zeer bijzondere gelegenheden binnen De Twee Snoeken wordt
gebruikt. De penning is bij Bronsgieterij Binder gegoten in Brusselse
aarde en extreem fijn van structuur.
De tekst op de rand is na het gieten,
maar vóór het patineren, gegraveerd
door Pier van Leest zelf.
Hoewel Pier van Leest ook prachtige
gemodelleerde, plastische penningen
heeft ontworpen, acht hij zelf de meer
abstracte Snoekenpenning, binnen zijn
ontwikkeling, een van zijn favoriete
ontwerpen.
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Een bijzondere vondst in de
Israëlische woestijn
Recent zijn in een grot in de Israëlische
woestijn resten van een portemonnee
met negen zilveren munten gevonden.
Het zijn zes denarii en drie overslagen
op munten uit de periode van de
Joodse Bar-Kochba revolutie uit het
jaar 135 na Christus. Tlvee van de overslagen zijn relatief klein met een gewicht
van drie gram elk, de derde is een wat
zwaardere Bar Kochba tetradrachme
van twaalf gram. De vondst werd
gedaan tijdens archeologisch onderzoek
van een grot die vlakbij de dode zee
hgt. Het is pas de tweede keer dat
tijdens een opgraving overslagen van
de Bar-Kochba revolutie te voorschijn
komen. Professor Hanan Eshel van de
Bar-Ilan universiteit in Tel Aviv neemt
aan dat de portemonnee tijdens het
derde jaar van de opstand is verborgen
omdat de meest recente munt uit dat
jaar stamt. Met de negen munten kon
in het jaar 135 een huis gekocht worden,
de Romeinen zullen dat de Joodse
eigenaar echter niet hebben toegestaan.
Om dat toe te lichten moeten we terug
in de tijd.

Keizer Hadrianus (117 - 138 n.Chr.)
was filosoof, hield van poëzie en heeft
in zijn tijd allerlei wetten uitgevaardigd
terwille van de Romeinse burger. Hij
bracht de rust in het Romeinse rijk
terug door zijn legers uit betwiste
gebieden terug te trekken. Hadrianus
bezocht grote delen van zijn rijk, onder
andere Judea, het land van de Joden.
Ter herinnering aan
deze bezoeken werden munten geslagen.
In het begin van zijn regeringsperiode
was Hadrianus de Joden welwillend.
Hij stond ze toe terug te keren naar
Jeruzalem, en gaf toestemming de tempel te herbouwen die 62 jaar daarvoor
door de Romeinen was vernietigd.
Echter al tijdens het inzamelen van geld
voor een nieuwe tempel brak Hadrianus
zijn woord. Hij begon Joden naar
Noord Afrika te deporteren en hij wilde
een tempel voor Jupiter oprichten en
niet voor Jahweh. De Joden, teleurgesteld en kwaad, bewapenden zich om
in het jaar 123 met een guerrilla te
beginnen. Toen Hadrianus in het jaar
132 het gebied verliet brak de opstand

A. BRUINS

Sestertius, ca. ISO n.Chr.
geslagen naar aanleiding van het bezoek
van Hadrianus aan
Judea. Op de keerzijde
staat de keizer naast
een vrouw Qudea) die
een ojfer brengt. Twee
kinderen staan aan
haar voeten met palmtakken {uit: David
Hendin, ^guide to
Biblical Coins').
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Tetradrachme (sela),
ongedateerd (toegeschreven aan jaar S
van de opstand =
IH/U^ n.Chr.)
Dit stuk maakt deel
uit van de vondst. Op
de voorzijde staat de
Joodse tewpel die in 10
n. Chr. door de Romeinen
•werd vernietigd (het
stuk muur dat nog
overeind staat hekend
pas goed los. De opstandelingen verals de klaagmuur) de
overden rond de 50 versterkte plaatsen
tekst luidt: ''Simon^.
De keerzijde laat vier
en 985 niet versterkte plaatsen en dorpen.
verschillende plantensoorten zien die gebruikt Ook Jeruzalem kwam weer in Joodse
worden hij het Sukkot
handen. Leider van de opstandelingen
feest en het omschrift:
was himon Bar-Kochba.
'^voor de vrijheid van
Jeruzakni'\
Tijdens de Bar Kochba Opstand die

Denarius, ongedateerd
(toegeschreven aan
jaar 3 = 134/135)
Voorzijde: ^'Simon"
dttiventros
Keerzijde: \'oor de vrijheid van Jeruzalem"^

Denarius, ongedateerd
(toegeschreven aan
jaar 3 =134/135)
Voorzijde: "Simon"
druiventros
Keerzijde: "voor de vrijheid van Jeruzalem "
Lier

Munt uit Aelia
Capitonina met het
portret van Hadrianus
en zijn vrouw Sabina

duurde van 132 tot 135 n.Chr. zijn
door de Joodse opstandelingen, voor
propaganda doeleinden, munten geslagen met in de omschriften de tekst
"voor de vrijheid van Israël". Toen

duidelijk werd dat de opstandeüngen
aan de verliezende hand waren werd dit
veranderd in 'vo', een tekst die meer
verwijst naar spirituele verlossing dan
naar werkelijke vrijheid.
Deze munten werden overgeslagen
op geldstukken die op dat moment in

Palestina circuleerden. Zo zijn de zilveren
tetradrachmes (sela in het hebreeuws)
van de Bar Kochba Opstand meestal
overgeslagen op Syrische tetradrachmes
van Trajanus (98-117) en de zilveren
denarii zijn doorgaans op Romeinse
denarii van de keizers Vespasianus
(69-79), Domitianus (81-96), Trajanus
(98-117) en Hadrianus (117-138). Er is
zelfs een overslag bekend op een munt
van keizer Vespasianus die herinnerd
aan de onderwerping van Judea 60 jaar
daarvoor. Er zijn ook bronzen munten
gemaakt met diameters van circa 19 tot
en met 37 mm.
De omslag in de Joodse strijd voor
vrijheid kwam toen Hadrianus een van
zijn beste generaals uit Engeland liet
komen. Hij gaf leiding aan maar liefst
twaalf legioenen die vanuit Egypte,
Syrië en zelfs Engeland en Spanje naar
Judea waren gedirigeerd. De Romeinen
pasten een belegeringstactiek toe, stad
na stad, plaats na plaats werd belegerd
en pas als de Joden zwak waren werden
ze aangevallen. Dat ook de Romeinen
zware verliezen leden wordt afgeleid uit
het feit dat Hadrianus het naliet om de
gebruikelijke boodschap "ik en mijn
leger zijn OK" naar de senaat te sturen.
De laatste slag werd in het jaar 135
gevoerd bij Bethar, het hoofdkwartier
van Bar-Kochba. Bar-Kochba verloor.
Na drie jaar vrijheid was Judea weer
volledig in Romeinse handen. De Joden
werden als slaven verkocht. Jeruzalem
werd omgeploegd waarna de stad werd
herbouwd als Aelia Capitolina en was
verboden terrein voor de Joden.
LITERATUUR

><^.^
Shira Schoenberg, "The Bar-Kokhba revolt".
Garstang "The Bar Kochba rebelhon", Haaretz.
2003.
Sear, D.R., Greek Imperial coins and their values.
The local coinages of the Roman Empire, L o n d e n
1982.
M e t dank aan professor H a n a n Eshel.
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Hardnekkige fouten

Over de muntslag in Nijmegen rond
het jaar 1500 zijn niet veel teksten
bewaard gebleven. De oudste bekende
tekst is van 1470 en bevat de opdracht
aan de muntmeester Johan van Huessen
om enkele kleine munten te slaan.
Deze tekst is in 1866 gepubliceerd door
W.J. de Voogt.' Van het gedeelte dat
hier van belang is, geeft hij de volgende
transcriptie.
in den jrrsten dat hij munten
sa! penninckskens die gelden sullen
vijff groitkens ende die sullen halden
drye p. silvers, der sail gaen op een
loit wit gesneden XXI. Vts sail hij
munten penninckskens van meuwen,
die sullen halden drye p. silvers, en
der sail gaen XXVI op een loit wit
gesneden. Vts sail hij munten
penninckskens van halve meuwen off
twe groitkens die halden sullen twe
p. silvers ende der sail gaen op een
loit wit gesnede XXXVI. Vts sail hij
munten penninckskens van een

groitken die halden sullen II p.
silvers en der sail gaen LVIII op een
loit wit gesneden en hij sail oick na
desen beloep wat halve groitkens
mede munten. Ende hier op te hebben tot ene remedie II grejm opt
gehailt ende I p. off II p. op een loit
wit opten snede.
Aan de hand van deze gegevens kunnen
we het gewicht en de hoeveelheid
zilver van deze munten berekenen.^
We nemen hier de halve meeuw als
voorbeeld.
Halve meeuw: 2 penningen;
36 op een lood.
zilvergehalte = 2 / 12 = 0,167
muntgewicht = 15,38/36 = 0,427 gram
zilvergewicht = 0,167 x 0,427 =
0,0713 gram
De uitkomsten zetten we in
onderstaande tabel. Bovendien nemen
we het "relatieve zilvergewicht" op en
twee extra regels. Een toelichting
hierop volgt dadelijk.

Muntopdrachten van augustus 1470
nominale waarde

zilver-gehalte

aantal
muntgewicht
(gram)
per lood

zilverg ewicht
(gram) (rel.)

5 grootkens
1 meeuw (4 gr.)
V2 meeuw (2 gr.)
1 grootken (Voogt)

0,25
0,25
0,167
0,167

21
26
36
58

0,732
0,592
0,427
0,265

0,183
0,148
0,0713
0,0443

5,00
4,04
1,95
1,21

grootken (E. van G.)
grootken (archief)

0,167
0,125

68
58

0,226
0,265

0,0378
0,0331

1,03
0,90

De eerste vier regels van de tabel
bevatten de waarden uit de hierboven
aangehaalde tekst van De Voogt. De
nominale waarden van de vier munten
zijn achtereenvolgens 5, 4, 2 en 1
grootken. Ideaal gesproken zouden de

zilvergewichten daarmee moeten
corresponderen. Om dat na te gaan
hebben we "relatieve zilvergewichten"
berekend, uitgaande van de waarde
5,00 voor de grootste munt als vergelijkingspunt.

DE BEELDENAAR 2003-4
147

P. EIJKHOUT

groitken die halden sullen IVj d. silvers ende der sail gaen LVIII op een
loit wit gesneden ende hij sail oick
na desen beloep wat halven groitkens
relatief zilvergewicht = -'.r,, x 5,00 = 1,95
mede munten. Ende hier op te hebben tot enen remedium IV2 greyn
Uit de tabel blijkt dat bij de bovenste
opt gehailt ende I d. off IV2 d. op
drie munten de relatieve zilvergewichten
een loit wit opten snede.
aardig overeenkomen met de nominale
Het
belangrijkste verschil zit in het feit
waarden. Maar de vierde munt springt
dat
er
tot drie keer toe 1 '/> staat in
eruit. Het zilvergewicht is te hoog.
plaats
van
2. De manier waarop het
Voor zo'n kleine munt zou men een
getal
V
2
vroeger
werd geschreven kan
relatief zilvergewicht kleiner dan 1 verwachten, vanwege de hogere productie- men in verscheidene oude en nieuwe
boeken vinden.** Reusens zegt daar het
kosten.
volgende
over:
In 1980 verscheen "De stedelijke munt
Beaucoup de transcriptions d'anciens
van Nijmegen".^ Op bladzijde 13 van
documents sont fautives, parce que
deze publicatie wordt in bijlage 2 de
les copistes ignoraient la valeur des
munttekst uit 1470 afgedrukt. De besignes dont nous venons de parier.
woordingen zijn hetzelfde als bij De
Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat
Voogt hierboven. Maar op bladzijde 7,
ook wij nog niet zolang op de hoogte
waar die tekst wordt samengevat, staat
zijn van de schrijfwijze van deze halfjes.
in voetnoot 7 een opmerking van Van
Met het nieuwe zilvergehalte van 1 ^/j
Gelder. Bij de vierde munt, het groitken,
zou het aantal van 58 stuks op een lood penning krijgen we weer andere getalwaarden voor de tabel. Die waarden
vermoedelijk foutief zijn weergegeven;
zijn opgenomen in de regel, aangeduid
68 stuks zou beter uitkomen. Deze
met "grootken (archief)". Het relatieve
correctie van 58 naar 68 stuks is in
zilvergewicht van de vierde munt klopt
de tabel opgenomen in de regel, aangeduid met "grootken (E. van G.). Het nu met wat we mogen verwachten. De
originele tekst lijkt dus volkomen
relatieve zilvergewicht van de vierde
betrouwbaar.
munt benadert nu inderdaad beter de
ideale waarde van 1,00.
In 2001 verscheen het proefschrift
Toch is deze correctie niet de oplos- van Ciropp over de stedelijke muntslag
in Deventer en Nijmegen.' We waren
sing van het probleem. De originele
tekst die we in het archief in Nijmegen benieuwd hoe hij de Nijmeegse munttekst uit 1470 zou weergeven. Op bladvonden, luidt namelijk als volgt.
inden yrsten dat hij munten sail pen- zijde 130 zegt hij:
nincksens die gelden sullen vijff
Ferner wurde Van Huessen gestattet
groitkens ende die sullen halden drye
"meeuwen" zu 4 Grootken, halbe
d. silvers, der sail gaen op een loit
"meeuwen", "groitken" und halbe
wit gesneden XXI. Item sail hij mun"groitkens" herzustellen. Wobei die
ten penninckskens van nieuwen die
Grootken nur noch 0,25 Gramm
sullen halden drye d. silvers ende der
wiegen sollten, bei einem Feingehalt
sail gaen XXVI op een loit wit
von 167/1000
gesneden. Item sail hij munten penMünzmeister Van Huessen wurde
ninckskens van halve mewen off twe
bei der Herstellung dieser Münzen
groitkens die halden sullen twe d.
auch ein Remedium eingeraumt, und
silvers ende der sail gaen op een loit
zwar 7/1000 beim Feingehalt und
wit gesneden XXXVI. Item sail hij
ein, beziehungsweise zwei Stuck
munten penninckskens van een
beim Gewicht.

Voor de halve meeuw wordt de berekening dan:
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Samengevat: er is sprake van een
gehalte van 167/1000 (2 penningen),
een gewicht van 0,25 gram (58 op een
Keuls lood), een remedie van 7/1000
(2 grein) op het gehalte en 1 of 2 stuks
op het gewicht. Ook hier staat dus
drie keer het getal 2 in plaats van IV2.
Hoewel Gropp verwijst naar de
originele tekst van het Oud Archief
Nijmegen, gebruikt hij toch de getallen
zoals ze door De Voogt en Passon worden weergegeven.
We hebben bij de Nijmeegse inuntteksten nog een tweede voorbeeld van
overschrijven ontmoet.
Bij de aanstelling van een muntmeester werd in december 1498 onder
andere de volgende opdracht gegevenii^
Die halve stuver sail halden twe d. X
greyn fyns ende XXXVI worp opten
snede
De volledige tekst is gepubliceerd door
v.d. Chijs in 1853 en overgenomen
door Passon in 1979.^ Beiden geven
echter XXVI worp in plaats van XXXVI.
In een munttekst uit 1499 is eveneens sprake van halve stuivers en ook
daar staat XXXVI worp en niet XXVI.»
Het woord worp betekent hier
4 stuks. Dit is mij medegedeeld door
Prof Dr. H. Enno van Gelder. In het
Middelnederlandsch Woordenboek van
Verwijs en Verdam wordt bij het woord
"worp" de hier vermelde muntopdracht
als voorbeeld aangehaald, onder verwijzing naar v.d Chijs. Het spreekt

vanzelf dat ook dit woordenboek het
getal 26 geeft en niet 36.
Het is verwonderlijk hoe een
eenmaal foutief gelezen tekst een eigen
leven kan gaan leiden. Kennelijk
schrijft men steeds van elkaar over,
zonder de originele tekst nog eens
kritisch te bekijken. •
NOTEN
1 Oud Archief Nijmegen, Nr. 471 fol 13 v 14 r en Voogt, WJ. de. Bijdragen voor de
geschiedenis van de munt der stad Nijmegen.
In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis
en oudheidkunde. Nieuwe reeks, vierde deel,
blz. 52-54, Arnhem 1866
2 Uitgaande van de mark Troois, stellen we een
lood op 15,38 gram
3 Passon, T., De stedelijke munt vmi Nijmegen
1451 - 1704. Catalogus naar aanleiding van de
tentoonstelling in het Nijmeegs museum
"Commanderie van St. Jan" okt/nov 1979
4 Chanoine Reusens, Elements de pale'ographie,
Leuven 1899, Brussel 1963 A. van der Veen
en R. Wols, Lezen in Brabantse bronnen,
's-Hertogenbosch 1989 G.L.A. Roks, Oud
schrift in Limburg, Maastricht 1993
5 S.S. Gropp, Die stadtische Münzpragung zu
Deventer und Nimwegen 1S28/43 - 1591,
Nijmegen 2001
6 Oud Archief Nijmegen, Nn 2801 fol 3 r en v
7 RO. v.d. Chijs, De munten der voormalige Meeren en Steden van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend, Haarlem
1853, Blz. 49-50. Passon, T , De stedelijke munt
van Nijmegen 1451 - 1704. Catalogus naar aanleiding van de tentoonstelling in het Nijmeegs
museum "Commanderie van St. Jan", okt/nov
1979
8 Oud Archief Nijmegen N r 2801 fol 3 v en
4 r Passon blz. 14 bijlage 3
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Diverse vergissingen van stempelsnijders op provinciale munten
D. PURMER

Gronsveld, oord z.j.
(PW 9119, var.)

Inleiding
Soms worden op veilingen munten aangeboden, die afwijken van het normale
uiterlijk en vervolgens een relatief hoge
prijs opbrengen. Deze afwijkingen kunnen zijn veroorzaakt door een opdracht
van de muntmeester, te denken valt aan
de duiten van Utrecht, die zowel de
voor- en keerzijde zijn geslagen met een
gelijke voorzijde of keerzijde. Dit is een
voorbeeld van welbewust maakwerk
door de muntmeester. In West-Friesland
zijn eveneens diverse voorbeelden van
deze hybride duiten. Ook tijdens de productie komen een aantal afwijkingen
voor, die bij een controle niet opgemerkt
werden of niet van belang werden geacht.
Hierbij valt te denken aan verschoven
stempels, d.w.z. dat het muntplaatje niet
goed tussen de stempels heeft gelegen
of incuse munten. Daarnaast is er een
categorie afwijkingen, waarvoor de
stempelsnijder verantwoordelijk is. Bij
het vervaardigen van muntstempels zijn
vaak kleine of wat grotere fouten
gemaakt die bij controle door de muntmeester ongemerkt zijn gebleven. Wel
wordt in de literatuur soms melding
gemaakt van deze fouten. Zo zijn de
retrograde S en N een bekend verschijnsel.
Ik wil mij in dit artikel beperken tot
fouten van de stempelsnijder en met
name voorbeelden uit de provinciale
periode van duiten en oordjes.
De fouten kunnen als volgt ingedeeld
worden:
- hetzelfde omschrift op voor- en keerzijde
- retrograde wapenschild
- retrograde letters in het omschrift
- "onmogelijk" jaartal op de munt
- overslagen of stempelveranderingen

Hetzelfde omschrift op voor- en
keerzijde
Tijdens de laatste Karel de Geus-veiling
werden enkele oordjes van Gronsveld
aangeboden. Eén oordje gaf duidelijk
een fout van de stempelsnijder te zien
en was de aanleiding voor dit artikel.
Het door mij aangekochte oordje van
Gronsveld deed mij nadenken over
fouten van stempelsnijders. Gronsveld
is een interessante muntplaats, waarbij
het aantal voorkomende varianten zeer
groot is. De gebruikte heraldiek en de
opbouw van het wapenschild op de
munten, geven vaak bijzonder aardige
varianten te zien. In het algemeen is
de kwahteit van de Grondveldse munten slecht en is het nauwelijks mogelijk
het gehele omschrift te lezen. Ook op
de veiling van De Geus was de kwaliteit
van de Gronsveldse munten - zoals
gebruikelijk - slecht. Met de vermelding
Vgl. P&W9119 werd het door mij aangekochte oordje beschreven.'
Op de voorzijde staan in het veld de
letters B en E onder een kroon.
Normaliter staat tussen de letters een
kruisje met twee punten, hier echter
een verticale lijn met daarboven een
punt, een variant, die ik nog niet eerder
was tegengekomen. Van het omschrift
is te lezen: ( )BARO:IN:BATT.ET. Dit

omschrift komt veelvuldig op deze
beslist niet zeldzame munt voor.
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De keerzijde heeft een gekroond wapenschild met in het eerste en vierde
kwartier het wapen van Batenburg en
in het tweede en derde kwartier een
uitermate slecht gesneden leeuw van
Bronkhorst naar links. Deze leeuw
komt zowel naar rechts als naar links
op de oordjes van dit type voor.
wapens toe te wijzen is, blijven er toch
Het hartschild bevat in het linker
enkele over, die op geen enkele wijze
gedeelte de drie koeken, het wapen van te verklaren zijn, hetgeen ook bij de
Gronsveld, in het rechter gedeelte is
onderstaande oord van Reckheim het
nog zwak de roos van Eberstein te zien. geval is.
Verrassend is echter het omschrift:

Namen^ duhhele
petmÏTlg ÏS79
(GH 266-13)

( )BARO:IN:BATT:ET:B( ). Verwacht wordt:

rvS:MAXI:CO:DE:BRON;E;. Dit betekent
dat de stempelsnijder ten onrechte op
de keerzijde het omschrift van de voorzijde heeft herhaald. Deze fout was
kennelijk niet door de muntmeester
van de Gronsveldse munt opgemerkt,
ofwel hij vond het niet belangrijk.

Reckheim^ oon
(Lucas 280)

Het wapenschild is zodanig ingevuld,
dat een grote gelijkenis wordt
verkregen met de liard die in de Zuidelijke Nederlanden geslagen werd. Voor
een goede vergelijking een voorbeeld
van een liard van Brabant met als
muntplaats Antwerpen. Dit type is in
Reckheim zeer zorgvuldig geïmiteerd
en dan moet men wel eens concessies
ex. a légende du dr. Répétée au rv. (Ch. 239).^ doen aan de gebruikte wapens.
Beide auteurs vermelden zonder
enig commentaar dat het omschrift
DOMINVS.MIHI.ADrVTOR.1579 zowel op
de voorzijde als de keerzijde vermeld is.
Ook hier betreft het een fout van de
stempelsnijder, die geen correctie heeft
gekregen.

Deze fout is eveneens gemaakt bij
een dubbele penning 1579 van Namen.
(vGH 266-13). Op de voorzijde staat
het wapen van Namen en op de keerzijde het Bourgondisch kruis met een
vuurijzer. Het normale omschrift bij de
keerzijde is: PHS.DEI.G.REX.fflSP.CO.NAMVR.
In een noot wordt vermeld: il existe des

Retrograde wapenschild
Soms is het wapenschild retrograde uitgevoerd. Dit kan komen, doordat in
het munthuis geen enkele aandacht
werd gegeven aan de uitvoering van het
wapenschild, waarbij de stempelsnijder
zonder enige controle zijn gang kon
gaan. Voorbeelden hiervan zijn de
hagemunten Gronsveld en Reckheim.
De in de wapenschilden opgenomen
wapens tonen veel variatie en hoewel
met enige fantasie een groot aantal

Het kwam bijvoorbeeld ook voor dat
in een enkel geval de leeuw op een
wapenschild van kijkrichting veranderde.
Hier is naar mijn mening wederom
sprake van een fout van de stempelsnijder die niet is opgemerkt.

Brabant (Antwerpen),
oord 1650
(GH 3U-1)

Anhoh, duit z.J.
(PW 1102.1)
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Retrograde letters in het omschrift
Het in negatief denken bij het snijden
van stempels heeft ook geleid tot een
aantal fouten, zoals de retrograde N en
S. Een bekend voorbeeld is de gulden
1687 van Zutphen. In het omschrift op
de voor- en keerzijde staat de N vier
maal retrograde. Deze uitvoering komt
zoveel voor dat Verkade de munt getekend heeft met de retrograde N.

Een bijzonder voorbeeld van problemen met het in negatief denken bij
het vervaardigen van het stempel is
de navolgende oord van Holland.
De cijfers zijn wel correct in het
stempel opgenomen, doch de volgorde
van de cijfers in het jaartal getuigt
van een zeer vooruitziende blik,
nl. 5751

Holland, oord 5751 (PW 2009.2)

Zutphen^ gulden 1687
(V' 2S.4) Zmvel Je
munt ah de afbeelding
van Verkade

Overijssel, Duit z.j.
(PW 7004)
gecomgeerde V

Het was ook mogelijk, dat de stempelsnijder de fout ontdekte en tot een correctie kwam. Hiervan is van Overijssel
een goed voorbeeld bekend. Bij de duiten z.j. (PW 7004) komt de retrograde
N veelvuldig voor. Curieus is echter de
duit, waarbij in TRANS/ISVLA/NIA
de V abusievelijk kopstaand werd uitgevoerd. Dit werd echter door de
stempelsnijder tijdig ontdekt, hetgeen
tot een duidelijk zichtbare correctie
heeft geleid.

"Onmogelijk" jaartal op de munt
Bij de volgende fouten is het twijfelachtig wie de fout heeft gemaakt,
de muntmeester of de stempelsnijder.
In Holland zijn tussen 1574 en
1579 oordjes geslagen. Deze oordjes,
samen met de duit en penning, vormden de eerste serie koperen munten
die in de opstandige gewesten zijn
geslagen. Op de munten is nog wel
de naam van de koning vermeld,
maar zijn devies niet. Het is hoogst
curieus en uniek dat in 1991 in de
groeven te Sibbe bij Valkenburg
een valsemunterwerkplaats van
Hollandse oordjes is ontdekt, waarbij
naast gereedschappen en de stempels
voor oordjes van 1569 tot 1577 ook
nog onafgewerkte muntplaatjes en
geslagen oordjes werden aangetroffen.
Het heeft mij altijd verbaasd, dat in
het verre Limburg de munten werden
vervalst van het opstandige gewest
Holland. Hierbij valt alleen al te denken aan de logistieke problemen en
kosten om de munten in Holland te
verspreiden.
Daar waar de muntreeks in Holland
in 1574 aanvangt, had de valsemunter
reeds een goede blik op de toekomst en
hanteerde hij het jaartal 1569.
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Ook van voc-duiten zijn vele imitaties
bekend, die veelal worden toegeschreven aan Bandjennasin of Djambi.
Reeds in 1977 hield Leyten in
De Beeldenaar- een pleidooi voor het
toeschrijven van de valse VOC-duiten
van West-Friesland aan Bandjermasin.^
Het artikel heeft helaas niet geleid tot
een vervolgstudie op basis waarvan de
toewijzing aan Bandjermasin beter
onderbouwd zou kunnen worden.
Wat echter opvalt bij een aantal van
de geïmiteerde voc-duiten van
West-Friesland is een jaartal uit de
19<= eeuw. Als voorbeeld wordt hier
een imitatie met het jaartal 1881
afgebeeld. Munten met het VOCmonogram komen in de eerste jaren
van de 19<^ eeuw nog wel voor,
evenals de nog tijdens de regering
van Willem II nageslagen VOC-duiten
1790 van Utrecht. Het voc-monogram bleef nog lange tijd bij de plaatselijke bevolking een zeer gewenst
kwaliteitskenmerk. Vandaar dat bij
de imitaties niet erg gelet werd op
het jaartal. Het is overigens de vraag
of de lokale stempelsnijders naast
het Maleise schrift ook nog kennis
hadden van het Arabische schrift. Ook
deze fout had bij een goede controle
vermeden kunnen
worden.

deze weg te gooien en werd het jaartal
veranderd. In een groot aantal gevallen
is deze verandering nog goed te zien.
Deze stempelverandering wordt gedaan
op basis van het economisch motief
Veranderen is goedkoper dan een
nieuw stempel maken. Het betreft hier
dus geen fout van de stempelsnijder.
Hier is hooguit sprake van een
planningsfout bij de productie. Er zijn
teveel stempels aangemaakt. In een
aantal gevallen is echter sprake van een
correctie van een fout.
Een voorbeeld van een gecorrigeerd
stempel is de stempelverandering van
de Zeeuwsche duit 1769/96. De stempelsnijder heeft bij het vervaardigen
van de stempel abusievelijk 1769 aangebracht, de fout geconstateerd en het
stempel vervolgens veranderd in 1797.
Ook de hiervoor vermelde verandering
van de retrograde V bij de duit van
Overijssel, hoort in deze categorie
thuis.

Holland, valse oord ?fiet
ha. jaartal 1569

Besluit
Dankzij de niet-volmaakte werkwijze
van de stempelsnijders en tevens het
gebrekkige bewuste of onbewuste toezicht op de stempelproductie beschikken wij thans over een groot aantal

'Zeeland, duit 1797/69
(PW 4013)

Overslagen of stempelveranderingen
Overslagen van het jaartal komen op
provinciale munten veelvuldig voor.
Het is overigens beter te spreken van
een stempelverandering. Indien tijdens
een bepaald jaar de stempels niet
gebruikt werden, was het zonde om

West-Friesliind,
imitatie voc-duit 18S1,
geslagen te
Bandjermasin?
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kostelijke voorbeelden van in het verleden gemaakte fouten. *

PURMER, D . , W I E L , H . J . van der, Handboek van
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Valse zinken kwartjes

Inleiding

Tengevolge van de vele ernstige klachten over het gebrek aan pasmunt bronzen en nikkelen munten werden
door de bevolking zoveel mogelijk vastgehouden - liep dit besluit vooruit op
de volledige omwisseling.
Op 10 januari 1942 volgde een
nadere regeling, gepubliceerd in de
Staatscourant van 15 januari 1942
(nr. 10), waarmee de overige zinken
munten in de waarden van 1 - 2 '/2 - 10
en 2 5 cent werden ingevoerd.
Het zinken kwartje, onderwerp van
dit artikel, kwam op 19 januari 1942 in
circulatie en werd op 15 augustus 1950
buiten omloop gesteld.
Bij de besprekingen over de details
van het zinken geld, die door 's Rijks
Muntmeester, dr. W.J. van Heteren
op 3 juli 1941 met de Duitse autoWettelijke bepalingen
riteiten werden gevoerd, gaf deze
De invoering van de zinken munten
nadrukkelijk
als zijn mening te kennen
noopte tot een wijziging van de Muntzink
als
een
ondeugdelijk
muntmetaal
wet 1901, die op 18 december 1941
bekend werd gemaakt. Het eerste besluit te beschouwen.' Zink is vrij zacht,
hetgeen sterke slijtage tot gevolg heeft.
werd gepubliceerd in de Nederlandse
Staats Courant van 19/20 december 1941 Van Heteren achtte de kans op vervalsingen bovendien vrij groot.
(nr. 248). Het beperkte zich tot de
zinken stuiver.

L.MJ. BOEGHELVl

Gedurende de Tweede Wereldoorlog
werden in Nederland in opdracht van
de Duitse bezetter de in omloop
zijnde bronzen en nikkelen munten
ingetrokken en door zinken pasmunt
vervangen. Ons goede geld moest
dienen als grondstof voor de Duitse
oorlogsindustrie. Ook het zilvergeld
werd later ingetrokken.
In onderstaand artikel heb ik mij in
hoofdzaak beperkt tot één enkel
frappant geval van vervalsing van het
zinken 25-centstuk. Ik hoop in een
niet al te verre toekomst nog eens in
de gelegenheid te zijn ook andere vervalsingen van het zinken oorlogsgeld te
beschrijven.

2) cent 1941, vals
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Zinken 25-centstukken
De voorzijde van de zinken kwartjes
toont een zeilschip met het omschrift
NEDERLAND. Op de keerzijde zijn
de waarde en het jaartal tussen twee
twijgen aangegeven. Rechts van de
waarde is het muntteken van Utrecht,
de mercuriusstaf met de slangen, aangebracht. De munt draagt geen muntmeesterteken. Zowel Van Heteren als
diens opvolger, dr. J.W.A. van Hengel,
weigerden consequent dit persoonlijke
teken op de munt te doen aanbrengen.
Zij toonden hiermee duidelijk hoe zij
over het zinken geld dachten.
Het kwartje had een gladde rand,
een doorsnede van 26 mm en woog
5,000 gram. De ruimte op het gewicht
bedroeg 1 op 100 stuks, zodat de
gewichten konden variëren van 4,95 5,05 gram. De kwartjes werden vervaardigd uit zogenaamd 'maagdelijk'
blokzink met 1% lood (smeltpunt 419°C
- S.G. 6,9).
De muntslag heeft in totaal 76 miljoen
stuks opgeleverd, verdeeld als volgt:
1941 : 34.600.000 stuks
1942 : 27.800.000 "
1943 : 13.600.000 "

Vervalsingen in de periode
1942 t/m 1945
De eerste acht valse kwartjes werden
op 21 maart 1942, nauwelijks twee
maanden na het in omloop brengen
van de echte, bij de politie te Amsterdam
gedeponeerd. Op 2 april 1942 werd
een vals exemplaar te Rotterdam aangetroffen met het jaartal 1941. Het woog
4,275 g (S.G. 6,00) en bevatte behalve
zink ook aluminium en tin. In de loop
van de zomer en het najaar van 1942
doken valse kwartjes vooral in Utrecht
en omgeving op. Ze waren allemaal
loodhoudend en te zwaar.
De gewichten varieerden van 7,21 tot
8,53 g. Een enkel stuk was
kwikhoudend. De kwartjes bleken
meestal van het Gemeentelijk
Busbedrijf (C;EBRU) afkomstig.
Hoewel ook uit andere delen van
het land zo nu en dan valse kwartjes,
hetzij door de per 21 december 1940
onder het Directoraat Generaal van
Politie gestelde Rijksrecherchecentrale, hetzij door andere politieinstanties, dan wel banken, postkantoren en zelfs particulieren, aan
's Rijks Munt ter beoordeling werden

l'alse 25 centstukkcfi,
vervaardigd hi de
kelderverdiephig van
het pand van s-Gravesandetstraat 6/b
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opgezonden, bleken gedurende 1942
de meeste falsificaten uit Rotterdam
en omgeving afkomstig.^ Hierdoor
werd het vermoeden bevestigd dat
een valsemunter in Rotterdam of
omgeving actief moest zijn. Wel
maakte het Jaarverslag van de recherche gewag van het feit dat de in beslag
genomen valse kwartjes wat samenstelling betrof, onderling veel verschillen
vertoonden. Verondersteld werd dan
ook dat de vervaardiging in het algemeen meer als het werk van onvolwassenen moest worden gezien.^
In totaal werden bij 's Rijks Munt
gedurende 1942 147 stuks kwartjes
onderzocht en vals bevonden.
In 1943 nam het aantal aangetroffen
valse kwartjes toe. Er werden bij 's
Rijks Munt 234 valse exemplaren
onderzocht, die op één enkel stuk na
door de recherche waren ingeleverd.
Het enige exemplaar, dat niet van
de recherche kwam, was van de politie
te Schiedam afkomstig en werd op
maandag 22 maart 1943 door de heer
Oosterhof om 10.20 uur aan de politie
afgegeven. Het was door zijn echtgenote
ontvangen."*
In 1944 werden 8 kwartjes bij 's Rijks
Munt onderzocht, die alle vals bleken
te zijn.
's Rijks Muntmeester Van Hengel
vermeldde in het Muntverslag 19421945 dat het aantal valse munten dat
hem hetzij direct, hetzij door tussenkomst van de Rijksrecherchecentrale
had bereikt, in de verslagjaren aanmerkelijk was ingekrompen. Aan de
ene kant weet hij dit aan het feit dat
de tekenmunt niet meer in de circulatie
voorkwam, anderzijds meende hij dat
de invoering van de zinken pasmunt
hiertoe een oorzaak vormde. De
opmerking gold natuurlijk voor alle
soorten munten, zowel de vooroorlogse
als de zinken stukken.
Van Hengel onderstreepte overigens
de mening van zijn voorganger, die de
geschiktheid van zink als muntmetaal

in hoge mate in twijfel had getrokken.
Het in de circulatie van de zinken
munten spoedig optredende onooglijke uiterlijk bemoeilijkte bovendien
het onderscheiden van valse stukken,
die veelal uit analoog gekleurde alliages werden gegoten, in ernstige mate.
De zinken pasmunt werd weliswaar
geslagen, maar vele stukken bleven
in de circulatie voorkomen, waarvan
het uiterlijk als gevolg van oorlogshandelingen, bijvoorbeeld door brandschade, aan een gegoten stuk deed
denken. Dat hierdoor de verificatie
van een valse munt voor de leek vrijwel onmogelijk werd laat zich horen.'
Overigens kwamen, zowel tijdens
als na het einde van de Tweede
Wereldoorlog, alleen gegoten vervalsingen van de zinken munten voor.
De reden dat tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog nagenoeg geen
valse kwartjes meer werden aangetroffen was wellicht gelegen in het feit dat
brandstof uiterst schaars was. Hierdoor
was het voor de valsemunters niet meer
mogelijk zink voor hun lucratieve
hobby te smelten.
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Kachd, TVitarop de
benodigde ingfedientefi
vloeibaar werden
gemaakt

linnen zakje dat onder andere 231
zinken kwartjes bevatte en verklaarde
dat de geldstukken, die hij in opdracht
van de kassier van de RET mee had
gebracht, in de afgelopen maanden
door de tramconducteurs waren ontvangen ter betaling van tramritten. De
munten waren zeer vermoedelijk vals.
De naoorlogse ontwikkeling
De verbalisant nam van Torenvliet
Bracht het jaar 1945 geen valse kwartjes
de desbetreffende munten in ontvangst
meer aan het licht, dit veranderde snel
en in beslag. Ze werden opgezonden
in de daarop volgende jaren. In 1946
aan de Criminele Voorlichtingsdienst
werden door de recherche 1224 valse
te 's-Gravenhage. Het proces-verbaal
kwartjes in beslag genomen. Al deze
was op ambtseed opgemaakt en werd
stukken kwamen uit Rotterdam, met
op zaterdag 28 februari 1948 door
uitzondering van 31 stuks, die door
Wielaard ondertekend.^
de recherche te Amsterdam waren
ingezonden.'' Bovendien werden bij
De verdachte munten werden begin
's Rijks Munt nog 5 valse kwartjes ont- april 1948 door het Bureau Criminele
vangen.
Voorlichting aan 's Rijks Muntmeester
Hoewel begin juli 1946 te Rotterdam ter onderzoek toegezonden. Uit handgeschreven op de brief aangebrachte
een valse munter recidivist werd aangehouden en veroordeeld, verminderde notities blijkt dat 206 kwartjes vals waren,
22 echt en 3 opzettelijk beschadigd.''
het aantal valse kwartjes geenszins.
In 1947 werd dan ook een vrijwel
identiek aantal, namelijk 1240 stuks
Een valse munter ontmaskerd
valse kwartjes in beslag genomen. Hier- Zoals vaak het geval kwam het toeval
bij was vermeld dat evenals in het jaar
Justitie te hulp. Het begon allemaal
tevoren het grootste gedeelte van de in heel gezellig en onschuldig op een verbeslag genomen zinken valse kwartjes
jaarspartijtje in Maassluis. Een moeder
was ingeleverd door de Rotterdamsche vertelde ter verhoging van de feestGemeente-Tram.'
vreugde dat zij twee achtereenvolgende
weken in het loonzakje van haar zoon
Het jaar 1948 zou uiteindeHjk de
enkele valse kwartjes had aangetroffen.
ontknoping brengen van wat als de
Toevallig was op dat feestje ook een
grootste vervalsingsaffaire van zinken
Maassluise politieagent aanwezig, die
oorlogsgeld kan worden beschouwd.
Bovendien mag deze zaak worden gezien het verhaal in zijn oren knoopte. Zoonlief werkte samen met een vriend bij de
als één van de belangrijkste gevallen
van valsemunterij die in de 20*^ eeuw in N.V. Aluminiumgieterij "Maassluis i.o.",
waar kennelijk valse kwartjes als loon
Nederland aan het licht kwam.
werden uitbetaald. Op verzoek van de
Niettemin begon het jaar voor de
hoofdagent-rechercheur G. Groeneveld
opsporingsambtenaren weinig hoopstelde de vrouw de valse kwartjes op
gevend. Dit blijkt wel uit een in het
vrijdag
3 september 1948 aan hem ter
archief van 's Rijks Munt bewaard
hand.
gebleven kopie proces-verbaal waarin
vermeld dat de agent-rechercheur
De Maassluise politie nam contact
Pieter Wielaard van de gemeente-politie op met het Bureau Criminele Voorte Rotterdam op 4 februari 1948 bezoek lichting, waarop de inspecteur-rijksontving van Jacob Torenvliet, controleur rechercheur van dit bureau, A. Genjema,
bij de Rotterdamsche Electrische Tram. zich op vrijdag 10 september 1948 naar
Torenvliet overhandigde hierbij een
Maassluis begaf Besloten werd een

Overigens kon Van Hengel op het
moment dat hij het verslag over 1945
samenstelde nauwelijks bevroeden
welke moeilijkheden hem met valse
zinken kwartjes nog te wachten
stonden.
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onderzoek bij de aluminiumgieterij in
te stellen. Samen met Groeneveld en
diens collega W. Haakma begaf Genjema
zich naar het pand Haven no.20, waar
het bedrijf was gevestigd. Bij het betreden van de werkruimte troffen de
heren er toevallig een loonzakje aan,
dat gereed lag en waarin ook weer valse
kwartjes aanwezig bleken. Ontkennen
was derhalve onmogelijk.
Als verdachte werd daarop de bedrijfsleider van de gieterij, Leonardus
Wilhelmus Joseph Lips, geboren te
Schiedam op 19 maart 1911 en wonende
aldaar, Van 's-Gravesandestraat 6b aangehouden.'" Bij fouillering werd op
hem nog een loonzakje gevonden,
bestemd voor één der aldaar werkende
arbeiders, dat ook vier valse kwartjes
bevatte. Voorts werden op Lips nog
14 valse kwartjes bevonden, die hij in
zijn portemonnaie had opgeborgen.
Verdachte verklaarde deze kwartjes te
Schiedam te hebben nagemaakt met
het oogmerk deze in Maassluis en op
andere plaatsen als echt en onvervalst
uit te geven. Hij had in zijn huis enkele
valse munten gemaakt door gieting in
Brusselse aarde. Bij een te Schiedam

ingesteld onderzoek bleek in de kelder
van zijn woning een volledige valsemuntegieterij te zijn ingericht. Al het
materiaal bestemd en geschikt tot het
vervaardigen van deze valse munt kon
in beslag worden genomen. De aanwezige grondstoffen, materialen en
dergelijke werden overgebracht naar
het Politiebureau in Maassluis. De verdachte, die ook nog in het bezit bleek
van een bedrag van ƒ 192,50 aan bankbiljetten, werd ingesloten.il
Op 13 september 1948 stelde
Genjema bij zijn bezoek aan 's Rijks
Munt te Utrecht een viertal kwartjes
ter hand aan 's Rijks Muntmeester Van
Hengel. Hij verklaarde dat de vier
munten deel uitmaakten van 18 soortgelijke exemplaren, die op 10 september in zijn tegenwoordigheid in beslag
waren genomen door de hoofdagentrechercheur G. Groeneveld van de
Gemeente-politie van Maassluis. De
munten waren in de kleding van de
verdachte Lips aangetroffen. Lips was
vormer en metaalgieter van beroep.
Zijn woonadres is in de notitie van het
bezoek foutief aangegeven als 's-Gravelandsestraat no. 6 te Schiedam.'^
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Valse munters inventaris

De bewuste stukken werden op 16 september te Utrecht in het laboratorium
van 's Rijks Munt onderzocht. Het
bleek te gaan om 4 van valsheid verdachte 2 5-centstukken, met de jaartallen 1941, 1942 en 1943 en de beeltenis
van een vikingschip.
Het gemiddelde gewicht van de
stukken bedroeg 4,765 gram en het
S.G. 6,95. Ze waren samengesteld uit
zink en aluminium. Als uiterlijke afwijking werd gegoten aangegeven.
De stukken werden door de Chef van
de afdeling Controle van 's Rijks Munt,
dr. ir. M. van den Brandhof, vals
verklaard."
Dat aan deze zaak meer dan de
gebruikelijke aandacht werd geschonken
blijkt uit een door Van Hengel ondertekend proces-verbaal waarin hij, gelet
op artikel 9, lid 5 der Muntwet 1948
(Stbi No. I 156) uitspraak deed dat
voornoemde munten vals (waren) en vervaardigd in nabootsing van echte Nederlandse Rijksmuntspecie. '^
Een nader onderzoek bracht aan het
licht dat valse stukken, die reeds in

1943 bij de afdeling falsificaten van het
Bureau Criminele Voorlichting waren
ingekomen, ook van Lips afkomstig
waren. Lips bekende met de vervaardiging en uitgifte reeds eind 1942/ begin
1943 te zijn begonnen." Hij had samen
met zijn vrouw ongeveer 40 a 50 exemplaren per week uitgegeven. Naar
schatting zou hij in totaal van 1943
tot 1948 ongeveer 10.000 valse kwartjes
gefabriceerd en uitgegeven hebben.
Zijn echtgenote, Marie Jacoba
Lansberger, geboren 22 mei 1915 te
Schiedam werd eveneens terzake aangehouden.""
De berechting
Het echtpaar Lips-Lansberger werd op
maandag 13 september 1948 naar
Rotterdam overgebracht en wegens
het namaken en uitgeven van valse
munten ingesloten in het Huis van
Bewaring aldaar. Ze werden voorgeleid
aan de Officier van Justitie en schuldig
bevonden aan het maken en uitgeven
van valse munten als echt en onvervalst
gedurende het tijdvak van 28 augustus
tot 9 september te Maassluis.
Helaas is mijn verzoek om kennis
te mogen nemen van het strafdossier,
ondanks herhaaldelijk aandringen
mijnerzijds, onbeantwoord gebleven.
Noch over de datiuu van de terechtzitting, noch over de eis van de Officier
van Justitie of de strafmaat zijn mij dan
ook gegevens bekend.
De strafvervolging vond plaats op
grond van de artikelen 208 en 209
Wetboek van Strafrecht, die als volgt
luiden:
Art. 208 - Hij die muntspeciën of
munt- of bankbiljetten namaakt of
vervalst, met het oogmerk om die
muntspeciën of munt- of bankbiljetten als echt en onvervalst uit te
geven of te doen uitgeven, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste negen jaren.
Art. 209 - Hij die opzettelijk als
echte en onvervalste muntspeciën of
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munt- of bankbiljetten, die hij zelf
heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem,
toen hij ze ontving, bekend was, of
deze met het oogmerk om ze als echt
en onvervalst uit te geven of te doen
uitgeven, in voorraad heeft of binnen
het rijk in Europa invoert, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste acht jaren.
Door de arrestatie mocht worden aangenomen dat het grote aantal valse
zinken kwartjes, die gedurende de

Epiloog
In de tijd dat dit verhaal speelde
woonde ik als jongeman met mijn
ouders in Schiedam op een steenworp
afstand van het huis van de familie
Lips. Ik herinner mij heel goed dat
toen ik op die gedenkwaardige vrijdagavond van 10 september 1948 thuis
kwam, mijn moeder mij opgewonden
wist te vertellen van de arrestatie van
Lips en het feit dat die man al jaren
valse munten had gemaakt. Het was mij
trouwens al opgevallen dat in de anders

Overzicht in beslag genomen valse kwartjes
Jaar
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Rechtstreeks door
RM ontvangen

8st
1
2
5
21
953
739
-

Ingezonden
via CRI

139
233
6
1224
1240

980
651
116

1951
eerste naoorlogse jaren voornamelijk
uit Rotterdam afkomstig bleken, zou
verminderen. Deze veronderstelling
van het Bureau Criminele Voorlichting
bleek slechts ten dele waar. Er waren
op het moment van arrestatie van
Lips nog een aanzienlijk aantal valse
kwartjes in omloop, die als zodanig niet
waren herkend en wellicht ook nooit
zijn herkend.
Lips vertrok in 1966 vanuit Schiedam
naar Steenbergen. Hij zou daar eind
van de jaren tachtig zijn overleden.
In 1949 werden de nikkelen kwartjes
in circulatie gebracht. Het is overigens
typerend dat door de CRI in dat jaar al
9 valse nikkelen exemplaren werden
ontdekt

zo rustige Van 's-Gravesandestraat
enkele groepjes buurtbewoners met
ernstige gezichten stonden te praten,
naar mocht worden aangenomen over
de valsemunterij van Lips.
Toen ik in 1965 getrouwd was verhuisde inijn moeder, die steeds meer
ging opzien tegen het trappen-klimmen,
naar het op dat moment toevallig leegstaande benedenhuis van Lips. Dit was
inmiddels door het afbouwen van de
Van 's-Gravesandestraat omgenummerd
van 6b in 14. De verhuizing bood mij
de gelegenheid eens ongestoord in
de kelder en de tuin van dit huis te
kunnen rondsnuffelen. De politie bleek
haar werk goed te hebben gedaan want
ik heb niets meer kunnen ontdekken.
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Moeder w^oonde, overigens met veel
genoegen, nog tot aan haar overlijden
in 1980 in de bewuste woning.
Lips en zijn vrouw heb ik persoonlijk
goed gekend. Maar ze hebben me nooit
de kunst van het vervalsen van munten
geleerd, ondanks het feit dat ze wisten
dat ik al jaren een verwoed verzamelaar
van echte en valse munten was.

5 Muntverslag over de jaren 1942 t/m 1945
('s-Gravenhage 1947) 34.
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De waarde van de dingen

Enige tijd geleden kreeg ik een boek
onder ogen met de titel The evolution
of the Money Standard in medieval Frisia.
Na het lezen van deze tekst vroeg
ik mij af, was de geldstandaard in Friesland anders dan in de rest van WestEuropa? Na het wegvallen van Dorestad
als muntplaats die nauwelijks Fries genoemd kan worden omdat ze op Karolingische voet en onder Karolingische
patronage muntte. Wat dus zonder
meer een slecht begin kan worden
genoemd van een eigen muntttraditie.
De eersten die na de millenniumwisseling in "Frisia" munten zouden
slaan waren de Bruonen. Daarna zijn
er incidenteel munten geslagen tot
ca 1200 (1212?) voornamelijk te Staveren
door de Utrechtse Bisschoppen en
deze tonen dezelfde teneur die de hele
periode kenmerkt: de munten worden
kleiner en de zilverinhoud geringer.'

is de berekening van de boetes uit oude J. POST
Friese wetsteksten. Het verlies van een
familielid, werd uitgedrukt in marken
of ponden. Afgehouwen lichaamsdelen,
kwetsingen, lamheid en blindheid hadden hun eigen tarieven en verschilden
per landschap. Deze tarieven zette
Henstra op een rij en berekende het
zilverequivalent van de boetes per
tijdsperiode. Ook hier riepen de gepubliceerde cijfers meer vragen op,
dan er werden beantwoord. In een paar
gevallen ging ik me echt afvragen of
de hoeveelheid zilver wel reëel was,
en of elke burger die enorme hoeveelheden zilver daadwerkelijk kon betalen.
Het ging per slot van rekening toch om
wetten voor Jan en Alleman.

In een aantal berekeningen komt
Henstra op 1664 gram zilver voor een
weergeld. Hiermee was de dood van
een man geboet en gezoend.^ Er wordt
In de hier geciteerde literatuur wordt door Friese historici algemeen aangenomen, dat deze tarieven dateren uit
gesteld dat de circulatie in Friesland
de periode 1000 tot 1250.' Dat lijkt
niet afweek van de standaardomloop,
aardig uniform en zou tussen het jaar
maar mogelijk wel op de intrinsieke
1000 en de diepe monetaire crisis na
inhoud van de in Friesland geslagen
munten. In de l^"^*^ en IS'''^ eeuw werd 1220 een gelijkmatig beeld opleveren.
De momenten dat de hoeveelheid van
alleen door enkele Friese steden munt
geslagen. In de regel zijn deze stedelijke 1728 gram zilver wordt genoemd, zou
dan aan langzaam oplopende inflatie te
munten naar Gronings en soms naar
wijten zijn. Het merkwaardige is dat
Bourgondisch voorbeeld geproduceerd.
zelfs als de hoeveelheid zilver gelijk is
Het vraagteken dat al gezet is bij het
de tarieven verschillen: de ene keer is
niet-afwijken van de geldstandaard
dat 15 pond, dan 22'/2 mark, dan
wordt hier gevolgd door de vraag wat
evolutie van een geldstandaard in Fries- 56 pond (en een beetje), dan 36 mark
en 40 mark. Maar ook met 45 en 80
land voorstelde als men de periodes
waarin niet of nauwelijks werd aangemunt mark komt de hoeveelheid zilver voor
het door Henstra berekende weergeld
in ogenschouw neemt.
Zo'n titel zet dus tot vragen én lezen op 1664 gram zilver uit. Vervolgens is
8 mark in deze studie 1728 gram zilver.
aan. Op het eind van het boek was het
aantal vragen bij mij alleen maar toege- De gelijkheid in de uitkomsten van de
berekening kan niet aan het verschil in
nomen. Plet meest verbazingwekkende
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de plaatselijke gewichten liggen. Die
verschilden onderling niet meer dan
10 gram.
Wil men deze uitkomsten met elkaar
vergelijken dan komt men op het idee,
dat het pond de ene keer dubbel zo
zwaar was als de andere keer. Tot 1220
halveerde de zilverinhoud van de munt
die pond werd genoemd niet, die bleef
hier op 2/5 van een Keuls pond steken.
Daarmee vallen de verhoudingen die in
de "Moneystandard" worden genoemd
buiten de verhoudingen van de muntomloop. Er moet in de aanname van
Henstra over wat een pond en wat een
mark is iets scheef zitten. Alleen de
vraag is: hoe bewijs je dat?
De theorie daar over was niet zo
moeilijk: met een vaste norm. Bijvoorbeeld met een prijzenlijst van een
bepaald artikel. Alleen zo'n prijzenlijst
was er niet. Die moest eerst worden
geschapen. Ik had wel een notie in
welke richting ik zou moeten zoeken,
iets wat altijd al in de Friese - en niet
te vergeten Groninger kleistreken aanwezig was geweest. Voor een eerder
artikel had ik een paar veeprijzen genoteerd, maar niet gebruikt, omdat het
tijdschrift ter ziele ging.-* De prijzen
stonden los van elkaar en los van een
continuïteit. Magister Emo, uit de
kroniek van Wittewierum noemt tweemaal de prijs van een koe.' En hij zegt
dat min of meer in een algemeenheid.
In 1289, een rampjaar, kostten de
koeien wel 8 of 9 sterlingen. Terwijl ze
twee jaar eerder 3 a 4 sterlingen kostten. Dat waren evenzoveel plaatjes van
zilver, elk met een gewicht van 1,2 gram.
En die hoeveelheid zilver was uit het
hoofd uit te rekenen. Deze uitkomst
stak maar povertjes af bij de kolossale
hoeveelheden zilver die Henstra met
zijn berekeningen verkreeg. De uitwerking zou zich erop toe moeten
spitsen om een deugdelijke reeks gegevens te vinden tussen het jaar 1000 en
het jaar 1500. Uit de dissertatie van een
bevriende onderzoeker bleek dat een

koe in 1499 en 1505 zes rijnsgulden
waard was.'' Zes Rijnsgulden a 20 stuivers
was omgerekend 118 gram zilver.
Wie vanuit onze tijd naar 1500 terugblikte en van daaruit naar 1200, begreep
dat de hoeveelheid zilver die circuleerde
flink was toegenomen, zeg maar vertienvoudigd was. En het zilver uit
Amerika was hier nog niet binnengekomen. In 1600 was dat wel het geval
en er werd ook meer voor een koe
betaald. Uit de Friese archieven bleek
de prijs per stuk boven de 20 gulden
te liggen. Met deze gegevens kon ik
een werkplan uitzetten. Vanaf het jaar
1551 tot 1811 kon ik uit de Grietenijarchieven op het Rijksarchief in Friesland de gemiddelde prijzen per beslag
vee, alle koeien op een boerderij,
noteren. Datzelfde lukte tot 1925,
met behulp van de notariële archieven.
Voor de periode vanaf 1857 kon ik
ook beschikken over de prijzen van
de Leeuwarder veemarkt die in de
Leeuwarder Gourant waren gepubliceerd. Ik kon dus door het publiceren
van een maatstaf mijn bezwaren tegen
de "Evolution" objectief verpakken,
mits ik de periode tussen 1287 en
1500 wist te overbruggen met gegevens
waarvan de regelmaat niet al te betwistbaar was. Dit was mogelijk met
de oorkondeboeken, en via de twee
grote autoriteiten van de prijsgeschiedenis. Voor België was dat
Verlinden en voor Nederland Posthumus. Terwijl een enkel gegeven uit
een genealogie kwam, die op cd-rom
was uitgegeven. Voor de bewerking
van de gegevens kreeg ik hulp op het
Nederlands Agronomisch Historisch
Instituut.^
Zo kon ik na het cijfermatige deel
een berekening maken van de gemiddelde
waarde van een koe, door die in grammen fijnzilver uit te rekenen.
Na deze berekening van de tegenwaarde van de gemiddelde koe in fijnzilver kunnen we de dissertatie van
Henstra op de al genoemde hoeveel-
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1160
10 uncia
10 X 0,4 gr

1276
3 a 4 sterhng
4 X 1.2 gram

1279
8 a 9 st.
8x 1,2

4 gram

5 gram

9,6 gram

1427-1498 1550
gem 146
6 rijns g.
strs vlaams 120 str
X 0,70 gr
= 102. gr
165 gr
Bron:Verlinden.

1319
1345
1398
3 libra
5 pond
5 scild
5x4,1
3x20..
120 str.
stuiver=
=
=
132 gr.
124 gr.
20, 5 gr
pond of turnoois. (oorlogs prijs!)

1600
35. C.gld
a 20 strs

1650
40 C. gld
a 20 strs

1700
42,50C.gld
a 20 strs

1750
85. C.gld
a 20 strs.

372, 2 gr.

388, gr

408,4 gr

864 gr

1978
f 3000.-

2000
f1800.kiloprijs zilver
f240 p.kg
= ca 7000 gr.

1800
55 C.gld
a 20 strs

1850
f70.(20 strs)

1900
f 120.(20 strs)

1950
f300.(20 strs)

528,5 gr
Franse tijd!

661,5 gr

1134 gr

2835 gr-

heden zilver bekritiseren.
Met de eerder genoemde hoeveelheid
zilver uit de tijd voor 1220, zelf zegt
hij voor 1250, van 1664 gram, zouden
400 stuks vee kunnen worden aangekocht. Dat is vrij fors voor een tijd
waarin opgravingen stallen hebben
blootgelegd waar tussen de vier en
8 stuks melkvee konden staan. We kunnen de rekenfout nu ook opsporen,
want in zijn berekeningen geeft
Henstra ofwel de vermenigvuldigingsfactor van 240 dan wel 144 aan. Hij
rekent dus "pond" en "mark" als een
aantal. We moeten zijn uitkomsten
dientengevolge door één van beide
bedragen delen. En dan komen we uit
op een bedrag aan weergeld van 2 of 3
koeien. En daarmee was de eenvoudige
inwoner van een van die Friese boerenrepubliekjes dan de helft van zijn inkomen kwijt. En dat is veel. De famiUe
van de ge- of verslagene kreeg dus een
ruime vergoeding.
Het blijkt dat Henstra geen inzicht
heeft gehad in de inflatie die de noordelijke gewesten heeft geteisterd tussen
1220 en 1247. Het jaar waarin de

hoogste
prijs ooit.

Engelse sterling het continent in grote
hoeveelheden binnenkwam. Weergeldverhogingen waren nodig omdat de
intrinsieke waarde van de munten sterk
terugliep. De geëiste hoeveelheid zilver
bleef echter gelijk, in 70 jaar van ongeveer 12 gram naar ongeveer 20 gram.
Die 20 gram zilver werd geëist in
"hoogste marken", de rond 1250 provisorische benaming van de engelse
sterlingen was.
Conclusie.
Ik ben waarschijnlijk niet de enige
geweest die met verbazing heeft gekeken naar de hoge bedragen die vele van
de oudere auteurs noemen, in die tijden
waarin sprake was van een absolute
zilverschaarste. Het blijkt in het hier
behandelde geval, dat de begrippen
mark en pond niet op een hoeveelheid
van 144 of 240 kunnen berusten. De
volksnaam voor een penning was of
mark, of pond. En met het begrip
wordt telkens één munt van die kwaliteit
aangeduid. Waarbij het degenen, die
ermee om moesten gaan in die vroegere
eeuwen niet uitmaakte of er nu wel
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144 of 240 uit een pond werden geslagen. De bepalende factor voor de
tegenwaarde was de zilverinhoud van
de munt. Daarbij maakte het niet uit,
of het een koe betrof of een schadeloosstelling, gerelateerd aan het weergeld.
Dat is te zien aan de (gemiddelde) prijs
van een koe. Dat is te zien aan de
hoogte van boetes en weergelden. Wie
overigens de bekritiseerde uitkomsten
zou narekenen zou ook nog stuiten op
een andere onjuiste aanname. De zo
algemeen aanvaarde ouderdom van de
stukken blijkt eerder na 1250 dan ervoor te vallen. In dat geval zullen de
weergelden eenzelfde curve blijken te
vertonen als de veeprijzen.
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Boekbespreking
Peter Thoben (samenstelling) Frank
Letterie. Het leven in brons: beelden if
penningen. Museum Kempenland,
Eindhoven, 2003. ISBN 90-7247873-8, 132 blz.
Eind 1996 publiceerde Ad Merx in
De Beeldenaar een overzicht van penningen van Frank Letterie. In zijn catalogus vermeldde Merx 51 exemplaren.
Inmiddels kan daar een negental aan
worden toegevoegd, zo blijkt uit een
recente publicatie van Peter Thoben.
Deze directeur-conservator van
Museum Kempenland in Eindhoven
stelde onlangs een boek samen over
de beelden en penningen van Frank
Letterie. Zestig penningen staan hierin
beschreven; 44 ervan zijn afgebeeld.
Frank Letterie, geboren in 1931,
werd opgeleid tot beeldhouwer. In
1961 won hij de Prix de Rome. Mede
hierdoor kreeg hij sindsdien talrijke
opdrachten voor beelden en penningen.
Het recent verschenen boek bevat een
lange lijst, alfabetisch geordend op
plaatsnaam, van in brons uitgevoerde
beelden die men in de openbare ruimte
kan aantreffen. Veel van deze beelden
staan in dit boek ook afgebeeld. Talrijke
schetsjes in brons en kleinere, vrije
sculpturen zijn eveneens opgenomen.
Een prachtige fotodocumentatie van
een productief en belangrijk kunstenaar!
Peter Thoben schreef een compacte
biografische schets. Thobens stijl is die
van een documentalist: veel feiten worden bijeengebracht. Een enkele keer
waagt hij zich aan een interpretatie,
maar deze gaat dan nooit verder dan
enkele zinnen. Hij merkt bijvoorbeeld
op dat de vroege probeersels en kleine
beelden van Letterie meer vaart hebben
dan latere beelden die 'statischer en

gestileerder overkomen'. Ook wijst
Thoben op een verandering in stijl bij
de penningen: vanaf de tweede helft
van de jaren zeventig worden ontwerpen
niet meer geboetseerd, maar direct in
laagreliëf gesneden. Ad Merx legde
indertijd in zijn artikel een relatie tussen die stilistische veranderingen in de
beelden en penningen, maar Peter
Thoben waagt zich hier niet aan. Hij
constateert feiten.
In een zeer beknopte biografie kan
niet alles aan bod komen, en dat is jammer. Thoben schrijft bijvoorbeeld:
'Populariteit krijgt Frank met zijn beeldjes in oplage, die hij voor de Amrobank
en Unicef maakte.' Hier zou dieper op
ingegaan kimnen worden. Nergens in
het boek staat echter vermeld dat alle
kantoren en bijkantoren van de Amrobank in de herfet van 1988 wekenlang
video-opnamen vertoonden van Letterie
in zijn atelier. Ook staat nergens vermeld
hoe jaloers sommige collega's waren.
Want was het niet zo, dat Amersfoortse
kunstbroeders hem uit hun vereniging
stootten, omdat ze vonden dat deze
beeldhouwer zich had verkocht aan het
kapitaal? Daarover lezen we helaas niets.
In het boek staat een mooie foto van
het bronzen beeld waarvan spaarders
bij de bank een replica konden krijgen.
In het boek heet dit beeld 'Gezin'; de
Amrobank noemde het in 1988 echter
'Geborgen begin': een moeder met
kind op schoot, met een vader ernaast.
Ik mis een vermelding van de destijds
aangebrachte variant. Wie namelijk
5000 gulden op een nieuwe rekening
inlegde, kreeg het hele gezin cadeau.
Armere spaarders die slechts 250 gulden
konden storten, kregen een replica van
het beeldje zonder vader.
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niet in het boek staat) bepalend. In
In zijn beknopte biografische schets
1989 vergaderden we in het Koninklijk
noemt Peter Thoben diverse namen
van mensen waarmee Frank Letterie op Penningkabinet (KPK) te Leiden. Na
afloop vroeg Frank Letterie aan de
één of andere manier te maken kreeg.
toenmalige directeur Hans Jacobi of
Wat zij voor hem betekenden, komen
we echter nauwelijks te weten. Zo'n rij het KPK een recente hogeschoolpenning
van personen is in documentair opzicht van hem wilde kopen. Reactie van
wel belangrijk, maar roept ook het ver- Jacobi: 'Ik wacht wel tot je dood bent!'
Hans voegde er aan toe, dat penninlangen op naar een meer diepgaande
gen van kunstenaars duur zijn omdat ze
beschouwing. Hoe beïnvloedden kuner van moeten leven. Na hun dood verstenaars elkaar? In wat voor sfeer
valt die noodzaak, en zakt derhalve de
werkte Letterie?
Als ik aan Frank Letterie denk, is voor prijs. Frank werd niet kwaad. Hij gaf de
mij de volgende anekdote (die uiteraard penning meteen cadeau aan het KPK.

j . LUijT H. Kahnt (red.), EuroSammeIn,
Ein Sonderheft der Zeitschriften
MünzenRevue und Münzen &
Papiergeld (H. Giet! Verlag, Regenstauf 2003). 29 x 21 cm., 142 pag.
ISSN 0254461X (B87002) € 6,90.
Een toenemend aantal buitenlandse
munten vindt zijn weg naar onze
portemonnees en daarmee is voor velen
een nieuwe hobby geboren: het verzamelen van euromunten. Vooral
jongeren willen de muntseries van alle
eurolanden compleet krijgen, maar
ook veel volwassenen lijden aan de verzamelkoorts. Maar wanneer is een verzameling compleet? Er circuleert
immers een groot aantal varianten,
waarvan je sommige maar zeer sporadisch
tegenkomt. Een handige leidraad hierin
is een speciaal nummer van de MünzenRevue.
Een gedegen verzameling heeft
behoefte aan betrouwbare literatuur
en verschillende uitgevers hebben
inmiddels een catalogus voor euro's
uitgegeven. Een speciaal nummer van
MünzenRevue met de titel Eurosammeln
geeft een compleet overzicht van alle
euromunten en -bankbiljetten. Het
nummer gaat in op de totstandkoming
van de euro en geeft daarna per land
de ins- en -outs van het nationale

ontwerp en alle variaties die men kan
verwachten. Niet alleen bespreekt het
de munten, maar ook de starterspakketten, de muntsets en de speciale
emissies.
Vooral het grote aantal varianten en
speciale uitgiften bezorgen de verzamelaar van euromunten kopzorgen. Zoals
bekend, had de euro een uniform
uiterlijk moeten krijgen, maar lagen
verschillende landen dwars toen hierover het besluit genomen moest
worden. De oplossing werd een munt
met een uniforme voorzijde en voor
alle deelnemende landen een eigen
nationale keerzijde. Het resultaat kennen we: een reeks van acht munten
met twaalf verschillende keerzijden.
Daar komen dan de muntsets van
San Marino, Monaco en Vaticaanstad
nog bij. Zelfs als de euro's van deze
ministaatjes zijn meegeteld, is het
numismatisch overzicht nog niet compleet. De meeste landen brachten vorig
jaar uitsluitend munten in omloop met
het jaartal 2002, maar sommige landen
voorzagen de munten van het jaar van
aanmunting. Naast Frankrijk en
Finland zijn dit drie monarchieën.
Deze laatste wilden daarmee ondervangen dat er een vorst op de munt zou
staan die voor 2002 overleden zou zijn.
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Zelfs met de verschillende jaartalvarianten is de doorgewinterde muntverzamelaar er nog niet. Hij bestudeert
de kleinste details en let daarbij ook
op het munthuisteken en het muntmeesterteken. De meeste landen
hebben slechts één munthuis, maar
Duitsland telt er maar liefst vijf. De
producten van deze muntbedrijven zijn
te onderscheiden aan de hand van de
letter op de Duitse nationale zijde. De
munt van Berlijn gebruikt de letter A,
München de D, Stuttgart de F,
Karlsruhe de H en Hamburg de J.
Elk van deze munthuizen produceert
een volledige serie denominaties, zodat
er jaarlijks maar liefst veertig verschillende Duitse euromunten in omloop
komen. Een ander detail is het
muntmeesterteken, een klein merkje
op een muntstuk waaruit opgemaakt
kan worden onder wiens leiding de
munt is geslagen. Zowel in Frankrijk
als in Nederland heeft er tijdens het
aanmunten van de euro's een wisseling
van de wacht plaatsgevonden. Het
muntmeesterteken werd vervangen en
voor de verzamelaar ontstond een
nieuwe variant.

Naast al deze mogelijke variëteiten
slaan vrijwel alle EMU landen gelegenheidseuro's die niet voor de circulatie
bestemd zijn, maar direct hun weg
moeten vinden naar de verzamelaars.
In Nederland waren dit de 10 euro
ter gelegenheid van het huwelijk van
kroonprins Willem Alexander en
Maxima en de Van Gogh-munt.
EuroSammeln beschrijft alle varianten
en de reden waarom ze ontstonden.
Na een uitgebreide verhandeling over
de bankbiljetten komen al deze verschillende munten voor in een catalogus,
waar de munten op ware grootte zijn
afgebeeld en van elke variëteit de oplage
en de huidige verzamelaarswaarde
worden opgegeven. Aan het slot besteedt
een hoofdstuk nog aandacht aan misslagen en muntvervalsingen. In het
laatste geval betreft het veelal proefslagen van officiële munthuizen die per
ongeluk in omloop kwamen.
Voor iedereen die euromunten wil
verzamelen is dit nummer van MünzenRevue een bijzonder aardige uitgave. Hij
bevat veel informatie, duidelijke beschrijvingen en is vanwege de uitvoering als
tijdschrift nog betaalbaar ook.

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
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Rectificatie

Helaas is een aantal van de afbeeldingen bij het artikel van De prinsendaalder toch
een gedenkmunt?, niet in de juiste volgorde afgedrukt. Hieronder volgt een correct
overzicht van de drie stempelvarianten waarover in het betreffende artikel wordt
gesproken.
Q.R- Voute, D e prinsendaalder toch een gedenkmunt? In: De Beeldenaar 27, (2003-3, p. 104-109)

Dtikmt, 1583.
Stejnpel ƒ,
niet op ware grootte

Dukaat, IS S3.
Stempel II,
met op ware grootte

Dukaat. 1583.
Stempel UI,
niet op ware grootte
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Penningnieuws
PAUL GREGOIRE (1915-1988)
Een bronzen gietpenning van 67 mm
doorsnede.
Uitgegeven door de Nederlandse
Joseph Haydn Stichting;
Tel. 030-2311505.

ambachtelijk verfijnde beelden als het
J.c. VAN DER WIS
oorlogsmonument voor Nieuw
Loosdrecht uit 1946. Van zijn eruditie,
spotlust en virtuositeit getuigen de
bronzen plastieken met een veelal aan
de Griekse mythologie ontleende
thematiek, zoals het vrijstaande reliëf te
Hilversum uit 1975.

Vz: Portret 'en profil' van Joseph
Haydn (naar links gewend).
Kz: Een strijkkwartet in actie.
Paul Grégoire was van 1956 tot 1981
hoogleraar aan de Amsterdamse
Rijksacademie. Lange tijd vormde hij
daar een driemanschap met zijn
collega's Esser en Hund. Grégoires
oeuvre is ruwweg in tweeën te
verdelen. De ene helft: bestaat uit
werken waarin zijn meer instinctieve
kant en religieuze achtergrond
bevestiging krijgen: Introverte en
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Tentoonstellingen
KUNSTZAAL VAN HEIJNINGEN
Hedendaagse penningen
Net als vorig jaar organiseert Kunstzaal
van Heijningen aan het Haagse Noordeinde rond de kersttijd een grote tentoonstelling van hedendaagse penningen
en medaillons. Te zien zijn onder andere
nieuwe werkstukken van Eric Claus,
Eddy Gheress, Carla Klein, Monica van
Dael, Jet Schepp, en de Belgische
medailleuse Hertzdahl - Hartmann;
dierenpenningen van Fiona Zondervan;
stenen penningen van Lina Hodoroaba;
en de bekende bronsplaquettes van Adri
van Rooijen met scènes uit het Oude
Testament, de mythologie en de literatuur.
Veel van de medailleurs bij Van Heijningen zijn afkomstig uit de voormalige
stal van Galerie Imago te Amsterdam;
toen Ingeborg Peeperkom zich in 2002
terugtrok uit het galeriewezen, heeft
Van Heijningen haar penningenmakers
een nieuw podium geboden.
In et intieme beeldenkabinetje achterin de diepe kunstzaal treft de liefhebber
het hele jaar door een zeer afwisselende
collectie penningen in stock aan.
Duur tentoonstelling: 4 dec. 2003
t/m/ 11 januari 2004. (gesloten tussen
25 dec. t/m 2 januari). Openingstijden:
woensdag t/m zondag, 12:00 - 17:30 uur.
Adres: Noordeinde 152,
2514 GR Den Haag. Tel: 070-3459053

H E T NEDERLANDS M U N T MUSEUM
Utrecht. Provinciale munten
1567-1806.
In Het Nederlands Muntmuseum te
Utrecht is tot en met 28 februari 2004
de tentoonstelling te zien met de titel
Utrecht. Froviriciale munten 1567-1806.
Met deze tentoonstelling wordt voor
de eerste maal in Nederland een
compleet numismatisch en historisch
overzicht gepresenteerd van de
Utrechtse provinciale muntslag.
Examinatie ende Berekeninge
Tot 28 november 2003 is in Het Nederlands Muntmuseum ook nog de tentoonstelling Examinatie ende Berekeninge.
Controle op de muntproductie in de Republiek
der Verenigde Nederlanden te zien.
Het Nederlands Muntmuseum is
gehuisvest aan de Leidseweg 90,
3531 BG Utrecht en is op werkdagen
gratis toegankelijk van 10:00 tot
16:00 uur. Tel: 030-2910482
RIJKSMUSEUM HET KONINKLIJK PENNINGKABINET
Keizers uit de klei
Romeins geld in Albaniana*
27 juni 2003 tot en met 25 januari 2004
In het centrum van Alphen aan den
Rijn zijn in de afgelopen jaren de sporen
teruggevonden van het castellum
Albaniana. Tussen ongeveer 40 en
250 na Christus bood het fort onderdak
aan soldaten die hier gelegerd waren
om de noordgrens van het Romeinse
rijk te verdedigen. Uitzonderlijk is de
grote hoeveelheid munten die bij dit
archeologisch onderzoek tevoorschijn
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kwam: bijna 800 stuks! Door het lange
verblijf in de bodem zien de meeste er
vies en lelijk uit. Op het eerste gezicht
is er weinig op te zien. Voor een ervaren
onderzoeker echter een uitdaging! Een
fraai vormgegeven mini-expositie in
het Koninklijk Penningkabinet maakt
duidelijk dat zelfs de onooglijke munten
uit Alphen een verhaal te vertellen
hebben. In twee vitrines is een selectie
te zien van munten uit de regeringsperiodes van de keizers Tiberius,
Caligula, Claudius en Nero. Maak
kennis met deze gedenkwaardige
mannen en ontdek wat de bodem van
Alphen aan den Rijn over de Romeinen
te vertellen heeft.

bijvoorbeeld de verfraaiing en vergroting van Parijs. Teylers Museum bezit
een groot aantal stukken uit deze
indrukwekkende serie, waarvan een
deel in deze expositie wordt getoond.
Open: di-za 10-17 uur, zon- & feestdagen 12-17 uur. Toegang: € 5,50;
CJP € 2,55; 5-18 jaar € 1,00; groepen
€ 4,00 (inin. 20 pers.); MJK-houder met
Rabo of NS € 2,75 / MJK / Haarlem Pas
en Vrienden van Teylers Museum gratis
Van 15 november 2003 t/m 8 februari 2004 geldt een toeslag van 1 euro
op de meeste entreebewijzen in
verband met de Jacob Maris
tentoonstelling. Adres: Spaarne 16,
2011 CH Haarlem, tel. 023-531 90 10 •

De mini-expositie sluit aan bij de
tentoonstelling 'VOOR TEMPEL EN

KROEG, Romeins geld uit de keizertijd'
die is verlengd tot 25 januari 2004.
Openingstijden exposities: dinsdag
t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
Kijk voor actuele informatie over
het Koninklijk Penningkabinet op
www.penningkabinet.nl
* Alphen aan den Rijn

NUMISMATISCH KABINET
TEYLERS MUSEUM
Penning op het
verslaan van de hertog
van Savoye door de
Fransen bij Stajfard in
1690, doorj. Mauger,
zilver, 11 mm
(foto !r en collectie
Teylers Museum).

De zelfverheerlijking van Lodewijk XIV
9 december 2003 t/m 6 juni 2004
Lodewijk XIV (1643-1715) gebruikte
penningen om Frankrijk en de wereld
te laten weten wat hij bereikt had. Als
onderdeel van een allesomvattend
cultureel programma dat er op was
gericht de monarchie in zijn persoon te
verheerlijken, werd een grote serie
historische penningen geproduceerd.
Deze handzame en kleine objecten
waren bij uitstek geschikt om zijn
daden op vast te leggen.
Op de voorzijde van elke penning
staat het portret van Lodewijk XTV.
De keerzijde werd gebruikt om een
belangrijke gebeurtenis af te beelden.
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Stratumsedijk 47-49, 5611 NC Eindhoven

Tel. 040 - 2123455 - Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

^ ™ KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V. ^ ™
Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

Overweegt u thans uw verzameling, of een gedeelte hiervan
te verkopen? Nu, of op de wat langere termijn, is het
goed om hierover eens met ons van gedachte te
wisselen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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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

In het hart van Europa

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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J.K. Rietdijk B.V.
Noordeinde 41
2514 GC Den Haag

^ietdiik

tel: +31-70-3647831
fiix:+31-70-3632893
info@rietdijk-veiIingen.nl
www.rietdijk-veilingen.nl

1731 Ter ere van Gerard van Loon na zijn volbracht
penningkundig werk, door M. Holtzhey.
Verv.v.Loon 2; KPK 2471 zilver o 55 mm 62,2 gram

Veiling 376
In deze veiling o.a. opgenomen de collectie Mr. F.C. Koch:
Een collectie 16e-18e eeuwse zilveren(262x) en 17 gouden historie-penningen vnl. omtrent
veld- en zeeslagen, innames en belegeringen, vredes, zeehelden en krijgsheren van Nederland,
Engeland (Wilham & Mary), Duitsland en Zweden.
Vrijwel de gehele collectie is nu in kleur op het internet te zien op:

www.rietdijk-veilingen.nl
(klik -^ "munten" -^ "preview")

De rijk geïllustreerde gedrukte veiling-catalogus is alleen aan te vragen
d.m.v. storting van € 12,50 op postbanknr. 420875 t.n.v. Rietdijk,
Noordeinde 41 te Den Haag o.v.v. 'code Koch'
(alleen voor de in penningen geïnteresseerden, die nog niet in ons bestand staan).
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Munt ftan(feC^erscdoor
^especiaCiseercfin de betere kyoaüteiten van:
!Hïstorie- en Tamdiepenningen in ziCver en goud
(provinciak- en
%pnin^j^munten

GELDERLAND. Hertogdom.Philips II1555-1581
Gouden reaal z.j. met titel van Engeland. Delm.626
Gewicht 5.16 gram, 29 mm.

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

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

Contante betaling %i/}0$'/]
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.niTlV-nil

J
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Laurens ScfiuCman b.v.
numismaat — gecCipComeerd veiCinghouder — Beëdigd ta7(ateur
BrinkCaan 84a • 1404 g^ "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.

1

A *

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl
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Redactioneel
Op 1 januari j.l. is, vanwege het verstrijken
van zijn statutaire termijn, drs. A.A.J.
Scheffers teruggetreden als voorzitter
van de Stichting De Beeldenaar. Hoewel
de Stichting als uitgever meestal op de
achtergrond blijft en zich niet bemoeit
met de inhoud van De Beeldenaar, is
het toch goed om in het kort het werk
van Albert Scheffers te memoreren.
Hij heeft permanent de redactie en de
auteurs gestimuleerd om De Beeldenaar
als numismatisch kwaliteitsblad gestalte
te geven. Zo zorgde hij voor continuïteit
toen de toenmalige hoofdredacteur Dick
Purmer niet optimaal kon functioneren
en hij heeft mede aan de wieg gestaan
van de ontwikkeling van de Index ter
gelegenheid van het 25-jarige jubileum

in 2002 en het speciale dubbelnummer
ter gelegenheid van het afscheid van
J.J. GroUe als conservator van de numismatische collecties van De Nederlandsche Bank NV, eveneens in 2002. Albert
Scheffers wordt opgevolgd door Bert
van Beek, numismaat en publicist, die de
meeste lezers vooral zullen kennen als
de hoofdredacteur van de Encyclopedie
van Munten en Bankbiljetten.
Mede namens het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munten Penningkimde en de Vereniging voor
Penningkunst danken wij Albert voor
zijn inzet.
de Redactie.

Bij de voorplaat
Ex-übris W.K.F. Zwicrzina, 37,2 x 22,3 cm, papier, ex-collecrie De Bruijn.
Het Nederlands Muntmuseum heeft in 2003 het langdurig bruikleen van de collectie numismatische ex-libris De
Bruijn onrv-angen als schenking. De collectie van het museum is daarmee uitgebreid op een terrein waarvan tot
dan toe geen objecten aanwezig waren.
W.K. de Bruijn heeft in De Beeldenaar 5 (1981) in vier afleveringen over het onderwerp van dit deel van zijn
collectie gepubliceerd. De nu aan Het Nederlands Muntmuseum geschonken verzameling is in 1986 tentoongesteld in het Museum van 's Rijks Munt, tegenwoordig Het Nederlands Muntmuseum. De catalogus van deze
tentoonstelling is indertijd verzonden met het juli/augustus nummer van De Beeldenaar 10 (1986).
Willem Karel Frederik Zwierzina (1862-1942) was een groot penningkundige. Naast zijn baan als ambtenaar
bij de registratie, de domeinen en het buitengewoon zegel (tegenwoordig zou men het meer algemeen stellen
onder de noemer Belastingen) heeft hij belangrijke werken gepubliceerd voor de verzamelaars van Nederlandse
penningen van na 1863. Zijn in drie delen uitgegeven Nederbndsche Pemiinge?i IS64~189S (Amsterdam, 19021908), zijn tezamen met Joh. W. Stephanik geschreven bihuldigingspeiuihigen (Amsterdam, 1899), zijn Nederlandsche Penningen l89f{-l90S (Amsterdam, 1914), zijn Jjjsï van penningen vervaardigd in de ateliers de ^'Koninklijke
Begeer" (Amsterdam, 1919) en zijn catalogus van jienningen vervaardigd bij de Koninklijke Begeer tot 1935
(z.p., 1936) zijn nog steeds de meest courante standaardwerken voor dit vakgebied. Verder publiceerde hij vanaf
1896 over uiteenlopende munt- en penningkundige onderwerpen in onder andere het Tijdschrift voor Munt- en
Penningkunde en haar opvolger htx Jaarboek voor Mitnt- en Penningkunde. Van 1899 tot 1913 was hij lid van de
redactie van het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde.
Vanaf 1921 was Zwierzina conservator van het Munt- en Penningkabinet van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap (KOG) te Amsterdam en jaren lang lid van de Commissie van Advies van het Amsterdams
Historisch Museum, alwaar hij de zorg voor de uitgebreide verzameling penningen had. In 1941 werd hij erelid
van het Koninklijk Cienootschap voor Munt- en Penningkunde.
Deze voorplaat is de laatste omslag van dit tijdschrift die door Het Nederlands Muntmuseum Utrecht is
gesponsord. Door de ftisie van Het Nederlands Muntmuseum met het Koninklijk Penningkabinet en de
numismatische verzamelingen van De Nederlandsche Bank zal het beheer van de collectie worden voortgezet
door de Stichting Geld- en Bankmuseum te Utrecht.
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Kunstmedailles
uit het Museum voor Schone Kunsten te Gent
waarna een mechanische verkleiningsVele musea en instellingen in de
machine de stempel produceerde.
Benelux bezitten een numismatische
Daardoor kon de medaillekunst ook
verzameling, die meestal opgebouwd
beoefend worden door artiesten die
is rond een welbepaald thema: de
een opleiding als beeldhouwer hadden
geschiedenis van de eigen stad of
genoten. De eerste grote
streek, een specifiek onderwerp (zoals
beeldhouwer-medailleur die van deze
oorlog, de spoorwegen, een politieke
methode gebruik maakte was de
strekking) of het oeuvre van een artiest
Fransman Jules-Clément Chaplain.
of van een groep kunstenaars. Enkele
Voor de meeste beeldhouwers was de
instellingen, zoals het penningkabinet
creatie van penningen van ondervan de Koninklijke Bibliotheek te
geschikt belang, maar enkelen gingen
Brussel of van de universiteiten bezitten
zich bijna uitsluitend op deze kunsttak
een meer algemene verzameling met
toeleggen. Dit leidde uiteraard tot
het oog op hun onderrichtende functie.
verschillen in de uitwerking: de beeldDe verzameling van het Museum voor
houwers, voor wie een medaille een
Schone Kunsten te Gent vormt hierop
bas-reliëf in miniatuur bleef, wendden
een uitzondering. Er bestaat geen enkel
meestal een veel hoger reliëf aan dan
inhoudelijk verband tussen de verschilde gespecialiseerde medailleurs, zoals
lende medailles die er deel van uitmaken,
bijvoorbeeld G. Devreese.
behalve het feit dat ieder stuk omwille
van zijn artistieke kwaliteiten, als kunst- - Daarnaast werd meer en meer
werk, werd geselecteerd. Dit maakt de
gebruik gemaakt van een artificieel
verzameling uniek in zijn soort.
aangebrachte en aangepaste patina op
de medaille, waardoor de kunstenaar
De collectie werd vrijwel volledig
ook gebruik kon maken van kleuropgebouwd tussen het begin van de
schakeringen om eigen accenten te
twintigste eeuw en het midden van
leggen en om het door hem gewenst
het interbellum; een periode waarin
effect te bekomen. Dit was vooral
de medaillekunst onder invloed van de
nuttig omdat door de nieuwe producFranse school een heropleving kende.
tietechniek de stijl van de medailles
Drie factoren speelden een belangrijke
geëvolueerd was van afbeeldingen
rol bij het vernieuwend élan dat deze
met een hoog en scherp reliëf op een
kunsttak in deze periode heeft gekenmerkt:
volledig vlakke en gepolierde achter- Veruit het belangrijkst was de populagrond naar een totaalcompositie
risatie en verbetering van de
waarin beeltenis, achtergrond en
reduceerbank. Voordien werden de
omschrift één geheel vormen.
afbeeldingen van geslagen medailles
steeds rechtstreeks in de metalen
- Ook werd vanaf het einde van de
stempels gegraveerd, waardoor het
negentiende eeuw meer en meer
vervaardigen van penningen een zeer
afgestapt van de traditionele ronde
gespecialiseerde discipline bleef. Nu
vorm voor de medailles. Daardoor
werd het mogelijk om de afbeelding
kreeg de kunstenaar veel meer
op groter formaat en in een ander
mogelijkheden om zijn inspiratie uit
materiaal (bijv. gips) te modelleren.
te werken.
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Deze "renascimento" bleef ook in onze
streken niet onopgemerkt in kunstminnende en numismatische middens,
waar allerlei initiatieven het licht zagen.
De periodiek ''Médailles Historiques de
Belgique", die reeds in 1869 door
C. Piqué, A. Brichaut, G. Cumont en
A. De Witte was gestart, speelde hierbij
een belangrijke rol. De afleveringen
van deze publicatie vormden een bijlage
bij het notoir numismatisch tijdschrift
''Revue beige de Numismatiquè'^ en waren
doorlopend genummerd om samen een
boekdeel te vormen. Ze bevatten een
geïllustreerde catalogus van de voornaamste nieuwe uitgiften in België en
besprekingen van de tendenzen in de
medaillekunst tijdens de betreffende
periode. Het eerste deel werd afgesloten
in 1890, het tweede liep van 1891 tot
1908 en het derde van 1909 tot 1914.

Ook te Gent liet men zich niet onbetuigd.
Rond 1909 zag de "Société Gantoise des
Amis de la Médaille" het licht, met
Joseph Casier als voorzitter, M. de
Smet de Naeyer als ondervoorzitter en
G. Brunin als secretaris-schatbewaarder.
Ze gaf - in tegenstelling tot de
Hollands-Belgische vereniging - geen
eigen penningen uit, maar steunde de
medaillekunst via gerichte aankopen
van werk van eigentijdse kunstenaars,
vooral dan op het "Salon de la Médaille"
van de wereldtentoonstellingen van
Brussel in 1910 en van Gent in 1913.
Daarbij werd er speciaal op toegezien
dat de verworven stukken een representatief geheel vormden, met een voldoende spreiding tussen de verschillende
landen en artiesten. Het resultaat
vormde inderdaad een valabel
totaalbeeld van de medaillekunst van
deze periode.

In 1901 werd - onder impuls van
Alphonse De Witte - de "Société
Deze aankopen van de "Société
Hollandaise-Belge Des Amis de la Médaille Gantoise des Amis de la Médaille"
d'Art" opgericht. Deze vereniging
kwamen systematisch in het Museum
zette zich in voor de promotie van
van Schone Kunsten terecht, dat zelf
de medaillekunst door middel van het
in 1909 zich voor het eerst enkele
organiseren van graveerwedstrijden
penningen had aangeschaft. Beide
voor jonge artiesten, het uitreiken van
initiatieven gingen ongetwijfeld uit van
een jaarlijkse penning aan de leden
Joseph Casier, die zowel voorzitter
en de uitgave van allerlei pubhcaties
van de medaillevereniging als lid van
(onder meer reeksen postkaarten) in
de Museumcommissie was. De schenverband met de medaillekunst. Ze
kingen van de vereniging vormden dus
waren ook mede-organisator van de
de basis van de verzameling medailles
grote "Salons de la Médaille" die vanaf
die zich thans in het museum bevindt
dan regelmatig gehouden werden.
en maken er trouwens nog altijd de
Toen de Belgische vleugel na de Eerste hoofdmoot van uit. De public-relations
Wereldoorlog besloot om alle leden
die door de Gentse medaillevrienden
uit landen die met België in oorlog
werd gevoerd, resulteerde bovendien
waren geweest in blok uit te stoten,
in een aantal giften van kunstenaars en
kwam het tot een breuk met de Neder- particulieren aan de museumverzameling.
landers die geen reden zagen voor deze
De periode waarin de verzameling
maatregel. Op 21 maart 1920 werd de
werd opgebouwd is zeer kort geweest,
Belgische sectie omgevormd tot de
vermits de laatste echt belangrijke uitzelfstandige vereniging "Les Amis de
breiding uit 1921 dateert. Toen ging
la Médaille d'Art". Reeds tijdens het
Georges Brunin op rust als conservator
interbellum verging het haar minder
van het "Cabinet Numismatique de la
goed. De laatste medaille werd in
ville de Gand" en werd dit ensemble van
1953 uitgegeven en in 1958 werd de
munten, penningen en loodjes verdeeld
vereniging ontbonden.
over verscheidene Gentse Musea. Het

DE BEELDENAAR 2003-5

Museum van Schone Kunsten kreeg er
een klein deeltje van toegewezen: een
veertigtal kunstmedailles, meestal uit
de 19de eeuw en dus over het algemeen
iets ouder dan de al aanwezige stukken.
Na het overlijden van Joseph Casier in
1925 viel de opbouw van de collectie
helemaal stil, enkele geïsoleerde giften
van privé-personen niet te na gesproken.
De medaillekunst was dan trouwens
overal in Europa sterk op de terugweg.
De verzameling bestaat uit 376 verschillende stukken waarvan 73 zich in
het Bijlokemuseum te Gent bevinden.
Ter illustratie volgen hier uit de
verzameling vier stukken uit evenveel
verschillende landen.
1. DUITSLAND
Medaille Academie Wetenschappen
Berlijn, 1908
Vz. Buste van Leibnitz met lange
pruik; rondom, ACADEMIA BORVSSICA SCIENTIARVM; links van Leibnitz gegraveerd, DIGNA; rechts
gegraveerd, DIGNIS
Kz. Een arend in de vlucht met beneden hem wolken en een paleis met
op de achtergrond enkele torens;
links in het veld, COGNATA / AD
SIDERA / TENDIT; rondom een verdiepte boord versierd met blaadjes;
onder de afsnede van het paleis,
OERTEL 8.
Rond, zilver, 0 45,6 mm., 38 gr., gladde
rand met instempeling SILBER 990
Graveur: Constantin Starck.
Atelier: Otto Oertel Berlijn.
Herkomst
Gift van de "Société Gantoise
des Amis de la Médaille" afkomstig uit
het Medaillesalon te Brussel in 1910
(Referentie MSK: Eoho 229, 1911-DE,
nr. 2).
Historische context
Deze prijsmedaille van de Academie
voor Wetenschappen te Berlijn, geslagen

van 1906 tot 1910, stelt op de voorzijde
zijn stichter voor, Gottfried
Wilhelm Leibnitz, wijsgeer, wiskundige,
natuurkundige, historicus, jurist, diplomaat en theoloog. Hij werd geboren
te Leipzig op 1/7/1646 en werd op
15-jarige leeftijd student in zijn geboortestad, maar promoveerde te Altsdorf,
omdat hij wegens zijn jeugdige leeftijd
werd afgewezen te Leipzig.
Hij reisde veel en voerde een drukke
briefwisseling over wijsgerige begrippen.
In de bibliotheek van Hannover zijn
15.000 brieven aan 1.000 personen
bewaard.
Door het huwelijk van zijn leerlinge
prinses Sofie met Erederik I van Brandenburg werd hij naar Berlijn gelokt en
richtte er in 1700 de Academie voor
Wetenschappen op.
Duitsland wijdde in 1966 een herdenkingsmunt van 20 Mark aan de
250ste verjaardag van zijn overlijden te
Hannover op 14/11/1716.
Ieder jaar werd op Leibnitz-dag
(1 juli) één gouden en drie zilveren
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prijsmedailles uitgereikt voor opmerkelijk wetenschappelijk werk.
Constantin Starck
(geboren Riga 2-3-1866 - gestorven
Berlijn 22-8-1939)
Constantin Starck kreeg zijn opleiding
aan de Academie van Stuttgart bij A. Wolf,
F. Schaper, F. Hertor en R. Begas. Later
werd hij zelf leraar aan de Academie
voor Schone Kunsten te Berlijn.
De kunst van Starck komt het best
tot zijn recht in zijn klassieke uitbeeldingen. Hij werkte veel samen met het
medaille-atelier Otto Oertel te Berlijn
en vervaardigde ongeveer veertig
medailles tussen 1893 en 1900. De
verzameling in het Museum bevat drie
stukken van zijn hand.

2. FRANKRIJK
Eenzijdige plaket "Au Cimetière", z.d.
Vz. Drie treurende figuren in driekwart
rugaanzicht gehuld in lange mantels en kappen; de figuur vooraan
is geknield en de twee andere staan
rechtop; links ervan een vage
weergave van een grafzerk met
kruis, versierd met bloemen; rechts
onderaan gegraveerd, P. LF.NOIR
Kz. - Rechthoekig, brons gegoten
plakettepenning, 100,8 x 74,6 mm.,
gladde rand.
Graveur: Pierre Lenoir.

Herkomst
Aangekocht door "Société Gantoise des
Amis de la Médaille^'' op het Salon van
de Medaille tijdens de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 en door hen
Bibliografische referenties
geschonken aan het Museum (ReferenCat. WT1910, nr. 64(2/65), blz. 30.
FORRER, op. cit., tome V, blz. 666-667. tie MSK: Folio 398, 1913-AO, nr. 30).
Oosthoeks..., tome 9, blz. 198-199.
M. HEIDEMANN, op. cit., nr. 290, blz. 163. Pierre-Charles Lenoir
(geboren Parijs 22-5-1879 gestorven 1953)
Pierre-Charles Lenoir was de zoon
van de beeldhouwer Charles-Joseph
Lenoir en kreeg van hem zijn eerste
opleiding. Later had hij Peter, Roty,
Chaplain en Mercier als leraren.
Lenoir bekwam tijdens zijn loopbaan
de hoogste internationale onderscheidingen. Hij realiseerde, in opdracht van de
Franse staat en openbare instellingen,
talrijke monumenten en standbeelden,
zoals deze aan het Parijse Muziekconservatorium. Hij werkte ook als graveur
voor de Monnaie de Paris en was
vertegenwoordigd op de grote Belgische
medaille-salons met zijn numismatisch
oeuvre. De verzameling van het Museum
bevat twee stukken van Lenoir.
Bibliografische referenties
Cat. wrl913, lijst 278, nr. 12, blz. 143.
FORRER, op. cit., tome III, blz. 393 en
tome VII, blz. 547 tot 549.
Catalogue General..., op.cit, tome 3, blz. 238
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3. PORTUGAL
Medaille Teixeira Lopes, 1907
Vz. Buste van Teixeira driekwart naar
links; rondom, A. TEIXEIRA LOPES;
onder de afsnede van de buste
gegraveerd, Simöês (sob) 1907
Kz. Een vrouw, met lang gewaad en
kap, zit in vooraanzicht op een
troon met rechts ervan een palmtak en erboven, 1907; links van de
afbeelding, AC) / EMINENTE / ESTATUARIO / HOMENAGEM /DOS / SUES
GRATOS / ADMIRADORES / OS /
EMPREGADOS / DA CASA / ANJOS &

ciA; rechts op de afsnede van de
troon incuus, Sim5ês(sob)
Rond, zilver, 0 69,3 mm., 88 gr.
Graveur: José Simöês D'AImeida.
Herkomst
Gift van de kunstenaar aan de "Société
Gantoise des Amis de la Médaille" tijdens
het Medaillesalon te Brussel in 1910
(twee exemplaren waarvan één in het
MSK onder referentie: folio 140, 1911T, nr. 136 en één in het Bijlokemuseum
onder nr. N 2315).
Historische context
António Teixeira Lopes (geboren Nova de
Gaia 12-11-1866 - gestorven 21-6-1942),
Portugees beeldhouwer, studeerde af in
1884 aan de ''Academia de Belas-Artes" in
Oporto. In 1885 trok hij naar Parijs om
er te gaan studeren bij Paul Berthet en
Jean Cavalier aan de Ecole des Beaux
Arts. Hij stelde er, tussen 1887 en 1893,
elk jaar tentoon op de Parijse Salons en
op Internationale tentoonstellingen. Toen
hij in 1895 naar Portugal terugkeerde
genoot hij reeds een grote bekendheid.
Hij vestigde zich te Oporto en gaf er les
aan de Escola de Belas-Artes.
Zijn werken en modellen zijn tentoongesteld in zijn huis in Vila Nova de
Gaia dat in 1927 omgevormd werd tot
het ''Teixeira Lopes Museum".
De kunstenaar werd, door zijn collega,
José Simöês d'Almeida op deze zeer
mooie medaille vereeuwigd.
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José Simöês d'Almeida
(geboren Figueiró dos Vinhos 24-4-1844
- gestorven Figueiró dos Vinhos 13-121926)
Op de leeftijd van twaalf jaar ging
José d'Almeida studeren aan de Academie van Lissabon waar hij tevens als
leerjongen in dienst trad bij de Munt.
In 1867 werd hij door de Portugese
regering naar Parijs gestuurd om zich
te vervolmaken. Na twee jaar studie
aan de ''Académie Julien" verbleef hij
tussen 1870 en 1872 te Rome, keerde
daarna naar Lissabon terug waar hij
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zich toelegde op beeldhouwen en
medaillekunst en introduceerde, samen
met Joao da Silva, de moderne medaillekunst in Portugal.

4. VERENIGDE STATEN

Medaille Motherhood, (1910-1911)
Vz. Een vrouw zit driekwart naar links
met een kussen achter haar rug en
BibUografische referenties
houdt een baby in een doek gewikkeld tegen haar aangedrukt; rondom
Cat. WT1910, nr. 244 (1/2), blz. 156.
bovenaan, MOTHERHOOD; onderaan
The Dictionary of Art, tome 28,
rechts langs de rand, V.D. Brenner
blz. 748-749 en tome 30, blz. 417.
FORRER, op. cit., tome V, blz. 506 tot 510. Kz. Een gevleugelde cupido in de wolken blaast op een trompet naar
links.
Rond, brons, 0 69,7 mm., 150 gr.
Graveur: Victor David Brenner.
Atelier: Joseph K. Davidsons's Sons,
Philadelphia.
Herkomst
Gift van de "Société Gantoise des Amis de
la Médaille" afkomstig uit het Medaillesalon te Brussel in 1910 (Referentie MSK:
Folio 149, 1911-AC, nr. 114).
Historische context
In 1909 werd te New York de "Cercle of
Friends of the Medallion" opgericht.
Zoals de meeste medailleverenigingen
gaven ze regelmatig medailles uit waarvoor de beste Amerikaanse graveurs
aangesproken werden zoals John Flanagan en Victor Brenner. De eerste
wereldoorlog was de oorzaak van de
teloorgang van de vereniging.
Tussen 1909 en 1915 werden 12 medailles
uitgegeven waarvan deze ''''Motherhood/
Cupido" de vierde was.
Aan de hand van de inschrijvingslij sten kan men aannemen dat voor
iedere uitgave ongeveer 500 exemplaren
werden geslagen.
Deze medaille werd aan de leden
van de vereniging verdeeld in 1911,
maar ze werd reeds door Brenner
tentoongesteld op het Salon van de
Medaille gehouden tijdens de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1910. Hij
stelde er 80 medailles tentoon.
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Victor David Brenner
(geboren Shavli, Rusland, 12-6-1871 gestorven New York 5-4-1924)
Victor Brenner, van Russische afkomst,
kreeg zijn eerste opleiding van zijn
vader en grootvader. In 1890 werden
door de familie fondsen samengebracht
om de overtocht van de jonge Brenner
naar Amerika te betalen. Hij kwam in
New York in dienst van een stempelsnijder en in 1896 volgde hij lessen aan
de ''National Academy of Design". Met
behulp van de Numismatic Society kon
hij zich te Parijs vervolmaken waar
hij werkte bij Roty en Charpentier.
In 1901 keerde Brenner terug naar
New York waar hij zich een reputatie
opbouwde als gevestigd medailleur.
In 1906 vervaardigde Breimer een
plaquette met de beeltenis van Lincoln,
die hem de opdracht gaf het muntstukje
van één cent te ontwerpen. Sinds 1909
is deze Lincoln-cent het meest geslagen
muntstukje ter wereld.

M. HEIDEMANN, Medaillenkunst in Deutschland
von 189S bis 1914, Deutsche Gesellschaft fur
Medaillenkunst, Berlin, 1998.
J.V. NOBLE, The Society of Medalists, in The medal
in America, Conference at the American Numismatic Society, New York, Sept; 26-27, 1987.
— Algemene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913,
Groep II, Schone Kunsten, Deel II - Miniaturen Medailles - Bouwkunde, Brussel 1913.
— Allgemeines Künstler Lexikon, die Bildenden
Künstler aller Zeiten und Völker, K.G.Saur,
München-Leipzig, vanaf 1983 (band 1).
— Catalogue General Illustre' des Editions de la
Monnaie de Paris, tome 3.
— Exposition Internationale et Universelle de
Bruxelles en 1910 organisée sous Ie patronage et avec
Ie concours du gouvernement Beige - Groupe II:
Beaux-Arts Classe 9B: Gravure en Médailles, Salon
Internationale de la Médaille Contemporaine - Catalogue -, Brussel, 1910.
— Oosthoeks Encyclopedie, editie 1964.
— The Dictionary ofArt, 34 volumes, Londen
1996.
GEBRtUKTE AFKORTINGEN

Cat. VVT1910
Cataloog van ^Exposition Internationale et
Universelle de Bruxelles en 1910 organisée
sous Ie patronage et avec Ie concours du gouvernement Beige - Groupe II: Beaux-Arts
Classe 9B: Gravure en Médailles, Salon
Internationale de la Médaille Contemporaine
- Catalogue -, Brussel, 1910".

Bibliografische referenties
Cat. WT1910, nr. 137(31/32), blz 78.
FORRER, Op. cit., tome I, blz. 151 tot 153. Cat.
FORRER, op. cit., tome VII, blz. 121.
J.V. NOBLE, op. cit., blz. 223.
H. BERMAN, op. cit., volume III,

blz. 716.
Allgemeines Künstler Lexikon.., op. cit.,
band 14, blz. 124.
BIBLIOGRAFIE
H. BERJVIAN, Bronzes, Sculptors & Founders, 180019m, Volumes I a IV, Chicago, 1981.

L. FoRRER, Biographical dictionary of medallists
coin- gem- and seal-engravers, mint-masters etc.
Ancient and modmi. With references to their works.
B.C. 500-A.D. 1900, New-York, tome 1 tot 8,
1904 tot 1930.

MSK

WT1913
Cataloog van ^Algemene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, Groep II, Schone
Kunsten, Deel II - Miniaturen - Medailles
-Bouwkunde, Brussel 1913".
Museum voor Schone Kunsten te Gent
Het referentienummer van het Museum
bestaat uit een folio-niunmer (volgnummer in inventarisboek) en een inventarisnummer dat bestaat uit het jaartal van
verwerving gevolgd door een letter
(in volgorde van binnenkomen).
De medailles die een referentienummer
in het Bijlokemuseum vermelden bevinden zich thans in dit museum maar
behoorden oorspronkelijk tot de verzameling van het Museum voor Schone
Kunsten.
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De prijspenning van
Stic iting Het Teyler Initiatief
PAUL BELiËN Pietet Teyler van der Hulst (1702-1778)
heeft per testament bepaald dat zijn
kapitaal, huis, bibliotheek, collecties en
andere bezittingen aangewend moeten
worden ter bevordering van godsdienst,
ter aanmoediging van kunsten en
wetenschappen en tot hulp van noodlijdende mensen. Dit werd in 1778
verwezenlijkt met de oprichting van
Teylers Stichting, waaronder ressorteren
Teylers Godgeleerd Genootschap,
Teylers Tweede Genootschap, Teylers
Museum (vanaf 1782) en Teylers Hof^e
voor minvermogende vrouwen
(vanaf 1787).
Godsdienst, kunst en wetenschap worden
door de twee genootschappen al meer
dan tweehonderd jaar gestimuleerd
door het uitschrijven van prijsvragen.
Omstreeks 1988 dacht men binnen
Teylers Stichting aan het instellen van
nieuwe prijzen. Dit idee was ontstaan
omdat men van mening was dat de
bestaande beloningen een beperkte
reikwijdte hadden, daar ze in de regel
betrekking hadden op problemen die
slechts door wetenschappelijke specialisten bestudeerd werden. Het bereik
van de nieuwe prijzen moest veel
groter worden. Zij zouden in de geest
van de stichter het besef van nieuwe
ontwikkelingen in kunst en wetenschap
en die van betreffende belangrijke
maatschappelijke problemen bij een
breed publiek moeten bevorderen.
Overdracht van kennis en inzicht zou
dus het voornaamste motief voor deze
prijzen moeten zijn. Na een nadere
bezinning en na advies te hebben ingewonnen van deskundigen, werd besloten de prijzen allereerst te richten op
de actuele en in de nabije toekomst

urgente milieuproblematiek.' Om dit
te realiseren werd in 1989 Stichting
Het Teyler Initiatief in het leven
geroepen, waarvan de stichtingsakte
werd gepasseerd op 13 december 1990.
In 1989 was al contact opgenomen
met het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
dat zeer positief stond tegenover het
project en een subsidie toekende. De
financiële overheidssteun werd gebruikt
voor twee prijzen: één voor diegenen
die zich beroepsmatig met milieuproblematiek bezighielden (prijs voor
professionelen) en een andere voor
niet-beroepsmatigen (publieksprijs) die
een bijzondere prestatie hadden
geleverd ter verbetering van het milieu.
De twee prijzen waren specifiek
bestemd voor de honorering van
kennisoverdracht op het gebied van
milieutechnologie. De werkzaamheden
van Stichting Het Teyler Initiatief en
de prijzen werden gefinancierd door
Teylers Stichting (ca. 10%) en het
Ministerie van VROM (ca. 90%).
Prijzen
Bij sluiting van de eerste inzendingtermijn op 31 januari 1991 waren
58 inzendingen binnengekomen. De
jury lette bij haar beoordeling vooral
op de volgende criteria:
- De mate waarin de initiatiefnemers
er in waren geslaagd de door henzelf
verworven kennis op milieugebied
door te geven aan anderen.
- De toepasbaarheid in de praktijk.
- De mate waarin technische innovatie
een rol speelde.
- De invloed die het initiatief kon
hebben op de milieukwaliteit in ons

land.
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De eerste prijzen werden uitgereikt
op 30 mei 1991. Het prijzenpakket
bestond voor ieder van de winnaars uit
ƒ 15.000 gulden en een replica van
de zgn. Homo diluvii testis. Dit is een
10 tot 15 miljoen jaren oud fossiel van
een reuzensalamander, dat in de
18''= eeuw beschreven werd als het
skelet van een bij de zondvloed omgekomen mens. Het werd in 1802 aangekocht en behoort sindsdien tot de
collectie van Teylers Museum.
Na de eerste prijsuitreiking heeft het
bestuur van Het Teyler Initiatief zich
beziggehouden met de vraag of de
winnaars in 1992 weer een replica van
een fossiel als aandenken moesten
krijgen. Na het inwinnen van informatie bij de prijswinnaars van 1991 bleek
echter dat zij liever een specifiek aan
Het Teyler Initiatief herinnerend voorwerp zouden hebben ontvangen. Begin
1992 werd daarom besloten een speciale
prijspenning in te stellen. De keus viel
uiteindelijk op een fraaie driedimensionale penning, vervaardigd door
Lijsbeth Teding van Berkhout (1946).
Teding van Berkhout heeft zich als
zelfstandig edelsmid te Amsterdam
gevestigd na van 1966 tot 1970 een
opleiding gevolgd te hebben aan de
Rietveld Akademie. Eerst maakte zij
voornamelijk sieraden, waarna zij zich
langzamerhand meer heeft toegelegd
op het maken van penningen en kleinplastiek. De basis van de penningontwerpen van Teding van Berkhout
bestond in de periode dat zij de penning
voor Het Teyler Initiatief maakte steeds
uit twee dezelfde vormen, die in of
over elkaar kunnen worden geschoven.
De losse elementen kunnen vaak in
verschillende standen ten opzichte van
elkaar worden gezet, waardoor nieuwe
lijnen ontstaan en het licht steeds
anders op de vlakken weerspiegeld wordt.
De abstracte werkwijze van Teding
van Berkhout sloot goed aan bij het wat
abstracte thema van de prijsvragen. De

prijspenning voor Het Teyler Initiatief
werd uiteindelijk gekozen uit bestaand
werk van de kunstenaar zodat deze op
korte termijn twee exemplaren kon
leveren, iets wat gezien de naderende
tweede uitreiking noodzakelijk was. De
penning bestaat uit drie losse elementen: twee identieke driehoeken en een
gebogen deel dat is voorzien van het
ingegraveerde opschrift 'HET TEYLER
INITIATIEF', verder zijn geen inscripties
aangebracht. Door de twee driehoeken
bijeen te brengen in de gebogen vorm,
ontstaat een nieuwe vorm en eenheid.
Het stuk is uitgevoerd in rood koper,
een materiaal dat Teding van Berkhout
vaak gebruikt.
De laatste prijsvraag
In augustus 1995 bleek dat het Ministerie van VROM de gehele reeks milieuprijzen waarbij het betrokken was wilde
evalueren en, genoopt door bezuinigingen, ook reduceren. In een gesprek
tussen een vertegenwoordiging van Het
Teyler Initiatief en de overheid werd
meegedeeld dat de betrokkenheid van
het Ministerie bij de milieuprijzen van
Het Teyler Initiatief met onmiddellijke
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De Teyler Initiatiefpenning, ontworpen
door Lijsbeth Teding
van Berkhout, 1992,
roodkoper, lS4xS5x
3 mm. Op de bovenste
foto is de penning afgebeeld zoals deze behoort
te worden neergezet.
De onderste foto laat de
penning liggend zien
zodat de tekst op de
gebogen rechthoek
zichtbaar is (foto en
collectie Teylers Museum,
Haarlem).

ingang werd beëindigd. Het Ministerie
werd echter herinnerd aan een eerder
gedane toezegging om de financiering
van Het Teyler Initiatief over 1996 en
1997 te laten doorgaan, een belofte die
na overleg in Den Haag kon worden
nagekomen.
Nadat duidelijk was geworden dat de
Het Teyler Initiatief-milieuprijzen niet
langer financieel gesteund zouden worden door het Ministerie van VROM
werd na overleg tussen het Museum,
de Genootschappen en Directeuren
voorgesteld te komen tot twee nieuwe
activiteiten:
1 Een jaarlijkse bijeenkomst waarin alle
bij Teyler betrokken groeperingen
elkaar informeren over hun activiteiten in het afgelopen jaar en hun toekomstplannen voor het komende
jaar.
2 Versterking van de interactie tussen
wetenschappers en de wetenschappelijke activiteiten binnen Teylers
Stichting. Hiertoe werd Teylers
Wetenschappelijke klankbord ingesteld.
Deze plannen werden goedgekeurd
door alle betrokkenen waarna kon
worden overgegaan tot realisatie. Dit
betekende het definitieve einde van de
Teyler Initiatief prijsvragen en derhalve
ook van de prijspenningen. De penning
is voor de laatste maal uitgereikt op
30 januari 2003 aan prof. dr. J. Joosse,
als scheidend voorzitter van Het Teyler
Initiatief. Op deze bijeenkomst van de
'Teyler-familie' is Het Teyler Initiatief

op verzoek van prof. Joosse opgeheven
omdat, zoals hij stelde, aan de doelstellingen was voldaan.
De Teyler Initiatief prijspenningen
zijn zes achtereenvolgende jaren uitgereikt. Dit betekent dat in totaal twaalf
penningen zijn toegekend. Hiernaast is
in 1993 één exemplaar van de penning
voor de collectie van Teylers Museum
aangekocht, is één exemplaar door Het
Koninklijk Penningkabinet te
Leiden verworven (aankoop 1994) en is
één exemplaar uitgereikt aan prof Joosse.
Lijsbeth Teding van Berkhout bezit ook
nog één exemplaar. Dit betekent dat in
totaal zestien stuks van deze bijzondere
penning zijn vervaardigd, zodat deze
zeldzaam genoemd kan worden.
LITERATUUR
KONING, A.J. de, Tweedelige vierkante penning
van de Amsterdamse edelsmid Lijsbeth Teding
van Berkhout, De Beeldamar (WS\) 124-126.
LKTTERIE, E , PENNINC;NIEUWS, DE BEELDENAAR

(1983) 58.
ScHARLOü, M., Vormen zonder beeld. Penningen
van Lijsbeth Teding van Berkhout, De Beeldeniuir
(1990) 138-140.
Sc;nARLOO, M. en VOK;T,\L\NN, K.M.P. l'Aite della
inedaglia olandesa, 1989-1999. Continuita e rinno-

vamento, in; Catalogo generale dclla 7a Triënnale
italiana della medaglia (Udine 1999) 232-301.
NOOT
1 Jaarverslag Het Teyler Initiatief 1990-1991;
Teyler Archief nr. 723.2 (Oud archief nr. 2753a).
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Overzicht winnaars Het Teyler Initiatief 1990-1997
Bron: Teylers Archief 723.2 (1990-1996)
Jaar

Datum
uitreiking

Prijs voor professionelen

Publieksprijs

Teyler
Archief

1990-1991

30 mei 1991

S.C de Hoo, PRISMA
(Project Industriële Successen
Met Afvalpreventie): voor
onderzoek naar preventie
van afval en emissies.

Stichting Landelijke MilieuDatabank, Sexbierum: voor een
databank, specifiek gericht op
toezichthouders bij politie en
overheden op natuur- en milieu
gebied.

723.2;
Oud Archief
n r 2753A

1991-1992

26 mei 1992

Centrum voor Landbouw
en Milieu, Utrecht: voor
verbetering mineralenboekhouding op landbouwbedrijven.

Natuur en Milieu Overijssel,
Zwolle: voor Het Milieuhuis.

723.2;
Oud Archief
nr. 2753B

1992-1993

22 april 1993

Stichting Teleac: voor de
cursus schoner produceren.

dr W.G.J.H.M. van Sark
(Rijksuniversiteit Utrecht)
en basisschool de Heerd,
Leusden: voor Zonnestroom
kan dat in Leusden?

723.2;
Oud Archief
n r 2753C

1993-1994

6 april 1994

De Consumentenbond: voor
de Persoonlijke Milieutest.

SKOP (Stichting voor Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten): voor een
geïntegreerde herbebossingsen dorpsontwikkelingsproject
in Zuid-Senegal.

723.2;
Oud Archief
n r 2753D

1994-1995

26 april 1995

SEP (N.V Samenwerkende
Elektriciteitsproductiebedrijven, Arnhem): voor
het project rookgasontzwaveling Belchatow in
Polen.

02, Rotterdam
(Vereniging voor milieugericht 723.2;
ontwerpen): voor het integreren Oud Archief
van milieuaspecten in het ontn r 2753E
wikkelingsproces van producten.

1995-1996

26 april 1996

De Marke Stichting Proefbedrijf voor Melkveehouderij
en Milieu: voor het ontwikkelen en demonstreren van
een zo rendamel mogelijk
bedrijfssysteem voor grondgebonden melkveehouderij
dat voldoet aan toekomstige
stringente milieunormen.

Milieugroep Winschoten: voor 723.2;
Op weg naar een volledige
Oud Archief
recycling. Bevordering van her- n r 2753F
gebruik van huishoudelijk afval.

1996-1997

15 mei 1997

J. Vink, Science Productions:
voor Gif om te vreten en
andere educatieve films op
het gebied van (milieu)biotechnologie.

J. Dierkx: voor Solar Cooker
Project, een kooktoestel dat
werkt op zonne-energie.
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723.2;
Oud Archief
n r 2753G

Dirks 37
M. VAN DER In zijn standaardwerk over de N e d e r ^^•^^ landse penningen 1813-1863 beschrijft
Mr. Jacob Dirks onder n u m m e r 37 met
als titel Ontwerp van eene zeer groote
medaille ter gelegenheid van de aanneming
der Constitutie, twee ontwerpschetsen
voor de voor- en keerzijde van een
penning.' H e t zal duidelijk wezen dat
de tekeningen dan wel groot mogen
zijn, maar dat de penning zelf op een
kleiner formaat zou worden uitgevoerd.
D e schets voor de voorzijde laat binnen
een lauwerkrans het naar links gewende
portret zien van Willem I als Souverein
Vorst, waarvan het omschrift WILLEM

gedenkpenning.^ Daarbij kwam onder
andere de totstandkoming van de
strooipenning aan de orde; thans volgt
het lot van de gedenkpenning. Vermeld
werd dat de Commissaris-generaal tot
de zaken der Financiën Canneman aan
Spaen c.s. verzocht het plan verder uit
te werken. Gelijk met een voorstel voor
de strooipenning bij de inhuldiging
leverde het gezelschap op 10 maart
1814 de volgende beschrijving in voor
een penning ''als zoude kunnen geslagen
worden tot een gedenkteken van deze
heugelijke gebeurtenis^^:
Beschrijving

FREDERIK PRINCE VAN ORANJE EN
NASSAU SOUVEREIN VORST DER VEREENIGDE NEDERLANDEN getuigt. Onder
het portret staat de tekst GEHULDIGT
MAART / 1814. D e schets voor de keerzijde toont een vrouwspersoon dat,
terwijl zij een juk vertrapt, een tekstrol
m e t het opschrift GRONDWET 1814
toevoegt aan twee andere rollen die
met de opschriften 1579 en 1648 op
een altaar liggen waarachter een leeuw
met zwaard en pijlenbundel de wacht
houdt. H e t omschrift s' LANDS ONAFHANGLYKHEID EN VRYHEID wordt in
de afsnede vervolgd met de woorden
GEGROND, ERKEND, BEVESTIGD. Veel
meer dan dat de tekeningen zich
destijds in de collectie van de schrijver
bevonden voegt Dirks hier niét aan toe.^

van eene Medaille ter gelegenheid van
de Aanneming
der Constitutie
op de Voorzijde
het bo7-stbeeld van zijne Koninglijke
Hoogheid
met het randschrift
Willem Fixderik Prince van Oranje
Nassau
Souverein Vorst der vereenigde Nederlanden
En op de exerque
Gehuldigd
Maart 1814
op de keerzijde
Een altaar waarop liggen tzvee rollen
papier, met uithangende Zegelen, op een
van welken het jaartal 1579, op het ander,
1648, staande op een voet des altaars den
gekroonden Leeuw der vereenigde Nederlanden, met den bundel pijlen en het
zwaard. De Nederlandsche Maagd staat
nevens het altaar, op het zelve met de regterhand ter neder leggende eene rolle, met
de woorden Grondwet 1814

H e t ontwerp
Onlangs beschreef ik in dit tijdschrift
hoe de heren Spaen, d'Yvoy, Van Wijn
en Van der Lelij in maart 1814 voorstelden om de inhuldiging van Willem
I als Souverein Vorst luister bij te
zetten door het uitdelen van strooipenningen en het uitgeven van een

Het altaar rust op eene verhevene
grondslag van twee trappen, de maagd zet
den regtervoet op den eersten trap, midderwijl zij onder haren linkervoet vertreedt
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Amsterdam. Deze instelling was in
1808 door Lodewijk Napoleon
opgericht naar Frans voorbeeld. Haar
activiteiten waren verdeeld over vier
afdelingen. Klassen genoemd. De
Eerste Klasse hield zich bezig met de
Willem I stemde met dit voorstel in en natuurwetenschappen, de Tweede met
de Nederlandse geschiedenis en letterbelastte Commissaris Canneman met
de uitvoering van het project. Canneman kunde, de Derde met de klassieke
overlegde de zaak eerst mondeling met oudheden en letterkunde, met de
buitenlandse geschiedenis en met de
de Inspecteur Generaal van het Muntoosterse talen en de Vierde Klasse
wezen W.A.A. Poelman en verzocht
tenslotte met de schone kunsten.
hem daarna op 15 maart 1814 officieel
Mogelijk
werd de aandacht op het
om advies uit te brengen over de
Instituut
gevestigd
door het onthaal
vervaardiging "eener Medaille of gedenkdat Willem I daar op donderdag
penning ter vereeuwiging van het groote
feest der Natie het welk de bevestiging van 31 maart 1814, daags na zijn
inhuldiging in Amsterdam, te beurt
het Doorluchtig Huis van Oranje en de
Nederlandsche onafhankelijkheid tevens tot viel. Van deze ontvangst, waarvan het
programma onder andere een lierzang
doel heef.
op het herstel des vaderlands en de
Zoals in het vorige artikel werd
voordracht
van een Latijns vers met als
beschreven heeft Poelman hiertoe bij
titel
Gulielmo
Frederico Auriaco
de graveur Hendrik Lageman geïnforNassouio
Belgarum
Foederatorum
meerd of misschien het onafgewerkte
Principi
Feliciter
{behelzende
eene
portretstempel, waaraan deze eind 1813
uitboezeming van heilwenschen over den
begonnen was ten behoeve van de
Souvereinen Vorst") vermeldde, zal de
muntstempels voor gouden dukaten,
vorst
volop genoten hebben.
voor de gedenkpenning te gebruiken
een verbroken juk en kluisters. Met dit
onderschrift
!? Lands onafhankelijkheid en Vrijheid.
En op de Exergue.
Gegrond, erkend, bevestigd.

zou zijn. De graveur meende dat het
formaat van dat portret echter veel te
klein was voor een zilveren penning.
Het graveren van een nieuw portret
zou hem zoveel tijd kosten dat de penning zeker niet vóór de inhuldigingsplechtigheid op 30 maart 1814 gereed
zou zijn. Canneman rapporteerde dit in
de kabinetsraad waar besloten werd om
zich bij de aanstaande festiviteiten tot
een strooipenning te beperken.
De eerste serie tekeningen
Het idee van een gedenkpenning op
het aannemen van de grondwet door
Willem I was hiermee niet van
de baan. De verdere ontwikkelingen
zouden zich echter buiten Poelman en
het munthuis om afspelen en concentreerden zich op het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen,
Letterkunde en Schoone Kunsten in

Kort na dit bezoek, op 8 april 1814,
zond Commissaris Canneman de
beschrijving die Spaen c.s. voor de
gedenkpenning hadden gemaakt aan de
Vierde Klasse van het Instituut. Hij
vroeg om commentaar en verzocht
tevens of de Klasse, waarin een aantal
van Nederlands meest gerenommeerde
kunstenaars zitting had, aan de hand
van de beschrijving een ontwerptekening
wilde vervaardigen. De Klasse besprak
dit verzoek in haar vergadering van
25 april 1814. Daar werd een commissie samengesteld bestaande uit de leden
R. Vmkeles, C.H. Hodges, B.W.H.
Ziesenis, A. de Lehe, L. Moritz en de
voorzitter van de Klasse C. Apostool,
om haar gedachten over deze zaak te
laten gaan.
Op de vergadering van 9 mei 1814
bracht deze commissie reeds enkele
ontwerpschetsen ter tafel. Bij de

DE BEELDENAAR 2003-5
191

commissieleden waren echter bezwaren overhandigen van de tekeningen aan
gerezen ^'omtrent de welstandigheid,
Willem I ook de bezwaren van de
smaak en uitvoering'^ vAn Spaens ontwerp, Klasse tegen het ontwerp zou doorge''^gelijk ook omtrent het randschrift, waar- ven. Over Lageman merkte Six
van de zin noodwendig afgebroken werd, overigens op het zelf ook belangrijk te
wanneer men een gedeelte van hetzelve
vinden voor dit project het stift van een
moest plaatsen op de exergue, terwijl men vaderlandsch kunstenaar te gebruiken.
tevens m.oest in bedenking geven, dat het
zoo hier, als in alle handen steeds het vol- De tweede serie tekeningen
standig gebruik is geweest, om de bijschrif- Op 21 mei 1814 berichtte Six de
ten op de gedenkpenningen te stellen in de Vierde Klasse dat Willem I het met
Latijnsche tale". Er werd besloten dat
de Klasse eens was dat (zoals de
Apostool, die binnenkort toch naar
notulen van de Klasse het uitdrukken)
Den Haag zou reizen, de tekeningen
niet één van de ingeleverde tekeningen
op het Departement van Financiën
de sierlijkheid bezat die mogelijk was
zou overhandigen en gelijk de
geweest als men niet aan Spaens
bezwaren kenbaar zou maken. Tevens
beschrijving gebonden was geweest.
zou hij namens de Klasse adviseren
Ditmaal werd de Klasse uitgenodigd
om Hendrik Lageman het graveren van een nieuwe tekening te vervaardigen
de stempels voor de gedenkpenning op en daarbij zo veel als nodig was mocht
te dragen.
afwijken van de oorspronkelijke
Secretaris van Staat voor de Financiën beschrijving. Alleen de rollen met de
jaartallen 1579, 1648 en 1814 èn de
Six van Oterleek, die inmiddels onder
deze titel de functie van Canneman had Nederlandse Maagd dienden behouden
te blijven, twee aspecten van Spaens
overgenomen, nam de tekeningen van
ontwerp die Willem I blijkbaar erg
Apostool in ontvangst. Hij bleek er
hadden aangesproken. Bovendien
aanvankelijk tevreden mee en meende
mocht het Instituut een voorstel doen
dat ze allezins voldoende zouden zijn.
voor
een toepasselijk opschrift in het
Hij had echter ook oor voor de aanLatijn.
merkingen die de Klasse op het ontwerp
van Spaen had. Apostool had nog opOpmerkelijk is dat Six zijn brief aan
gemerkt dat men "van de bekwaamheden de Klasse besloot met het verzoek de
en het kunstvermogen van de Leden der
inhoud ervan als vertrouwelijk te
Vierde Klasse het beste ontwerp had
beschouwen, omdat de zaak eigenlijk
kunnen verwachten, wanneer het Gouver- niet tot zijn bevoegdheden behoorde:
nement slechts deszelfs oogmerk had opge- "Het onder'werp dezer niet geschikt zijnde
geven, zonder de klasse te binden aan een om door mij in mijne Qiialiteit op eene
dusdanig ontwerp, waarbij zich in de uit- ojficieele wijze te worden behandeld, gelieve
voering zeer vele zwarigheden opdeden ". UwEd deze als confidentieel aan te
Het lijkt er dus op dat de Klasse zich
merken, en den inhoiid ook als zodanig aan
enigszins gepasseerd voelde dat zij
Uwe mede leden van het instituut te comniet direct bij het ontwerpen van de
municeren". Dit zal de reden zijn dat
gedenkpenning betrokken was geweest. niets over het project terug te vinden
Dat haar leden het beter zouden
is in de archieven van het Departement
hebben gedaan bleek volgens haar
van Financiën of het Kabinet des
notulen uit het feit dat de ontwerpKonings. Gelukkig heeft de Vierde
tekeningen die Six het meest geschikt
Klasse haar bemoeienissen met deze
leken juist die schetsen waren die het
zaak in haar notulen bijgehouden.^
meest van Spaens beschrijving afweken.
De eerste opdracht aan het Instituut
Six sprak met Apostool af dat hij bij het had zich nog beperkt tot het vervaardigen
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van een ontwerpschets naar Spaens
beschrijving. Hiervoor was de kunstzin
van de leden van de Vierde Klasse
toereikend geweest. Nu tevens het
allegorisch weergeven van een geschiedkundige gebeurtenis èn het ontwerpen
van een Latijns omschrift aan de orde
kwamen, heeft Apostool gemeend de
Tweede en Derde Klasse van het
Instituut (Nederlandse geschiedenis
respectievelijk klassieke letterkunde)
niet te kunnen passeren. Hij verzocht
beide Klassen dan ook elk twee leden
af te vaardigen om in de reeds
bestaande commissie zitting te nemen.
Eind mei 1814 kon de commissie
namens de Tweede Klasse worden
uitgebreid met W. Bilderdijk en J. de
Vries. De Derde Klasse meende dat
zij voorlopig niet veel inbreng kon
hebben, maar was wel bereid mee te
werken; het is niet duidelijk of zij ooit
aan het project heeft deelgenomen.
Op 20 juni 1814 was de 'brede' commissie zover gevorderd dat Apostool
de leden van de Vierde Klasse ter
vergadering enkele resultaten kon laten
zien, in de vorm van ontwerptekeningen
van de hand van Vinkeles, De Lelie,
Moritz en Ziesenis. Apostool vertelde
de leden van de Vierde Klasse op

1 augustus 1814 dat hij deze nieuwe
tekeningen inmiddels aan Ziesenis had
toegezonden. Deze had ze persoonlijk
aan Secretaris van Staat Six
overhandigd en daarvan schriftelijk
rapport uitgebracht. In dit rapport valt
één raadselachtige zin op: Six bleek
^^bekommerd (...) voor eene goede uitvoering hier te Lande, hoe gaarne Zijne
Excellentie bij voorkeur Zijne Landgenoten
wenschte te emploijeren". Met dit verslag
van Apostool verdwijnt het onderwerp
uit de notulen van het Nederlandsch
Instituut.
De beoogde penning op het aannemen
van de Constitutie is nooit vervaardigd
en niets wijst erop dat zelfs maar een
begin is gemaakt met het graveren van
de stempels. De raadselachtige opmerking van Secretaris van Staat Six wijst
erop dat hij niet verwachtte dat
Hendrik Lageman in staat was de
stempels te vervaardigen. Het is bekend
dat de Amsterdamse graveur de laatste
jaren van zijn leven (hij zou in 1816
overlijden) met een slechte gezondheid
te kampen had. Hij blijkt medio 1814
ook andere opdrachten voor penningstempels niet tot een goed einde te
hebben gebracht.' Waarschijnlijk is dit

Dirks S7
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aangeboden.
De tekenaar was mogelijk C.H.
Hodges; de stijl van het portret doet
zeker denken aan de schetsen die
Dirks 37
Het zal inmiddels duidelijk zijn geworden Hodges in december 1813 heeft vervaardigd voor de beeltenis van Willem I
dat de schets die Dirks onder nummer
op de dukaat. Bij het toeschrijven aan
37 heeft beschreven bestemd was voor
een kunstenaar moet natuurlijk worden
de gedenkpenning die de Nederlandse
overheid in 1814 heeft willen laten ver- bedacht dat de afbeelding in Dirks niet
de originele ontwerptekening is, maar
vaardigen ter herinnering aan het aannemen van de grondwet door Willem I. een gravure die naar voorbeeld daarvan
is vervaardigd.
Omdat de uitvoering nog volkomen
overeenkomt met de oorspronkelijke
Opvallend is de krans, die op de
beschrijving van Spaen c.s., ook wat
tekening van de voorzijde rond Willems
betreft het Nederlandstalige omschrift, portret is aangebracht. Mogelijk is dit
moet het één van de schetsen zijn
een poging geweest om het (te klein
geweest die de Vierde Klasse in mei
veronderstelde) portretstempel van
1814 aan Secretaris van Staat Six heeft
Lageman toch voor de gedenkpenning
de reden geweest dat het gehele project
niet is doorgegaan.

Onhekende vervaardiirer, Ofitwefpschets voor
gedenkpenning op het
aannemen van de constitutie in 1814, collectie Het Nederlands
Muntmuscum
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te kunnen benutten. Mocht dit werkelijk de opzet zijn geweest, dan kan men
uit het formaat van het portret op de
strooipenning (geslagen met Lagemans
portretstempel) en de verhoudingen in
Dirks' afbeelding berekenen dat de
gedenkpenning een diameter van circa
32 millimeter was toebedacht.
De tekening in Dirks is niet het enige
dat aan dit penningproject herinnert. In
Het Nederlands Muntmuseum bevindt
zich een ontwerptekening die geheel
overeenkomt met de beschrijving die
Spaen voor de voorzijde van de
gedenkpenning heeft voorgesteld,
inclusief het opvallende titelomschrift
en de tekst GEHULDIGD MAART 1814 in
de afsnede. Deze tekening moet eveneens voor hetzelfde penningproject zijn

vervaardigd. Het is niet bekend wie de
vervaardiger van deze tekening is
geweest.
NOOT
1 J. Dirks, Beschrijving der Nederlandsche of op
Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen, geslagen tusschen November 1813 en
November 1863 (Verhandelingen uitgegeven
door Teyler's Tweede Genootschap, Nieuwe
Reeks, derde deel) Haarlem 1889
2 Het is niet bekend waar de tekening zich thans
bevindt
3 M. van der Beek, Onbeschrijflijk is het
genoegen - de portretdukaat van Willem I, De
Beeldenaar 26/5-6 (september-december 2002):
267-280
4 Provinciaal Archief Haarlem 175 dossier 141 P
234 t/m 247
5 Zie Dirks blz. 34 noot 1
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Over middeleeuwse valsmunterij

L.M.J. BOEGHEiM

Inleiding

Gegevens over middeleeuwse munten
zijn over het algemeen schaars. Vele
munten werden in de loop der tijden
versmolten of zijn verloren geraakt.
Ook is in een aantal gevallen nauwelijks
vast te stellen of het echte munten of
nabootsingen betreft. Vooral de barbaarse
typen met onleesbare omschriften
geven aanleiding tot verdenking en
sluiten identificatie veelal uit. Het mag
dan ook geenszins uitgesloten worden
geacht dat onder dergelijke typen valse
stukken voorkomen.
Plakkaten of andere schriftelijke
bronnen ontbreken vóór 1200 vrijwel
geheel, natuurlijk ook die over valsemunterij. Eerst tegen het einde van
de 13'^ eeuw duiken enkele beschrijvingen op.
Grolle, aan wie wij een uitstekende
en gedetailleerde studie over valsemunterij en hetgeen ermee samenhangt, te danken hebben, merkt in zijn
standaardwerk over de graven van
Holland terecht op dat zolang er
munten bestaan ze worden nagemaakt
of frauduleus gemanipuleerd.' Werd
valsemunterij in de vroege middeleeuwen nog als beroving van de armen
of zelfs als heiligschennis beschouwd,
zo begon men dit misdrijf omstreeks
1200 veel meer als een inbreuk op de
prerogatieven van de vorst te zien. Dit
gewijzigde inzicht in de maatschappelijke structuur had ook een wijziging
in de strafmaat tot gevolg. Werd oorspronkelijk volstaan met een symbolische
straf als het afhakken van de hand
waarmee het misdrijf was gepleegd,
later vond bestraffing plaats als hoogverraad met de doodstraf. Deze werd
aanvankelijk voltrokken als ketelstraf.

waarbij de veroordeelde verbrand werd
in kokende olie of water, later door
ophanging, wurging of onthoofding.
Als andere straffen werden verbanning,
nageling aan de schandpaal en
brandmerking toegepast.
De toename van de handel in onze
streken, gepaard gaande met de invoering van grotere zilveren munten
en met de terugkeer van het goud, zal
er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen
dat het lucratieve vervalsen van munten
toenam. Hoewel vervalsingen nagenoeg
altijd worden ontdekt, is de kans op het
vinden van de dader(s) vele malen
kleiner. Valse munten zijn altijd net even
anders dan echte en dat doet ze veelal
in de smeltkroes belanden.
Valse munten in de Zuidelijke
Nederlanden
Hoewel ongetwijfeld ook in de Noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen valsemunterij zal zijn voorgekomen, is hierover behalve het
uitstekende artikel van C. de Graaf,
weinig bekend.' Daarentegen zijn uit
Brabant en Vlaanderen meer gedetailleerde gegevens overgeleverd. Het was
vooral Georges Cumont die hiertoe
enkele belangrijke bijdragen heeft
gepubliceerd, die onderstaand worden
beschreven.
Vooral de leeuwengroot werd veel
vervalst, vaak voorzien van een dunne
zilverlaag, die nauwelijks in staat bleek
de koperlaag te verhullen.
Het kwam destijds ook nogal eens
voor dat de vervalsers de beeldenaar op
de voorzijde van een bepaalde munt
combineerden met de keerzijde van een
andere munt uit een ander gebied.
Hierdoor ontstonden de meest bizarre
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Jean d'Audenarde, leenheer van Lessines,
monetaire onmogelijkheden: een
om advies. In gemeenschappelijk overcavalier van Guillaume d'Avesnes met
leg werd besloten dat deze misdadiger
op de keerzijde de beeldenaar van een
groot van Alost; een groot op naam van ter berechting moest worden overLouis de Crécy met op de keerzijde
gedragen aan de Graaf van Vlaanderen.
Jean van Luxemburg; een derde groot
Of zulks is geschied en hoe het de
op naam van Gent met op de keerzijde betrokkene verder is vergaan vermeldt
het wapen van Halen; esterlins van Jan
de historie helaas niet.'
de Blinde, graaf van Luxemburg, die op
de keerzijde de naam Aix la Chapelle
Rekem 1386
vermelden; de adelaarsgroot van Karel
Ook in het Limburgse Rekem, gelegen
IX van Luxemburg die op de keerzijde
op ongeveer 10 km stroomafwaarts van
de aanduiding van het atelier van Bonn Maastricht, werd aan echte valsmunterij
aangeeft; de derde groot op naam van
gedaan.
Louis de Crécy en op de keerzijde de
In 1386 ontsnapte hier Hendrik van
aanduiding van de munt van
Stein-Diepenbeek, baron van Rekem
Antwerpen; een poortgroot van een
van 1350 tot 1397, ternauwernood aan
heer van Hoorne met op de keerzijde
een veroordeling als medeplichtige
de tekst MONETA MERAUDE;
aan valsemunterij, toen Thomas Ie
raadselachtige esterlins met het
Carpentier en Janin Guillotiau hadden
opschrift I COMES HANONIE - P COMES bekend in Rekem valse munten te
DIAERE; andere van Guide
hebben geslagen. Dit misdrijf vond
Dampierre met de naam van de Munt
nota bene plaats onder toezicht van
van Mons en van Maubeuge; enz. enz.
de plaatselijke muntmeester Jacques de
Van dit soort vervalsingen heeft men
Iburnai, die zelf echter gelukkig kon
de daders overigens voor zover bekend
ontsnappen. Beide valsemunters werden
nooit achterhaald, hoewel er aanwijzin- opgehangen."*
gen bestaan dat een aantal uit Engeland
afkomstig zou zijn.
Namen 1390
In 1390 werd Willem Vanders uit Namen
gearresteerd wegens valsmunterij. Hij
Lessines 1289
bekende reeds 13 jaar op diverse plaatEén van de oudst bekende gevallen
sen vals geld te hebben vervaardigd en
van valsemunterij speelde zich af in
er grof aan te hebben verdiend. Verder
het Vlaamse Lessines, een plaatsje
gaf hij toe diverse in Brabant woonhalverwege Brussel en Doornik. Valsmunterij kwam in Vlaanderen tegen het achtige personen te hebben opgelicht.
Hij werd veroordeeld tot de ketelstraf
einde van de 13*= en het begin van de
14<^ eeuw veelvuldig voor. Ongetwijfeld d.i. verbranden in kokende olie of
water. Deze straf had ook een symbolizijn de trieste gebeurtenissen tijdens
sche betekenis: de vervalsers hadden
het bewind van Gui de Dampierre,
immers metaalspijs gekookt voor hun
Robert de Béthune en Louis de Crécy
misdrijf 5 Aan kosten werd tien pond
(1280-1346) op de productie van de
berekend, terwijl eene groten ketele daer
valsemunters van invloed geweest.
een man in ghesoden wert was geleverd
Op 2 september 1289 werd door de
door Jan de Winde op 18 februari.
autoriteiten van Lessines een valsemunter op heterdaad betrapt en
gevangen genomen. Daar de plaatselijke Brussel 1399
autoriteiten zelfs niet wisten onder
In oktober 1399 werd in Brussel
wiens competentie de berechting van
Chretien Calf gearresteerd, die valse
valsemunterij viel, wendden ze zich tot munten zou hebben vervaardigd. Hij
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Brabant, Etienne de Nederalphen, zich
werd in zijn woning in de rue SainteCathérine aangehouden, alwaar ook de vergezeld van de drost Henri van der
Lecke en enige manschappen, op
valse munten werden aangetroffen.
5 december 1400 naar Oosterwijk en
Calf werd in Brussel terechtgesteld
vandaar naar Waalwijk. Hun opdracht
op de wijze als voor valse munters
was Jean Michiels te arresteren, daar
gebruikelijk, namelijk in kokend water.
deze in Waalwijk munten had laten
De beide rakkers die Calf hadden
slaan voor Jan heer van Brederode.
betrapt en gevangen genomen, ontDe reis duurde 6 dagen en kostte
vingen ieder zes Hollandes goudguldens,
I9V2 dubbele kronen van Hainaut
maar in dit bedrag waren de kosten
(92 Vlaamse groten), hetgeen overeenvoor gevangenhouding inbegrepen.
kwam met 26 francs en 26 Vlaamse
Bovendien moesten nog vier Franse
kronen worden betaald aan de eigenaar groten.
van de woning van Calf als schadeloosJohanna en Wenceslas (1355-1383)
stelling.
hadden in 1364 Waalwijk aan de heer
De beul van Brussel, Pierre de Cock van Brederode verkocht, onder voorwiens normale loon twee pond bedroeg, waarde dat er geen kasteel mocht worden
gebouwd. De vroegere stadsarchivaris
verlangde drie Hollandse guldens ter
van 's-Hertogenbosch, C.R.Hermans,
waarde van 52 Vlaamse groten, voor
geeft aan dat in de 15'= eeuw in Waalwijk
levering van stro, hout en verder toebehoor benodigd voor de executie. Alle of Gansoijen een belangrijke Munt
onkosten tezamen bedroegen 989 pond bestond.
en 4 schilling loon.
In 1387 wordt Willem van Brederode
De onkosten werden zoveel mogelijk genoemd als heer van Waalwijk en in
1400 Jan van Brederode. Het is dus
gedekt uit de verkoop van de inboedel
deze laatste waarvan in dit geval sprake
van Calf, die verbeurd was verklaard.
is. Gansoijen, thans deel uitmakend van
De inboedel was tevoren geschat door
Heusden, was eertijds een belangrijke
de vendumeesters van Brussel, die het
heerhjkheid met hoge, midden en lage
zaakje overnamen voor een bedrag van
rechtspraak en er was een oud kasteel.
423 pond en 12 schilling.
Op grond van een oorkonde van Jan
De algemene ontvanger, tot wiens
van Brederode neemt Hermans aan dat
bevoegdheden ook de vervolging van
de heerhjkheden Gansoijen en Waalwijk
valsemunters behoorde, moest zich
om strijd in het bezit zijn geweest van
vanzelfsprekend ook met deze zaak
het huis Brederode.
belasten. Hij moest hiervoor enkele
malen naar Haelen en op één van zijn
In een oorkonde uit 1400 die door
ritten verloor hij een paard dat dood
Jan van Brederode is verleend aan de
viel tussen Haelen en Brussel. Over de
werklieden van de Munt te Waalwijk is
oorzaak vermeldt de geschiedenis niets, reeds sprake van een muntmeester, werkmaar wellicht was het arme dier te veel luijden ende munteren van de munten van
opgejaagd. Wel reclameerde de ontvan- onsen landen van Waalwijk ende andissens
ger een bedrag van 12 Franse kronen.''
ons toebehoorende. Waarschijnlijk
betwistte Johanna de muntrechten van
Waalwijk en was het haar bedoeling
Waalwijk 1400
Hertogin Jeanne van Brabant (1383-1406) deze grondig te doen controleren,
waartoe Etienne de Nederalphen de
scheen eind 1400 verdenkingen te
opdracht ontving.
hebben opgevat jegens Jean Michiels,
muntmeester van de heer van BredeAannemelijk is echter dat Jean Michiels
rode te Waalwijk. In haar opdracht
erin slaagde zich te rechtvaardigen en
begaf de algemene ontvanger van
dat hij kon bewijzen het recht te hebben
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om in Waalwijk munten te mogen
slaan. Dit blijkt wel uit het feit dat we
Jean Michiels enkele jaren later tegenkomen als muntmeester van Jan IV
hertog van Brabant (1415-1427) te
Vilvoorde (1417), te Maastricht
(1418-1419) en te Brussel (1420-1421).
Het lijdt geen twijfel dat hier sprake is
van één en dezelfde persoon. Als hij
zich daadwerkelijk met valsmunterij
zou hebben bezig gehouden, zou zeker
wel sprake zijn geweest van een heel
wat minder vriendelijke afloop van dit
verhaal.
Haelen (Limburg) 1404
In juli 1404 werd in Haelen op last van
de meier Lybrecht Zauwen het duo
Arndt Sans en Jan Winterbacker na
twee dagen te zijn achtervolgd, aangehouden wegens valsmunterij.
Volgens het rekeningenboek van de
ruwaard van Brabant, Antoine van
Bourgondië (1342-1415), waren beide
in het bezit van valse koperen munten.''
Het tweetal bekende in Pietersheim bij
Lanaeken mijten van Filips de Stoute,
graaf van Vlaanderen (1342-1404) en
van Willem II, graaf van Namen (13911418) te hebben gewrocht en gemunt.^
De heerlijkheid Pietersheim bezat een
eigen muntatelier vanaf het begin van
de 14« eeuw tot 1410.'' Beide valsemunters hebben wellicht daar hun beivep
geleerd of zelfs uitgeoefend.
Hun wachtte de doodstraf. Daar
bleef het echter niet bij. Na hun aanhouding werden zij aanvankelijk opgesloten in Haelen en vervolgens
overgebracht naar Trois Fontaines bij
Vilvoorde om te worden gefolterd
igearbeit ende gepijnt). Mogelijk is hier
de gevangenis van Trois Fontaines
bedoeld, die gelegen was in het bos
van Soignes, niet ver van Rouge Cloïtre en Anderghem. Gedurende de reis
werden de gevangenen door acht ruiters bewaakt.
De foltering was het werk van de al
eerder gemelde Pieter de Cock, de

beul van Brussel {der stadt hangedief).
Hierbij waren ook drossaard Henri
van der Lecke, drost bij de balie van
Brabant en Coolscamp, de raadsheer
van de hertog aanwezig. Van der Lecke
had inmiddels ook bezoek ontvangen
van de meier van Trois Fontaines, die
hem uitvoerig over het gebeurde had
ingelicht.
De gevangenen werden hierop naar
Haelen teruggebracht waar ze acht
dagen in de gevangenis verbleven.
Alle betrokkenen, de drie Brabantse
wachters, de boswachters van het bos
van Soignes en de beide beulen, die aan
de terechtstelling deel moesten nemen
verbleven drie dagen in Haelen in de
herberg Du Casque {De Helm), gehouden door de waardin Isabelle Bellen.
Bovendien logeerden ook Guilleaume
Tonsus, de generale ontvanger van
Brabant en de burggraaf van Trois
Fontaines, Jean Thuyn, in deze herberg.
Ze moesten op de terechtstelling
toezien. De kosten voor hun verblijf
bedroegen 13 Franse kronen en
13 plaques. Het is echter niet geheel
uitgesloten dat de lasten van het
verblijf van de burggraaf uiteindelijk
niet ten laste zijn gebracht van de ontvanger van Brabant, hetgeen wellicht
de verklaring vormt voor het verschil in
het berekende en betaalde bedrag als
onderstaand aangegeven.
Men vindt overigens nergens
vermeld dat de beide ongelukkigen hun
misdrijf zouden hebben bekend, maar
gezien de martelingen waaraan ze werden blootgesteld, is zulks wel aannemelijk. Wellicht is dat de reden dat ze in
Haelen nogmaals werden gefolterd, ditmaal door Gilles, de beul van Tienen.
Deze laatste genoot tot slot de eer de
gevangenen te mogen vastketenen in
een ketel en hen in een beetje water te
koken. Gilles, blijkbaar zuinig van aard,
had te weinig water gebruikt, waardoor
de ketel achteraf volledig vervormd
bleek door de hitte en zodoende
onbruikbaar was geworden.
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De uitgaven voor de executie waren
aanzienlijk, zoals uit onderstaande

1)
2)

3)

4)

opgave blijkt:

Huur van 2 paarden om de valsemunters te achtervolgen:
6 mottoenen
= 81 d.
= 6 s. 9 d. groten
Onkosten voor het transport van Haelen naar Trois Fontaines onder begeleiding van 8 ruiters. Hierbij werden ook gerekend de reiskosten van de meier
van Trois Fontaines naar de drossaard van Brussel. Hiervoor gebruikte hij 2
paarden en bleef er 2 dagen:
8 mottoenen
= 108 d.
= 8 s. 12 d. groten
Loon van de bewaker (vruynteneer) van de gevangenis van Haelen om de valsemunters gedurende 8 dagen te houden:
10 mottoenen
= 135 d.
= 11 s. 3 d. groten
Loon van de kastelein Janne Thuyn van Trois Fontaines om hen 8 dagen te
houden:
= 40 d.
= 3 s. 4 d. groten

5)

Aan Jeanne Suetine, Janne Tenenpott en Janne van der Mouter, bewakers van
Trois Fontaines {roiicken in Brabant):
= 40 d.
= 3 s. 4 d. groten

6)

Aan Heynen Moorckman en Heynen Moore, boswachters (vorsters in Zonien)
om de gevangenen van Trois Fontaines naar Haelen te brengen:
= 3 s. 4 d. groten
= 40d.

7)

Aan Gilles de beul van Tienen:
6 mottoenen
= 81 d.

6 s. 9 d. groten

Aan Pieter de Cock de beul van Brussel
5 kronen
= 200 d.

16 s. 8 d. groten

Aan Brier, leverancier van de kookketel:
3 kronen 14 plaketten

11 s. 2 d. groten

8)
9)

10) Aan Isabella Belien, waardin van de herberg "Du Casque":
13 kronen 13 plaketten
= 44 s. 5 d. groten
Totaal:
5 £ 16 s. groten
In werkelijkheid betaalde Willem Tonsus,
de generale ontvanger van Brabant, 4 £
1 s. 7 d. groten, dus 1 £ 14 s. 5 d. minder dan de totale som. Dit verschil vindt
waarschijnlijk zijn oorzaak in een
dubbele boekhouding. De onkosten van
zulk een proces in vergelijking tot het
jaarloon van de ontvanger van Brabant
bedroegen ongeveer I/IO van diens
loon, daar hij 50 £ of 300 Franse kronen
verdiende.
De aanwezigheid van de generale
ontvanger wordt verklaard omdat hij
het recht en de plicht had tot opsporing

en gevangenneming van alle valse munters. De privilegebrieven, waarin hij kort
tevoren door Antoine van Bourgondië
met deze rechten was bekleed, maakten
hiervan speciaal gewag:
Item dat onse voirs, overste rentmeester
van Brabant mach vaen arresteren ende
in gevanckenisse leggen, inden lande van
Brabant alle valsch munteneren ende
ander msdaders also ven-e dat sine
ambacht toehout om die te houden in
gevanckenissen ende daer met voirt te
werden gedaen alsoot behoren sal na
recht ende reden.
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Conclusie
Aan de generale ontvanger was een
Ofschoon valsemunterij in de schoutsjaarwedde van 300 Franse kronen
rekeningen en correctieboeken tametoegekend, waarbij de kosten voor
opsporing te zijnen laste kwamen, doch lijk veelvuldig wordt vermeld, treft
men zelden uitvoerige beschrijvingen
de baten - b.v. voortkomende uit de
verkoop van inboedels - te zijnen gun- aan. Evenals in de hier geciteerde
ste. (Mitten rechten, pourfiten, opcomingen gevallen zijn de gegevens in de regel
ende vervallen gewoenlic ende geplogen vanbeperkt tot een opgave van de kosten.
outs tot hertoe ende daer toebehorende). Zelden vindt men de soort valse munt
vermeld.
Men schonk in de middeleeuwen
Een onderzoek zonder resultaat
geen aandacht aan de technische
In de rekeningen van de algemene ontaspecten van de valse munt en al evenvanger Willem Tonsus over de periode
min aan de sociale omstandigheden
van Sint Jan 1404 tot en met Sint Jan
1405 komt een vermelding voor van een waaronder het misdrijf werd begaan.
Hierdoor beschikken wij helaas over
onderzoek dat in augustus 1404 heeft
plaatsgevonden.'" Er waren valse zilveren weinig bijzonderheden. Wellicht dat
onderzoek in de toekomst hierin verbotdragers (lions heaumés) opgedoken
andering kan brengen. Er zijn nog
naar voorbeeld van de Vlaamse stukken
genoeg bronnen die gedetailleerd
van Philips de Stoute.
Aan een wisselaar uit Diest was gevraagd onderzocht kunnen worden.
botdragers tot een totale waarde van
150 pond groten te wisselen. Daar de
GERAADPLEEGDE WERKEN
man de zaak niet vertrouwde vroeg hij
om een essaai te willen doen maken. De MAN, M . de, Een valse munter te Waalwijk
gevangen genomen (1400), in: Tijdschrift voor
generale ontvanger stuurde daartoe één
Munt- en Penningkunde 10(1902), 255.
van zijn medewerkers, Thierry van den
VANHOUDT, H . , Valse euro....een gevaarlijk
beroep, in: De Muntklapper no. 3S, Sint-Katelijne
Broek, naar Sint Truiden. De wisselaar
Waver 2002, 24.
had slechts 4 botdragers ingewisseld, die SCHUTYSF.R, E., De muntomloop in Vlaanderen,
vals bleken te zijn. Voor de reis ontving
Oostkamp 2002.
VANHOUDT, H . , Atlas der Munten van België,
Van den Broek, die met zijn paard
Herent 1996.
4 dagen onderweg was, 3 schelling en
CnALON, R., Recherches sur les Monnaies des Comtes
4 penning groten, d.w.z. 40 groten.
de Hainaut Bnixelles 1848.
GR.\AF, C . de, Den valscher den ketel ?, BestrafNatuurlijk trachtte Van den Broek
fing van muntmisdrijven in Holland, Zeeland en
iets naders aan de weet te komen over Utrecht ca.1200 - ca.1600, in: Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde 82-1995, Amsterdam
de valse botdragers. Hij kwam op het
1997, 77-179.
spoor van Janne CoUenere, een arbeiInconnu: Un faux mormayeur. In: Revu Beige de
der, die in de oogstmaand te Meghem, Numismatique 1880, 341-343.
Batenborch en Roden had gewerkt op
land dat toebehoorde aan Godevaert
DANKZEGGING:
Cuigny uit Bouchout en die hem wist
te vertellen dat zekere Willem Tack
Met dank aan drs. A.A.J. Scheffers van
Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht voor
en diens vriend Jongejan van Houte
hun vele gewaardeerde opmerkingen en adviezen.
ook bij Cuigny hadden gewerkt. Zij
zouden van de valse botdragers
NOTEN
hebben afgeweten maar ze waren verdwenen en bleken onvindbaar. Omdat
1 J.J. Grolle, Mundus vult decipi. Crimineel aspect
van de Nederlandse muntslag, Amsterdam 1984.
Van den Broek wel 10 dagen te voet
J .J. Grolle, De muntslag van de graven van
onderweg was geweest ontving hij
Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434
een vergoeding van 80 groten.
(Amsterdam 2000) 23.
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2 C. de Graaf Dew vakcher den ketel? in: JMP
82/1995, Amsterdam 1997, 77 t/m 179.

7 Kunst en Oudheden in Limburg 26, Munt in
Limburg Sint Truiden 1981, p.69.

3 Kon. Archieven , Brussel-Trésorie van de oorkonden van de Rekenkamer van Vlaanderen doss. Flobecq no. 323.

8 Rolf van Laere, Valse munten van Filips de
Stoute, graaf van Vlaanderen (1342-1404) en van
Guilleaume II graaf van Namen (1391-1418)
In: Revue beige de Numismatique 2001, p. 148.

4 J. Lyna Valsmunterij te Rekem in 1386
(In: Het oude land van Loon, 2, 1947 p. 150-151).
5 L.T. Maes Vijf eeuwen stedelijk recht,
Mechelen z.j., 340 en 403.

9 J.J. Brouwers Een muntatelier te Pietersheim,
Oude munten in Limburg, Limburg 1975, p.3.
10 St. Jan : 24 juni.

6 Georges Cumont, Faux monnaies en Brabant
In : Anales de la Société d'Archéologie de Bruselles,
tome XV, 3'= et 4'= livraisons 1901, 5-6.

Geld- en Bankmuseum op de Holland Coin Fair 2004
Het Nederlands Muntmuseum en het Koninklijk Penningkabinet fuseren in de
eerste helft van februari 2004 tot de nieuwe stichting Het Geld- en Bankmuseum (GBM). Op de Holland Coin Fair 2004 presenteert deze nieuwe
organisatie zich voor het eerst naar de buitenwereld. De beurs heeft hiermee
een primeur.
Bijna tien jaar duurde het fusietraject tussen Het Nederlands Muntmuseum in
Utrecht, Het Koninklijk Penningkabinet in Leiden en de numismatische
afdeling van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. In de eerste helft van
februari 2004 wordt de juridische samenvoeging van deze instellingen een feit.
Dit vormt de aanleiding voor de presentatie van het nieuwe museum aan het
pubhek van de Holland Coin Fair.
Sinds juli 2003 is Taeke Kuipers, voormalig hoofd Presentaties van het
Rijksmuseum van Oudheden, directeur van de stichting Het Geld- en Bankmuseum. Sinds oktober van dit jaar werken de medewerkers van de fusiepartners onder zijn leiding samen in het gebouw van de Koninklijke
Nederlandse Munt in Utrecht. De komende twee jaar staan in het teken van
de grootscheepse verbouwing van dit pand en van de ontwikkehng en
inrichting van het museum en het bijbehorende kenniscentrum. Begin 2006
opent het nieuwe numismatische museum zijn deuren.
Op de Holland Coin Fair 2004 presenteert het Geld- en Bankmuseum zich
vooral virtueel. Onder andere zijn te zien digitale presentaties van het museum
in ontwikkeling. Verder zijn medewerkers van het museum aanwezig om uitleg
te geven bij de plannen voor en ideeën uit te wisselen over de totstandkoming
van het GBM.
De Holland Coin Fair vindt plaats op 6 t/m 8 februari in het Europa Hotel te
Scheveningen.
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Boekbespreking

Belgische Medailles 2002
Tongeren, 2003, 72 pagina's,
A5 staand, rijk geïllustreerd, € 5,(excl. verzendkosten)
Op zaterdag 7 juni jl. werd in de afdeling geschiedenis van de leeszaal van de
Provinciale Bibliotheek van Limburg te
Hasselt (B) de tentoonstelling Belgische
Medailles 2002 geopend.
Belgische Medailles 2002 is het
resultaat van de jaarlijkse inspanning
van enkele penningliefhebbers, dat zijn
oorsprong heeft in een initiatief van de
beheerders van het Munt- en Penningkabinet van de provincie Limburg te
Tongeren uit 1988.
Bij de tentoonstelling wordt tevens
jaarlijks een catalogus uitgegeven. Een
verzorgd stukje blijvend beschikbare
documentatie van een tijdelijke
tentoonstelling.
Uit het voorwoord van de catalogus

langlopende discussie over de definitie
van een penning weer nieuwe voeding.
De expositie van het recente werk
van Belgische medailleurs is tijdens de
Gentse feesten 2003 ook nog te zien
geweest in het hotel d'Hane Steenhuyse
te Gent.

A.A.J. SCHEFFERS

De catalogus Belgische Medailles is

nog verkrijgbaar bij mw. M.L. Dupont,
voorzitter van de vzw "De promotie
van de Medaille", Beekstraat 33, 1840
Steenhuffel, België. Voor de prijs hoeft
u het niet te laten.
In De Beeldenaar 22 (1998) 257 heb
ik al eens eerder mijn enthousiasme
over dit jaarlijks terugkerende
evenement geuit. Ik heb toen gesteld
dat Nederland zo'n initiatief node ontbeert. Wordt het niet eens tijd het
goede voorbeeld van onze zuiderburen
te gaan volgen?

Belgische Medailles 2002 blijkt dat de

penningproductie van de Koninklijke
Munt van België weer "op
kruissnelheid" ligt. De ontwerper van
de Munt Luc Luycx is met negen penningen vertegenwoordigd. Dat de penningproductie niet alleen bij de Belgische Munt hoog is bewijst de bijdrage
van een andere grote penningproducent
aan deze tentoonstelling: Mauquot
Medal Company te Grobbendonk, met
twaalf penningen.
Van de medailleurs Paul Huybrechts
te Herent en Jan Keustermans te
Schilde zijn respectievelijk zeven en vijf
nieuwe penningproducties opgenomen.
Het voor mij meest verrassende werk
was van de hand van Hedwig Pauwels
te Hasselt met als titel Cilinder met
kruipend jongetje. Dit fraai stukje
kleinsculptuur geeft de reeds
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H. Pauwels, Cilinder

met kruipend Jongetje

A.J. DE KONING

l'homas van Villanova,
1998 (90 mm)
terracotta

de 'op het lijf geschreven' stoffen van
Jos Reniers echter razend populair. Een
aantal ervan geldt daar zelfs als statussymbool. In Altijd koorts toont de kunstenaar hoe levende modellen een
dimensie toevoegen aan deze creaties.
Het boek Altijd koorts biedt een
ruime selectie beeldhouwwerk, penningen en exotische stoffen. De presentatie, met talrijke illustraties in kleur, is
spectaculair. Het boek is een kunstwerk
op zichzelf, waarbij de vormgeving telkens weer de hand van de beeldhouwer
verraadt.
Dr Karel Soudijn, universitair hoofddocent psychologie in Tilburg, schreef
de tekst. Op prikkelende wijze
analyseert hij leven en werk van de
kunstenaar. De auteur verwierf bekendheid door boeken zoals Psychologie a la
In brons gegoten penningen brachten carte. Jarenlang werkte hij mee aan het
hem internationale faam. Naast portret- Cultureel supplement van NRC
Handelsblad, de republiek der letteren
penningen maakt hij erepenningen,
van Weekblad Vrij Nederland en aan het
opvallend door hun onconventionele,
maandblad Psychologie magazine. Over
dynamische uitvoering. Bijpassende
teksten kennen een verrassende uitvoe- de penningkunst van Jos Reniers
ring. Jos Reniers geldt als de ontwerper schreef hij in De Beeldenaar en in The
van een heel bijzonder lettertype waar- Medal. Karel Soudijn is kenner bij uitstek van Jos Reniers, de beeldhouwer
mee hij voor opmerkelijke plasticiteit
die in Helmond woont en werkt.'
zorgt.
Deze wervende tekst is te lezen in de
In Nederland krijgt men zijn ontwerpen
folder die het boek aankondigt. De
voor exotische stoffen slechts zelden te
honderd intekenaars en anderen die het
zien. Op het Afrikaanse continent zijn
boek reeds in hun bezit hebben, zullen
het waarschijnlijk met mij eens zijn dat
er weinig tot niets op die tekst is af te
dingen. Penningliefhebbers komen royaal aan hun trekken met een grote serie
mooie foto's van Reniers' penningen en
maken daarnaast in woord en beeld ook
uitgebreid kennis met het andere werk
van deze Brabantse kunstenaar.
Zonder aan de tekst tekort te doen Soudijn geeft een uitstekend
geschreven toelichting op de persoon
Reniers en zijn gevarieerd werk - is het
voor mij bovenal een kleurrijk kijkboek.
Naast maker van beelden en penningen
en ontwerper van stoffen blijkt Reniers
een verdienstelijk fotograaf Hij nam

Karel Soudijn, Altijd koorts. Beelden,
penningen en exotische stoffen van
Jos Reniers (Stichting Jos Reniers,
Helmond 2002) ISBN 90-901 4734-9
gebonden, 192 pagina's, € S3
(verkrijgbaar bij de Holland Art
Galery's in De Bijenkorf of te
bestellen bij Stichting Jos Reniers,
Houtsestraat 12 5706 LS Helmond)
'Altijd koorts geeft een sprankelend
overzicht van het fascinerende werk van
beeldhouwer Jos Reniers. Op groot
formaat hakt hij een monumentaal
oeuvre in steen. Opgeleid in de traditie
laat Jos Reniers (geboren 1948) deze
bewust weer los. Hij verlegt grenzen
van beeldhouwkunst door graniet,
marmer of onyx op meesterlijke wijze
te combineren met materialen zoals
hout, staal en bladgoud.
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een deel van de afbeeldingen voor zijn
rekening, daarnaast leverden de
fotografen Peter Cox, Jan Driessens en
Rob Glastra op professionele wijze hun
bijdrage met kleurrijke illustraties.
Hoewel het - gelukkig - anderen
zijn die op enige foto's soms letterlijk
'met de billen bloot gaan', kan met een
knipoog naar dat gezegde gesteld worden dat Jos Reniers door het boek op
figuurlijke wijze hetzelfde ondergaat.
Foto's en tekst geven een helder beeld
van zijn kunnen.
'Het totale oeuvre van Jos Reniers
geeft blijk van grote variatie, maar er
bestaat verwantschap tussen beelden,
penningen en stoffen' [KS]. Het boek is
keurig verdeeld in vier 'secties':
allereerst de tekst, en vervolgens goed
gegroepeerde afbeeldingen van beeldhouwwerk, stoffen en penningen.
Jos Reniers volgde een opleiding aan
de Academie in Eindhoven waar hij
onder meer lessen ontving van Geer
Steyn. Terugdenkend aan Geer Steyn
zegt Jos Reniers nu: 'Hij heeft me op
het spoor gezet.' Over zichzelf zegt hij:
'Telkens als ik een oplossing heb
gevonden, voel ik me even beter.
Daarna begint het weer: altijd onrust,
altijd koorts.'
De opgave van penningen in het
boek telt 77 titels, daarbij zijn de zeer
vele bijbehorende voorstudies, ontwerpen, staten en varianten die Reniers
steeds maakt niet opgegeven. De lijst
vermeldt naast de titel van de penning

alleen het jaartal. De meer
geïnteresseerde penningliefhebber zou
wellicht wat meer informatie wensen.
Dat 'tekort' wordt echter ruimschoots
goed gemaakt door meer dan 50 afbeeldingen van penningen of ontwerpen,
deels vergroot en in kleur. Daarbij staat
bij de titel het werkelijke formaat van
de penning opgegeven. Bovendien
wordt een twintigtal penningen in Soudijns bijdrage uitvoerig toegelicht.
Met de genoemde opgave van
penningen, een opgave van publicaties
en van de beelden van Reniers besluit
het fraai vormgegeven boek, waarin
niet alleen de penningliefhebber met
veel genoegen zal lezen en kijken. •
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Stadspenning
Gemeente Helmond,
I99S (8S mm)
terra cotta (voorstudie)

Muntmelange

LM.j.BOEGHEiM

Een Hollandse klop op een
Saksische munt

Delm. type B) aangebracht. De voorzijde toont een drietal wapenschilden.
Helaas is de munt licht gecorrodeerd.
Op de eind juli 2002 te Berlijn gehouEen dergelijke munt met een
den 48"= muntenveiling van Rricheldorf- Hollandse klop was tot dusverre onbeDorau werd onder nummer 2079 een
kend. Ze is afkomstig uit de collectie
^Ij Guldengroschen 1539 van Sachsenvan wijlen Heinz Kernbach (1930Emestiner Linie im Besitz der Kurwürde
2001). Deze Berlijnse muntverzamelaar
aangeboden. Deze munt werd in Anna- heeft onder andere enkele belangrijke
berg geslagen en draagt het muntteken publicaties over vervalsingen van Saksikruis in een kring. Op de keerzijde is
sche munten in de 16" eeuw, en een
onder het Meisznisch-Saksische helmboek over de muntslag van Saksenschild een Hollandse klop uit 1573
Altenberg van 1603 tot 1672 op zijn
(leeuw in gepareld ovaal naar links naam staan.

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 2407, 3500 GK Utrecht.

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
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Penningnieuws
LINDA VERKAAIK
De Kus, eeuwige lente.
(Ode aan Rodin)
Formaat: 100 x 120 mm.
Oplage: 15 exemplaren.
Een penning van ijzer, 'laser gesneden'
en daarna gelast en verkoperd.

Judaskus 2
Een uit ijzer gesneden penning-ontwerp,
dat daarna in brons werd gegoten.
Afmeting: 90 x 80 mm. Op de achterkant is ruimte voor tekst.
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Judaskus
Gietpenning in zilver.
Diameter: 50 mm.
Vz: De Judaskus
Kz: De 2 J's.

Te zien op expostitie 'Transmissie'
de Hazelaar Soest, 22 juni t/m
28 sept. 2003 Tel: 035 - 5881900.

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.

GROOT ASSORTIMENT:

cP"^^

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

MuntX en
edelmetaalhandel

LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

• Gouden munten
• Bankbiljetten

'S' Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR
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Tentoonstellingen
drs. B. Woelderink, werd rekening
gehouden met de grote belangstelling
van Prins Claus voor de OntwikkeUngsOnderscheidingen van
landen in de Derde Wereld. Zo zijn
Z.K.H. Prins Claus
Vanaf 1 november toont Paleis Het Loo niet de hoge Franse, Spaanse en Britse
orden te zien die de Prins ontving,
een ruime selectie uit de ordetekenen
maar de fraaie keten van de Orde van
en onderscheidingen verleend aan
de Drieëenheid van Nepal (1967), de
Z.K.H. Prins Claus (1926-2002). De
Surinaamse Ere-Orde van de Gele Ster
ridderorden en onderscheidingen van
(1977) en de Indonesische Orde van
Z.K.H. Prins Claus zijn te bezichtigen
Mahaputera
(1995), alsmede orden uit
in het Museum van de Kanselarij der
Ethiopië, Ivoorkust, Jordanië, Senegal,
Nederlandse Orden, dat zich op de
Tunesië, Venezuela en Zuid-Afrika.
bovenverdieping van de Oostvleugel
Tevens zijn enkele "persoonijke" ondervan het Paleis bevindt.
scheidingen van de Prins te zien,
Op 10 maart 1966 trad de Duitse
waarvan
met name het Kruis voor
diplomaat Claus von Amsberg in het
Marsvaardigheid,
dat de Prins in 1967
huwelijk met H.K.H. Prinses Beatrix.
ontving
na
zijn
deelname
aan de
Nog vóór de huwelijkssluiting ontving
Nijmeegse
Vierdaagse,
de
aandacht
de Prins behalve het Nederlandse
staatsburgerschap ook het grootkruis in verdient.
de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Als een blijvende herinnering aan de
Openingstijden
huwelijkssluiting werd de huwelijksHet gehele jaar Paleis en Tuinen
medaille 1966 ingesteld.
tentoonstelling geopend vanaf
13.00 uur dinsdag t/m zondag van
Tussen 1966 en 2002 ontwikkelde
10.00-17.00 uur.
Prins Claus zich tot de belangrijkste
steun en toeverlaat van H.M. Koningin Maandag gesloten, behalve op een
Beatrix. Tevens groeide hij uit tot een
feestdag. Nieuwjaarsdag gesloten.
van de meest markante en geliefde
leden van het Koninklijk Huis. Tijdens H E T NEDERLANDS M U N T de vele staatsbezoeken die na 1966
MUSEUM
plaats vonden, werd Prins Claus opgenomen in tal van prestigieuze buitenUtrecht. Provinciale munten
landse orden, waardoor hij een van de
1567-1806.
meest gedecoreerde Nederlanders werd. In Het Nederlands Muntmuseum te
Paleis Het Loo dankt H.M. Koningin Utrecht is tot en met 28 februari 2004
Beatrix, die een omvangrijk gedeelte
de tentoonstelling te zien met de titel
van de ridderorden en onderscheidingen Utrecht. Provinciale munten 1567-1806.
van haar overleden echtgenoot in
Met deze tentoonstelling wordt voor de
bruikleen afstond. Bij de uiteindelijke
eerste maal in Nederland een compleet
selectie, die werd gemaakt in overleg
numismatisch en historisch overzicht
met de voormalige directeur van het
gepresenteerd van de Utrechtse
Koninklijk Huisarchief de heer
provinciale muntslag.
PALEIS HET LOO
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onooglijke munten uit Alphen een
Examinatie ende Berekeninge
verhaal te vertellen hebben. In twee
Tot 28 februari 2003 is in
Het Nederlands Muntmuseum ook nog vitrines is een selectie te zien van
munten uit de regeringsperiodes van
de tentoonstelling Examinatie ende
Berekeninge. Controle op de muntproductie de keizers Tiberius, Caligula, Claudius
in de Republiek der Verenigde Nederlanden en Nero. Maak kennis met deze
gedenkwaardige mannen en ontdek wat
te zien.
de bodem van Alphen aan den Rijn
Het Nederlands Muntmuseum is
over de Romeinen te vertellen heeft.
gehuisvest aan de Leidseweg 90,
De mini-expositie sluit aan bij de
3531 BG Utrecht en is op werkdagen
tentoonstelling 'VOOR TEMPEL EN
gratis toegankelijk van 10:00 tot
KROEG, Romeins geld uit de keizertijd'
16:00 uur. Tel: 030-2910482
die is verlengd tot 25 januari 2004.
RIJKSMUSEUM H E T KONINKLIJK PENNINGKABINET
Voor tempel en kroeg
Voor tempel en kroeg gaat over geld en
geldgebruik in het Romeinse rijk in de
Keizers uit de klei
tweede eeuw. Ontmoet keizer Trajanus
Romeins geld in Albaniana
27 juni 2003 tot en met 25 januari 2004 en zijn familie en hoor over zijn
heldendaden in een verrassende, sfeervolle Romeinse omgeving. Breng een
In het centrum van Alphen aan den
Rijn zijn in de afgelopen jaren de sporen bezoek aan de kroeg en luister naar het
gesprek tussen de herbergier en een
teruggevonden van het castellum
soldaat.
Albaniana. Tussen ongeveer 40 en
250 na Christus bood het fort onderdak
Ontdek het antwoord op brandende
aan soldaten die hier gelegerd waren
geldvragen zoals, wat was er te koop,
om de noordgrens van het Romeinse
hoeveel verdiende een soldaat, hoeveel
rijk te verdedigen. Uitzonderlijk is de
geld had je nodig voor een avondje uit
grote hoeveelheid munten die bij dit
en wat was een passend geschenk voor
archeologisch onderzoek tevoorschijn
de goden?
kwam: bijna 800 stuks! Door het lange
verblijf in de bodem zien de meeste er
Openingstijden exposities: dinsdag t/m
vies en lelijk uit. Op het eerste gezicht
vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag,
is er weinig op te zien. Voor een
zon- en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
ervaren onderzoeker echter een uitKijk voor actuele informatie over het
daging! Een fraai vormgegeven miniKoninklijk Penningkabinet op
expositie in het Koninklijk Penningwww.penningkabinet.nl as
kabinet maakt duidelijk dat zelfs de
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stratumsedijk 47-49, 5611 NC Eindhoven

Tel. 040 - 2123455 - Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

• — KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V. ^ ™
Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

Overweegt u thans uw verzameling, of een gedeelte hiervan
te verkopen? Nu, of op de wat langere termijn, is het
goed om hierover eens met ons van gedachte te
wisselen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com

DE BEELDENAAR 2003-5
211

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

In het hart van Europa

Veiling 16:

Tervurenlaan 65
Tel.: +32-2-734.63.56

IS december 2003

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

Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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MuntfiandeC VerscHoor
CjespeciaRseerdin de Betere t^waCiteiten van:
Tfistorie- en TamiCiepenningen in ziüver en goud
(prcrvinciaCe- en Koninf{rijl{smunten
I^OC + !Neder(ands-Indië

1742. OP HET VERTREK VAN BARON VAN LMHOFF ALS
GOUVERNEUR-GENERAAL
VAN NEDERLANDS INDlE. DoorM. Holtzhey
Vz. Geharnast borstbeeld naar rechts.
Omschrift: GVST.GVIL.LIB.BAR. AB IMHOFF GVB.GEN. 1ND.OR..FOEÜ.BELG.
Onder hel borstbeeld: AET.XXXVII
Kz. Het schip de HERSTELDER. op de spiegel het VOC logo en naam van het schip.
Omschrift: DEO DVCEETAVSPICE. In de afsnede MDCCXLIl
VvL.170: zilver, 49 mm, 41.63 gram.

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

De Nederlandsche Muntenveiling

Onze

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

, ^
^
'"^^^"^*=
,
W W W - I H n V - l l l
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Laurens ScfiuCman b.v.
numismaat — gedipComzerd vdÜnghouder — Beëdigd ta?(ateur
"BrinkCaan 84a -1404 QM "Bussum

MUNTEN & PENNINGEN &
PAPIERGELD
Door onze gedegen kennis, opgebouwd door
vier generaties in 120 jaar, zijn wij als geen
k
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 iSc 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.

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl
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Redactioneel
In dit nummer staat de penningkunst
van Theo van de Vathorst centraal.
Deze beeldhouwer vierde onlangs zijn
zeventigste verjaardag. Hans de Koning
zet in een uitgebreid artikel zijn leven,
zijn kunst, in het bijzonder die van penningen, centraal. Tevens staat hij stil bij
de overzichtstentoonstelling die georganiseerd werd door Galerie de Ploegh in
samenwerking met museum Flehite in
Amersfoort en de verschenen publicatie
Theo van de Vathorst. Het beeld en het
verhaal. Voor De Beeldenaar schreef hij
een catalogus die een overzicht van zijn
penningkunst bevat.
Verder worden door Raf van Laere
vragen gesteld over de herkomst van

munten die tot nu toe als afkomstig uit
Rekem worden beschouwd.
De medailleur en beeldhouwer
Willem Verbon, die eind 2003 overleed, wordt herdacht door J.R Voute.
Hij gaat in op twee aspecten: de
werken die hij de stad Rotterdam heeft
nagelaten en zijn bijzondere relatie met
het Koninklijk Huis.
Tot slot willen we u veel leesplezier toewensen en beloven dat
De Beeldenaar weer regelmatiger zal
verschijnen.
De redactie

Bij de voorplaat
Theo van de Vathorst
Cultuurprijs van de stad Utrecht 1992
80 mm, bol (opdracht)
Met pomene, muze van het treurspel.
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De penningkunst van
Theo van de Vathorst
Notities, citaten en een catalogus
De beeldhouwer Theo van de Vathorst
(Utrecht 12 januari 1934) viert begin
van 2004 zijn zeventigste verjaardag. Hij
studeerde beeldhouwkunst aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam in de periode van 1957 tot
1962 bij prof. Paul Grégoire en prof.
V.P.S. Esser. Van de Vathorst maakt veelal in opdracht - monumentaal werk
in brons en ook wel in steen en
keramiek. Hij is zijn geboortestad trouw
gebleven want sinds 1962 woont en
werkt hij in Utrecht. Zijn voornaamste
bronzen plastieken zijn niet alleen in
zijn woonplaats te zien, maar ook op
veel andere plaatsen in ons land. Van de
Vathorst heeft bovendien naam gemaakt
als ontwerper van penningen. Hij toont
met zijn gehele oeuvre niet alleen een
echte medailleur te zijn, maar evenzeer
een specialist van het bronzen beeld,
zowel in het rond als in reliëf

'Van de Vathorststijl'. Overal ontmoet
je interessante dingen: antieke, oosterse
en andere exotische voorwerpen. Zelfs
op het toilet zijn er antiek Delftsblauwe
tegeltjes met zeer toepasselijke afbeeldingen aangebracht! In de zitruimte
wijst Theo op een daar aanwezige
penning, vrij recent ontworpen door
Marianne Letterie, die op vrolijke wijze
herinnert aan de behouden vaart van
het huwelijksbootje van Theo en
zijn vrouw Marja, waarbij het liedje
'Row-row-row the boat' de inspiratie
vormde.
In een ruimte waar een meer dan
levensgrote buste van de Utrechtse
judoka en wereldkampioen Anton
Geesink ons in de nek kijkt en als het

Theo woont met zijn vrouw Marja in
zijn fraai uitgevoerde en ingerichte
ruime woning met ateher in het oude
Utrechtse Museumkwartier. Daar staat
in de 'ontvangstruimte' op wandrekken
veel van zijn werk, met name portretten
en kleinplastiek - geordend, zonder
steriel te zijn, integendeel - voorts
reliëfs, groter werk en een ruime vitrine
met een keuze uit zijn penningen. Het
heeft iets van een expositieruimte: voor
de liefhebber is het er goed toeven.
Aan de wand bij een overloopje - als
rustpunt op de trap naar de woonruimte
boven - hangen etsen en schilderijen
van zijn Utrechtse kunstbroeders, waarbij mij werk van Peter Vos en Piet
Vermeulen opvalt. Onderaan de trapleuning een bronsfiguurtje in de vorm
van een naar beneden gegleden
jongetje, een kleinplastiekje in typische
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HANS
DE KONING

Marianne Letterie
Huwelijkspenning
Marja en Theo
van de Vathorst, 2000,
85 mm, brons

ware volgt, worden al zijn penningen
bekeken en de notities voor de catalogus gemaakt. We stellen vast dat een
catalogus geen interessant leesvoer is,
maar wel nuttig als (toekomstige)
kunsthistorische documentatie. Voor
mij is het aardige, het voorrecht, het
zien en in de hand nemen van al die
penningen, wat het 'droge' noteren
goed maakt en verlevendigt. Tijdens
het inventariseren, catalogiseren en
toelichten van zijn penningen, waar zijn
vrouw Marja nauw bij betrokken is en
daaraan vooraf al veel werk heeft
gedaan, komt de definitie van de penning ter sprake en ook zaken als wat
de voor- en wat de keerzijde van een
penning is. Wat dit laatste betreft zou
Theo de aanduiding voorzijde en keerzijde willen vermijden en die bij voorkeur vervangen door 'de ene en de
andere kant'. De aanduiding keerzijde
heeft in het Nederlands taalgebruik iets
negatiefs. Zijn opzet is de twee kanten
van een penning evenveel belang toe te
kennen; de beide kanten zijn gelijkwaardig
en steeds elkaar aanvullend. Wat de
definitie of het begrip penning betreft
besluiten we ook bij de catalogisering
de grenzen wat wijder te trekken dan
de 'enge' beperking 'schijf'. Ook een
hanteerbaar reliëfje valt nog binnen de
norm, maar kleine plastiekjes - hoewel
in oplage uitgevoerd - vallen er buiten.

Van de Vathorst duidt die terecht aan
als multipels. Naar zijn mening hoort
het tot de 'definitie' van de penning dat
het iets is dat je in de hand of zo je wil
in je broekzak kunt houden, waarbij
vorm, compositie en het gevoel of de
'aaibaarheidsfactor' belangrijk zijn.
Het is echter ook iets wat je ziet. Theo
houdt er niet van om het begrip penning
te beperken tot het formaat 'vijf centimeter', het gewicht 'een halve kilo' of
de uitvoering 'in brons' vast te leggen.
Die restricties noemt hij belachelijk
omdat er vele andere oplossingen zijn.
Naast goede portretten is veel van
zijn penningwerk gekenmerkt door
toepassing van humoristische vondsten,
oplossingen en trekjes, die soms direct
herkenbaar zijn, maar soms duidelijk
worden door toelichting. Van de Vathorst
houdt zich bezig met het menselijk
gevoel en wil dat tot uitdrukking brengen.
De pubhcist Hans Redeker schreef
in 1986 al: 'Theo van de Vathorst is
met heel zijn stille bescheidenheid
uitgegroeid tot een van de belangwekkende figuren in de wereld van de
Nederlandse plastiek (...). Zijn lijst van
monumenten is inmiddels tot een
indrukwekkend aantal gegroeid, evenals
de opdrachten voor penningen, maar
met name ook zijn oeuvre als
portrettist, waarbij ook zijn portretpenningen niet vergeten mogen worden.'
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toepasselijk een hoefijzer dat dan als
Redeker noemt Esser als degene 'die
rand van de penning en tevens als omhem waarschijnlijk zijn grote liefde
lijsting voor een inscriptie dienst doet.
maar ook zijn speciale bekwaamheden
voor het brons heeft bijgebracht en
Voor het ontwerpen van een penning
daarnaast, naar pas later zou blijken,
maakt Van de Vathorst vaak eerst een
zijn uitgesproken aandacht en begaafd- schets, 'een eenvoudige krabbel om
heid voor de penningkunst.''
het idee te pakken te hebben.' De penningen die in brons afgegoten worden
Van de Vathorst is zijn eigen weg
zijn meestal in was ontworpen. Op
gegaan. In een gesprek met Marcy
diverse penningen is door middel van
Leavitt Bourne in 1999 zegt hij onder
een stempeltje een aanduiding aangemeer: 'Ik voel me nooit zeker over wat
ik doe; sommige lieden hebben dat wel, bracht. Zo'n stempeltje boetseert hij
apart in negatief om het dan positief in
maar ik weet het nooit. Ik streef naar
te stempelen op het penningfond zoals
menselijkheid in mijn werk. Dat komt
omdat ik me eindeloos interesseer voor het provinciewapen op de erepenning
van de provincie Utrecht Knooppunt
mensen, hoe ze zich gedragen, hoe ze
(1983, cat.nr. 38). 7A]n Nieuwjaarspenning
zich voelen, hoe ze treurig zijn, of blij,
of wat dan ook. Ik ben nooit een baan- uit 1980 (cat. nr. 23) toont een gezicht
breker geweest, zo zit ik geloof ik, niet of masker dat fijntjes knipoogt; op de
in mekaar. Ik zoek gewoon naar wat me 'binnenzijde' is de tekst aangebracht
het meest aanstaat, wat ik leuk vind om door middel van stempeltjes. Op die
te doen, en probeer dat vorm te geven.'^ wijze is ook de tekst 'ingestempeld' op
de penning 150 Jaar begraafplaatsen
Hij vervolgt over zijn vrije werk: 'Ik
Utrecht (1980, cat. nr. 25).
ben niet zo iemand die gewoon maar
begint en dan wel ziet waar het op
'Ik maak graag penningen, dat is
uitdraait; ik heb meestal wel een idee
belangrijk. Het is wel een confrontedat ik dan ga uitwerken en tot een
rende bezigheid, daar ontkom je niet
abstracte oplossing probeer te brengen, aan. Ik zie de penning als een zelfstandig
als dat zo mag heten. Hoe het ontstaat
object en het tot stand brengen van de
weet ik niet: het dient zich aan uit het
verbinding tussen de beide kanten als
niets terwijl ik overdag rondloop of
een uitdaging. Dat wil niet altijd even
's nachts als ik wakker lig. Zo'n idee is
goed, dat zou ook te mooi wezen om
te vergelijken met de eerste tree van
waar te zijn, maar het is me een aantal
een trap: het is het begin, maar je bent keren wel gelukt.'^
nog niet waar je wezen wilt.'
Zijn werk is inmiddels verder uitgebreid en dat geldt zeker ook voor zijn
penningen. Daarbij is niet zozeer het
aantal - hoewel dat de honderd ruim
overtreft - maar met name de originaliteit in eigen vormgeving opvallend.
Bijna al zijn penningen zijn 'onmiskenbaar Van de Vathorst', herkenbaar door
stijl en vormgeving. Hij bereikt zijn
'effecten' deels door voorkeur voor de
gewone dingen maar soms ook zijn het
die gewone dingen die door een andere
functie ineens ongewoon geworden
zijn. Zoals op de Arti-penning Pegasus
(1976, cat. nr. 12) met op een zijde

"Stempeltje^ op de
keerzijde van de
Erepenning van de
provincie Utrecht
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Een voorbeeld daarvan is de penning
Cave Canem (1982, cat. nr. 35; vertaling:
Hoedt u voor de hond): Op de ene kant
jaagt een man een hond weg en achtervolgt die omdat de hond op zijn stoep
heeft gepoept, maar de hond wil niet
weggejaagd worden; op de andere kant
achtervolgt de hond de man en wil
hem bijten. Door de penning meermalen om te keren syinboliseert die zo
de eindeloze strijd tegen de hondenpoep.
Het is door de voorstelling een zogenoemde hekelpenning.

Met zijn Welkomstpenninkje (1987,
cat. nr. 49, zie afb.) uitgebracht door de
Vereniging voor Penningkunst voor
nieuwe leden en aanbrengers daarvan,
geeft Van de Vathorst blijk van zijn visie
op de essentie van de penning. Er is een
duidelijk verband tussen de ruimtehjke
plasticiteit en die van de figuurtjes op
het penninkje. Op de ene kant houdt en
zittend vrouwtje een penning met de
letter P vast; op de andere zijde doet een
zittend mannetje dat met een perming
met de letter K. De verbinding tussen
de beide zijden is hier gelegd doordat
elk een hand, over de rand van de penning, om de rug van de ander legt. Ook
het verdelen van de letters P en K (penningkunst) over de beide kanten geeft
die verbinding aan. Een andere vormgeving, maar met soortgelijke binding van
de beide kanten, kregen penningen zoals
Kussentje (1985, cat. nr 47) en Kappa
(1988, cat. nr. 54) De ene zijde van de
eerstgenoemde penning toont een sleets
kussentje, als symbool voor het

afgelopen jaar en de andere zijde een fris
kussentje, het nieuwe jaar symboliserend.
Op de knoop in het midden van het kussentje staat op beide zijden het jaartal.
Leden van de Vereniging voor
Penningkunst kennen de penningen
A bird ... (1980, cat. nr. 73A) en De
Boeienkoning (1992, cat. nr 71). O v e r ^
Bird ... noteert Tilanus in Handzame
sculptuur: 'Misschien de meest
'expansieve' penning die de Vereniging
heeft uitgegeven: een prachtig naaktfiguurtje voor wie het penningrond een
beperking lijkt, zozeer wordt het hele
vlak gevuld waardoor er nauwelijks een
fond zichtbaar is. Het figuurtje heeft de
vrolijke robuustheid die wij ook uit
ander werk van Van de Vathorst
kennen. En over De Boeienkoning: 'Van
de Vathorst heeft vele malen geëxperimenteerd met het uitbeelden van een
werking naar buiten, deze
boeienkoning is daarvan een groots
voorbeeld.'' De figuratie op die
penningen is zodanig dat de cirkel, of
de rand, onder spanning staat. Dat
is ook het geval met het grote cirkelvormig reliëf boven de bronzen deuren
van de Domkerk (zie afb.). In 1996
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werden de, door Theo van de Vathorst
ontworpen, bronzen deuren in de westingang van de Domkerk in Utrecht
aangebracht. Boven de deuren, die
geplaatst zijn in een spitsvormige opening, is op een cirkelvormig reliëf Sint
Maarten en de bedelaar afgebeeld. Het
meer dan twee meter grote reliëf wordt
door Theo wel zijn grootste penning
genoemd."*
Deels is er verbondenheid van de
penningontwerpen met grotere plastieken of beelden. Zo is Cheiron, de
leraar van de Griekse goden met zijn
leerling Asklepios verbeeld in verschillende versies: op een groot reliëf, een
beeld en op twee penningen uit 1991,
Centaur Cheiron (cat. nr. 59) en Anatomische les (cat. nr. 60).
Van Wessem schrijft: 'Hij [Van de
Vathorst] werkt graag in het overgangsgebied tussen kleinplastiek en penning.
In zijn penningen toont hij een
voorkeur voor ronde, warme vormen,
dikwijls in combinatie met geestige
vondsten. [...] In penningen waarin hij
letters gebruikt, toont hij bijzondere
aandacht voor een versierende en rijke
caUigrafie.'5
Voorbeelden daarvan zijn het dubbelomschrift op de penning ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijk van het
Echtpaar Vinkenborg (1983, cat. nr. 37) *
en Delta-penning (1984, cat. nr. 42, zie afb).

Theo van de Vathorst was een aantal
jaren bestuurslid van de Vereniging
voor Penningkunst en leverde een
gewaardeerde bijdrage inzake het verstrekken van opdrachten, zorgde voor
begeleiding en gaf daarbij deskundig
advies. In 1997 werd hij - tijdens de
Jaarvergadering van de Vereniging voor
Penningkunst - vanwege zijn verdiensten als beeldhouwer benoemd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Een jaar later leverde hij met
collega Christien Nijland een zeer
grote bijdrage aan het tot stand komen
en inrichten van de internationale
Fidemexpositie in het museum Beelden
aan Zee te Scheveningen.
Theo van de Vathorst neemt binnen
het gezelschap van Nederlandse
medailleurs een geheel eigen plaats in.
Momenteel is hij weer zeer actief met
het ontwerpen van penningen, hij heeft
nog veel ideeën om uit te werken.
Daarnaast hebben zijn vrouw en hij
het druk door nauwe betrokkenheid bij
een uitgebreide publicatie, een rijk
geïllustreerde monografie over zijn
oeuvre, die geschreven wordt door
dr Louk Tilanus (kunsthistoricus te
Leiden en oud-voorzitter van de
Vereniging voor Penningkunst). Het
boek verschijnt op 29 februari 2004 bij
de opening van een overzichtstentoonstelling van het werk van Theo van de

DE BEELDENAAR 2003-6
219

Vathorst die georganiseerd wordt door
Galerie de Ploegh in samenwerking
met Museum Flehite in Amersfoort
ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag. In het boek Theo van de
Vathorst. Het beeld en het verhaal krijgen
ook de door hem ontworpen penningen
uitvoerig aandacht.' Van het boek verschijnt naast een paperback ook
een luxe editie. Deze luxe editie is
gebonden, genummerd en gesigneerd,
en bevat een originele, gesigneerde
zilveren penning. De luxe editie verschijnt in een eenmalige oplage van
150 exemplaren.

8 Marianne Letterie maakte in 2000 voor het
40-jarig huwelijksfeest van Marja en Theo
van de Vathorst, in opdracht van hun kinderen
deze penning. Aan de ene kant op de penning
het huwelijksbootje, omgeven door de tekst:
MERRILY MERRILY, LIFE IS BUT A DREAM,

citaat uit het Engelse liedje (canon):
Row, row, row the boat. Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily. Life is but
a dream.
Aan de andere kant een prachtige verstrengeling van de namen THRO en MARJA. Verder
versiering met plantmotieven waarin verstopt
pen en beitel, verwijzingen naar hun beroepen.
Als stukje randschrift: ll.va : MCMLX : MM.
Meer literatuur, afbeeldingen en toelichtingen
betreffende penningen van Theo van de Vathorst:
P. VAN MOERENHOUT Theo van de Vathorst De
Beeldenaar 5 (1981) 105

NOTEN
1 HANS REDEKER Hedendaagse Portretkunst in
Nederland (Gotaner, Haarlem 1986) pag. 273
2 M.\RC;Y LEYWITF BOURNE Talking with Theo

van de Vathorst The Medal, (1999) pag. 69
3 LOUK TILANUS Handzame sculptuur (Waanders
Zwolle 2000) pag. 407, 459 en 519
4 MARJAJ. SMIT De deuren van de Dmn (Utrecht
1996)
THEO VAN DE VXEHORSI' De kracht van de cirkel
De Beeldenaar 21 (1997) 393
5 J. VAN WESSEM Nederlandse Penningkunst
(SDU Den Haag 1988) pag 45
6 J. SC:HULMAN Echtpaar Vinkenborg De Beeldenaar S (1984) 172
7 LOUK TILANUS Theo van de Vathorst Het beeld
en het verhaal, (Waanders, Zwolle 2004)

A. KONlNC;VELD Welkomstpenning De Beeldenaar
11 (1987) 142
K. SOUDIJN Een zilveren huwelijk in brons De
Beeldenaar 16 i\992) 174
H. DE KONING De Boeienkoning De Beeldenaar 18
(1994) 20
M. VAN KOOTEN WiUibrordpenning De Beeldenaar
19 (1995) 549
E LEITERIE rubriek Penningnieuws De Beeldenaar
(vanaf 1 9 8 3 - 1992)
.1. LIMPERG rubriek Penningnieuws De Beeldenaar
(vanaf 1993-2002)
THEO VAN DE \:4THORST \9' Fidem Elorence
1983 De Beeldenaar 8 (1984) 26; 20' Fidem
Stockholm 1984 De Beeldenaar 9 (1985) 173; De
kracht van de cirkel De Beeldenaar 21 (1997) 393
Bijzonderheden over Theo van de Vathorst en
zijn werk op internet via http://www.vandevathorst.nl/
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Catalogus van penningen door Theo van de Vathorst

De catalogus is samengesteld door
Hans de Koning in samenwerking met
Marja van de Vathorst in het najaar
van 2003.

2 Uitnodiging feest Noyons 1968 60 mm
keramiek (vrij ontwerp)
vz. Abraham komt langs met de trein, jarige
v™ift; tekst onderaan: 1968
kz. Tekst: FEEST / BIJ JAN EN TOOS / NOYONS /
OP 6 JULI VANAF / 5 UUR

Gezien de moderne (hedendaagse)
ruimere opvatting aangaande het begrip
penning zijn enige, aanvankelijk niet in
aanmerking komende 'objecten' eveneens in deze catalogus opgenomen. Ook
enige rehëfs op 'handzaam' formaat zijn
aan de catalogus toegevoegd.
Kleine afwijkingen in de opgave van
het formaat zijn mogelijk.
Alle penningen ontworpen tot het
najaar van 2003 zijn in de catalogus
opgenomen.
De penningen zijn gegoten in brons,
tenzij anders aangegeven; keramiek =
terracotta.
Theo van de Vathorst's penningen
maken sinds de Fidem te Florence in
1983 deel uit van de Nederlandse
inzendingen van deze tweejaarlijkse
internationale penningtentoonstellingen.
Bij de betreffende penningen staat dit
vermeld. Afbeeldingen met eventuele
toelichting in eerdere nummers van
De Beeldenaar zijn bij de penningen
opgegeven. Bij de penningen die deel
uitmaken van de collectie van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet staat dit eveneens vermeld.
Signering: Vignet: zie afbeelding van
de keerzijde van de penning Paardje
(cat.nr 22); in de catalogus aangeduid
als sign. V.

3 Society Symbol 1968 52x72 mm niervorm,
gepolijst (opdracht)
European Society for Paediatric Nephrology
vz. Gastspreker met congresdeelnemers;
kz. Tekst: EUROPEAN SOCIETY / FOR PAEDIATRIC /
NEPHROLOGY.
Afb./toel. Bid 5 (1981) 105.
4 Nieuwjaar 1968 89 mm karton (als onderzetter
of 'bierviltje') (vrij ontwerp)
vz. Twee vogeltjes boven elkaar;
kz. Tekst: MERRY CHRISTMAS / .VURJA / THEO /
SUZAN / THIJS / VAN DE VATHORST / HAPPY
1968 in het midden een klein zonnetje.
5

Orakelkoord met twee orakel 'stenen' 1972
piramidevorm 33 mm hoog; in pillendoosje
met tweetalige bijsluiter (opdracht farmaceutische industrie MSD)
200 exemplaren in brons en 2 in zilver; n.a.v.
de tentoonstelling 'Van medicijnman tot
medicus'.
Een driezijdige 'steen' in piramidevorm met
drie symbolen voor de geneeskunst: magie,
aesculaap en ying/yang symbool; een vierzijdige 'steen' in piramidevorm met vier
elementen: wind, water, vuur en aarde.
Afb./toel, Bid 5 (1981) 105.

6

Vijfjarig bestaan Lionsclub Utrecht, 1973 64 mm
(vrij ontwerp) ook in keramiek
vz. Spelende jongens, waarvan de een de
ander 'een kontje' (een steuntje) geeft;
kz. Twaalf figuren zittend aan ronde tafel;
tekst: LIONSCLUB U met in de U 68 1973,
erboven de naam van de ontwerper.
Afb./toel. Bid 5 (1981) 105.

7

40 jarig huwelijk Jaap en Marth (schoonouders van de kunstenaar) 1974 59 mm
(vrij ontwerp) voor familie en vrienden; ook
in keramiek
vz. Portret naar rechts; tekst langs rand
links: JAAP;
kz. Portret naar links; tekst langs rand
rechts: MARTH.

1 William John Davis 1958 62 mm (vrij ontwerp)
vz. Portret naar links;
kz. Walvisvangst; tekst: W.J. DAVIS MCMLV.
Davis was medestudent beeldhouwen op de
Rijksakademie en ging eerder (1955) op
walvisvangst.

Afb./toel. Bid 5 (1981) 105.
8

Rolzegel Carpe Diem 1974 cilindervorm
30x26 mm (vrij ontwerp) keramiek met
doorboring en koord / veter.
'rolkant' twee liggende figuren: een
welvarend echtpaar met wijnkruik;
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de bovenkant geglazuurd en met tekst: CARPF,
Dll'.M gestempeld;
tekst o p de onderkant idem, als stempel
(met inwaartse letters).
Coll. KPK inv. n r 1982-1016; Alt./toel. Bid 5
(1981) 105.
9

Rolzegel Ars L o n g a 1974 27x27 m m (vrij
o n t w e r p ) keramiek
Cilindervorm conisch toelopend, afgeplat,
aan veter m e t kraal;
'rolkant' beeldhouwer werkt aan paard, g o u d smid werkt aan sieraad en schilder met
model; bovenkant tekst: ARS LONCiA;
onderkant sign. V '74.

10 Nieuwjaar 1975 fietsers 1974 4 6 m m
(vrij ontwerp) keramiek dun groen geglazuurd,
met gat in h e t midden; 2 exemplaren gevat in
goud, als hanger.
O n t w o r p e n n.a.v. fietsmonument .\NWB:
geschiedenis van de fiets.
vz. Drie stadia van fietser (op ouderwetse
velocipede): opstappend, fietsend en groetend
(gelukkig nieuwjaar wensend);

kz.

R a n d t e k s t : G E L U K K I G 1975 HAPPY NEW

YEAR erbinnen de namen: SUZANNE MATTHIJS
MARJA THEO VAN DE VATHORST.
11 Maak uw reis ... 1975 77 m m (vrij ontwerp)
vz. Boot m e t spelevarend gezelschap; tekst:
MAAK UW REIS EVEN LANt; ALS UW TIJD;
kz. Glad, ruimte o m evt. tekst te graveren.
12 Artimedaille 1976 62 mm (opdracht)
vz. Pegasus (gevleugeld paard);
kz. Rand hoef van Pegasus met tekst: ARTI
ET AMICITIAE sign. V
m e t daarbinnen de mogelijkheid gravering
naam van de ontvanger.
Coll. KPK inv. n r 1982-087.
13 R O V U U t r e c h t 1977 70 mm (opdracht)
oplage 1000 exemplaren
vz. Bever, aan takjes knagend; sign. V rechtsonder;
kz. Tekst: letters ROVU (Ruimtelijke O r d e n i n g
Volkshuisvesting Utrecht)
U met het wapen van Utrecht m e t daarin h e t
jaartal '78.
Coll. KPK inv. n r 1982-089.
14 D e clowns I Colombaioni 1977 75 m m
(vrij ontwerp)
vz. Meesterclownsduo Carlo en Alberto;
kz. H e t d u o (heel klein) temidden van h e t
publiek in amfitheater in de vorm van letters
die de tekst vormen: PRESENT.ANO / C A R L O /
E ALBERTO / I COLOMBAIONI / links C O M M E DL-V DELL' ARTE CLASSICA rechts C O M M E D L \
DI'.LL' ARTE COMICA.

Coll. KPK inv n r 1982-088; Afb./toel. Bid 5
(1981) 105.
15 Nieuwjaar 1979 Clowns 1978 76x110 m m
(vrij ontwerp)
Eenzijdig reliëf: Drie dansende, blije clowns.
16 40-jarig huwelijk echtpaar Yin Wolferen
1979 62 m m (opdracht)
vz. P o r t r e t H a n s naar links tekst HANS V^N
W O L F E R E N X ANS CiEELEN;
kz. P o r t r e t Ans naar links tekst 40 JAAR
HUWELIJK 1939-1979 sign. V o p de schouder.
16a P o r t r e t van H a n s 1979 26 m m goud en
model in brons (opdracht)
Eenzijdig, verkleind portret als vz. n r 15 tekst
links VEEL LIEES
(ook een groot portretbeeld).
17 'Filmblik' Nederlandse Bioscoopbond
Amsterdam 1979 79 m m (opdracht)
vz. Persoon en face met filmtrommels;
onderaan de rand twee handen;
kz. Deksel van filmtrommel, m e t vijf vlakken
m e t daarin de tekst: NEDERLANDSE/
BIOSCOOPBOND, logo bioscoopbond en sign. V.
18 D e vier Heemskinderen 1979 90x90 m m
(vrij ontwerp) ook in keramiek
Eenzijdig reliëf Ros Beiaard m e t vier personen.

Artimedaille 1976
62 vim

19 Snell Ros 1979 125x71 m m reliëf
(vrij ontwerp)
Eenzijdig Ros Beiaard met vier personen.
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Paardje 1979 34 mm

Nieuwjaarspenmng
1980
La Luna 1919 62 mm

20 De vier Heemskinderen 1979 18x19 mm
(vrij ontwerp) ook in zilver
Eenzijdig Ros Beiaard als nr 18.
21 Dr. J. Spaander RIV 1979 64 mm (vrij ontwerp)
vz. Portret naar links, op de kraag sign. V;
kz. Tekst: langs de rand DR JAN SP.^ANDER
DlR[ecteur] GF,N[eraal] 1950-79
daarboven groot RTV (Rijks Instituut voor de
Volksgezondheid) met in de I twee
klimmende aapjes (proefdieren).
22 Paardje 1979 34 mm ook in zilver
(vrij ontwerp)
vz. Paardje;
kz. Vignet van de ontwerper Y.
23 Nieuwjaarspenning 1980 La Luna 1979 62 mm
(vrij ontwerp) ook in keramiek (als hanger)
vz. Gezicht (masker) en face, knipogend;
kz. Binnenzijde van het masker met in stempeltjes tekst HAPPY NEW YEAR met rondom de
namen: THEO MARJA SUZANNE MATEHIJS VAN
DE VAlHORsr, 1980 en sign. V met links en
rechts oren en gaatjes.
Afb./toel. Bid 5 (1981) 105.
24 A bird in the hand 1980 63 mm (vrij ontwerp)
uitgave \TK
vz. Zittende naakte vrouwenfiguur;
kz. Tekst: A BIRD / IN THE HAND IS / WORTH
TWO IN / THE BUSH

gebladerte (met vignet VPK en sign. V).
Coll. KPK inv. nr 1981-097 en 1982-093;
Int. Fidem-expositie Florence 1993 en
Den Haag 1998; Afb./toel. Bid 5 (1981) 105.
25 150 jaar Begraafplaatsen Utrecht 1980 78 ram
(opdracht)
Vorm Chinese pi-schijf (met gat) symbool
van de eeuwigheid;
vz. Klimopplant;
kz. Tekst in drie stempels: .ALGFJWENE BEGRAAFPLAATSEN UTRECHT / 1830 1980 / sign. V en
twee mannetjes bezig bij een grafkuil.
Afb./toel. Bid 5 (1981) 105.
26 Dr. J.E.A.L. Struick 1980 64 mm (vrij ontwerp)
vz. Portret naar links;
kz. Tekst (op 'oorkonde'): (;EMEENTE-ARCHI\'\RIS JEAL STRUICK IS AFGEBEELD A/D
ANDERE KANT UTRECHT, '80; sign. V als
lakzegel aan het 'document'.
Coll. KPK inv. nr 1982-090; Afb./toel. Bid 5
(1981) 105.
27 Prof. dr. H. Tiddens (kinderarts) 1980 64 mm
(opdracht)
vz. Portret naar links;
kz. Tekst: H.ARMEN TIDDENS / 30 JAAR ARTS
1980 eronder Centaur met Cheiron, de
kleine Asklepios onderwijzend in de
geheimen van de geneeskunst.
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24
A bird in the hand
19 SO 63 mm

26
J.E.A.L. Smiick 1980
64 mm

28 Nationale Kruisvereniging [award] 1981
81x67 ram; eivormig (opdracht)
Diverse voorstellingen en teksten: J o g g e r
BETER DE SCHOENEN VERSLETEN DAN HET
BED / Kind dat ingeënt w o r d t VOORKOMEN IS
BEIER DAN GENEZEN /
Z w e m m e n voor bejaarden R U S T ROEST
Zwangerschapsgymnastiek en Zuster op de
fiets; bovenop een schildpad als teken van
een lang en goed leven.
Geneeskrachtige planten: weegbree en vingerhoedskruid.
O o k als grote plastiek geplaatst in Bunnik.
Coll. KPK inv. nr 1982-0092; Afli cat.
23= Fidem L o n d o n (1992) nr 42 pag. 190.
29 Scherf van eischil 1981 61 m m onregelmatige
ronde vorm (opdracht)
vz. Arts die baby op schoot van de m o e d e r
een injectie toedient; afgebroken tekst rechts
langs de rand: vo[or] / Ko[men] / IS BE[ter] /
DAN / GE[nezen|;

kz. In cirkel links onder tekst: NATIONALE
KRUISVT,RENIC;IN<; erboven stempeltje met
klaverblad, er onder sign. V.
30

50 jarig huwelijk Jules en Eugenie Jongenelen
1981 64 m m (opdracht)
vz. Familiegezelschap van tien personen en
twee erboven (in de hemel);
kz. Tekst: 21 MEI JLÏÏ.ES EUCJENIE JONGENELEN
1931 8 1 ; in het midden een knoop de
verbondenheid van de familie symboliserend.

31 Nieuwjaarl982 T h e a t e r 1981 76 m m
(vrij ontwerp)
vz. Toneelmeester kijkt door een spleet in
het gordijn de theaterzaal in;
kz. D e toneelmeester o p de rug gezien.
D e penning toont op de zijkant gezien ook
de voorstelling.
Coll. KPK inv. nr 1982-091; Int. Fideroexpositie Florence 1983 en Den H a a g 1998;
Afb./toel. Nederlandse Penningkunst Van
Wessem pag. 46 [jaar van uitgave]).
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32 Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs 1982 64 mm, enigszins komvormig
(opdracht)
vz. Groep leerlingen tekst erboven:
VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET
ONDERWIJS rechtsonder sign. V;
kz. Adolescent balancerend op een koord
met eronder een vangnet, opgehouden door
vier leraren.
Afb./toel. Pnws Bid 7 (1983) 106.
33 600 jaar Domtoren 1982 79 mm (opdracht)
ook in zilver
vz. Domtoren en omgeving in vogelvlucht;
links onder de kerk;
kz. Spuwer (waterafvoer - ornament aan de
toren) omhooggetrokken met een lier door
twee middeleeuwse bouwvakkers. Randtekst:
600 JAAR DOMTOREN MCMLXXXII;
rechts sign. V.
Coll. KPK inv. nr 1983-242; Int. Fidemexpositie Florence 1993.
34 Verzamelaar 1982 37 mm (opdracht)
vz. Portret verzamelaar driekwart naar rechts;
in jaskraag de tekst: NUMISMATISCHE KRINC;
UTRECHT;

kz. Hand met penning met het wapen van
Utrecht en tekit: 1 O-JARIG BESTAAN 1982
sign.V als manchetknoop.
Coll. KPK inv. nr 1983-0085.
35 Nieuwjaar 1983 Cave Canem 1982 78 ram
(vrij ontwerp) zgn. 'hekelpenning'
vz. Tekst: CAVT. links over de rand een
persoon die de hond (rechts over de rand,
bij uitwerpsel) wegjaagt;
kz. Tekst: CANEM De hond (hier links over
de rand) die de man (hier rechts over de
rand) wil bijten.
Het geheel symboliseert de eindeloze strijd
tegen vervuiling door hondenpoep; vert.

cave canem (tekst uit Pompei): hoedt u voor

de hond.
Coll. KPK inv. nr 1983-243; Int. Fidem-expositie Florence 1993; Afb./toel. Pnws Bid 7
(1983) 106.
36 Trepanatie 1983 76 mm (opdracht)
vz. Hersenoperatie (schedellichting) hoofd,
de handen met instrumenten aan de onderzijde links onder sign. V;
kz. Overzicht van operatietafel; tekst: WORLD
FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIETIES.

37 Vijftig jarig huwelijk Vinkenborg-ten Cate
1983 64 mm 40 exemplaren in brons, 1 in
zilver (opdracht)
vz. Vlakvullend klavertje vier, de vier dochters van het echtpaar symboliserend;
kz. Twee tortelduifjes, tekst in dubbel
omschrift: OP 16 OKTOBER 1983 ZIJNJ.'W
VTNKENBORC; EN MARIA TEN CATE 50 }.\AR
GETROirwD tussen de tekst een klavertje vier.
Coll. KPK inv. nr 1983-208; Afb./toel. Bid 8
(1984) 172.
38 Knooppunt, Erepenning van de provincie
Utrecht 1983 78 mm (opdracht)
vz. Vier personen (uniseks) die
samenwerking symboliseren door verbondenheid van de handen;
kz. Provinciewapen (rechts, als stempel
geboetseerd, en 'ingestempeld'); tekst: EREPENNINC; VAN DE PROVINCIE UTRECHT

onderlangs sign. V.
Afb./toel. Pnws Bid 7 (1983) 184.
39 Nationaal Museum van Speelklok tot
Pierement 1984 64 mm (opdracht)
25 exemplaren
vz. Draaiorgelpop tegen een achtergrond
van orgelpijpen omlijst door een achtkantig
venster (de orgelpijpen verwijzen naar de
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31
Nieuwjaarl982
Theater 1981 16 mm

38
Knooppunt, Erepaming
van ik provincie
Umcht 1983 78 mm

muziek; de achtkant verwijst naar de vorm
die in het museumgebouw is toegepast;
rechtsonder sign. V;
kz. Afspeelplaat als uit een oude speeldoos
met tekst (als de gaatjes in de plaat aangebracht): NATIONAAL MUSEUM VAN SPEELKLOK TOr PIEREMENT.
Coll. KPK inv nr 1986-L56; Afb./toel. Pnws
Bid 9 (1985) 22.
40 Vereniging Mercator 1984 68 mm
(vrij ontwerp)
vz. Portret driekwart naar links van Gerardus Mercator (Belg), carto- en kalligraaf
(naar een ets);
kz. Gepolijst; tekst kalligrafisch: 2S JA.-iR
MERCATOR 19 84;

(kalligrafie i.o.m. Jan Schalkwijk, Haarlem);
linksonder sign. V.
Coll. KPK inv. nr 1984-073.

41 Take it or leave it 1984 107x107 mm reliëf
(vrij ontwerp) keramiek
Eenzijdig: Eva met hoed en appel in ovale
omlijsting; rechtsonder sign. V.
42 Deltapenning 1984 66 mm Opdracht van het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Ter gelegenheid ingebruikneming van de sluizen
te Katwijk, die op Deltahoogte zijn gebracht,
vz. Neptunus die een tulp van de Rijngod
ontvangt. Op de achtergrond een
driehoek (symbool van de Delta);
kz. Tekst in ringen (die het water symboliseren) rondom het wapen van het
hoogheemraadschap: HOOGHEEMRAADSCHAP
VAN RIJNL.\ND / UITW'ATERINGSSLUIS KATWIJK

1984. links onder sign. V.
Coll. KPK inv. nr 1984-181; Int. Fidemexpositie Stockholm 198.5; Afb./toel. Pnws
Bid 8 (1984) 96.

42
Deltapenning 1984
66 mm
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47
Nieuwjaar 1986
Kussentje 198S
47x47 mm
43 Ontmoeting (Abrahampenning) 1984
80x80 mm reliëf (vrij ontwerp)
Eenzijdig: Abraham die een vijftigjarige ontmoet, beiden te paard (afscheid van de jeugd)
rechtsonder sign. V.
Coll. KPK inv. nr 1984-067; Int. Fidemexpositie Stockholm 1985; Afb./toel. Pnws
Bid 10 (1986) 274.
43a Ontmoeting 1984 76x76 mm keramiek
vz. Als nr 43;
kz. Tekst in vijf regels: KOM OP HET / FEEST
BU WTM / EN MILÈNE OP / 5 MEI OM 8 UUR /
IN BILTHOVEN.
44 Lodewijk 1984 96x117 mm (vrij ontwerp)
vz. Portret naar links van Lodewijk Groenhuizen (antiquair) rechtsonder sign. V;
kz. Tekst: LODEWIJK / 1984.
45 Kasteel Amerongen 1985 94 mm (opdracht)
vz. Voorgevel van het kasteel; tekst rechtsonder: KASTEEL AMERONGEN;
kz. Zes stempels 1 tekst EREPENNING, 2 olifantje (symbool van de familie,
3 portret van de kasteelvrouwe Margaretha
Turnor, 4 wapenschild, 5 tuinvaas en 6;
sign. V.
46 Zegel van Leo Bosters 1985 (lakstempel) 33 mm
(vrij ontwerp)
Eenzijdig, voorstelling: Leeuw.
(Leo Bosters was een bevriend kalligraaf).
47 Nieuwjaar 1986 Kussentje 1985 47x47 mm
(vrij ontwerp)
vz. Sleets kussentje, symboliserend het afgelopen jaar 1985;
kz. Fris kussentje, symbohserend het nieuwe
jaar 1986.

Het jaartal op de knoop in het midden van
het kussen (op beide zijden).
Coll. KPK inv. nr 1986-023.
48 Maartenspenning Gemeente Utrecht 1986
63 mm (opdracht)
vz. St. Maarten te paard op de rug gezien;
de rechterarm reikt over de andere kant
van de penning heen; tussen voorhoeven
sign. V;
kz. St. Maarten te paard van voren gezien in
U vorm (het wapen van Utrecht).
Tekst: EREPENNING rechts kleine figuur:
burgemeester die de penning uitreikt.
Coll. KPK inv. nr 1986-163.
49 Welkomstpenning 1987 VPK 35 mm
(vrij ontwerp)
vz. Zittende vrouw met penning F;
kz. Zittende man met penning K.
Op beide zijden lopen de handjes over de
rand van de penning om de rug van de ander.
De voorstelling symboliseert het welkom in
de 'penningfamilie', de vereniging.
Coll. KPK inv. nr 1993-2919; Int. Fidemexpositie Londen 1992; Afb./toel. Bid 11
(1987) 142.
50 Mevrouw Vinkenborg-ten Cate tachtig jaar
1987 63 mm (opdracht)
vz. Toneelmasker, rechtsonder sign. V;
kz. Tekst: MARIA / LiVMINA SOPHIE / VINKENBORG t/C:ATE / IS OP 8 DECEMBER / 80 JAAR
GEWORDEN eronder: tennisracket en
tuinhark, linksonder het wapen van Utrecht
en rechts 1987.
Coll. KPK inv. nr 1988-281; Afb./toel. Bid 12
(1988) 350.

49

Welkcmisïpenning 1987
iTK 3$ mm
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56
Dante 19SII 60 nmi
51 Voltooiing Vijfkerkenplan 1987 65 m m
(opdracht)
vz. Windwijzer m e t symbolen van de vijf
gerestaureerde kerken (Domkerk - Sint
Maarten (bovenop / top), Jacobikerk,
Janskerk, Nicolaaskerk en Buurkerk);
kz. Tekst: VIJKKERKEN /RKSTAURATIEPLAN
/1968 1988 ertussen een rustende bouwvakker; er o n d e r drie stempels: Ark van N o a c h ,
Wapen van U t r e c h t en sign. V (in vierkantje).
52

10-jarig huwelijk echtpaar Van den Heiligenberg 1987 64 m m (opdracht)
Penning als doosje; in het doosje tien minipenninkjes, g e n u m m e r d 1-10
H e t dekseltje is bekroond met een vogeltje.
Tekst langs de rand van h e t 'doosje': THEO
EN BETTINA VD llEILGENBERCi; met klavertje
vier, erin 21-5-1977 +-teken, sign. V;
kz. (onderkant van het doosje) Vijverplanten.
Coll. KPK inv. nr 1990-423; Int. Fidem-expositie B u d a p e s t l 9 9 4 ; Aib./toel. Pnws Bid 13
(1989) 132.

53 Nieuwjaar 1988 Draak 1987 82 m m m e t gat
(vrij ontwerp)
vz. D e draak van 1988, o p de rand, verslindt
het konijn van 1987
Tekst in twee kleine cirkels: JE WEET NOOIT
HOE [een koe een haas vangt] daarbinnen
sign. V / CiEI.UKKlc; 1988. De staart van de
draak gaat door de o p e n i n g naar de andere
kant; de klauwen grijpen in het gat;
kz. Draak m e t twee Chinese karakters die
Gelukkig Nieuwjaar betekenen.
Coll. Kl'K inv. nr 1988-135; Int. Fidem-expositie Helsinki 1990; Afb./toel. P n w s Bid 12
(1988) 349.
54 ïtappa Karton 1988 52x62 m m (opdracht)
vz. Twee personen (langs de rand) die een
stapel vellen karton optillen;
kz. Voetzolen (onderkant) van de personen op
vz.; tekst KAl'PA IC^RION met logo en sign. V.
Coll. KPK inv. nr 1993-4300; Int. Fidemexpositie Helsinki 1990; Afb./toel. Pnws
Bid 12 (1988) 349.

55 Nijvere bij 1988 80x66 m m (opdracht)
keramiek
vz. Bij, groen geglazuurd;
kz. Tekst: G H E E N / WAS ICK /ZONDER U /
AGNES V.D. PLOEG /jAN 88 / sign. V.
56 D a n t e 1988 60 m m (opdracht) n.a.v. prijsvraag
en expositie in C e n t r o Dantesco Ravenna.
vz. D a n t e als biechtvader zegt staande over
een gat waarin een paus begraven ligt
(de tekst) SE / puoi / FA / M O T / r o [spreek
als u kunt; zeg eens wat] rechtsonder sign. V;
kz. Tiara en brandende voeten van begraven
zondaars; tekst links: INE XIX 49.
Coll. KPK inv. nr P 21411; Int. Fidem-expositie Helsinki 1990; Att./toel. Pnws Bid 13
(1989) 133. Cat. VIII Biënnale Internazionale
Dantesca di Ravenna.
57 Nieuwjaar 1990 Mijlpaal 1989 35x35x81 m m
(vrij ontwerp)
O p de vier zijden: vier ineengedoken menselijke figuren (vier generaties), twee vrouwen
en twee m a n n e n om een m o n u m e n t te
vormen, een mijlpaal in het leven van de
kunstenaar.
Int. F'idem-expositie L o n d e n 1992; Afb./toel.
Pnws Bid 14 (1990) 66.
58 Robijnpenning FUG (Provinciaal Utrechts
(Genootschap) 1990 65 m m (vrij ontwerp)
keramiek, geglazuurd oplage circa 25 exemplaren (1990-1991)
vz. Bestaat geheel uit gestempelde versiering;
zeven stempels: 1 voorstelling van de uitreiking van de penning aan het robijnen lid; 2
wapen van de provincie Utrecht; 3
m o n o g r a m PUG; 4 R (van robijn); 5 jaartal
(1991); 6 klavertje vier 7 sign. V;
kz. soms met ingekerfde versiering.
D.m.v. een klein gaatje hangt de penning aan
een rood-wit lint (de kleuren van de provincie Utrecht).
59 C e n t a u r Cheiron 1991 75 m m gips
(niet geaccepteerde opdracht)
bovenste helft drie dimensionaal
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vz. Cheiron met de kleine Asklepios tussen
planten;
kz. Ruggen van de beide personen met
banier met tekst [ontbreekt] en sign. V.
60 Anatomische les 1991 76 mm staande
penning (met vlakje aan de onderkant)
(vrij ontwerp)
vz. De centaur Cheiron met lauwerkrans
onderwijst het kind Asklepios, zittend op zijn
paardenrug;
kz. Kalligrafische tekst: HET BEGIN VAN DE
GENEESKUNST CHEIRON ONDERWIJST ASKLEPIOS in het midden Caduceus (staf met twee
slangen) onderaan sign. V
61 Maarten van Rossum 1991 63 mm (opdracht)
vz. Profielportret naar links;
kz. De francofiel Maarten maakt een rondedansje met Marianne van Frankrijk
tekst langs de rand: MAARTEN VAN ROSSUM 16
8 38 31 3 91; links stempeltje met Franse
lelie, rechts sign. V.
Afb./toel. Pnws Bid 17 (1993) 436.

Centaur Cheiron 1991
75 mm gips

62 Centaurveulen 1991 6.5x90 mm (opdracht)
zilver
vz. Jonge centaur tussen twee zandlopers,
rechtonder sign. V;
kz. Tekst: TIJD / LEERT DAT / VREES / NOCH
BLAAM / HET VEULEN DEERT.
63 25 jarig huwelijk Bert en Ria van Beek 1992
93 mm (opdracht)
vz. Portret van het zilveren paar (elkaar aankijkend);
kz. Bloeiende acanthus gekalligrafeerde tekst:
BERT VAN BEEK RLA DE LANGE 25 JAAR
GETROUWD 28-3-1992 linksonder sign. V.
Coll. KPK inv. nr 1993-2956; Afb./toel. Bid
16 (1992) 174.
64 Olifant 1992 30 mm (vrij ontwerp)
vz. Olifant (als op klinkerserie; cat nr 68 en 70);
kz. Grote sign. V.
65-69
Klinkerserie 1992 vijfdehg 30 mm
(vrij ontwerp)
vz. Dieren; waarvan de beginletter van de
naam overeenkomt met de klinker, die op de
andere zijde staat;
kz. de letters (klinkers): A E I O U;
A met Aap, E met Eenhoorn, I met Ibis,
O met Olifant en U met Uil.
70-72
Engelse versie van klinkerserie nrs 65-69
30 mm (vrij ontwerp)
E met Elephant, O met Owl, U met Unicom
(A en I als de Nederlandse serie).
Afb cat. 24'^ Fidem Budapest (1994) nr 47
pag.103.
73 Boeienkoning, 1992 70 mm (vrij ontwerp)
vz. Met dik touw geboeide robuuste persoon,
boeienkoning;
kz. Rugzijde van de boeienkoning met
geknapt (gebroken) bocitouw.

65-69
Klinkerserie 1992
vijfdelig 30 mm
lli Boeienkoning 1992
68 mm variant van nr 73 (vrij ontwerp)
VPK 1994
vz. als nr. 73;
kz. Rugzijde van de geboeide boeienkoning;
sign. V linksonder de knoop in het touw.
Coll. KPK inv nr 1994-3368; Int. Fidemexpositie Neuchatel 1996 en Den Haag 1998;
Afb./toel. Bid 18 (1994) 20.
74 Atalanta's appels I Adam en Eva 1992 64 mm
(vrij ontwerp)
vz. Zittende Eva biedt eveneens zittende
Adam een appel aan;
kz. (gepolijst) Appel, met steekje bovenaan,
onderaan de tekst AND ALL
WAS FOR / AN APPLE.
75 Atalanta's appels II Het oordeel van Paris
1992 64 mm (vrij ontwerp)
vz. Aphrodite 'de schoonste' met een appel,
haar toegekend door Paris; op de achtergrond de verliezers Athene en Hera;
kz. (gepolijst) Appel (oorzaak van de
Trojaanse oorlog ) met kroontje onderaan,
met erboven de tekst: AND ALL WAS EOR / AN
APPLE.
76 Nieuwjaar 1993 Trommelaar 1992 64 mm
(vrij ontwerp) ook in keramiek
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73
Boeienkoning, 1992
10 mm

vz. Zittende trommelaar, onderaan sign. V;
kz. Tekst in vierkant: RVPY / NEW / YEAR en
vijf stempeltjes met klaverblaadjes.
Afb./toel. Pnws Bid 17 (1993) 436.
77 Sociëteit de Constructieve Utrecht 1992
58 mm (opdracht)
vz. Ronde tafel met aanzittende figuren;
kz. Paard met ruiter, tekst: SOC:iETElT DE
CONSTRUCTIEVE UTREC;H'r.

78 Cultuurprijs van de stad Utrecht 1992
80 mm, bol (opdracht)
Apollo en de negen muzen. In een begeleidend miniboekje (32 pag.) tekst en tekeningen over de op de bol afgebeelde figuren.

78
Cultuurprijs voor de
stad Utrecht 1992
80 mm, hol

79

Amulet 1993 71 mm (vrij ontwerp) ook in
porselein
vz. Zittende naakte man;
kz. Rugzijde van de naakte man; de keerzijde van de porseleinen versie is glad, met
drie ingekraste klavertjes vier en sign. V.

79A Verrassing 1993 85 mm eenzijdig
(vrij ontwerp)
keramiek
Gezicht met over de mond gekruiste armen.
De penning met dezelfde voorstelling,
voorzien van achterkant volgt hopelijk in
2004
80

Nieuwjaar 1994 Overleven 1993 65 mm
(vrij ontwerp)
vz. Man in reddingsboei, tekst 1994;
kz. Onderzijde van man in reddingsboei,
links sign. V.
Int. Fidem-expositie Neuchatel 1996;
Afb./toel. Pnws Bid 18 (1994) 133.

81

'Opkontje' (Anjerfonds loves you) 1993
78 mm (opdracht)
vz. Ciebukt omkijkend persoon die een
ander met een 'opkontje' over een muur
helpt; linksonder sign. V;
kz. De opgetilde persoon van de voorzijde
komt met kop en schouders over de muur;
'tekst' in graffiti op de muur: A[njer]
F[onds] hartje met pijl [loves] Y[ou].

82

150 jaar Diakonessenhuis Utrecht 1994
60x69 mm (opdracht)
vz. Zittend figimrtje; 'Manusje van alles'
met stethoscoop, beddenpan en pen, rechts
monogram DIIU, links in de rand sign. V;
kz. Matras als plastische verbeelding van
het bed.
Coll. KPK inv nr 1994-3807; Aft)./toel.
Pnws Bid 18(1994)268.
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'Opkontje'' (Anjerfonds
loves you) 1993
18 mm
83 Schoolpenning 1994 89 mm (opdracht) in
drie lagen
vz. Hoofd met uilenmasker naar links; tekst
bovenste laag: HET NIEUWE LYC:EUM linksonder sign. V; middenste laag: bootjes,
symbolen van de geschiedenis; onderste laag:
het woord TAAL (Nederlands) ook in Grieks
en Russisch;
kz. Hoofd met uilenmasker naar links; tekst
bovenste laag: BILTHOVEN, middenste laag
symbolen van muziek; onderste laag: 'nullen
en enen'.

87 1300 jaar Willibrord 1995 63 mm (opdracht)
350 exemplaren
vz. Optocht van twaalf monniken te voet en
te paard met Willibrord op de voorgrond;
tekst: WILLIBRORD in halve cirkel in het
midden;
kz. Willibrord in monnikspij met geknielde
bekeerling tekst links: 1995 rechts;
695 onderaan sign. V
Coll. KPK inv. nr P 22977; Int. Fidemexpositie Neuchatel 1996; Afb./toel. Bid 19
(1995) 549.

84 Huwelijkspenning 1994 63 mm
(vrij ontwerp) keramiek
vz. Zittend paar op de rug gezien met armen
om eikaars rug;
kz. Tekst: WAAR WERD ...? UTRECHT 1955 13 jan 95 hnksonder sign. V
in het midden een monogram TDB (Trijntje
en Dirk Bruijne).

88 100 jaar Uitgeverij Meulenhoff 1995 75 mm
(opdracht)
vz. Letter M (logo) omringd door boekenlezers;
kz. Uitgever die het boek door een venster
'uitgeeft', tekst 1895 - 1995 linksonder
sign. V.

85 Verjaardagspenning 1994 34 mm zilver, met
oogje (vrij ontwerp) t.g.v. de 87= verjaardag
van Martha Frijda
vz. Tekst met de namen van alle kinderen en
kleinkinderen;
kz. Ned. leeuw en kangoeroe (in het midden)
onderaan sign. V (als meesterteken).
86 Deuren van de Domkerk te Utrecht 1995
93 mm (vrij ontwerp) n.a.v. de onthulling van
de deuren van de Domkerk
vz. Sint Maarten met de bedelaar, linksonder
sign. V;
kz. De geopende deuren van de Domkerk
met erboven de Afbeelding van de andere
zijde; tekst links: DOMKERK, rechts: UTRECHT.

89 Nieuwjaar 1996 'Anti melk' 1995 75 mm
(vrij ontwerp)
vz. Huilende baby, die moederborst
wegduwt;
kz. Uier van een koe; randtekst: JE BOIRAI DU
LAIT QUAND LES VACHES MANGERONT DU
RAISIN (ik zal melk drinken als de koeien
druiven gaan eten).
90 Nieuwjaar 1998 Off my back 1997 87 mm
(vrij ontwerp)
vz. Man zuchtend onder zware last;
kz. De afgeworpen last op de grond; erboven
de tekst: OFF MY BACK en daarboven het jaartal 1998 links sign. V
91 Spel, man en vrouw I 1998 160x100 mm
eenzijdig reliëfje in keramiek, ook in
brons (vrij ontwerp).
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89
Nieuwjtiiir 1996
'Anti melk' 1995
7 ) ' ?HtH

92 Man en vrouw II 1998 105x80 mm eenzijdig
reliëfje in keramiek (vrij ontwerp).
93 Man op paard 1998 145x135 mm eenzijdig
reliëfje in keramiek (vrij ontwerp).

91
Spel, man en vrouw I
1998 160x100 mm

94 25 jaar bronsgieterij Van Schie en De Groot
1998 77 mm (opdracht)
vz. Twee bronsgieters die door een gat in de
penning brons gieten naar de andere zijde
van de penning;

kz. Vloeibaar metaal komt in een vorm
(voet) terecht; tekst: 25 / J.4AR / BRONSCilETEN
/ THEO VAN .SCHIE / GERARD DE CROOT.

Coll. KPK inv. nr P 21507; Int. Fidemexpositie Weimar 2000; Afb./toel.
Bid Pnws 23 (1999) 32.
95 Audiologie 1998 78 mm (opdracht)
vz. Audioloog met model van een oor in
zijn handen; onderaan sign. V; randtekst:
STICHTING AT2E SPOOR FONDS;
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103
Atalantah appels III
2003 64 mm

V%. Twee uitbundig converserende mensen
op een bankje (in het midden).
96

Nieuwjaar 1999 Blindemannetje 1998 60
mm balpenning (vrij ontwerp)
bolvorm: Geblinddoekt hoofd.

97

Wiel (infinity) 1999 120 mm steengoed
(vrij ontwerp)
vz. Drie paardjes;
kz. gestempelde sterretjes.

98

'Filmblik II' Nederlandse Bioscoopbond
Amsterdam 1999 79 mm (opdracht)
vz. Persoon en face met filmtrommels;
onderaan de rand twee handen;
kz. Deksel van filmtrommel, met vijf vlakken met daarin de tekst NF,DKRL.\NDSE /
FEDERATIE / VOOR DE / CINEMATOGRAFIE,
logo en sign. V
vgl cat nr 17 (1979).

99

Prijspenning Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG) 2001 93 mm (opdracht)
vz. Twee centaurs (verbeeldende de Kunsten en Wetenschappen) die samen de prijs
omhoog houden;
kz. Gever en ontvanger heffen het glas,
ertussen sign. V; tekst: PUG / PRIJS.
Int. Fidem-expositie Parijs 2002.

100 Vriendenpenning 2001 44 mm keramiek;
(vrij ontwerp) in ongeveer 50 exemplaren
vz. Afdruk van miniatuur Vier Heemskinderen cat. nr 19 sign. V;
kz. Tekst: V. ROSSUM / VRIENDENCLUB /
21 11 01.
101 Tredmolen 2002 107 mm eenzijdig
(vrij ontwerp)
Mens in ring (de penningrand) opgesloten
binnen zijn beperkingen; rechtsonder sign. V
102 Nieuwjaar 2003 Vooruitzien 2002
160x100 mm reliëf in keramiek
(vrij ontwerp)

104
Eenzijdig: Drie naar rechtskijkende
personen, links onder sign. V
103 Atalanta's appels III 2003 64 mm
(vrij ontwerp)
vz. Isaac Newton met zijn nicht; links
een vallende appel; tekst (formule van de
zwaartekracht) G = 98 m/sec';
kz. (gepolijst) Appel met steekje en blaadje
eronder de tekst AND ALL WAS FOR / AN
APPLE.
Vgl cat nrs 74 en 75.
104 Met de billen bloot 2003 44 mm
(vrij ontwerp) ook in zilver
vz. Mannetje met opgestoken hand; het
mannetje hangt over de rand van de penning heen; linksonder sign. V;
kz. Het mannetje op zijn rug gezien, met
afgezakte broek.
104a Jubileumpemiing 2003 44 mm
(vrij ontwerp) zilver
vz. als nr 104 maar sign. V verschoven naar
midden onder figuur;
kz. als nr 104 maar gekleed. Tekst aan
weerszijde: FEBRU I.\S.\ '04.
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Met de billen bloot 2003
44 mm

105 Ondersteboven 2003 63 mm (vrij ontwerp)
vz. Man kijkt tussen zijn benen door;
kz. Man kijkt tussen zijn benen door, op de
rug gezien.
106 Hoofdpijn 2003 80 mm (vrij ontwerp)
vz. Mannenkop, kijkend naar rechts, met
open oog en gekwelde uitdrukking;
kz. Dezelfde kop, met oog dicht en schroef
in zijn hoofd.
107 Losbol 2003 55 mm verticaal draaiend in
perspex ring (vrij ontwerp)
vz. Kop, ongeschoren losbol;
kz. Achterhoofd.
107a Losbol 2003 60 mm (vrij ontwerp)
idem nr 107 (iets groter formaat).
108 Bubble girl 2003 130 mm keramiek met
glazuur (vrij ontwerp) eenzijdig
Meisjesgezicht met grote bel roze
geglazuurde bubble gum.
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Niet Rekem, maar Chateau-Regnault?
Uitgiften van heerlijke muntateliers
blijven vaak onbestudeerd. Hun belang
voor de muntcirculatie wordt meestal
onderschat. Als men er rekening mee
houdt dat archivalische bronnen met
betrekking tot de productie van de
heerhjke ateliers niet zelden volledig
ontbreken dan wekt deze situatie
geenszins verwondering. Het zijn dan
ook in de eerste plaats verzamelaars die
nieuwe elementen aanbrengen in de
kennis over deze uitgiften door het
bestaan van nieuwe types of varianten
te signaleren.
De muntslag van de baronnen, later
graven, van Rekem behoort tot de
meest uitgebreide en boeiende van
onze streken. Lucas signaleert het
bestaan van meer dan 500 types en zijn
catalogus is ongetwijfeld niet volledig.'
Aanvankelijk onderscheiden de Rekemse
munten zich nauwelijks van de overige
Maaslandse heerlijke ateliers. De
productie concentreert zich op min
of meer frauduleuze imitaties van
kwaliteitsmunten van andere vorsten.
Na de regeringen van Willem II
(1400-1475) en Willem IE van Sombreffe
(1475-1484) lijkt er een luwte te komen
in het productieritme. Pas vanaf het
midden van de 16de eeuw herleeft de
muntslag. Op dat ogenblik is de
politieke en monetaire situatie echter
grondig veranderd. De meeste heerlijke
ateliers zijn definitief gesloten, onder
meer onder druk van de Bourgondische
hertogen en de heerlijke munten die
blijven bestaan worden geconfronteerd
met een groeiende argwaan van de
gebruikers. De Rekemse muntslag
evolueert in twee richtingen. De
meeste gouden en zilveren munten
worden geslagen in overeenstemming

met de afspraken geldend binnen de
RAF VAN LAERE
Westfaalse Kreitz. De inschakehng in
het monetaire systeem van het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie verloopt
niet steeds even vlot, maar tot het
einde van het ancien régime wordt het
principe van de muntslag niet meer ter
discussie gesteld. De uitgifte van
pasmunt valt buiten de bevoegdheid
van de Westfaalse Kreitz. Hier worden
de oude principes van frauduleuze imitaties zonder enige schroom voortgezet.
De heren van Rekem hebben hun
identiteit op gouden en zilveren munten
nooit echt verborgen gehouden.
De leden van de grafelijke familie
d'Aspremont Lynden aarzelen niet om
hun naam en hun wapenschild duidelijk
op hun gouden en zilveren munten te
plaatsen. Territoriale ambities en andere,
meer prozaïsche, redenen liggen aan de
basis van het brede gamma wapenschilden dat zij gebruiken. Toch kunnen
de meest uiteenlopende varianten in
principe steeds verklaard worden door
familiale banden of gebiedsaanspraken.
Tussen de munten toegeschreven
aan Rekem vallen enkele types op die
door hun verzorgde afwerking en
iconografische details bij elkaar lijken
te horen en die zich als groep onderscheiden van de overige Rekemse
munten. Het gaat daarbij om de LUCAS
225, 226, 230 en 231. Sommigen hebben de gemeenschappelijke kenmerken
van deze types aangegrepen om andere
enigmatische munten eveneens aan
Rekem toe te schrijven. Een notitie uit
1890 van Arthur Engel ligt aan de basis
van deze toewijzing.^ De afkorting
S.RQ.R. die op één van deze munten
voorkomt verleidt hem tot de lezing
Senatus PopulusQue Reckheimensis. Voor
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evenmin een parallel op andere munten
de uitdrukking O.L.B.R. die op een
die met zekerheid aan Rekem kunnen
andere munt voorkomt, stelt hij de
lezing Ordine Liberi Baronis Reckheimensis worden toegeschreven.
voor. Daarmee lijkt de toewijzing aan
De kroon boven het wapenschild
Rekem verzekerd. Maar niets is minder wordt door Engel omschreven als een
waar. Bij nader onderzoek blijken deze
grafelijke kroon.'' Deze vertoont aan
mimten namelijk met de schroefipers
elke zijde een punt. Het wapenschild
geproduceerd te zijn. Hierop wijzen
is geplaatst over een sterk gestileerd
niet alleen de verzorgde afwerking en
Sint-Andries- of stokkenkruis dat de
de identieke stempelpositie maar ook
legende doorsnijdt. Beide punten langs
de specifieke vorm van de letter A met
de kroon en de U-vormige siermotieven
een driehoekige lacune in de top.^ De
die de legende doorsnijden, vormen de
Rekemse munt beschikte echter nooit
enige restanten van dit stokkenkruis.
over een schroefjpers. Tot slot kan nog Deze decoratieve elementen zijn
aangestipt worden dat de letter U ontmakkelijk herkenbaar en werden klaarbreekt op munten van type 1 maar wel
blijkelijk met een pons in de muntgebruikt wordt op munten van type 2
stempel aangebracht. Op de muntstempels
en 3. Of hieruit mag afgeleid worden
van type 1.2 en 1.3 werd hiervoor
dat deze munten uit een ander atelier
dezelfde, licht asymmetrische pons
stammen is echter een heel andere zaak. gebruikt. Munten van type 1.2 en 1.3
Als de munten niet in Rekem geslagen onderscheiden zich van de overige door
een bijkomend detail: aan de rechter
zijn dan rijst de vraag naar hun, al of
bovenzijde van de letters A is een
niet gemeenschappelijke, herkomst.
Op basis van het wapenschild kunnen kleine anomalie zichtbaar waardoor
alle twijfel over de gemeenschappelijke
drie types onderscheiden worden.
origine van beide types weggenomen
wordt. Dit detail laat tevens een
relatieve datering van de subtypes toe.

A^s met driehoekige
lacunes in de top

TYPOLOGIE

Type 1
Type 1 toont een gevierendeeld wapenschild; 1 en 4 gevierendeeld: 1 en 4 twee
balken, 2 en 3 een lelie; 2 en 3 een
klauwende leeuw naar links. Lucas
identificeert het wapen 1 en 4 als
Odenkirchen-Dalenbroeck; 2 en 3 als
Rekem.'* Het wekt echter verwondering
dat de graven d'Aspremont Lynden op
deze munten een wapenschild zouden
gebruikt hebben dat sterk doet denken
aan dat van hun voorganger Willem
van Vlodrop (1553P-1564). Op andere
munten hebben zij dit steeds vermeden.
Het type adelaar van de keerzijde vindt

Rekening houdend met de nauwe
interne verwantschap binnen deze groep
munten mag men een enge chronologische samenhang veronderstellen.
Type 1.1. levert een vrij nauwkeurige
datering omwille van de titulatuur van
keizer Matthias I. Matthias werd op
13 juni 1612 tot keizer verkozen en op
24 juni van hetzelfde jaar gekroond.
De munten van type 1.1. werden dus
gedurende deze korte tijdspanne geslagen.
LUCAS beschouwt deze munten als
stukken van 4 stuiver.* Maar het is twijfelachtig of ze ooit tegen deze koers
circuleerden.
Type 1.1 (= LUCAS 225)
Vz.: binnen een cirkel het gekroonde
wapenschild type 1. Het wapenschild is geplaatst over een gestileerd Sint-Andrieskruis dat de
legende doorsnijdt
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Legende: MO NOVA / ARG / ORDINE
/ S.P.Q.R. Parelrand
Kz.: binnen een cirkel een dubbelkoppige adelaar waarvan de
hoofden gescheiden zijn door
een zwaardvormig kruis
Legende: (kroon) MATHI . I . D . G
. ELEC . RO . SEM . AVGV
Parelrand
Er kon geen exemplaar onderzocht worden.

Vz.: binnen een cirkel h e t gekroonde
wapenschild type 1. H e t wapenschild is geplaatst over een gestileerd Sint-Andrieskruis dat de
legende doorsnijdt
Legende: MO' NOVA / ARG / ORDINE
/O.L.BR
Parelrand
Kz.: binnen een cirkel een dubbelhoofdige adelaar waarvan de hoofden
gescheiden zijn door een zwaardvormig kruis
Legende: (kroon) NISI. TV DOMINE
. NOBISCVM . EPVS
Parelrand
Hoewel het wapenschild van LucAS
230 anders beschreven
wordt-Armes
écartelées Vlodorp-Vlodorp - lijkt de toewijzing vast te staan omdat het wapen-

Type 1.2 (= L U C A S 226)

schild op L U C A S 2 3 1 , die beschouwd

Vz.: binnen een cirkel het gekroonde
wapenschild type 1. H e t wapenschild is geplaatst over een gestileerd
Sint-Andrieskruis dat de legende
doorsnijdt
Legende: MO NOVA / ARG / ORDINE
/ S.RQ.R.
Parelrand
Kz.: binnen een cirkel een dubbelhoofdige adelaar waarvan de hoofden
gescheiden zijn door een zwaardvormig kruis
Legende: (kroon) NISI. TV. DOMINE
. NOBISCVM . EPVS
Parelrand
Ex.: Brussel: diam. 29 mm; gewicht
4,595 g; positie 6 u.
Tongeren: diam. 29 m m ; gewicht
4,922 g; positie 6 u.; doorboord

wordt als een variant van 230, op
dezelfde wijze beschreven wordt als

Type 1.3 (LUCAS 230) E r bestaan meerdere varianten.

L U C A S 225: Ecu couronné écartelé aux 1

et 4 contre-écartelé Odenkirchen-Reckheim,
aux 2 et 3 Reckheim.
Ex.: 1.3.a Brussel: diam. 29 mm;
gewicht 4,575 g; positie 6 u.
1.3.b Tongeren: O L B R zonder
punten; diam. 29 m m ; gewicht
4,670 g; positie 6 u.

1.3.C Brussel: OLER en geen punten
in de legende op de keerzijde;
diam. 29 mm; gewicht 3,971 g; 6 u.
Type 2
Type 2 toont een gevierendeeld wapenschild; I een adelaar, 2 een klauwende
leeuw naar links, 3 een klauwende leeuw
naar rechts, 4 een burcht met drie torens.
Los van het feit dat het wapenschild met
enige goede wil als één van de mogelijke
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wapenschilden van Rekem kan geïnterpreteerd worden, moet men vast stellen
dat het tevens een grote gelijkenis
vertoont met het wapen van Lixheim'
waar Henriette de Lorraine Vaudemont
tussen 1630 en 1635 munt slaat.**
Sommige verzamelaars hebben dit
type munten aan Rekem toegeschreven
omdat h e t algemeen uitzicht en de specifieke vorm van het Sint-Andrieskruis
op de voorzijde sterk doen denken aan
de munten van type 1. Zij interpreteren
de titulatuur op de voorzijde dan ook
in dezelfde zin en zien er een bijkomend
bewijs in dat deze groep munten geslagen
is door de 'prinsen' van (Aspremont)
Lynden. H e t lijkt echter erg onwaarschijnlijk dat de graven van Rekem zich
op h u n munten de titel van prins zouden
durven aanmeten. O o k de adelaar op
de keerzijde m e t de waardeaanduiding
kent geen parallellen bij de Rekemse
munten van Ernest d'Aspremont Lynden
(1603-1636).
Naast de duidelijke verschillen tussen
munten van type 2 en type 1 zoals het
wapenschild op de voorzijde en de adelaar
op de keerzijde valt vooral de gelijkenis
tussen de sterk gestileerde Sint-Andrieskruizen op. E r bestaan meerdere varianten. D e gedateerde variant bevestigt
ten overvloede de nauwe chronologische
samenhang tussen beide types.
Vz.: binnen een cirkel het gekroonde
wapenschild type 2. H e t wapenschild
is geplaatst over een gestileerd SintAndrieskruis dat de legende doorsnijdt
Legende: MUNP:T / NOUA / AR . PR
/ INC * LIN

Parelrand
Kz.: binnen een cirkel een dubbelhoofdige adelaar met op de borst een
globus met het cijfer 12, onder h e t
cijfer een centreerpunt. H e t kruis
van de globus is zwaardvormig en
scheidt de hoofden van de adelaar
Legende: (kroon) SUB * UMBRA *
ALARVM * TUARUM

• Parelrand

Ex. 2.a Tongeren: diam. 28 mm;
gewicht 3,463; positie 6 u.
2.b Brussel: MONET * / NOUA / ARG
. PRI / INC . * LIN - SUB . UMBRA . ALARUM . TUARUM .;

diam. 28 mm; gewicht 3,394 g;
positie 6 u.
2.C Brussel: (kleine kroon) MONETA
/ NOVA / ARG PRI / NC * LIN (kleine kroon) SUB * UMBRA * ALARUM

* TUARUM;
diam. 28 mm; gewicht 2,814 g;
positie 6 u.

^ÊBB^h^

A^^B^H^BB^SBBSE^
m wlESSÊm.
wk^ÊÊBBJ^
H

^

y^f^^t-.
Mit^''"'''

mêkmt^^^J^Èt
H^Ë&H^^P
n j u m i g j y wBÊfÊjÊBÊBÊ
^StMBSÊÜ^ ^MffMWBiy

^MffiiWIH^

^^Éil^

2.d Brussel: MONE . N / OVA . A /
R(; PRI / NC . LI . 1619; diam. 28
m m ; gewicht 3,751 g; positie 6 u.
2de exemplaar: diam. 28 mm;
gewicht 4,600 g; positie 6 u.
Type 3
Typ e 3 toont een gevierendeeld wapenschild; 1 gedeeld wapen met naar elkaar
toegewende leeuwen, 2 twee balken,
3 een kruis, 4 een klauwende leeuw naar
links. D i t wapenschild is nauw verwant
met dat van Chateau-Regnault (9). E r
bestaan meerdere varianten.
Vz. binnen een cirkel het gekroonde
wapenschild type 3, gevat in een
decoratief kader
Legende: MONETA . NOVA . ARGENT
. LIN .

Parelrand
Kz. binnen een cirkel een dubbelhoofdige adelaar met o p de borst
een globus m e t het cijfer 12,
onder h e t cijfer een centreerpunt.
H e t kruis van de globus is
zwaardvormig en scheidt de
hoofden van de adelaar
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Legende: (kroon) SUB * UMBRA *
ALARUM * TUARVM
Parelrand
Ex.: 3.a Tongeren: diam. 28 mm,
gewicht 3,029 g; positie 6 u.

3.b Brussel: MONETA * NOVA *
ARGET * L - (kroon) SUB . UMBRA .
ALARUM . TUARUM;

diam. 28 mm; gewicht 2,378 g;
positie 6 u.
Herkomst
Qua vorm gezien sluiten alle types
naadloos aan bij de muntslag van het
Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie.
Type 1 leunt bovendien sterk aan bij de
munten uit de Zuidelijke Nederlanden.
De munten stammen uit één van de
meest rumoerige periodes in de monetaire geschiedenis van het Heilig Roomse
Rijk der Duitse Natie, namelijk de
Kipper- en Wippertijd {l6lH-l622/3).^^
Op dat ogenblik worden heel wat munten
in omloop gebracht waarvan nauwelijks
iemand weet door welke muntheer ze
uitgegeven zijn.'i Mits de groep munten,
die hier onderzocht wordt, met een
schroefpers geslagen is, mag men ervan
uitgaan dat zij geproduceerd zijn in een
goed uitgerust atelier.'^ Het voorhanden
zijn van verschillende varianten wijst
bovendien op een relatief omvangrijke
productie. Beide elementen lijken uit
te sluiten dat zij afkomstig zijn uit een
obscure hagemunt die alleen niet identificeerbare munten vervaardigt.
Chateau-Regnault
In de voor ons belangrijke periode is
Frangois de Bourbon eerst op eigen
naam (1603-1605) als muntheer actief

en later (1605-1614) samen met zijn
echtgenote Louise Marguerite de
Lorraine. Zij volgt hem na zijn overlijden op (1614-1631). Beiden gebruiken
op een aantal munten de titel prince(sse)
de Conti zodat Chateau-Regnault op het
eerste gezicht aan alle chronologische
en typologische eisen lijkt te voldoen.
Elk type vertoont één of meerdere
elementen die als verwijzingen naar
Chateau-Regnault opgevat kunnen
worden.
Het volstaat om in het opschrift
S.P.Q.R. dat op type 1.1 en 1.2 voorkomt de letter R niet als een afkorting
voor Reckheimensis te lezen maar als
Reginald!. De interpretatie van OLBR op
type 1.3 moet voorlopig echter in het
ongewisse blijven. Met enige goede wil
kan wapenschild type 1 eveneens toegeschreven worden aan Chateau-Regnault.
De legende van type 2 verwijst naar
een PRINC LIN, een prins of vorstendom
van LIN. Hoger hebben wij er reeds op
gewezen dat het praktisch ondenkbaar
is dat de graven van Rekem zich in
deze periode op hun munten een vorstelijke titel zouden aanmeten die zij
niet bezitten. In het vorstendom van
Chateau-Regnault was ook Linchamp
opgenomen. LIN en LI van type 2 en 3
kunnen als afkortingen van deze plaatsnaam geïnterpreteerd worden.
Wapenschild type 3 kan probleemloos geïnterpreteerd worden als het
wapenschild van Chateau-Regnault.
Typologisch wijken de munten echter sterk af van alle andere munten die
met zekerheid aan Chateau-Regnault
toegeschreven worden. Zo ontbreekt
bij deze groep munten bijvoorbeeld in
de opschriften een duidelijke verwijzing
naar het element chateau en verschijnt
nergens de naam van de muntheer,
wiens muntrecht nooit ter discussie is
gesteld. De vermelding van de Duitse
keizer op munten van een Frans onderdaan doet vreemd aan, maar kan
verklaard worden door het feit dat de
munten in de eerste plaats voor export
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ook andere - betere - munten heeft
geproduceerd. Het algemene beeld van
de drie types wijst er in elk geval op dat
het gaat om munten die bestemd zijn
voor gebruik in het Heilig Roomse Rijk
der Duitse Natie. Het cijfer 12 in de
globus op de keerzijde van types 2 en 3
mag, ondanks het lage gewicht van de
munten, geïnterpreteerd worden als
een aanduiding van de waarde van 12
Maar er zijn andere kandidaten.
Kreutzer of een halve Taler. Deze interpretatie verdient de voorkeur boven
Lixheim
De legende van de voorzijde van type 2 deze van 1/12 daalder. Tegen welke
kan geïnterpreteerd worden als: nieuwe koers zij circuleerden moet voorlopig
zilveren munt van het vorstendom Lixen- echter in het ongewisse blijven.
heim. In dit geval staan de letters LIN
Het Bijbelse opschrift van type 2 en 3
of LI op munten van type 2 en 3 voor
- sub umbra alarum tuarum - in de
Lixheim, ook wel Lichsenheim.
schaduw van uw vleugels - is ontleend
aan Psalm 17, 8. Het komt meermaals
Phalsbourg en Lixheim worden in
1621 tot prinselijk vorstendom verheven voor op munten en is daarenboven
onlosmakelijk verbonden met de eerste
door keizer Ferdinand naar aanleiding
fase van de Rozenkruisersbeweging. Bij
van het huwelijk van Henriette met
Lodewijk, baron d'Ancerville, de natuur- het begin van de 17de eeuw is de
lijke zoon van kardinaal Lodewijk II de uitdrukking erg populair in het Heilig
Roomse Rijk der Duitse Natie. Maar
Guise. Na het overlijden van haar
ook in de Nederlanden worden munten
echtgenoot in 1630, maakt Henriette
geslagen
met dit religieuze opschrift,
een tijdlang gebruik van haar vorstelijke
onder
meer
dubbele dukaten in Kampen
recht munt te slaan.
en
Zeeland
uit
de periode 1581-1583.
Ondanks het feit dat wapenschild
Het psalmvers kan spijtig genoeg
type 2 erg lijkt op het wapen van
geen uitsluitsel geven over de herkomst
Lixheim en de mogelijkheid tot interaangezien het in verschillende ateliers
pretatie van het opschrift, is een toewijzing aan Lixheim uitgesloten omdat en op verschillende tijdstippen gebruikt
wordt: Freiburg im Breisgau (begin
één variant van type 2 in 1619 en dus
van vóór de oprichting van het vorsten- 18de eeuw), Jever (einde 18de eeuw),
Mainz (begin 17de eeuw), Nürnberg
dom dateert. Om dezelfde reden kan
(midden 17de eeuw en begin 18de eeuw).
ook type 1 niet in Lixheim geslagen
zijn. Het wapenschild van type 3 maakt Regensburg (midden 17de eeuw) en
Worms (begin 17de eeuw).'^ Van al deze
een toewijzing aan Lixheim eveneens
ateliers heeft Jever de slechtste reputatie.
onwaarschijnlijk.
Het vers is er echter niet vóór de 18de
eeuw
geattesteerd. Het gebruik van een
Niet geïdentificeerd Duits atelier
schroefpers
bij het begin van de 17de
Mits de munten uit de eerste Kipper- en
eeuw
is
in
Jever
eveneens problematisch.
JVippertijd stammen, kan bij voorbaat
Er
zijn
dus
meer
argumenten tegen dan
niet volledig worden uitgesloten dat
voor
een
toewijzing
aan dit atelier.
zij afkomstig zijn uit één van de talloze
ongeïdentificeerde hagemunten die
op dat ogenblik werkzaam zijn. Het
Correggio
gebruik van een schroefpers wijst
Ook buiten Duitsland zijn munten
echter op een goed uitgerust atelier dat geslagen met hetzelfde opschrift onder
naar het Heilig Roomse Rijk der Duitse
Natie bedoeld waren. Bij klachten over
de slechte kwaliteit van de munten zou
het vanuit juridisch standpunt van die
tijd bovendien bijzonder moeilijk zijn
om een Frans 'onderdaan' te vervolgen
voor de frauduleuze uitgifte van
'Duitse' munten.
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meer te Correggio. In dit geval verwijst
de uitdrukking sub umbra alarum tuarum
naar het keizerlijke gezag dat dit
Italiaanse vorstendom beschermt.
Het graafschap Correggio wordt
vanaf 1546 gezamenlijk bestuurd door
de gebroeders Gilberto, Camillo en
Fabrizio. Zij krijgen in 1559 het recht
om munt te slaan. Na het overlijden
van Gilberto (1580) en Fabrizio (1597)
bestuurt Camillo het graafschap alleen.
In 1605 doet hij afstand ten voordele
van zijn voorechtelijke zoon Siro, die
vanaf 13 februari 1616 de vorstelijke
titel prins mag dragen. Siro interpreteert
zijn muntrecht erg ruim. Hij verpacht
zijn atelier zonder veel scrupules aan
weinig betrouwbare muntmeesters, die
een breed gamma van munttypes
nabootsen en zich daarbij onder meer
door munten uit de Nederlanden laten
inspireren. Deze praktijken geven aanleiding tot talloze klachten, zelfs door
famiheleden van de prins. Siro wordt in
1630/1 afgezet omdat hij de reusachtige
boetes, die hij opgelopen heeft omwille
van valsmunterij, niet kan betalen.''*
De stijl van de munten van Correggio
wijkt echter sterk af van de groep, die
hier bestudeerd wordt, zodat een
toewijzing aan dit atelier niet kan weerhouden worden. 15
Besluit
Hoewel er op dit ogenbÜk geen
onweerlegbare bewijzen voorhanden
zijn om de verschillende types aan een
concreet atelier toe te wijzen lijken er
voldoende aanwijzingen te zijn om alle
types aan hetzelfde atelier toe te
wijzen en om dit atelier in ChateauRegnault te plaatsen. Uit de enkele
zeldzame geschreven bronnen die over
het atelier en de munten van ChateauRegnault in deze periode bekend zijn,
weet men hoe weinig graten Louise
Marguerite de Lorraine zag in de
dubieuze praktijken van haar muntatelier.'* Indien deze toewijzing
correct is dan is meteen ook de koers

van de 12 Kreutzer-vmim&n bekend.
Hun waarde wordt te Straatsburg
in 1621 vastgelegd op 4V4 tot 7 V4
Kreutzer. *
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Reichsgoldwahrung. Der lange Weg zur "deutschen Wahrungsunion" von 1811/16. In:
R. CUNZ (ed.), Wahrungsunionen. Beitriige zur
Geschichte üherregionaler Münz- und Geldpolitik,
Hamburg 2002 (Numismatische Studiën 15), p.
211-290 en vooral Exkurs 1: Gab es eine
zweite Kipper- und Wipperzeit? (p. 252-254).
11 L.-W Hoffmann, Alter und neuer
Müntz=Schliissel..., Nürnberg 1683 (rep. Lindau 1977) waar meerdere munten van unbekande oorsprong uit deze periode afgebeeld
worden.
12 Geen van de onderzochte exemplaren
vertoont sporen van welving of is licht ovaal
zodat het uitgesloten is dat zij geslagen werden met een walspers. De eerste operationele
schroefpersen werden reeds in de loop van de
tweede helft van de 16de eeuw onder meer in
Duitsland en in Frankrijk geïnstalleerd. De
juiste chronologie van de invoering van de
schroefpers in de verschillende ateliers is
onvoldoende onderzocht om hier van nut te
kunnen zijn.
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13 N.D. Nicol & C. Bruce II, Standard catalog of
German coins. 1601 to present, Ida [1993] passim.
14 J. & A. Erbstein, Italienische Nachahmungen
schweizerischer, deutscher und niederldndischer
MUnzen, Dresden 1883 (rep. Köln 1998) p.
43-65.
15 De illustraties in V. Mioni & A. Lusuardi,
La zecca di Correggio. Catalogo delle monete
correggesi 1569/1630, Modena 1986 zijn spijtig

genoeg van onvoldoende kwaliteit om de
details van de letter A te kunnen onderscheiden maar laten wel toe om vast te stellen
dat het stokkenkruis op b.v. de fiorino 's
(p. 259-264) geen enkele stilistische verwantschap vertoont met de hier bestudeerde munten.
16 M. Dhénin, Monnaie inédite de ChateauRegnault. In: Bulletin de la Sociétéfranfaise de
numismatique 58, 3 (mars 2003), p. 41-45.
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Willem Verbon-1921-2003

Op 8 november 2003 overleed op
82-jarige leeftijd de Rotterdamse
beeldhouwer/medailleur Willem Adolf
Verbon. In 1999 was hij uitgebreid
gehuldigd vanwege zijn 50-jarig
kunstenaarschap. Tot op zijn laatste
dag is hij actief gebleven als beeldhouwer en medailleur. In zijn omvangrijke oeuvre vallen twee aspecten op:
de talloze werken die hij zijn stad
Rotterdam heeft nagelaten en de bijzondere relatie die hij met het
Koninklijk Huis bezat.
Veel van hetgeen hieronder volgt is
ontleend aan de publicatie uit 1999,
verschenen ter gelegenheid van zijn
halve eeuw kunstenaarschap.
In 1946 kreeg Verbon zijn eerste
opdracht uit Rotterdam: een gedenkteken ter ere van de Royal Air Force
vanwege het verongelukken van een
vliegtuig bij een noodlanding op de
Noordsingel. Als gevolg hiervan
kreeg Verbon een "postgraduate scholarschip" door de Engelse regering
aangeboden. Zijn Londense jaren
hebben heel veel voor hem betekend.
Verbon was iemand die zich gemakkelijk bewoog in alle mogelijke maatschappelijke kringen, hetgeen in
Engeland ondermeer leidde tot
opdrachten van de Duke of Northumberland en de Hertogin van Kent.
Ook leidde dit in de jaren 1953/54
tot een indrukwekkend borstbeeld van
Sir Winston Churchill, in mei 1954
tijdens haar staatsbezoek aan
Nederland door Koningin Elisabeth
in de hal van het Rotterdamse stadhuis
onthuld. Verbon is de enige kunstenaar geweest voor wie Churchill heeft
willen poseren. Een persoonlijk
schrijven van Churchill aan Verbon

op papier van 10 Downing Street
illustreert de sfeer waarin dit krachtige
borstbeeld van Churchill tot stand
kwam.
Van de belangrijke beelden die Verbon
zijn stad heeft nagelaten kunnen nog
worden genoemd: een gedenkteken
voor Kees van Dongen in Delfshaven
(1967), het borstbeeld van schoutbij-nacht Karel Doorman (1962), een
herdenkingsreliëf van de Koningstadhouder in 1988 en in 1999 het
beeld van Koningin Wilhelmina in
het nieuwe Rotterdam-Zuid. Ondertussen kwam "op Zuid" een standbeeld
voor de 19'= eeuwse financier Lodewijk
Pincoffs tot stand. In de loop der jaren
werden de diverse Rotterdamse
burgemeesters met portretten in brons
vereeuwigd. Tenslotte staat voor het
Schielandshuis, waar het Historisch
Museum Rotterdam is gevestigd graaf
Willem IV, die in 1340 Rotterdam
stadsrechten verleende; het is het
enige ruiterstandbeeld dat de stad kent.
Verbons penningen zijn in het algemeen minder bekend dan zijn beelden.
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J.R. VOUTE

De laatste staan meestal in openbare
ruimtes, de eerste worden veelal in
opdracht gemaakt. Veel van zijn penningen hangen samen met de beelden
die hij gemaakt heeft. Daarnaast heeft
hij veel werk voor het Koninklijk
Huis verricht. Van Prins Bernhard
bestaan diverse portretpenningen bij

MUNTHANDEL
~
~
~
~

gelegenheid van belangrijke verjaardagen. Zijn penningen maakte Verbon
doorgaans in kleine oplagen in brons
en/of zilver.
In het Schielandshuis, het
Historisch Museum Rotterdam, werd
een kleine tentoonstelling van zijn
penningen ingericht.

G.HENZEN

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

p. Spufford, Power and Profit.
The merchant in Medieval Europe.
London, 2002 432 pag. uitgebreide
Hteratuur- en bronnenverantwoording, 265 illustraties
(waarvan 29 in kleur), € 47,50.
De economisch-historicus Peter
Spufford heeft bijna 20 jaar gedaan
over dit boek. Zijn eerste ideeën over
deze studie ontstonden terwijl hij
werkte aan het manuscript van zijn
alom geprezen en nog steeds onder
verzamelaars van munten te weinig
bekende Money and its use in Medieval
Europe (gepubliceerd 1988). Spufford
heeft met zijn familie midden jaren
zeventig van de 20^"= eeuw verschillende
middeleeuwse handelsroutes nagereisd.
Dit niet alleen om een goede indruk te
krijgen van de afstanden en omstandigheden waar de middeleeuwse handelaar
mee geconfronteerd was, maar ook om

POWER ANÖ PROFIT

het noodzakelijke archiefmateriaal
ALBERT
SCHEFFERS
onder ogen te kunnen krijgen.
In Transformation of Trade (hoofdstuk 1)
concentreert de auteur zich voornamelijk op handelspatronen die zich
gedurende de dertiende eeuw hebben
ontwikkeld en actueel bleven gedurende
de rest van de Middeleeuwen en daarna.
In hoofdstuk 2 Courts and consumers
gaat de auteur in op het economische
belang van de plaats van vestiging van
het hof. Niet alleen de hofhouding zelf
koopt in de nabije omgeving van haar
vestiging een groot aantal goederen in,
ook de plaats van vestiging van het hof
trekt soms grote aantallen mensen aan.
Spufford legt in dit hoofdstuk ook
uit wat hij met de door hem veelvuldig
gebruikte opmerking "de lange
dertiende eeuw" bedoelt. In de periode
van de jaren '60 van de 12''= eeuw tot
en met de jaren '30 van de veertiende
eeuw constateert de auteur een
constante stroom van openingen van
nieuwe zilvermijnen en dus ook een
constante toename van muntstukken.
Door deze toename werden de vorsten
welvarender met alle economische
gevolgen van dien.
Een overzicht van de wijze waarop
de handelsgoederen naar de jaarmarkten
en andere handelscentra werden vervoerd, wordt geboden in From court to
counting house. In dit derde hoofdstuk
bewijst de auteur zijn nauwgezetheid in
zijn onderzoek. Hij heeft verschillende
van de middeleeuwse handelsroutes
over land zelf nagereisd en onderzocht
wat er nog aan middeleeuwse resten is
overgebleven.
In Helps and hindrance to trade
(hoofdstuk 4) gaat Spufford in op de
geboden faciliteiten of hindernissen die
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de handelaren op hun routes van en
naar de verschillende markten aantroffen.
De handel in wollen dekens, zijde,
linnen, katoen, papier, voorwerpen van
metaal (w.o. wapens), glas, aardewerk,
zeep, soda en luxe goederen als kunst,
tapijten, ivoor en boeken komt in Trade
in manufactured goods (hoofdstuk 5) aan
de orde.
In hoofdstuk 6 wordt aandacht geschonken aan de handel in graan, wijn en bier,
zout, olijfolie, honing en was, suiker,
kruiden, zijde, parels en edelstenen. Hier
worden ook de handel in grondstoffen,
bouwmaterialen, brandstoffen, metalen,
wol, verfstoffen, bont en slaven behandeld.
De wijze waarop is omgegaan met
de onbalans in de handel tussen de
verschillende delen van Europa wordt
in Imbalances in tr'ade (hoofdstuk 7)
behandeld. In dit hoofdstuk komt ook
de stroom van munten en baar goud
en zilver uitgebreid aan de orde.
In de conclusie The pattern of trade
(hoofdstuk 8) tracht Spufford een aantal
patronen in de resultaten van zijn
onderzoek aan te wijzen. Hij richt zich
hier onder andere op de omvang van de

commerciële activiteiten in verschillende
delen van Europa, specifiek de Baltische
landen, de landen rond de Middellandse
zee en de Nederlanden. Daarnaast gaat
hij in op de veranderingen in de geografische patronen van de handel in de dertiende eeuw en die in de vijftiende eeuw.
In dit boek vinden verzamelaars van
munten een rijkdom aan gegevens over
het gebruik van muntstukken uit hun
verzameling. Gegevens die alleen door
een auteur als Spufford, met zijn grote
kennis, geboden kan worden.
Wie dit boek niet denkt nodig te
hebben ter aanvulling van de
achtergrondkennis van zijn muntcollectie kan het altijd nog lezen als een uitstekend geschreven reisverhaal door
middeleeuws Europa. De 265 illustraties zijn zeer weloverwogen gekozen,
waarbij niet gekeken is naar het tegenwoordig soms belachelijk hoge
gebruiksrecht van afbeeldingen uit
museumcollecties. Het zeer stijlvol
geschreven Engels van Spufford zal de
lezer ten slotte nog een aantal genoeglijke taalkundige momenten bieden.
Kortom een boek om aan te bevelen!

De tentoonstelling is helaas alweer verHANS Louk Tilanus (met een inleiding
leden tijd, maar het boek is er nu. En
iNiNG JQQ^ Margot Fretz) Theo van de
het is meer dan een blijvend waardeVathorst. Het beeld en het verhaal
Uitgave Waanders, Zwolle / Galerie volle herinnering aan die tentoonstelling.
De Ploegh, Amersfoort, 2004.
Naast een korte inleiding over Theo
ISBN 90 400 89221, 96 pag. 23x29 cm. van de Vathorst en zijn werk schetst
60 kleuren- en 20 zwart-wit
Tilanus, in het eerste hoofdstuk, dat de
illustraties. Paperback € 19,50;
gelijknamige titel heeft als het boek, in
Gelimiteerde luxe uitgave € 225*
heel grote lijnen - maar kernachtig en
Begin 2004 werd de beeldhouwer
duidelijk - de ontwikkeling van de
Theo van de Vathorst zeventig jaar.
beeldhouwkunst in ons land. Hij tekent
'... Het is tekenend voor de situatie van de sfeer waarin de beeldhouwer zich na
de Nederlandse beeldhouwkunst dat er zijn studie moest manifesteren.
aan iemand van zijn statuur pas rond
De mooi uitgevoerde illustraties,
deze leeftijd een grote tentoonstelling
voor het merendeel in kleur, tonen de
en een eerste boek - dit boek - wordt
stijl van Van de Vathorst, zoals Tilanus
gewijd. ...' Met deze, niet onterecht
die beschrijft: '... Hij heeft zijn eigen
kritische slotzin eindigt de schrijver van stijl, die niet verward kan worden met
het boek, Louk Tilanus, het voorlaatste die van enige collega. ...' Over wat die
hoofdstuk van het boek Theo van de
stijl, vorm en aanpak eigen maken gaan
Vathorst Het beeld en het verhaal.
de dan volgende vier hoofdstukken:
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Penningen, Portretten, Kleine plastieken
en grote opdrachten en Tekeningen.
Het zal penningliefhebbers goed
doen dat penningen het eerst aan bod
komen. Daar is een reden voor: '... De
penningen zijn belangrijk in het oeuvre
van Van de Vathorst: zijn beweeglijke
en speelse geest komt nergens duidelijker
tot uiting. ...' schrijft Tilanus terecht.
De afbeelding op de eerste pagina in
het boek van de penning paardje roept
bij mij een opmerking van Jan van Wessem
(destijds hoogleraar kunstgeschiedenis
aan de Rijksakademie) in herinnering.
Hij zag mij, jaren geleden tijdens de
opening van een tentoonstelling bij
Atelier Noyons in Utrecht, bewonderend
kijken naar dat toen geëxposeerde penninkje in zilver: 'Erg goed hè, hij [Theo
van de Vathorst] kan zo mooi paardjes
maken.' Een terecht compliment.
Voorafgaand aan een toehchting bij
verschillende penningen wordt in een
korte inleiding uiteraard Esser, maar ook
het contact met de Vereniging voor
Penningkunst genoemd als stimulans voor
Van de Vathorst. Ook hier heldere, duidelijke taal, met name voor wie de penning
nog onbekend is, zoals: '... bij een geslaagde penning houdt de liefhebber een
cirkelvormig beeldhouwwerk in de hand
waarover hij het licht kan laten spelen. ...'
De keuze van de veertien afgebeelde
penningen, die elk fraai, met beide zijden op groot formaat in kleur zijn afgebeeld, geeft een duidelijk beeld van de
vaardigheid, het kunnen van de maker
op dat specifieke gebied: portret of verhaal, de onderlinge relatie van de beide
zijden en het typografisch element.
Portretten worden in het volgende
hoofdstuk besproken. Van de Vathorst
ontwierp in de loop van de jaren een
twintigtal portretten. Tilanus beperkt
zich tot het bespreken van een selectie
daarvan, waarbij het gevoelige, subtiele
portret van de tandarts Mei Ling en de
robuuste kop van Anton Geesink ook bij
de foto's opvallen. Van enige personen
van wie Van de Vathorst portretten maakte

zijn door hem ook portretpenningen
ontworpen - van Hans van Wolferen en
dr Struick.
Bij het hoofdstuk Kleine plastieken en
grote opdrachten staan De cultuurprijs
van de Stad Utrecht (in bolvorm) en de
Mijlpaal afgebeeld, ontwerpen die tegenwoordig wel tot penningen gerekend
kunnen worden of daaraan grenzen;
beide zijn uitgevoerd in het handzame
formaat van acht centimeter. Van het
besproken tweemeter grote 'Ei' is er een
variant op penningformaat. Ook dit
hoofdstuk is beperkt tot een keuze.
Zeven door Theo van de Vathorst uitgevoerde opdrachten krijgen aandacht in
woord en beeld, waaronder zijn grootste
opdracht: de Deuren van de Dom in
Utrecht. Boven die bronzen deuren is
Sint Maarten met de bedelaar in een
meer dan twee meter groot rond reliëf
afgebeeld, door de maker wel eens zijn
grootste penning genoemd.
De tekeningen in het laatste hoofdstuk, deels 'computer drawings', vrije
fantasieën, bevestigen dat Theo van de
Vathorst een veelzijdig kunstenaar is.
Met een Summary in English gevolgd
door enige biografische gegevens wordt
het boek afgesloten. Het geheel blijft
beperkt een keuze, omdat'... tot
verdriet van de auteur ...' de beeldhouwer het nu nog niet de tijd achtte voor
een gepubliceerde oeuvrecatalogus. De
geïnteresseerde lezer en penningliefhebber zal dat 'verdriet' met de schrijver
delen, maar zal ook verheugd zijn met
de verschijning van het boek Theo van de
Vathorst. Het beeld en het verhaal. Tilanus
verstaat de kunst veel te zeggen in kort
bestek; mede daardoor is het boek een
waardevolle, interessante en welkome
aanvulling op de literatuur of documentatie over hedendaagse beeldhouwers en
penningmakers en hun werk.
* Van het boek is naast de paperback ook een
luxe editie verschenen in een oplage van
150 exemplaren. Deze luxe editie is gebonden,
genummerd en gesigneerd en bevat een
originele, gesigneerde zilveren penning.
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Muntmelange

L.M.J. BOEGHEIM Opnieuw een tweetal aanvullingen
op de klop 1573-1574
In de veiling van het Kölner Münzkabinett Tyll Kroha die op 6 en 7 mei
2003 werd gehouden kwam onder
nr. 512 een taler voor die in 1568 in
Keulen-Deutz werd geslagen in
opdracht van Salentin von Isenburg.
De voorzijde toont de staande figuur
van St. Petrus, die een sleutel en een
opengeslagen boek in de hand houdt.
Op de keerzijde is een gehelmd en
in vier kwartieren gedeeld wapenschild
afgebeeld (Noss 69c). De voorzijde
toont de Hollandse klop (v.d.Wis
A. 13/2-leeuw in ovaal).
De tweede ontdekking is van minder
recente datum. Het betreft een zilveren
halve Taler (gew. 14,25 g) van Munster,
geslagen in 1570 onder het bewind van
Johann IV graaf zu Hoya en bisschop
van Munster (1529-1574). Deze munt

toont eveneens de Hollandse klop en
is voor zover bekend een unicum.
Eenzelfde halve Taler met Zeeuwse
klop is al langer bekend.
Het exemplaar met de Hollandse
klop is afkomstig uit de veiling van
21-22 mei 1993 van Gorny te München
(nr. 1321) en bevindt zich thans in
privébezit. Eén en ander werd gepubliceerd door Bernd Thier uit Munster in
het Numismatisches Nachrichten Blatt
Nr. 11 Jg. 42 (November 1998) onder
de titel Munster und die Niederlande.
Opm.: Mededelingen omtrent andere voorkomende soorten of stempelingcn die de laatste
jaren mochten zijn opgedoken op veilingen of
werden gepubliceerd worden zeer gaarne tegemoet gezien.
Literatuur: J.C. van der Wis, F. Kloppen in:
E.J.A. van Beek, Encyclopedie van munten
en bankbiljetten, deel 3 Bijlage: Catalogus van
Kloppen, 1986.

Muntmelange
De rubriek Muntmelange biedt ruimte om één of meer opmerkelijke
nximismatische 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 Geld- + bankmuseum, Postbus 2407, 3500 GK Utrecht.
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Penningnieuws
2. Penning t.g.v. een 35-jarige bruiloft.
Gegoten brons: 79 x 79 x 20 mm.
Vz: Dubbelspiraal met handtekeningen,
a en co en huwelijksdatum.
Kz: In de door knikken ontstane holtes
zijn een eik en een cypres verbeeld:
'Eik en cypres groeien niet in
eikaars schaduw' (citaat van Kahlil
Gibran).

VIJF PENNINGEN VAN
GUUS HELLEGERS
1. Levensdraad.
Een bronzen gietpenning van
72 X 93 X 30 mm.
Jaar: 2001.
Vz: Staande wegkijkende vrouw en een
onderbroken spiraal (afb. rechts).
Kz: Doorkijk naar een liggende figuur
(afb. links).

De dubbelspiraal staat voor de wederzijdse betrokkenheid, terwijl de twee
bomen de eigenheid van man en vrouw
benadrukken.

De rand rondom de penning is bedekt
met bladgoud.
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3. Herinneringspenning Groningse
afdeling c.q. disciplinegroep interne
geneeskunde: AZG / RuG.
Bronzen gietpenning: 78 x 83 mm.
Jaar; 2002. Oplage 52
Vz: De regel 'INTERNE GENEESKUNDE'
wordt omvat door de logo's van
RuG en azg. Het voorname
lettertype Bembo van de Rijksuniversiteit en de menselijke letter
Gaspari van het Academische
Ziekenhuis benadrukken elk hun
eigen identiteit. Omdat in het
vakgebied de oplossing van een
probleem zelden direct voor de
hand ligt, vormen de 'oortjes' aan

de penning de horizontale as waarmee de penning tussen duim en
wijsvinger kan kantelen naar de
keerzijde ...
Kz: ...waar de woorden'heel de mens'
zowel staan voor de wijze van
kijken als voor de opdracht. De
driedimensionale figuur doet met
zijn dubbellaag denken aan een
mitochondrion (de energiefabriek
van de cel) en aan een DNA molecuul (de bouwtekening van de
mens). De doolhof symboliseert
het (onder)zoeken gericht op de
ontrafeling van het probleem,
de afgeplatte knoop.

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.
GeUeve te vermelden of de foto's na gebruik beschikbaar gesteld mogen
worden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in
Den Haag.

DE BEELDENAAR 20Ü3-6
250

4. Penning t.g.v. een 40-jarige bruiloft.
Ruimtelijke bronzen gietpenning van
70 X 111 X 37 mm
Jaar: 2002. Oplage 7
Eigenlijk zijn het twee portretpenningen in een.
Vz: Bol. Rivierenlandschap met het
portret van de man en tekst:
'LEVEN VOOR RUIMTE'.

De twee landschappen die ruggelings
tegen elkaar staan verbeelden de innige
verbondenheid van het paar. De profielen van beiden, die in het verborgen
deel van de landschappen worden herhaald vertegenwoordigen hun beider
verknochtheid aan ruimte. Hol-bol
staan bij de ontwerper vaak voor:
koesteren-ruimte. Zo ook hier.

Kz: Hol. Berglandschap met het
portret van de vrouw en tekst:
'RUIMTE VOOR LEVEN'.
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leesbaar: 'Het landschap als
5. Harry de Vroome penning.
blijvende bron van inspiratie en
Gegoten brons doorsnede 36 mm.
levensvreugde'. Dit randschrift
2003. Oplage 12
was zijn gedachte over het rentVz: Drents landschap met aan de
meesterschap. De 'U' staat voor
horizon een verbeelding van een
De Vroome's respect voor alles wat
esdorp. De verspringing in het vlak
is, het bodemprofiel voor zijn
duidt op de fricties die de natuurenorme kennis van het landschap.
beschermer en landschapsarchitect
Terug naar de voorzijde zal men de
De Vroome bij zijn werk, om het
penning een kwartslag moeten
karakteristieke van het landschap
terugdraaien. Zo kan men zich bewust
te kunnen behouden, tegenkwam.
Kz: Als men de penning op de gebrui- worden dat het landschap voortdurend
bescherming behoeft.
kelijke manier om de as draait
wordt het motto van De Vroome

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
MLTST- EN PKNNINC;KUNDE

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 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISMATISCHE
KRINGEN

Redactie/secretariaat:
Gruttostraat 3
3145 CB Maassluis
tel. 010-5914709

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen,
en opzeggingen:
M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail: info@penningkunst.nl
http://www.penningkunst.nl
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkimst
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
drs. B. Woelderink, werd rekening
gehouden met de grote belangstelling
van
Prins Claus voor de ontwikkelingsOnderscheidingen van
landen
in de Derde Wereld. Zo zijn
Z.K.H. Prins Claus
niet
de
hoge Franse, Spaanse en Britse
Vanaf 1 november toont Paleis Het Loo
orden
te
zien die de Prins ontving,
een ruime selectie uit de ordetekenen
maar
de
fraaie
keten van de Orde van
en onderscheidingen verleend aan
de Drieëenheid van Nepal (1967), de
Z.K.H. Prins Claus (1926-2002). De
Surinaamse Ere-Orde van de Gele Ster
ridderorden en onderscheidingen van
(1977) en de Indonesische Orde van
Z.K.H. Prins Claus zijn te bezichtigen
Mahaputera (1995), alsmede orden uit
in het Museum van de Kanselarij der
Ethiopië, Ivoorkust, Jordanië, Senegal,
Nederlandse Orden, dat zich op de
Tunesië, Venezuela en Zuid-Afrika.
bovenverdieping van de Oostvleugel
Tevens zijn enkele "persoonlijke"
van het Paleis bevindt.
onderscheidingen van de Prins te zien,
Op 10 maart 1966 trad de Duitse
waarvan met name het Kruis voor
diplomaat Claus von Amsberg in het
Marsvaardigheid, dat de Prins in 1967
huwelijk met H.K.H. Prinses Beatrix.
ontving na zijn deelname aan de
Nog vóór de huwelijkssluiting ontving
Nijmeegse Vierdaagse, de aandacht
de Prins behalve het Nederlandse
staatsburgerschap ook het grootkruis in verdient.
de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Als een blijvende herinnering aan de
Openingstijden
huwelijkssluiting werd de huwelijksPaleis en Tuinen en tentoonstelling
medaille 1966 ingesteld.
zijn het gehele jaar geopend. Dinsdag
t/m zondag van 10.00-17.00 uur.
Tussen 1966 en 2002 ontwikkelde
Maandag gesloten, behalve op een
Prins Claus zich tot de belangrijkste
steun en toeverlaat van H.M. Koningin feestdag. Nieuwjaarsdag gesloten.
Beatrix. Tevens groeide hij uit tot een
van de meest markante en geliefde
NUMISMATISCH KABINET
leden van het Koninklijk Huis. Tijdens TEYLERS MUSEUM
de vele staatsbezoeken die na 1966
plaats vonden, werd Prins Claus opgeDe zelfverheerlijking van Lodewijk XTV
nomen in tal van prestigieuze buiten9 december 2003 t/m 6 juni 2004
landse orden, waardoor hij een van de
meest gedecoreerde Nederlanders werd. Lodewijk XTV (1643-1715) gebruikte
Paleis Het Loo dankt H.M. Koningin penningen om Frankrijk en de wereld
te laten weten wat hij bereikt had. Als
Beatrix, die een omvangrijk gedeelte
van de ridderorden en onderscheidingen onderdeel van een allesomvattend
cultureel programma dat er op was
van haar overleden echtgenoot in
gericht de monarchie in zijn persoon te
bruikleen afstond. Bij de uiteindelijke
verheerlijken, werd een grote serie
selectie, die werd gemaakt in overleg
historische penningen geproduceerd.
met de voormalige directeur van het
Deze handzame en kleine objecten
Koninklijk Huisarchief de heer
PALEIS HET LOO
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Penning op het
verslaan van de hertog
van Savoye dom- de
Fransen bij Staffard in
1690, doorj. Mauger,
zilver, 11 mm
(fbto^s en collectie
Teylers Museum).

waren bij uitstek geschikt om zijn
daden op vast te leggen.
Op de voorzijde van elke penning
staat het portret van Lodewijk XIV.
De keerzijde werd gebruikt om een
belangrijke gebeurtenis af te beelden,
bijvoorbeeld de verfraaiing en vergroting van Parijs. Teylers Museum bezit
een groot aantal stukken uit deze
indrukwekkende serie, waarvan een
deel in deze expositie wordt getoond.
Open: di-za 10-17 uur, zon- & feestdagen 12-17 uur. Toegang: € 5,50;
CJP € 2,55; 5-18 jaar € 1,00; groepen
€ 4,00 (min. 20 pers.); MjK-houder met
Rabo of NS € 2,75 / MJK / Haarlem Pas
en Vrienden van Teylers Museum gratis.
Van 15 november 2003 t/m 8 februari 2004 geldt een toeslag van 1 euro
op de meeste entreebewijzen in
verband met de Jacob Maris
tentoonstelling. Adres: Spaarne 16,
2011 CH Haarlem, tel. 023-531 90 10
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stratumsedijk 47-49, 5611 NC Eindhoven

Tel. 040 - 2123455 - Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

^ ™ KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.

^ ^

Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

Overweegt u thans uw verzameling, of een gedeelte hiervan
te verkopen? Nu, of op de wat langere termijn, is het
goed om hierover eens met ons van gedachte te
wisselen. Maak vrijblijvend een afspraak.

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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J e a n E L S E N & ses Fils s.a.
IN

HET

HART

VAN

EUROPA

Kelten, Grieken, Romeinen, Byzantium en Oosterse wereld.
Middeleeuwen en moderne tijden. Penningen en jetons.

JAARLIJKS HOUDEN WIJ 4 VEILINGEN EN
VERZENDEN WIJ 4 LIJSTEN AAN VASTE PRIJZEN.

Jean Eisen & ses Fils s.a
Tervurenlaan 65
B-1040 Brussel
Tel : 32.2.734.63.56
Fax: 32.2.735.77.78
info@elsen.he
jvww.elsen.he
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9/LuntfiandeC Verschoor
QespeciaCiseerdin cfe Betere ^aCiteiten van:
Historie- en Tamiüepenningen in ziCver en goud
iprovindaCe- en %pninkjij^munten

1580. GRAAF JOHAN VAN NASSAU.
Vz. Borstbeeld naar rechts. Omschrift: lOHAN.GRAVE.ZV.NASSAV.CATZ.
Kz. Gekroond wapenschild van Johan van Nassau. Omschrift: §PLVS.TOST.MORIR, \ 1580
dV&dJ PI. . 1: DPR 1.595: Smolderen El2: Brons, met meegegoten draagoog. 31 mm.

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

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.
Fax.

0294 - 43 30 20
0294 - 43 30 55

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

Internet:

www.nmv.nl

