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MUNTEN <fe 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 iSc GARANTIE
Alle door ons verkochte stukken
garanderen wij op echtheid, kwaliteit
en juiste toeschrijving. Daarom zijn
wij wereldwijd een begrip!

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

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

A •

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

Redactioneel
Wanneer dit eerste nummer van 2004
in de bus valt zijn de korte dagen van
januari en februari al lang gepasseerd.
We hoeven er geen doekjes om te
winden. De oorzaak van de late verschijning moet worden toegeschreven
aan ongunstige organisatorische
omstandigheden waarin De Beeldenaar
geraakt was. Aan goede wil heeft het
echter nooit ontbroken. Door een
projectgewijze aanpak wordt nu
getracht de problemen te overwinnen.
Daarbij mogen we rekenen op de volle
ondersteuning van het Geld-+ Bankmuseum te Utrecht. Zonder haar
medewerking zou De Beeldenaar niet
kunnen verschijnen. Ondanks de vertraging wordt voorzien de achterstand
nog dit jaar te kunnen inhalen. In de
colofon zult u kunnen constateren dat
de organisatie in beweging is. U zult
oude en nieuwe namen aantreffen,
mensen die van harte betrokken zijn bij
De Beeldenaar. Er is één uitzondering.
Al geruime tijd geleden heeft de heer
J. Limperg te kennen gegeven de
redactie van De Beeldenaar te willen
verlaten. Limperg, beeldhouwermedailleur, heeft namens de Vereniging
voor Penningkunst vanaf mei 1991
onafgebroken deel uitgemaakt van de
redactie. De Beeldenaar is hem veel
dank verschuldigd voor zijn jarenlange
inzet in het bijzonder voor de verzorging
van de rubriek Penningnieuws; een
rubriek zo mede bepalend voor het
tijdschrift. De Beeldenaar wenst hem
een lang en gezond leven toe. Namens
de Vereniging voor Penningkunst
wordt hij opgevolgd door beeldend
kunstenaar mevrouw H. Bogaers te
Zierikzee.

Een zeer belangrijk feit binnen numismatisch Nederland is de samensmelting
geweest tussen het Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet, Het
Nederlands Muntmuseum en de
afdeling Numismatiek van De Nederlandsche Bank op 14 februari 2004.
In een interview met T. Kuipers,
directeur van het aldus ontstane Geld-+
Bankmuseum te Utrecht, zal daarop
worden ingegaan. Verder komt een
breed scala aan onderwerpen aan bod.
A. van Herwijnen bespreekt de
esthetische aspecten van Tielse munten,
die volgens sommigen ver te zoeken
zijn. Maar ging het daar in de 11"= eeuw
om? Ook in 1860 had de zilverhoeveelheid van de munt nog niet aan haar
betekenis ingeboet, getuige de
verleiding bij het muntpersoneel om
ongeoorloofd wat van de productie weg
te pakken, volgens L.M.J. Boegheim.
F. Joustra en J. Mooij behandelen
het Historisch archief van De Nederlandsche Bank als bron van kennis
voor de financiële en economische
geschiedenis van Nederland. Hoe het
ook zij, de artistiek gezien fraaiste
numismatische objecten zijn niet bij
de geldmiddelen te vinden maar
bij de penningen. H. Taymans toont
unieke kunstmedailles uit de
verzameling van het Museum voor
Schone Kunsten te Gent. Geld blijft de
boventoon voeren. J. Voute schept een
nieuw licht op de muntslag onder
Frederik Hendrik in het Prinsdom
Orange. Soms wordt er ook een vals
licht op onderwerpen geworpen.
Daarom reageert J.C. van der Wis
op een eerder verschenen artikel in dit
tijdschrift.
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Bij d e v o o r p l a a t
1840 / 1843. BELONINCSPENNINC; WILLEM IL
D o o r J.P. Schouberg.
Vz. Borstbeeld van W i l l e m II naar links.
Omschrift: WILH:II N.\SS: BELG: REX. LUXEMB: M: DLiX.
Kz. Binnen een krans van m i r t e n - en palmbladeren de tekst;
VIRO. DOCTO.
TISCHENDORFF.
PRO.
OBLATO.
CODICE.EPHRAEMI.SYRI.
IPSIVS.CVRA.
EDITO.
REX
D.
A" MDCCCXLIII
Dirks. 580var; goud, 41.5 m m ; 29.41 g.
M e t origineel rood doosje voorzien van goudopdruk.
collectie M u n t h a n d e l Verschoor (foto's: Artic Photodesign, Ed Branden).

Constantin von Tischendorff (1815-1874) begon in 1834 aan een studie theologie en specialiseerde
zich in de tekst van het N i e u w e Testament. Hij studeerde af in 1838 en bezette in 1840 een leerstoel in de theologie aan de Universiteit van Leipzig.
Hij verbleef van oktober 1840 tot januari 1843 in Parijs, tijdens dit verblijf werkte hij aan de o n t cijfering van de Codex E p h r a e m i Syri Rescriptus. De naam is ontleend aan het feit dat de
originele tekst van het N i e u w e Testament op het perkament gedeeltelijk was verdwenen, en er
een Griekse vertaling d o o r E p h r a i m van Syrië hierover heen geschreven was. Hij reisde in de
herfst van 1841 vanuit Parijs voor een kort verblijf in Nederland en bezocht U t r e c h t voor zijn
onderzoek. Hij publiceerde het resultaat van zijn werk in Leipzig in het jaar 1843, onder de titel
Codex Ephraemi Syri Rescriptus sive Fragmenta Novi Testamenti.
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Bron van kennis: de archieven van
De Nederlandsche Bank NV
FLORISJOUSTRA
JOKE MOOIJ

Inleiding

Bankhistorie
De Nederlandsche Bank werd in maart
Het archief van De Nederlandsche
1814 in het leven geroepen door de
Bank NV (hierna de Bank) behoort tot
de belangrijkste bronnen voor de finan- toenmalige Soeverein Vorst der
Verenigde Nederlanden, de latere
ciële en economische geschiedenis van
Koning Willem I. Deze nationale
Nederland. Natuurlijk is dit niet de
kredietinstelling was opgericht met
voornaamste reden om te archiveren.
het doel het economisch herstel van
Zoals voor elk bedrijfsarchief geldt, is
Nederland te bevorderen. Mede door
het primaire doel van het Bankarchief
ondersteuning van de bedrijfsprocessen de Franse overheersing was de Republiek
haar positie als vooraanstaande
en het mogelijk maken van juridische
Europese handelsnatie kwijt geraakt en
bewijsvoering. Derhalve worden
was de ooit zo bloeiende Nederlandse
archiefstukken minimaal zeven jaar
bewaard. Gedurende die periode maken economie tot stilstand gekomen. De
zij deel uit van het zogeheten dynamische taak van de nieuwe bank was drieledig.
Allereerst was dat kredietverlening aan
archief Aangezien om uiteenlopende
redenen aan archiefstukken een langere handel en nijverheid via discontering
van wissels en belening van effecten en
bewaartermijn wordt toegekend, gaan
goederen. Vervolgens moest zij de geldveel stukken vervolgens over naar het
semi-statische archief. Sommige komen circulatie bevorderen door de handel in
zelfs voor permanente bewaring in aan- en het vermunten van muntmateriaal
en het uitgeven van bankbiljetten.
merking. Bij de Bank gaan ze dan over
Verder zou de Bank optreden als kassier
naar het Historisch Archief, dat deel
van de Staat. Enkele dagen na opuitmaakt van het zogeheten Centraal
richting kreeg zij ook emissierecht,
Archief. Hiertoe behoren verder het
waarbij tevens de coupures werden
Bewaartermijnenarchief en de Audiovastgesteld, variërend van 25 gulden tot
visuele Collectie. Daarnaast kent de
1000 gulden.i
Bank zogeheten afdelingsarchieven.
Samen vormen zij het Bankarchief.
Na een moeizame start, bleef de
Bank gedurende de eerste vijftig jaar
In deze bijdrage ligt de nadruk op
van haar bestaan een louter Amsterdamse
het ontstaan en de groei van het
Historisch Archief, maar de relatie met instelling. Dit veranderde met de Bankde afdelingsarchieven wordt ook belicht. wet van 1863, die de Bank verplichtte
in Rotterdam een Bijbank en verder in
Deze afdelingsarchieven zijn namelijk
van invloed op de ontwikkeling van het elke provincie tenminste één agentHistorisch Archief Dankzij een door de schap te vestigen. Voorts kon zij sindstijd heen steeds zorgvuldiger beheer van dien naar behoefte correspondentschappen in het land openen. Het
de archivalia, beschikt de Bank thans
resultaat was 17 agentschappen en
over stukken die teruggaan tot haar
een fijnmazig net van ruim honderd
oprichting. Voordat we nader ingaan
correspondentschappen, verspreid over
op de geschiedenis en het gebruik van
het archief volgt hier eerst een historische het land. Naast een belangrijke functie
bij de kredietverlening vervulde het
schets van De Nederlandsche Bank.
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kantorennet een niet te onderschatten
rol in de geldcirculatie in Nederland.
Tussen 1863 en 1914 groeide de Bank
uit tot een nationale instelling. Als
gevolg van de industrialisatie van
Nederland en de daarmee gepaard
gaande kapitaalbehoefte kwam in het
laatste kwart van de negentiende eeuw
het particuliere bankwezen van de grond.
Niet alleen in de grotere industriesteden, maar ook in de meer agrarische
centra ontstonden kleine lokale banken.
Vele grote bedrijven en verscheidene
regionale banken disconteerden hun
wissels bij De Nederlandsche Bank of
sloten beleningen bij haar af. Na verloop
van tijd verschoof de kredietvraag naar
de banken, die haar voornaamste
klanten werden. Vele zouden echter
kort na de Eerste Wereldoorlog teveel
krediet tegen te weinig onderpand uitzetten met als gevolg dat in de jaren
twintig ruim 65 banken werden
gesaneerd of geheel verdwenen als
gevolg van liquidatie of faillissement.
Onder invloed van deze gebeurtenissen
ontwikkelde de Bank zich in het interbellum tot wat in de economische literatuur wordt aangeduid als lender of last
resort en tot banker's bank. In die hoedanigheid oefende de Bank op het
bankwezen ook reeds een vorm van
toezicht uit, aangeduid als vaderlijk
toezicht. Mede onder invloed van de
economische en monetaire ontwikkelingen
in de jaren dertig, namen bij de Bank
de belangstelling en dientengevolge
ook de werkzaamheden met betrekking
tot het buitenland toe, hetgeen leidde
tot nieuwe afdelingen.

het eerst in haar bestaan wettelijk de
zorg voor het betalingsverkeer. Verder
kreeg de genationaliseerde Bank ook
een toezichttaak, die in 1952 afzonderlijk werd vastgelegd in de Wet Toezicht
Kredietwezen.
Door uitbreiding van haar werkzaamheden was de behuizing aan de
Oude Turfmarkt gaandeweg veel te
krap geworden. Uiteindelijk verhuisde
de Bank in 1967 naar een nieuw
gebouw aan het Frederiksplein te
Amsterdam. Het oude pand van de
hoofdbank zou onderdak gaan bieden
aan het museum voor oudheden van de
Universiteit van Amsterdam.^
In de jaren vijftig en zestig was
de Bank bezig met reorganisatie en
afslanking van haar kantorennet. Dat
betekende dat enkele kleinere agentschappen werden omgezet in een
correspondentschap en de kleine

In 1948 gingen de aandelen van de
particuliere Bank over in handen van
de Staat en zou deze een werkelijk
centrale bank worden, belast met als
voornaamste taakstelling 'het reguleren
van de geldeenheid op zodanige wijze
als voor 's lands welvaart het meest
dienstig is en daarbij die waarde zoveel
mogelijk te stabihseren'. Naast deze
monetaire taak kreeg de instelling voor
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Interieur De Nederlandsche Bank aan de
Oude Turfmarkt

correspondentschappen successievelijk
taakverdeling tot stand tussen de drie
werden opgeheven. Omstreeks 1965
toezichthouders op de financiële sector.
viel het besluit tot sluiting van de
correspondentschappen als zodanig.
Historisch Archief
In de daaropvolgende decennia werd
Sinds de late jaren zeventig van de
onder invloed van de voortschrijdende
20''« eeuw heeft de centrale overheid
automatisering van de bankbiljettendoor middel van een toenemende
verwerking en -distributie, alsmede
decentralisatie de bevoegdheden tot
door ontwikkelingen in het betalingsuitvoering van een groot aantal publieke
verkeer ook het agentschappennet
taken gedelegeerd aan tal van privaatgeleidelijk verder uitgedund. Tussen
rechtelijke organisaties. Dergelijke
1982 en 1992 sloten zeven agentschap- organisaties worden aangeduid met het
pen hun deuren. In 1999 werd dit
begrip Zelfstandig Bestuursorgaan
inkrimpingsproces voltooid met de
(ZBO). Ook De Nederlandsche Bank
sluiting van de nog overgebleven agent- wordt hiertoe gerekend.
schappen met uitzondering van de
Zodoende valt de Bank sinds
regiokantoren te Amsterdam, Eindhoven, 1 januari 1996 onder de werking
Hoogeveen en Wassenaar, alsmede de
van de Archiefwet 1995, die de oude
Bijbank in Rotterdam. Inmiddels is
Archiefwet 1962 heeft vervangen.
aangekondigd dat ook deze regiokantoren Door in de Archiefwet 1995 de
behalve die te Amsterdam uiterlijk
reikwijdte van het begrip overheids2008 dicht gaan.
orgaan zodanig te verruimen dat ook
de ZBO's hieronder worden begrepen,
Vanwege haar deelneming aan het
bevorderde de centrale overheid een
Europees Stelsel van Centrale Banken
goede administratieve vastlegging van
(ESCB) heeft het institutionele kader
de uitvoering van de door haar gedelewaarbinnen de Bank opereert in de
geerde
bevoegdheden. Dat de Bank als
afgelopen jaren enkele veranderingen
privaatrechtelijke naamloze vennootondergaan. Zo is de Bankwet 1948 in
schap al zeer lang publieke taken
1998 aangepast met onder andere als
uitvoert, en dat de Staat sinds 1948
gevolg dat de Bank niet langer onderworpen is aan het aanwijzingsrecht van alle aandelen van de Bank bezit, doet
de Minister van Financiën. Verder is de in dit verband niet terzake.
toezichtwetgeving aangepast aan de
De Archiefwet 1995 beïnvloedt in
Europese inzichten op dit punt. Als
hoge mate de organisatie van het
Nationale Centrale Bank (NCB) neemt
archiefbeheer binnen de Bank. Zo is
De Nederlandsche Bank deel aan het
het Historisch Archief in beginsel na
periodieke overleg van de NCB's en de
twintig jaar openbaar geworden. Verder
top van de Europese Centrale Bank in
is bepaald, dat haar archieven van
Frankfurt, hetgeen een stroom aan
twintig jaar en ouder moeten worden
voorbereidende werkzaamheden met
overgebracht naar het Nationaal
zich meebrengt en daardoor een lawine Archief in Den Haag. Ook is de Bank
aan documenten die ongeacht hun her- wettelijk verplicht tot het opstellen van
komst uiteindelijk in het Bankarchief
Beheersregels, waarmee zij inhoud kan
zullen belanden. Los daarvan zijn de
geven aan de dwingende eis dat alle
werkzaamheden op het terrein van het
archieven van de Bank in 'goede,
toezicht toegenomen, doordat dit
geordende en toegankelijke staat'
werkterrein werd uitgebreid. In 2002
moeten zijn. Ten slotte dwingt de
besloten de Bank en de Pensioen- en
Archiefwet 1995 de Bank tot het opVerzekeringskamer tot nadere samenstellen van een gedetailleerde Selectiewerking en kwam er in Nederland een
lijst. Die lijst wordt uiteindelijk vast-
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gesteld door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en gepubliceerd in de Staatscourant. Aldus is de
Selectielijst een openbaar document,
dat de Nederlandse burger inzicht verschaft in de keuzes die de Bank wil
maken bij de verdere vorming van haar
Historisch Archief.
Momenteel bedraagt de omvang van
het Historisch Archief meer dan twee
kilometer. De historisch waardevolle
archieven bevinden zich in het hoofdgebouw, alwaar zij worden bewaard in
een modern, ondergronds depot waarvan de temperatuur en luchtvochtigheid volautomatisch 24 uur per dag
worden gecontroleerd en indien nodig
bijgesteld. Conform de wettelijke regels
zijn de archiefstukken van nietjes,
paperclips en andere metalen ontdaan
en geborgen in zuurvrije omslagen en
dozen.
Zoals gezegd kent de Bank eveneens
een groot aantal afdelingsarchieven. Zij
worden regelmatig gebruikt en groeien
continu. De inrichting en werkzaamheden rond deze dynamische archieven
verlopen volgens centraal vastgelegde

procedures, kwaliteitsnormen en het
centrale registratuurplan van de Bank.
Dossiers uit een afdelingsarchief, die
niet langer relevant zijn voor de reguliere taakuitoefening van de betreffende
afdeling, worden afgedragen aan het
Bewaartermijnenarchief of aan het
Historisch Archief.
De moderne opvatting in de
archivistiek die de levensloop van
documenten centraal stelt, is van grote
invloed geweest op de ontwikkeling
en inrichting van het Document
Management Systeem (DMS), dat in
de periode 2000-2001 bij de Bank
werd ingevoerd. Het DMS brengt op
geautomatiseerde wijze een koppeling
tot stand tussen het documentgenererende systeem RonDo en het
document-verwerkende archiveringssysteem TRIM van de Australische
firma Towers Inc. Inmiddels maken
ook andere document-genererende
systemen deel uit van dit DMS, zoals
bijvoorbeeld de e-mailfunctionaliteit
en Ceba-mail, het systeem waarmee
de centrale banken behorend tot
het ESCB onderling informatie
uitwisselen.

. in-hief De Nederliindsche Bank
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Alle archieftnedewerkers van de Bank
vooral de archieven van de directie en
maken gebruik van DMS, waarmee de
het archief van de afdeling zelf, waarin
afdelingsarchieven, maar tegelijkertijd
zich een belangrijk historisch gedeelte
óók het Historisch Archief en het
bevond. Anders dan voorheen, werd de
Bewaartermijnenarchief en in de
specifieke verantwoordelijkheid voor
toekomst wellicht ook het Audiovisueel het Archief niet vastgelegd in een
archief, worden beheerd. Bovendien
reglement of instructie. De reden hierworden met DMS zowel de digitale
van is onbekend. De eindverantwoordocumenten als de registraties van
delijkheid voor het Historisch Archief
documenten, mappen en dossiers
berustte tot ongeveer 1921 bij de Chef
beheerd, eveneens in zowel de dynamische der Secretarie. Tussen 1862 en 1921
als de statische archieffase. Het DMS
hebben negen personen de functie van
verbindt dus documentmanagement
Chef der Secretarie uitgeoefend en op
(RonDo) met recordsmanagement
de eerste na waren zij allemaal jurist.
(TRIM), en geeft zodoende een geheel
De bovengenoemde periode
eigen invulling aan het i'ecords contimiu?n, kenmerkte zich organisatorisch gezien
een centraal begrip uit de moderne
door schaalvergroting en geregelde
archivistiek waarmee de totale levensreorganisaties. Nieuwe afdelingen ontcyclus van een document wordt
stonden, oude verdwenen of werden
bedoeld. Deze moderne benadering is
samengevoegd. Het fysieke beheer van
echter gestoeld op een bijna eeuwende groeiende hoeveelheid archieflange ervaring met archiefbeheer.
bescheiden van de afdelingen kwam
na 1862 in handen van de Custos of
huismeester. Deze simatie bleef voortArchiefbeheer
Ofschoon het Historisch Archief docu- bestaan tot de reorganisatie van 1910,
waardoor de Custos voortaan onder de
menten bevat die teruggaan tot de
verantwoordelijkheid viel van de
oprichting van de Bank in 1814, is er
over de geschiedenis van de organisatie Controleur-Generaal, die tevens de
leiding kreeg over enkele andere facilivan het archiefbeheer in de 19'*'^ eeuw
taire functies. In 1912 stelde deze
weinig bekend. We mogen aannemen,
Controleur-Generaal voor om te
dat tussen 1814 en 1862 de Secretaris
komen tot een centraal depot voor de
van de directie verantwoordelijk was
bewaring van archiefbescheiden, met
voor het archief.' Ook de opstelling
een systematische berging. Zijn voorstel
van verslagen en besluiten en het
voeren van de correspondentie hoorden werd pas rond 1916 uitgevoerd. Dit
tot zijn taak. Alle documenten die hier- betekende in de praktijk dat de afgedragen archieven afdelingsgewijs
van de schriftelijke neerslag vormden,
werden geordend en opgeborgen in de
stuksgewijs of gebonden in boeken en
daarvoor geschikt gemaakte ruimten in
registers, moesten worden opgenomen
in het archief van de Bank, waarover de het hoofdgebouw van de Bank. Er werd
destijds nog geen onderscheid gemaakt
Secretaris zoals gezegd het beheer
tussen I listorisch Archief en archiefvoerde.
bescheiden met een bewaartermijn.
In april 1862 veranderde de hierVan
enige betrokkenheid vanuit de
boven geschetste gang van zaken enigsSecretarie
bij dit alles was geen sprake,
zins door de oprichting van de afdelingalhoewel
formeel
gezien de Chef
Secretarie geheten. De Secretarie kreeg
Secretarie
verantwoordelijk
was voor
onder andere de zorg voor de vorming
het
beheer
van
het
Historisch
Archief
van de dynamische archieven en de
Een
verklaring
voor
deze
opstelling
bewaring van het Historisch Archief
kan zijn geweest, dat de meeste beleidsIn de praktijk van 1862 betekende dit
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gebouw aan de Kloveniersburgwal als
stukken zich feitelijk bevonden in de
Bewaartermijnenarchief in gebruik.
archieven van de directie en in het
archief van de Secretarie zelf. Zodoende
Tussen 1955 en 2002 voltrokken zich
wist de Chef der Secretarie voor zichopnieuw fundamentele veranderingen
zelf de toegang tot deze belangrijkste
binnen het archiefbeheer. De verhuizing
archiefbescheiden gegarandeerd. Deze
van de Oude Turfinarkt naar de nieuwtweedeling tussen de archieven van de
bouw aan het Frederiksplein in 1967,
directie en het afdelingsarchief van de
de overplaatsing van het BewaarSecretarie enerzijds en de overige
termijnenarchief van de Kloveniersafdelingsarchieven anderzijds, heeft vrij burgwal naar enkele gerenoveerde
lang voortbestaan.
vroeg-18'''-' eeuwse pakhuizen aan de
Het huidige Historisch Archief kreeg Achtergracht in 1983 en de snel voortschrijdende kantoorautomatisering
vorm in de periode 1921-1955 onder
zijn maar enkele van de vaak diep
A.M. van de Waal, die sinds 1939 de
titel Archivaris voerde. Voor de inrich- ingrijpende ontwikkelingen waarmee
het Bankarchief te maken kreeg. Los
ting ervan, baseerde hij zich op de
inzichten, zoals S. Muller, J.A. Feith en daarvan werd in 1995 de eerdergenoemde
Archiefwet door het parlement aanR. Fruin die hadden geformuleerd in
genomen, waardoor ook de Bank in
hun beroemde Handleiding voor het
haar
archiefzorg onderworpen werd aan
ordenen en beschrijven van Archieven. Van
een
Nederlandse
archiefwet. Ongeveer
de Waal bracht een scheiding aan tussen
in
dezelfde
periode
begonnen de voorde stukken van werkelijk historisch
bereidingen
voor
de
ontwikkeling van
belang en die met een bewaartermijn.
het
bovengenoemde
DMS,
waarmee de
De eerstgenoemde kwamen terecht in
Bank
de
weg
insloeg
naar
digitale doshet Historisch Archief. Ook stond
siervorming.
deze Archivaris aan de wieg van de
'Historische afdeeling' bestaande uit
Het archiefbeheer van de Bank zal
een verzamehng foto's, tekeningen
zich de komende jaren richten op drie
en prenten (ook wel aangeduid als
belangrijke taakgebieden, die elkaar op
'historische en topografische atlas'), een onderdelen diepgaand beïnvloeden. In
numismatische verzameling en een
de eerste plaats blijft de Bank de inrichcollectie van gebruikte bankbiljetten.
ting van haar archiefbeheer aanpassen
Nader onderzoek moet nog uitwijzen
aan de veranderende Nederlandse
in hoeverre hiermee de basis werd
archiefwetgeving. Dit houdt bijvoorgelegd voor wat thans het Audiovisuele beeld in dat de door de Archiefwet 1995
Collectie, de numismatische verzamevoorgeschreven Beheersregels, waarvan
ling en de kunstverzameling van de
de eerste versie op 1 maart 2000 van
Bank zijn. Ook bedacht hij een nieuwe
kracht werd, periodiek zullen worden
ordening voor het dynamische archief
gemoderniseerd. Daarnaast hebben zich
van de Secretarie. Deze ordening bleef, op juridisch terrein grote wijzigingen
weliswaar met steeds complexere
voorgedaan, bijvoorbeeld door de inaanpassingen, in gebruik totdat medio
voering van de Wet Bescherming
jaren tachtig van de vorige eeuw bank- Persoonsgegevens in 2002. De relatie
breed de voorloper van het huidige
tussen bescherming van de privacy en
classificatieschema werd ingevoerd.
archieft'orming werd hierdoor sterk
Onderwijl groeiden echter de archiefbeïnvloed. Implementatie van de
bescheiden met een bewaartermijn
moderne archiefwetgeving leidt ook tot
zodanig in omvang, dat hiervoor in
de opstelling van de Selectielijst.
de hoofdbank geen ruimte meer was.
Het tweede belangrijke taakgebied
Daarop nam de Bank in 1953 het
voor het moderne archiefbeheer betreft

DE BEELDENAAR 2004-1
9

de voortdurende en georganiseerde
betrokkenheid bij de gestage verbetering
van het DMS. Na de invoering in 20002001 zijn er enkele kleinere tussentijdse
aanpassingen geweest en één grote.
In 2004 staat een derde grote release
gepland, die door de invoering van
Windows XP en een totaal vernieuwde
structuur van het daaraan te koppelen
archiveringspakket TRIM tot zeer grote
veranderingen zal leiden.
Tenslotte wordt een nieuwe inventaris van het Historisch Archief tot
1980 gemaakt ter voorbereiding van
de toekomstige overdracht aan het
Nationaal Archief. De huidige geautomatiseerde toegang is namelijk voor
buitenstaanders onbruikbaar. Dat komt,
omdat het archief nooit is gevormd
met als doel dat ook externe onderzoekers er zonder assistentie van
gekwalificeerde Bankmedewerkers hun
weg in zouden moeten kunnen vinden.
Deze nieuwe inventarisatie betreft in
eerste instantie de archiefstukken tot
1980. Zij moet leiden tot een geautomatiseerde beschrijvende inventaris, die
zowel intern als extern kan worden
geraadpleegd. Verwacht mag worden
dat de hernieuwde beschrijving van de
archiefstukken uit het Historisch
Archief op tal van onderdelen nieuw
licht laat schijnen op de bestaande
kennis over de geschiedenis van de
Bank en haar plaats in de economische
geschiedenis van Nederland.
Archiefgebruik
De Nederlandsche Bank heeft niet
alleen een rijk archief, maar ook een
rijke traditie in het gebruik van dat
archief voor her boekstaven van haar
eigen historie. Inmiddels is de geschiedenis van de Bank vastgelegd in zeven
kloeke delen, die tezamen de periode
1814-1973 beslaan. Binnenkort
verschijnt een nieuwe publicatie, waarin
de geschiedenis van de Bank tot 1998,
het jaar waarin zij lid werd van het
ESCB, in hoofdlijnen is samengevat.

Daarnaast is het Bankarchief in de loop
van de tijd bron geweest voor tal van
andere wetenschappelijke publicaties,
alsmede voor verscheidene kleine
historische verhandelingen over uiteenlopende onderwerpen die de taken van
de Bank raken. Verder wordt het
archief geraadpleegd voor meer algemeen
historisch onderzoek op het terrein
van monetaire stabiliteit, financiële
stabiliteit en economische orde. Ook is
het een onmisbare bron voor numismatische geschiedenis.'* Last hut ?iot least
is het archief - zoals in de inleiding
reeds vermeld - dé bron voor tal van
vragen, die betrekking hebben op de
voorgeschiedenis van het huidige en
toekomstige beleid, alsmede één die
dient ter verantwoording naar derden
over het gevoerde beleid.
Ook vóór de totstandkoming van de
Archiefwet 1995 was het Bankarchief
toegankelijk voor buitenstaanders die
onderzoek naar het verleden van de
Bank willen doen. Wel wordt gekeken
of dergelijk onderzoek niet in strijd is
met bestaande wet- en regelgeving.
Indien er geen wettelijke of andersoortige belemmeringen zijn, is het
archief in principe toegankelijk voor
elke serieuze onderzoeker. Al met al
wordt het Historisch Archief zo'n
150 keer per jaar geraadpleegd door
externe onderzoekers.
Slot
Als gevolg van een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden
beschikt de Bank aan het begin van de
21^f<= eeuw over een prachtige uitgangspositie voor een bijzonder, modern en
kwalitatief hoogwaardig archief- en
documentcnbeheer. De centrale plaats
die het idee van de levensloop van
documenten en het begrip records
continuum in de moderne archivistiek
kregen, de implementatie hiervan in de
succesvolle ontwikkeling, introductie en
gestage uitbreiding van het Document
Management Systeem, de snelle groei
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van kantoorautomatisering en een op
moderne leest geschoeide Nederlandse
archiefwetgeving hebben elk voor zich
de Bank voor grote uitdagingen
geplaatst. Aan de combinatie van de
gekozen oplossingen ontleent de Bank
bij het naderen van haar 200-jarig
bestaan een prima uitgangspositie, ook
in Europees perspectief, bij de steeds
intensievere ondersteuning van de
kennisverwerking die zo essentieel is
geworden voor haar veelzijdige taakuitoefening. Dit zal indirect ook het
toekomstig (historisch) onderzoek dat
gebruik maakt van het Bankarchief
bevorderen.
LITERATUUR

VRIES, Joh. de. Geschiedenis van de Nederlandsche
Bank 1914-1948, V, Amsterdam 1989 en 1994.
FASE, M.M.G., Geschiedenis van de Nederlandsche
Bank 1914-1948, VI, Amsterdam 2000.
NOTEN
1 Anders dan in veel andere landen heeft De
Nederlandsche Bank de facto altijd het monopolie op de uitgifte van bankbiljetten gehad,
omdat dit recht nooit aan enige andere bank
in Nederland werd verleend.
2 Zie voor een overzicht van alle panden van
de Bank in Amsterdam N.A. van Hom en
J. Mooij, De Bank in Amsterdam, Amsterdam
1995.
3 In de 'Instructie voor de Secretaris' uit 1821
is vastgelegd, dat de Secretaris de notulering
verzorgde van de vergaderingen van
de Directie en van de vergaderingen van de
Directie met de Raad van Commissarissen.

JONG, A.M. de. Geschiedenis van de Nederlandsche
4 Zie onder andere J. Bolten, Het Nederlandse
Bank 1814-1914,1-IV, Amsterdam 1967.
bankbiljet 1814-2002: vormgeving en ontwikkeling, 2" herz. en verm. dr., Amsterdam 1999.
JOUSTRA, F. en MOOIJ J., 'Archive Survey. The
records of De Nederlandsche Bank N V , DNB,
Research Memorandum WO no 124, ook verschenen in Financial History Review, 2003,
pp. 91-104.
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Enkele unieke stukken uit de
verzameling kunstpenningen van het
museum voor Schone Kunsten te Gent
HUGUETTE
TAYMANS

De wens van de samenstellers van deze
verzameling was om een zo volledig
mogelijk beeld te bekomen van de
hedendaagse penningkunst. Ze wilden
ieder stuk selecteren omwille van zijn
artistieke kwaliteiten en tevens een
verscheidenheid verkrijgen wat betreft
landen en artiesten.
Daarom werden de penningen
hoofdzakelijk aangekocht op de diverse
medaillesalons, die in het begin van de
20<^ eeuw regelmatig gehouden werden.
Op de belangrijke "Salon international
de la Médaille Contemporaine", gehouden
te Brussel ter gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling in 1910, werden
139 penningen verworven. Drie jaar
later werden op een soortgelijke salon
te Gent nog eens 66 stukken aangekocht. Ook op de 42<^ salon van de
Academie voor Schone Kunsten te
Gent in 1922, waar enkel Belgische
graveurs aanwezig waren (17), werden
een achttal werken uitgezocht.
Sommige artiesten toonden creaties die
uitsluitend voor deze tentoonstellingen
gemaakt waren. Een aantal daarvan werd
om die reden in de verzameling van het
Museum opgenomen. Het betreft hier
ofwel vergrote éénzijdige gegoten
modellen, ofwel geslagen stukken waarvan de vóór- en keerzijde apart zijn.
Er is zelfs één model (van de Eranse
graveur Oscar Roty) in biscuit de Sevres.
Dit zijn uiteraard unieke stukken die
soms later, al dan niet gewijzigd, model
hebben gestaan voor gewone
penningen. Hieronder volgen, ter verduidelijking, enkele van die unieke
stukken.

1. H. KAUTSCH, PLAQUETTEPENNING
BARTHOLOMÉ, 1905

Vz. Een oude man ten halven lijve
(Bartholomé), 3/4 naar links, met
in zijn rechterhand een beeldhouwershamer. In de linker bovenhoek: A L ' AMI • / • A • B/\RTHOLOMÉ
• / • .SOUVENIR • AFFECTUEUX • / • H •
KAUTSCII • / • 1905 •

Kz. Grafmonument, gebeeldhouwd
door Bartholomé. Onderaan in
een verdiept gedeelte knielt een
vrouw met uitgestrekte armen naast
een dode; erboven staan in de ingang
van de tombe twee mensen met aan
de rechter- en linkerzijde ervan
treurende mensen. Boven de ingang:
AUX MORTS; geheel onderaan staat
gegraveerd: D'APRÉS A. BARTHOLOMÉ
(links) H. KAUTSCH (rechts).
Zilver, 99,3 x 78,4 mm, 342 g. De beide
zijden van de plaquette zijn afzonderlijk
Graveur: Heinrich Kautsch
Atelier: Maison Wissaert
Herkomst: Gift van de "Socie'te' Gantoise
des Amis de la Médaille", afkomstig uit
de Medaillesalon te Brussel in 1910
(Referentie MSK: folio 203, 1911-CE,
nr. 73).
Historische context:
Paul-Albert Bartholomé
(° Thiverval 1848 - f Parijs 1928)
legde zich aanvankelijk toe op de
plein-air schilderkunst. Later studeerde
hij aan de Ecole des Beaux-Arts te Parijs
bij Jean-Leon Géróme. Pas na de dood
van zijn vrouw in 1887 ontwierp hij
voor het eerst een beeldhouwwerk,
voor haar graf. Hij werd pas bekend
met zijn "Monuments aux Morts", op het
kerkhof Père-Lachaise te Parijs.
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1. H. Kaïmch,
Plaqiu'ttepefw'mg
Baitholo?né, 190S,
zilver, 99,} x 18,4 mm

Kautsch heeft met deze zilveren plaquette
hulde willen brengen aan het meesterwerk van zijn vriend Bartholomé. De
beide zijden zijn afzonderlijk gegoten,
met het oog op de tentoonstelling in de
Salon.

Kz. Hol.
Gegoten en gepatineerd brons,
0 142 mm, 292 g.
Graveur: Rudolph Marschall.
Herkomst: Gift van de "Socie'té Gantoise
des Amis de la Médaille", afkomstig uit
de Medaillesalon te Gent in 1913
(Referentie MSK: folio 424, 1913-BO,
nr. 231).

Heinrich Kautsch
(° Praag 28-1-1859 - t Wenen 1943)
Kautsch leerde de kneepjes van het vak
bij zijn vader, die goudsmid was, en studeerde daarna te Praag en te Wenen bij Historische context:
Arthur von Gwinner
de bekende medailleurs Schwartz en
(° Frankftirt/Main 6-4-1856, t Berlijn
König. Hij ondernam een studiereis
naar Italië, Frankrijk en Duitsland en na 29-12-1931) kreeg een opleiding in
zijn tenigkeer in Praag in 1882, werd hij de banksector, achtereenvolgens in
Frankfurt, Londen en Madrid. In 1888
leraar aan de school voor decoratieve
kunst. In 1889 vestigde hij zich te Parijs nam hij de Riess & Itzinger-bank over
welke hij voortzette onder de naam
waar hij bleef tot het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog in 1914, waarna hij Gwinner & Co. In 1894 liquideerde hij
deze zaak om in dienst te treden bij de
terugkeerde naar Oostenrijk.
Deutsche Bank. Hij hield zich vooral
Bibliografische referenties:
Cat. WT1910, nr. 88(1/2), blz. 43.
Cat. WT1913, lijst 98, nr. 22-23, blz. 73.
FORRER, Op. cit., tome III, blz. 126 a 130
en tome VII, blz. 496-497.
Jules Lagae, blz. 107.
La Sculpture Frangaise au XDC siècle,fig.23.
DE DOMPIERRK DE CIIAUEEPIÉ, Médailles
(...), nr. 607, blz. 133, PI. IIC.
2.

R. M A R S H A L L , O N T W E R P

PENNING

VOOR A R T H U R V O N G W I N N E R ,

1909

Vz. Hoofd van Arthur von Gwinner
naar rechts, in hoog reliëf. Links langs

2. R. Marshall,
Ontwerp penning voor
Arthur von Gwinner,
1909

de rand: ARTHUR V. G W I N N E R / 1909;

rechts langs de rand: R • MARSCHALL
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bezig met de ontwikkeling en financiering van de spoorwegen. Von Gwinner
stond aan de basis van de ontwikkeling
van de Duitse industrie en gold aldus
als één van de belangrijkste bankiers
van zijn tijd. Rudolph Marschall kreeg
opdracht een penning voor hem te
graveren. Dit gegoten ontwerp van de
voorzijde, gedateerd 1909, werd door
de kunstenaar reeds tentoongesteld.
samen met de penning zelf, op de
Salon van de Medaille gehouden ter
gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1910 en is aangekocht voor de verzameling van het
Museum op de Salon van 1913.

In 1905 werd hij zelf directeur van
de graveerschool te Wenen.
Bibliografische referenties:
Gat. WT1910, nr. 92, cadre II (70),
blz. 48 (ontwerp) en cadre I (24/25),
blz. 47 (penning voor- en keerzijde).
Gat. WT1913, lijst 100, nr. 17, blz. 74.
Deutsche Biographische Enzyklopadie,
band 4, blz. 277.
FORRER, Op. cit., tome III, blz. 580 a 586
en tome VIII, blz. 30-31.
3. L. ROTY, ONTWERPPENNING
RÉPUBLIQUE FRANgAISE, Z . D .

Vz. Buste van een gehelmde vrouw
n.l. met kuras, als zinnebeeld van de
Rudolph Marschall
Republiek. Omschrift: REPVBLIQVE
(° Wenen 3-12-1873 - 1 Wenen 24-7-1967)
FRAN^AISE; rechts van de buste op
Marschall kreeg zijn opleiding aan de
een rechthoekige stempel: SEVRES
graveerschool bij Schwartz, waarna hij
Kz. Onbewerkt.
een studiereis ondernam naar de verWitte biscuit, 0 113,5 mm, 144 g.
schillende kunstcentra in Europa. Na
Graveur: Louis-Oscar Roty.
zijn terugkeer te Wenen studeerde hij
aan de school voor decoratieve kunst,
Herkomst: Gift van de "Socie'te' Gantoise
bij de medailleur en beeldhouwer
des Amis de la Médaille", afkomstig uit
Tautenhayn. Hij behaalde vele prijzen.
de Medaillesalon te Brussel in 1910
i. L. Roty, o^nverp- ^^^g, ^^^^ j ^ pcnningkuust als voor
(Referentie MSK: folio 250, 1911-DZ,
Frati(aise, z.d.
het bceldhouweii.
nr. 70).

^00^^^'
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Historische context
Dit ontwerp in biscuit werd in 1886
door Roty uitgevoerd als prijspenning
voor de Franse scholen. Het omschrift
REPVBLIQVE FRANgAiSE werd aangevuld
t o t REPVBLIQVE FRANgAiSE • MINISTÈRE
DE L'INSTRVCTION PVBLIQUE met

een

aangepaste keerzijde.
In 1895 werd hetzelfde ontwerp
ongewijzigd als voorzijde gebruikt voor
een penning voor het vijfde congres
van het gevangeniswezen, met op de
keerzijde een panorama over Parijs en
een omschrift.

^^^^^^^—'^^^JÊ^^^m
^^^^^^^^^^^HË|!|j^^

^^^^^E^
^^^^^•^S> •
^^^^^^^^^^H;'^'

^^M^^^^^^^^

'' < 'W^^

\'^*'

'7!*^'

^^^^^^.y^

Louis-Oscar Roty
(° Parijs 11-6-1846 - f Parijs 23-3-1911)
Als zoon van een eenvoudige onderwijzer liet Roty zich in 1864 inschrijven
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aan de "Êco/e des Beaux-Arts" te Parijs
waar hij aanvankelijk schilderkunst
studeerde bij Lecoq de Boisbaudran.
N a enkele jaren kwam hij in de leer bij
de beeldhouwer Augustin Dumont,
maar vond zijn definitieve roeping als
medailleur bij Ponscarme. In 1875
behaalde Roty met zijn graveurswerk
de eerste plaats bij D e Prijs van Rome.
Van 1876 tot 1879 verbleef hij te Rome
waarna hij zich te Parijs vestigde. Hij
trad volledig in de voetsporen van
Ponscarme en werd, samen met Vernon,
Yencesse en Chaplain, t o t de absolute
meesters van de vernieuwing van de
penningkunst gerekend. Zijn werk
heeft: er toe bijgedragen de penning te
doen beschouwen als een kunstwerk,
dat evengoed als schilderijen en beeldhouwwerken waardering verdient.

4.

S. SucHARDA, P E N N I N G - T R I P T I E K

" P R I È R E POUR LA PATRIE", Z . D .

De laatste jaren van zijn leven werd
hij door een langdurige en pijnlijke
ziekte verhinderd om n o g penningen te
vervaardigen. Toch nam hij nog deel
aan tentoonstellingen, waarvan de
"Salon de la Medaille" te Brussel in 1910,
zijn laatste was.

Vz. Middendeel: H e t gezicht van een
vrouw, in vooraanzicht en tussen
laurierbladeren, rust met de kin op
een grote rechthoekige pancarte. Z e
draagt een hoofddeksel waarvan twee
panden, voorzien van een ronde
versiering, vóór de pancarte hangen.
O p de linker penning zit een naakte
jongeling geknield en gebogen naar
rechts; in de linkerbovenhoek staat een
bundel takken met laurierbladeren
en in de rechterbovenhoek uitwaaierende
laurierbladeren. Rechts in het veld: KÉz

Bibliografische referenties:
Catalogue Monnaie de Paris, tome 3, blz. 360.
DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIE, Médailles,
nr. 75, P L . XIX.
BENEZIT, Dictionnaire, vol. 12, blz. 10.
Revue Beige Numismatique, 1911, blz.
376 a 379.
FORRER, Op. cit., tome V, blz. 228 a 249
en tome VIII, blz. 8-9.

V5ECHNY BOURE / TASTNÈ MINOU JI
O p de rechter penning zit een naakte
oude man met baard naar links geknield.
Hij rust met het hoofd en de armen op
de omhoog staande rechter knie. In de
rechterbovenhoek staat een bundel takken met laurierbladeren en in de linkerbovenhoek uitwaaierende laurierbladeren. Links in het veld:

3. L. Roty, Ontwefppenning République
Fran(;aise, z.d.

ZEMÈ NASE / POVZDY BLAZE SNI / KÉz
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4. S. Sucharda,
Penning-triptiek
^'Prière pour la Patrie'
z.d.

Az ONEN PRiJDE / SLADKY OKAMZiK /
KDY VSECHNY / SNY / Jlè BUDOUVYSNÉN

Middendeel: verzilverde galvano,
11,1x6,7 cm, 100 g.
Links: verzilverde galvano,
11,2 X 13,0 cm, 174 g.
Rechts: verzilverde galvano, 11,2 x 13,0
cm, 174 g.
Graveur: Stanislas Sucharda.

leerling, Bohumil Kafka, vormde hij de
basis voor een school van medailleurs,
aanhangers van de vernieuwing van de
penningkunst.

Bibhografische referenties
Cat. WT1910, nr. 102 (2/6), blz. 54.
Cat. WT1913, nr. 106 (10-12), blz. 77.
BENEZIT, Dictionnaire, vol. 13, blz. 345.
JONES, The Art of the Medal, hh. 132-133.
Herkomst: Gift van de ^^Société Gantoise
des Amis de la Médaille" afkomstig uit BIBLIOGRAFIE
de Medaillesalon te Brussel in 1910
E. BENEZri', Dictionnaire des pcintres, sailpteiirs, des(Referentie MSK: folio 237, 1911-DM, sinateurs et gravem's, (Iründ 1999.
nr. 228).

Historische context
Met deze tripiek brengt Sucharda een
hulde aan zijn land. De verzen op de
beide zijden, om deze verheerlijking
kracht bij te zetten, luiden als volgt:
linkerzijde (jongeling)
Moge ons land voor altijd zoete
dromen koesteren
Mogen alle stormen voorbijgaan
rechterzijde (oudere)
Dan komt het zoete moment
Dat dromen, eenmaal bewaarheid,
niet meer nodig zullen zijn.
Stanislas Sucharda
(° Nova Paka 12-11-1866 - f Praag
5-5-1916)
Sucharda was de eerste grote medailleur
die zowel studeerde als werkte in
Praag. Hij kreeg zijn opleiding aan de
Kunstschool te Praag en werd er zelf
leraar van 1892 tot 1915 en nadien aan
de Academie. Zijn stijl werd zowel door
de Art Nouveau als door het impressionisme en zelfs door het symbolisme
beïnvloed. Samen met zijn bekendste

Il.j. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, Médailles et
Plaquettes Modemes, Haarlem z.d.
L. FORRER, Biographical dictionary of ?nedallists coingem- and seal-engravers, mint-masters etc. Ancient
and modern. With references to their -works. B. C. 500
-A.D. 1900, deel 1 tot 8, New-York 190«-193ü.
M.JONES, The Art of the Medal, Londen 1979.
- Algemene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913,
Groep n. Schone Kunsten, Deel II Miniaturen
Medailles Bouwkunde, Brussel 1913.
(=Cat. ^0*1913).
- Catalogue Ge'ne'ral Illiistre' des Editions de la Monnaie de Paris, deel 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 Intel-national de la Médaille Contemporaine
Catalogue, Brussel 1910. (= Cat. WT1910).
- Deutsche Biographische Enzyklopadie, band 1 tot
band 10, München 1995-1999.
- Jules Lagae en Tijdgenoten, Eeklo 1997.
- J,a Sculpture Fran(aise au XlXe siècle. Galeries
nationales du Grand Palais, Paris 10 avril 28 juillet 1986, tentoonstellingscatalogus.
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Diefstal van halve guldens 1860
Een naar verhaal met juridische consequenties
Hoe het allemaal begon
Op maandag 16 januari 1860 ontving
's Rijks Muntmeester H.A. van den Wall
Bake (1846-1874) van één zijner muntgezellen de mededeling dat in het pandjeshuis van mejuffrouw Golstein de zaterdagavond tevoren panden waren gelost
tegen gedeeltelijke betaling in nieuwe
halve guldens met het jaartal 1860.'
Halve guldens met dit jaartal waren
echter op dat moment nog niet in omloop
gebracht. De traditie van het in opslag
houden van pas geslagen munten van
het lopende kalenderjaar tot in het nieuwe
heeft tot in de jaren tachtig van de vorige
eeuw stand gehouden. De zegsman, die
in familiebetrekking stond tot de houdster van de bank van lening, vertelde
hem dat de inlossing had plaatsgevonden
door de huisvrouw van één der smelters.
Deze vrouw zou met zes tot acht zilveren halve guldens hebben betaald.
Omdat de splinternieuwe halve guldens
het jaartal van het lopende kalenderjaar
droegen, was achterdocht ontstaan.

had bekend hieraan schuldig te zijn.
Zijn collega's ontkenden alle kennis en
deelneming aan het gepleegde feit.
Het kwam het Munt-CoUegie, uit de
aard der zaak, voor dat de bewuste ontvreemding waarschijnlijk niet door één
persoon kon zijn gepleegd, zonder hulp
van anderen. Het Collegie achtte het
dan ook, in het belang van de aan zijn
zorgen toevertrouwde Staatsinstelling,
wenselijk dat door Justitie een nader
onderzoek naar het voorgevallene zou
worden ingesteld. Vooral achtte men
dit van belang om vast te stellen, of
één dan wel meerdere arbeiders uit
de betreffende werkplaats zich aan
de bedoelde ontvreemding hadden
schuldig gemaakt.2

Bericht aan de Minister
Het Munt-Collegie stelde uiteraard
ook de Minister van Financiën,
mr RR van Bosse (1848-1853) van het
gebeurde in kennis. Men schreef dat er
sprake was van een ontvreemding, die
De muntmeester stelde onmiddellijk tussen 11 en 13 januari in het smelthuis
zou hebben plaatsgevonden. Hierbij
een onderzoek in. Daags erna volgde
de bekentenis van de verdachte smelter. zouden één of meerdere werklieden
betrokken zijn geweest. Men had zich
Op grond van artikel 28 van zijn
genoodzaakt gezien alle werklieden uit
instructies stelde Van den Wall Bake
het Munt-CoUegie van het gebeurde in het smelthuis te verwijderen.
kennis, waarop aangifte bij Justitie volgde.
Gesteld werd voorts, dat het bij de
ontvreemde stukken slechts ging om
een gering bedrag, dat bovendien geen
De aangifte
rijkseigendom was, maar behoorde tot
Het Munt-CoUegie stelde dat, op
grond van bijzondere mededelingen die het muntmateriaal van 's Rijks
Muntmeester; niettemin was besloten
haar waren verstrekt, in één van de
werkplaatsen van 's Rijks Munt een
ontvreemding van waarden zou hebben
plaats gevonden. Eén van de arbeiders,
die in de bedoelde werkplaats, te weten
het smelthuis, samen met een viertal
collega's voortdurend werkzaam was.
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Willem UI,
halve gulden I860

tot het doen van aangifte. De aangifte
telegram te doen toekomen, waarin
had plaatsgevonden op grond van de
verzocht werd om spoedig nadere
overweging dat in het algemeen
mededelingen te verstrekken omtrent
vertrouwen op de veiligheid van en
hetgeen in de Munt was voorgevallen,
binnen 's Rijks Munt moest kunnen
ook met het oog op een berigt in de
worden gesteld. Justitie had overigens
Utrechtsche Courant geplaatst.''
het onderzoek direct ter hand genomen.
Inmiddels liet ook de Utrechtsche
Het Munt-Collegie had het zijn plicht
Provinciale- en Stads-Courant weer van
geacht de Minister van het gebeurde
zich horen. De editie van 24 januari
in kennis te stellen. De Minister
bevatte het volgende bericht:
bevestigde per vertrouwelijk schrijven
In verband met ons laatste berigt, aande ontvangst van de brief van het
gaande de in hechtenis neming van
Munt-Collegie. Hij had met belangeenige smelters van !f Rijks munt, wordt
stelling van het gebeurde kennis
ons verzocht, aan het algemeen te bëriggenomen, maar verzocht niettemin wel
ten, dat de reeds uitgegeven tien.nuiverhem meer bijzonderheden te verstrekken.^
stukjes, met het jaarmerk 1860 er op,
nog niet gangbaar zijn, en worden mitsdien degenen, die ze mogten bezitten,
De pers werpt zich op de zaak
verzocht die stukken aan het bureau van
Intussen had de pers lucht gekregen
policie,
tegen volle vergoeding der
van de diefstal, hetgeen voor de
waarde, terug te bezorgen.^
Utrechtsche Provinciale- en StadsCourant aanleiding werd het volgende
bericht te publiceren:
De Minister wordt ongeduldig
Men verneemt, dat gister en dezen
De Minister was nogal nieuwsgierig
nacht eenige personen, die alhier aan de naar het gebeurde, want reeds daags
Vti'cchtsche Provindalemunt werkzaam waren, zijn aangehou- na zijn eerste brief wendde hij zich
en Stads-Courant:
den. De reden is vooralsnog niet bekend; opnieuw tot het Munt-Collegie.' Hij
bericht 23.1.lS6n
schreef niet zonder bevreemding uit de
•— Men verneemt, dal gister en dezen naclit
dagbladen bijzonderheden omtrent de
eenige personen, die alhier aan de munt werkzaam
bij 's Rijks Munt gepleegde diefstal te
waren, zijn aangehouden. De reden is voor alsnog
hebben vernomen. Het scheen de
niet bekend ; doch verdiept men zicb in gissingen
Minister toe, dat deze bijzonderheden
van diefstal of verduistering, met zekerneid valt
echter in deze nog niets te aé%gen.
van dien aard waren, dat ze vermelding
_it
L-:J
hadden verdiend in de brief die het
doch verdiept men zich in gissingen van Munt-Collegie hem op 20 januari
diefstal of verduistering, met zekerheid had gestuurd en waarin in algemene
valt echter in deze nog niets te zeggen.^ bewoordingen van het gebeurde
Dit persbericht gaf de Secretaris-gene- bericht was gegeven. Bepaaldelijk bleek
de Minister het oog te hebben op het
raal van het Ministerie van Financiën,
Utrechtsche Provinciaïe- D. V. Hoytema (1845-1869), aanleiding eerder vermelde courantenbericht
en Stads-Courant
waarin verzocht werd eventuele
het Munt-Collegie op 25 januari een
bericht 24.1.1S60
tienstuiverstukken van 1860, zo men
deze mocht bezitten, aan de politie
•— In verband met ons laatste ierigt, aanaf te geven, welk bericht behalve in
gaande de in hechtenis neming van eenige smelters
de Utrechtsche Provinciale- en Stadsvan 'slRijks mant, wordt ons verzocht, aan het
Courant ook in andere dagbladen was
algeinéen te bërigten, dat de reeds üttgegiSYén tiensfuiverstukjes, met het jaarraerk 1860 er op, nog
opgenomen.
niet gangbaar zijn, en wordeij mi^dien degenen,
die ze mogten bezitten, verzocht die sluklcen aan
De Minister was van mening dat een
het bureau van policie, legen volle vergoeding dèr
formele waarschuwing bij advertentie
waarde, terug te bezorgen.
aan het publiek zijnerzijds in dezen niet
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ongepast zou zijn geweest indien daartoe overigens termen aanwezig waren.
Hij wilde daaromtrent gaarne de
consideratie van het Munt-Collegie
vernemen onder mededeling van alle
bijzonderheden die nopens de onderwerpelijke ontvreemding aan het
Collegie bekend waren.

^:. . i

Uitvoerig relaas van het MuntCoUegie
Het Munt-Collegie reageerde per
<P,^
r^y^r^A:^^^^
omgaande op de brief van de Minister.**
.^^
In een 26 januari gedateerde brief
schetste men nog eens uitvoerig het
begin van de geschiedenis. Enige dagen
voordat het gebeurde ter kennis kwam
van 's Rijks Muntmeester had de smidmeester, N.J. Godron, een hoeveelheid
cisaliën en zogenaamde kwade platen,
waaronder een aantal nieuwe halve
De uitkomst van het onderzoek had
guldens, naar het smelthuis gebracht.'
hem in het gelijk gesteld.
De halve guldens waren deels gedurende
Nadat op 20 januari 1860 aangifte bij
de fabricage, deels uit de opbrengsten
de Officier van Justitie was gedaan en
uitgeschoten. Dit materiaal moest
de vijf smelters waren gearresteerd,
worden uitgestort in de kroes die op
werden ze al op zondag 22 januari
dat moment met zilver gevuld op het
overgebracht van het huis van bewaring
vuur stond. De smelter, die aan de
naar de cellulaire gevangenis. Ze werden
Muntmeester de diefstal had bekend,
er door de Rechter van Instructie
gaf voor, dat per ongeluk één van de
ondervraagd. Deze ondervraging leidde
bakjes waarin het materiaal was aangeer toe, dat nog twee smelters tot
voerd, niet met de nodige zorg was
bekentenis kwamen, terwijl de oudste
uitgestort. Hierdoor zou een aantal
alle kennis en deelneming aan de
muntstukken op de rand van de kroes
gepleegde diefstal bleef ontkennen.
zijn blijven liggen. De smidmeester,
De vijfde smelter, die zich onzinnig en
een bejaard man en daarbij slecht van
woest had gedragen, werd op dinsdag
gezicht, had hiervan niets gemerkt. Hij 24 januari 's morgens om half tien dood
was weggegaan, waarop de vijf smelters in zijn cel gevonden. Volgens eenparige
de muntstukken hadden verdeeld. Aan
uitspraak van een vijftal militaire
elke smelter waren zeven stukken toegeneesheren, die onmiddellijk waren
gevallen. De overige vier smelters
gealarmeerd, was de doodsoorzaak een
waren hierop door de Muntmeester
hersenberoerte. Bij ontvangst van het
één voor één ondervraagd, doch allen
ministeriële telegram van 25 januari
hadden medephchtigheid ontkend. Ze
was het Munt-Collegie nog niet van
waren daarna, samen met hun smidalle details op de hoogte. Daags erna
gezel, ontslagen en weggestuurd. De
werd de brief van de Minister van
Muntmeester was vanaf het begin ervan
25 januari aan het Munt-Collegie ter
overtuigd, dat het feit niet door één
hand gesteld. Ter beantwoording
enkele persoon kon zijn begaan en dat
hiervan meende het Munt-Collegie
er samenwerking zou hebben bestaan.
dan ook te mogen volstaan met de
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RegeringstelegraTn
nr. S4dJ. 2;.1.IS60

van de zijde van de Minister zou een
discrediet kunnen werpen op de gerede
muntslag van halve guldens waaraan
niets ontbrak. Het Munt-Collegie was
dan ook van mening dat de zaak verder
aan Justitie behoorde te worden overgelaten.

Interieur van het
smehhuis van
's Rijks Mimt,
Ids lViers?na, 1911

mededeling, dat van de zijde van de
Munt geen halve guldenstukken met
het jaartal 1860 waren uitgegeven. De
sedert 1 januari gemunte halve guldenstukken bevonden zich allemaal bij De
Nederlandsche Bank. De Muntmeester
had de directie uitgenodigd om in het
belang van de rechterlijke instructie
de stukken voorlopig niet in circulatie
te brengen.
Inmiddels had Justitie op grond
van een mededeling van één der verdachten, daags te voren het smelthuis
doorzocht en daarbij beslag gelegd op
een zakje met enige halve guldens van
1860 dat er was verborgen. Er konden,
naar de mening van het Munt-Collegie,
niet veel stukken van 1860 in omloop
zijn gebracht; Justitie was er enige op
het spoor gekomen. De dwaze nieuwspost berichtgeving van de Utrechtsche
Provinciale- en Stads-Courant had naar
de mening van het Munt-Collegie, de
Minister aanleiding gegeven tot diens
overweging een nadere advertentie te
plaatsen en had het publiek meer dan
nodig wakker gemaakt. Het MuntCollegie vlijde zich, dat de Minister
zich na al het medegedeelde zou
kunnen verenigen met haar mening,
dat het gebeurde geen ander belang
had dan de veiligheid binnen 's Rijks
Munt. Een advertentie aan het publiek

Juridische consequenties
Uit de gerechtelijke stukken bleek het
bij de vijf gearresteerde smelters te
gaan om:
1) Hendrik van den Berg, oud 37 jaar,
geboren te Haren en wonende te
Utrecht.
2) Hendrik van Hasselt. Hij stierf in
voorarrest en werd op 24 januari
1860 omstreeks half tien dood in
zijn cel aangetroffen, zoals eerder
vermeld.
3) Hermanns van der Heijden,
oud 43 jaar, geboren te Maarsen.
4) Arnoldus Johannes Gotwald,
oud 48 jaar, geboren te Utrecht.
5) Adrianus Beuken, oud 48 jaar,
geboren te Utrecht.
Na het eerste politie-onderzoek werd
vastgesteld, dat zij zich op 30 december
1859 en tussen 11 en 13 januari 1860
schuldig zouden hebben gemaakt aan
diefstal van afgekeurde halve guldens.
Op 28 januari 1860 volgde een bevel
tot gevangenneming, terwijl de zaak
op 23 maart 1860 naar de ProcureurGeneraal werd verwezen.'"
Uit de gedetailleerde processenverbaal, die allemaal bewaard zijn
gebleven, blijkt dat de verdachten nogal
verschillende verklaringen hebben afgelegd, maar steeds probeerden de schuld
op Van den Berg als zijnde de hoofddader af te schuiven.
Zo verklaarde Van der Heijden dat
hij direct nadat de smidmeester een
hoe-veelheid cisaliën, kwade plaat en
afgekeurde halve guldens had meegebracht, naar zijn collega De Groot
was gegaan om het juiste gewicht van
het afgeleverde zilver op te schrijven. Bij
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terugkeer in het smelthuis stelde Van
den Berg - die een handvol munten had
- juist voor om die onderling te verdelen. Van der Heijden had volgens zijn
zeggen erop gewezen dat dit diefstal
was, maar Van den Berg zou slechts
hebben gezegd; "Kom, kom, het is nu of
nooit". Ieder kreeg 15 of 16 stuks halve
guldens, die nog nat waren. Van den
Berg bleek de stukken in een zakje met
water te hebben gedompeld om ze te
laten afkoelen. Toen hij zag dat de zaak
misliep had Van der Heijden zijn stukken in het water van De Weerd
gegooid, in de kolk tussen de grote en
kleine sluis." Op 15 januari 1860 had
Van den Berg in de tapperij van Hentenaer aan de Zandbrug nog een halve
gulden 1860 uitgegeven.

*— In de zitting van het provinciaal geregtshof
van Leden is door het hof, in zake Gerhardus
Hendrikus van der Sandt, uitspraak gedaan In hooger beroep, en is het vonnis der arr. regibank te
Utrecht dd. 5 Maart I860, waarbij hij was schuldig
verklaard aan dieistal, gepleegd door een loonbediende, ten nadeelc van zijne meesters, en veroordeeld tot cdlubire gevangenisstraf van zes maanden,
vernietigd en by mitsdien vrijgresjproken.
Nog deed het hof uitspraak 'm de zaak der werkheden bij de munt, Hendrik van den Berg, Hermanus van der Heiden, Amoldus Johannes Gotwald
en Adrianus Bemke, die schiüdig zijn vericlaard aan
twee diefstallen in eene werkplaats, welke met eeae
bewoonde huizingc Trordt eehjk gesteld, door meer
dan een persoon gepleega, en met toepassing van
Terzachtendc omstandigheden, zijn veroordeeld ieder
Jot drie jaren korrektionnele gevangenisstraf.
'

<
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Overigens had de politie ten huize
Epiloog
van Van der Heijden bij huiszoeking
De verklaring dat een aantal munt34 stuks halve guldens 1860 en één
stukken bij het uitstorten op de rand
stuk van 1859 aangetroffen.
van de kroes was blijven liggen lijkt wel
erg magertjes.
Beuken had zijn deel in een zakje in
het smelthuis verborgen. Hij had geen
Zeker is dat een veel groter aantal
zeven, maar achttien stuks met het jaar- halve guldens werd ontvreemd dan de
tal 1860 ontvangen.
35 stuks, die volgens de brief van het
De rechtzitting vond plaats op 15 mei Munt-Collegie aan de Minister van
1860, waarbij de vritspraak op 22 mei
Financiën waren gestolen. Waarschijn1860 werd bepaald.
lijk werden 70 a 80 stuks ontvreemd,
hetgeen het totale bedrag op hooguit
De vier verdachten werden schuldig
bevonden aan twee diefstallen door meer ƒ 40.- brengt of circa ƒ 8.- per smelter.
dan één persoon gepleegd in een werkplaats Gerekend naar de huidige maatstaven
moet de gevangenisstraf van drie jaren
die met een bewoonde hiiizinge wordt
gelijkgesteld en veroordeeld tot een correcti-dan ook wel abnormaal hoog toeschijnen.
onele gevangenisstraf van drie jaren en de
Opvallend is ook de ootmoedige
kosten met bevel tot teruggave der overtui- toon in de brief van het Munt-Collegie
gingsstiikken aan de eigenaar of andere
aan de Minister; het CoUegie zat blijkrechthebbenden^ Eindelijk werd
baar met het hele geval toch wel erg in
verklaard dat de schuld aan de diefstal,
haar maag.
die volgens genoemde acte van
beschuldiging op 30 december 1859
Muntverslag 1860
zou zijn gepleegd, niet was bewezen,
Uit de bijlage tot het Muntverslag 1860
zodat te dier zake vrijspraak volgde.'^
blijkt, dat in januari 1860 36 opbrengsten halve guldens werden afgeleverd
De Utrechtsche Provinciale- en
met een totaal aantal van 1.801.543 stuks.
Stads-Courant volstond met een kort
Over het hele jaar 1860 werden
bericht.'-*
6.602.687 stuks geslagen, waarvan
En 's Rijks Muntmeester Van den
123 stuks werden afgekeurd. Dit betreft
Wall Bake mocht zien nieuw personeel
echter het door het Munt-Collegie na
voor zijn smelthuis aan te werven.
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Utrechtsche Provincialeen Stads-Courant:
bericht 22.5.1860 over
de uitspraak

De schoonheid van een Tielse munt
zit 'm niet in zijn uiterUjk
Tijdens de vergadering van het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde op
26 april 2003 hield ik een inleiding
grotendeels over de munten van Tiel.
Ik gebruikte daar het volgende citaat:
"Iemand heeft eens gezegd: de
schoonheid van een Tielse munt zit
hem niet in zijn uiterlijk". De tijd
voor discussie na de inleiding was te
kort om daar toen dieper op in te
gaan. Achteraf zijn mij echter diverse
vragen over dit citaat en over mijn
visie op de schoonheid van munten in
het algemeen gesteld. Deze twee
zaken wil ik hier uiteenzetten.
Om te beginnen, de persoon die
ik citeerde was ik zelf. Door de jaren
heen heb ik diverse malen aan
verzamelaars die voor het eerst een
11de eeuwse munt van Tiel te zien
kregen, uitgelegd dat het uiterlijk van
een munt in numismatisch opzicht
helemaal niet zo belangrijk is. Een
aantal verzamelaars die zich toeleggen
op munten met keurig strak gesneden
portretten, liefst met stempelglans,
haakten daarbij meteen af. Anderen
lachten vriendelijk en wensten mij
veel succes met het "repatriëren" van
de Tielse munten die door handel en
roof ver van hun muntplaats waren
geraakt. Verzamelaars en numismaten
die deze munten in het beeld van
tijd, geschiedenis en economie
kunnen plaatsen, nemen het armzalige uiterlijk op de koop toe en
zien de continentale penningen,
waaronder de Tielse munten vallen,
als belangrijke schakels tussen
de muntslag van de Vroege
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

AEIE
VAN HERWIJNEN

llisch 3.2

Ilisch }.}

llisch 3.6

Ilisch 3.1

Als het uiterlijk niet de geldende
schoonheidsnorm haalt, moeten er
andere factoren zijn waardoor mensen
zich tot deze schij^es zilver voelen aangetrokken. Nu volgt mijn visie hierop.
Ik ben me er van bewust dat sommige
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Vier "lelijke" Tielse
munten I, J keer
vergroot

stellingen reacties kunnen oproepen,
maar dat ligt in lijn van de wijze waarop
ik met numismatiek bezig wil zijn.
De Tielse munten zijn
1000 jaar oud
Precies duizend jaar geleden al sloeg
de Duitse koning Hendrik II (f 1024)
munten in Tiel. We weten dat
Hendrik IV (t 1106) de laatste Tielse
muntheer was, maar het exacte jaartal
waarop de muntslag stopte is niet
bekend. Op basis van de stijl van de
laatste munten van deze Hendrik wordt
aangenomen dat dit aan het eind van
de 11''= eeuw was.
De Rijkstol: belangrijke leverancier
voor muntmetaal
Het betalen bij rijkstollen zorgde voor
een concentratie van zilver aldaar. In
feite werd er betaald in een gewichtseenheid. Of dit gewicht bestond uit
munten, sieraden of haartjes zilver
deed vermoedelijk niet echt terzake.
Ik veronderstel dat het zilver hoe dan
ook werd omgesmolten en diende als
grondstof voor het ter plekke slaan
van munten. Dit verklaart waarom bij
elke rijkstol ook een munthuis was
gevestigd.

dat naast het verheffen van Tiels geld
tot standaard, ook lang na de beëindiging
van de muntslag in die plaats, er nog
steeds mee werd gerekend en betaald.
De euro's van rond de millenniumwisseling
Na de denarius uit de Romeinse
en Karolingische tijd is de 10''= en
11''= eeuwse zilveren penning te
zien als de euro van rond de
millenniumwisseling. In veel
muntplaatsen die onder het Duitse
gezag vielen, werden munten geslagen
met een uniforme keerzijde, het zogenaamde Coloniagram. Dit is de tekst
in drie regels: S/COLONI/A, hetgeen
Sancta Colonia betekent. In de
geldomloop zouden de penningen
door dit opschrift gemakkelijker
geaccepteerd worden. Het opschrift
was niet de enige factor van acceptatie. De functie van munten was in die
tijd anders dan nu. Het ging vooral
om het gewicht in zilver.

De muntplaatsen hadden hun eigen
kenmerken op de munten, vergelijkbaar met de nationale zijde van de
moderne euro. Het verspreidingsen acceptatiegebied was groot.
Ze kwamen voor in heel NoordEuropa. Het gewicht verschilt per
muntplaats. Tiel volgde in de periode
Betalingen in Tielse munten
van het s/C()LONl/A-type nog keurig
Uit diverse schriftelijke bronnen blijkt
dat Tielse munten werden gebruikt voor het gewicht van de penningen van
Keulen.2 Maar naarmate de munthet doen van betalingen, vaak ging het
plaats verder van Keulen af lag, nam
hier om grote bedragen.' Er wordt o.a.
het gewicht van de penning gestaag
gesproken over "XX libras thielenses",
af Verschillen in gewicht van munten
'^XII denarii Tielensis monetae" en "ïn«
van gelijk type zijn in de munttalenta Tielensis monetae". De bronnen
zijn soms 12''= eeuws of later, wat aangeeft geschiedenis geen vreemd verschijnsel.
Zelfs moderne euromunten wijken
in gewicht, grootte of dikte van elkaar
af en kunnen op grond daarvan door
automaten geweigerd worden.

Hemd/k II, Tielse
penning met
s/coLOm/A, Ilisch 3.2

Het enorme aantal geslagen
Tielse munten
De Miinzausstoss, zoals in Duitsland
de totale muntproductie van een munt-
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onder andere Engeland en de landen
plaats wordt genoemd, is van Tiel zeer
rondom de Oostzee* In Engeland was
groot. Na Keulen staat Tiel op de
het gebruikelijk dat niet-Engelse
tweede plaats, vóór Deventer,
munten bij aankomst in het land
Groningen en Dokkum.^ Het is
werden ingenomen en verruild voor
naar mijn mening onmogelijk om aanEngelse munten. De ingenomen
tallen te berekenen.
Hoewel enkele duizenden exemplaren munten verdwenen in de smeltkroes.
Er zijn mij dan ook geen Tielse
van Tielse munten bekend zijn,
munten uit Engelse vondsten bekend.
moeten er nog veel in de grond zitten.
Dat is wel anders in de landen
Onberekenbare aantallen werden
rondom de Oostzee. Daar zijn veel
omgesmolten of overgeslagen. In die
Vikingschatten gevonden met munten
tijd kwamen overslagen vaak voor: een
die door handel, roof, schenkingen en
bestaande munt werd met andere
afkoopsommen noordwaarts zijn
stempels nogmaals geslagen, waargegaan. Tussen de twee en vijf procent
door de oorspronkelijke munt niet of
van de munten uit zo'n schat blijkt
nauwelijks nog herkenbaar is.
afkomstig uit Tiel.' Met de gedachte
van omsmelten in het achterhoofd kijk
Elke Tielse munt is uniek
je wel even anders tegen een haartje
Een grote hoeveelheid munten wordt
zilver aan: misschien zitten er wel
met een grote hoeveelheid muntomgesmolten Tielse munten in!
stempels geslagen.
In Nederland zijn alleen losse
Toch zijn er verhoudingsgewijs maar
munten
gevonden, voornamelijk in
weinig munten bekend die met
het
rivierengebied
en aan de Zeeuwse
dezelfde stempels zijn geslagen. En
kust.
De
aanwezigheid
van gehalveerde
als dat al het geval is, dan zien ze
munten
duidt
er
op
dat
de Tielse
er onderling toch weer net even
munten
ook
deel
uitmaakten
van de
anders uit.
lokale muntcirculatie en dus niet
alleen bestemd waren voor de handel
Karakteristieken in
met andere landen. Munten werden
de verspreidingsgebieden
namelijk alleen gehalveerd als er voor
De 11'''= eeuwse munten uit de Duitse
het dagelijkse verkeer behoefte was
regio waren in de eerste plaats niet
aan een kleinere denominatie dan door
bedoeld voor lokale circulatie. Ze
de munthuizen werd geproduceerd.
werden geslagen voor de handel op
De in de Vikingschatten voorkomende
delen van munten zijn niet voor de
muntcirculatie bedoeld; deze werden
verknipt om een bepaald gewicht aan
zilver te creëren.

D?ie qua keerzijde
'^stempelgeiijke" Tielse
munten, llisch 5A
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Vierslagtechniek en pecks

Twee vierslagmunten:
Uisch 3J en 3.19

werd er gebruik gemaakt van vierkante
muntplaatjes. Het woord rondel
kunnen we hier dan ook niet gebruiken.
Op deze vierkante plaatjes werd acht
keer met een hamer geslagen waardoor een redelijk rond plaatje ontstond
dat daarna tot munt werd verwerkt.
Deze methode wordt vierslagtechniek
genoemd. Het is voor mij een raadsel
waarom deze productiewijze vierslagtechniek wordt genoemd terwijl er
acht keer werd geslagen!
Om vast te stellen of een munt
vals was, werd hij vaak dubbel gebogen
of werd met een mes in het materiaal
gesneden. Een valse munt met bijvoorbeeld een koperen kern viel dan
direct door de mand. Ook het prikken
met een mespunt in het muntplaatje
kwam vaak voor. Soms staan er hele
Een ander interessant fenomeen dat
rijen puntjes en streepjes op de munt.
zeker bijdraagt aan de "schoonheid"
van de Tielse muntslag is de fabricage- Deze bewust aangebrachte beschaditechniek en het toetsen van de echtheid. gingen worden pecks genoemd, van het
Engelse woord pecker dat pikker maar
Om muntmateriaal te besparen en
ook specht betekent.
het verwerkingsproces te versnellen
Nabootsingen van Tielse munten
Een munt die wordt nagemaakt wordt
in het betalingsverkeer geaccepteerd,
anders heeft het geen zin om hem na te
maken. Van de Tielse munten bestaan
veel nabootsingen, munten die in
andere muntplaatsen zijn geslagen naar
Tiels voorbeeld. Het gaat hier dus
niet om vervalsingen. Het navolgen
van een populaire munt was in de
middeleeuwen een veel voorkomend
gebruik. Er wordt aangenomen dat de
meeste nabootsingen uit het gebied
tussen Tiel en Nijmegen komen; de
muntplaatsen zijn echter niet bekend.''

Drie munten met
pecks Uhch 33, 3.14
en 3.22

Combinatie wereldlijke en
geestelijke macht op één munt
Of de munten met zogenaamde "geestelijke" bijtekens in Tiel zijn geslagen of
moeten worden gezien als nabootsingen,
is niet met zekerheid te zeggen. Het
gaat hierbij om de munten die naast
het "Tielse kopje" kromstaven en/of
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Tot slot: de altijd blijvende vragen
Als afsluiting van mijn visie op de schoonheid van de Tielse munten wil ik
noemen de blijvende vraagtekens die
deze middeleeuwse muntslag zo interessant maken. Wie het voorgaande goed
heeft gelezen blijft met minstens zoveel
vragen zitten als hij antwoorden gekregen
heeft. Dit geldt niet alleen voor de Tielse
muntslag, maar voor alle munten uit die
periode. Hoewel inmiddels mooi gecatalogiseerd, is de informatie over onder
andere het ontstaan, de fabricage en het
afzetgebied van Tielse munten nog met
de nodige vraagtekens omringd. En dat
is voor een nieuwsgierige numismaat
mogelijk wel de grootste "schoonheid". *
kruisstaven tonen.^ Deze attributen
behoren bij de geestelijke macht, maar
zijn afgebeeld op munten die de naam
van een koning of keizer dragen. Met
name dit type munten verdient nog
nadere smdie.

Twee imitaties:
Ilisch 5.4 en 5. i
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Tielse munten met
geestelijke attiibuten:
Ilisch 4.2 en 4.1

Nieuw licht op de muntslag
van Frederik Hendrik in
het Prinsdom Orange
j.R. VOUTE Terwijl Frederik Hendrik souverein
prins van Orange was in de jaren
1625-1647, bestrijkt zijn muntslag de
periode 1626-1645. Daarbij doet zich
een merkwaardige cesuur voor: er is
tussen 1630 en 1640 - behoudens de
sedert 1636 geslagen koperen muntjes
- een jaartalloze muntslag van voornamelijk testons en een enkele
dubbele pistool en halve frank.' Daarbij is het opvallend dat zowel
de dubbele pistool als de halve frank
enigszins afwijkend zijn van de
voorgaande munten van hetzelfde
type.2 De dubbele pistool toont een
nieuw wapenschild van de prins, de
halve frank geeft in het gebloemde
kruis de hoofdletter H (van Henri),
terwijl het voorgaande type van 1630
daar nog een rosetje had. Waarom
opeens deze veranderingen op twee
jaartalloze munten uit de periode
1630-1647?
In 1637 verhoogde Lodewijk XIII
van Frankrijk Frederik Hendrik in status van "Excellence" tot "Altesse". In
die tijd betekende Altesse Koninklijke
Hoogheid. Frederik Hendrik moet in zijn streven naar meer roem en glorie voor zijn huis Nassau - erg gelukkig zijn geweest met deze promotie.
Uit een recent proefschrift blijkt "dat
de nieuwe titel was verleend op basis
van het binnen de Republiek verworven samenstel van taken en waardigheden van de stadhouder, niet op basis
van zijn geërfde titel van prins van
Oranje.^ Dat de prins er ook de
passende heraldische tekenen van
waardigheid bij wenste blijkt uit een
brief, die BucheHus begin mei 1638
van Scriverius ontving: "Alsoo sijne
Hoogheijdt de Prince van Orangien

int sinne heeft sijne Wapenen te veranderen, ende mij ter hande gestellt
zijn drie verscheijden Teijkeningen
(nae veel discoursen over 't Wapen bij
mij met anderen gehouden, ingestelt
en geschildert), om sijne Hoogheijdt
te dienen van advijs en oordeel:
soo hebbe ick mij in den Hage zijnde
om U.E. beroepen, niet willende
finalicken ordelen voor alleer de saeck
met U.E. gecommuniceert was".
Het lijdt geen twijfel, dat de wens
van de prins zijn wapenschild aan te
passen aan zijn koninklijke waardigheid in Orange heeft geleid tot een
nieuw type dubbele pistool. De
conclusie kan niet anders zijn dan
dat deze dubbele pistool is geslagen
in de loop van 1638, in 1639 of in
begin 1640 (ook uit 1640 stamt een
ongedateerde dubbele pistool met
een volgend muntmeesterteken).'*
Bij de halve frank is het nog evidenter, dat deze in 1638 of 1639 is geslagen.' Er volgt nog een exemplaar uit
1640 van dezelfde muntmeester. Ook
op de halve frank van het nieuwe type
heeft Frederik Hendrik zeer bewust
zijn koninklijke status tot uitdrukking
willen brengen. De keerzijde van de
munt met de H in het gebloemde
kruis is een nauwkeurige nabootsing
van de Franse koninkrijks-halve
franken van de koningen Henri III
(1574-1589) en Henri TV (1589-1610):
ook daar een H in een gebloemd kruis.
Wat is nu de eindconclusie die wij
uit het bovenstaande kunnen trekken?
De charme van de geschiedbeoefening
is om tussen feiten, die ogenschijnlijk
los van elkaar staan, een verband te
ontdekken en daaruit nieuwe conclusies
te trekken. Ik had tot dusverre geen
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relatie gelegd tussen de bevordering
van Frederik Hendrik en de vernieuwing van zijn muntslag in Orange.

^ VoÜTE, nr. 53 en nr. 72
^ S. LAN(iEREIS, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Amoldus Bichelius en
Petrus Scriverius, Amsterdam 2001, p. 196

NOTEN
* VoÜTE, nr. 54
1 Zie het schema op blz. 61 van J.R. VoÜl'E en
H J . VAN DER WIEL, Les Monnaies de la Princi' VoÜTE, nr. 72
pauté d'Orange sous la Maison de Nassau, Bussum
1997
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De waarde der dingen - een reactie
Met grote interesse heb ik het artikel
van J. Post, getiteld "De waarde der
dingen" in het juli/augustusnummer
2003 van De Beeldenaar gelezen. Hij
komt daarin met nieuwe ideeën die
erop duiden dat numismaten en historici
tenminste de laatste anderhalve eeuw op
het gebied van de geldstandaard in
Frisia op een verkeerd spoor hebben
gezeten en daarmee, wetenschappelijk
gezien, nauwelijks of geen vooruitgang
hebben geboekt. Met zijn ideeën weerlegt Post op onnavolgbare wijze de
onderzoeksresultaten van onder meer
dr D.J. Henstra, zoals gepubliceerd in
diens dissertatie The evolution of
the Money Standard in medieval Frisia.
Het is een goede zaak met frisse ideeën
te trachten beweging te brengen in
zaken die zijn vastgelopen of waarvan
het onderzoek dreigt te verzanden.
Ondanks de doorwrochtheid van het
artikel van Post is het noodzakelijk
daarop toch enkele aanvullingen te
geven. Het zou jammer zijn als door
enkele omissies of onvolkomenheden de
lezers van De Beeldenaar een onvolledig
of onjuist beeld zouden krijgen. Daarvoor
is het artikel van Post te opmerkelijk.
Geen muntslag in Frisia voor 1000 AD?
Het eerste wat in het artikel van Post
opvalt is, dat hij de muntslag in Frisia
na de millenniumwisseling - de eerste
wel te verstaan - laat beginnen. Daarvóór werd te Dorestad gemunt, een
muntplaats die, aldus Post, nauwelijks
Fries genoemd kan worden omdat
daar gemunt werd op Karolingische
voet en onder Karolingische
patronage. Daarmee negeert hij de
vóór het jaar 1000 in Frisia geslagen
gouden tremisses en solidi, de zilveren

sceatta's en de hchte zilveren imitaties
van Karolingische en Keulse
penningen. Post geeft gelijk al zijn
visitekaartje af: hij blijkt geheel geen
kennis te hebben van het bestaan van
muntslag in Frisia vóór 1000.
Frisia - gebied in noordwest-Europa
of provincie Friesland?
Het tweede wat in het artikel van Post
opvalt is, dat hij geen onderscheid
heeft weten te maken tussen het Frisia
uit de Middeleeuwen en de huidige
provincie Friesland. Een blik op de
kaartjes in Henstra's dissertatie zou
voldoende zijn geweest om een goed
inzicht te krijgen in de toenmalige
politieke situatie van noordwestEuropa. Henstra's onderzoek betreft
de evolutie van de geldstandaard in
Frisia, ofwel het brede deltagebied
tussen het Zwin in het zuidwesten en
de Weser in het noordoosten. Daarin
belicht hij niet alleen de economische
ontwikkelingen in het gehele gebied
als zodanig, maar ook de verschillen
dan wel de onderlinge samenhang
tussen de diverse deelgebieden. De
visie van Post, zo blijkt al dadelijk uit
de eerste alinea van zijn relaas, reikt
niet verder dan de grenzen van de
huidige provincie Friesland en dat
is bepaald niet ver. Daarmee doet hij
zijn provinciegenoten ernstig tekort.
Friesland is op economisch en
politiek gebied nooit een op zichzelf
staande eenheid geweest - en is dat
nog steeds niet - maar altijd een
onderdeel van een groter geheel.
Als zodanig is Friesland steeds afhankelijk geweest van wat er over de
grenzen van het Flie en de Lauwers
gebeurde.
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Geldstandaard - afhankelijk van
muntslag of de prijsindex van koeien?
Een vraag die Post zichzelf stelt, is
"wat de evolutie van de geldstandaard
in Friesland voorstelde als men de
periodes waarin niet of nauwelijks werd
aangemunt in ogenschouw neemt".
Deze vraagstelling suggereert, dat
een evolutie van een geldstandaard
afhankelijk zou zijn van het al of niet
aanwezig zijn van het in de regio hier Friesland - gemunte geld. En als
geld uit de eigen regio er niet is, zo
redeneert Post, moet er gezocht
worden naar een andere standaard,
waarvoor hij de koe uitzocht. Echter, in
het muntwezen wordt onder een geldstandaard verstaan de munt waarvan
een bepaalde hoeveelheid beschouwd
wordt als waardemeter (preciezer: de
waarde van de rekeneenheid van een
geldstelsel), bijvoorbeeld een hoeveelheid (mark, pond) van een bepaalde
leidende muntsoort met een bepaalde
intrinsieke waarde aan edel metaal, de
standaardmunt. Een dergelijke waardemeter in een bepaald gebied is niet
afhankelijk van de lokale muntslag,
maar kan worden uitgedrukt in een
hoeveelheid geldstukken uit andere
gebieden - sterhng, schild, phihppus waarvan de zilverinhoud equivalent is
aan die waardemeter. Met zijn
vraagstelling en de daarop volgende
uitleg geeft Post overduidelijk blijk
niets begrepen te hebben van het
begrip geldstandaard, laat staan van de
ontwikkeling van de geldstandaard in
het Middeleeuwse Frisia en nog minder
van die in het relatief kleine deelgebied
Friesland. Post verwart het begrip
geldstandaard namelijk met het begrip
prijsindex van de koeienmarkt. Door er
vanuit te gaan dat door middel van een
vergelijking van de prijzen van koeien
de ontwikkeling van de geldstandaard
zou kunnen worden aangetoond, geeft
Post blijk geen benul te hebben van
wat een geldstandaard werkelijk is.
Hierover schreven Korteweg en Keesing:

^'Ook de waarde van (...) goederen
[dus ook koeien, opm. auteur dezes]
drukte men uit in de leidende munt. De
bedoelde munt werd de standaard van alle
waarden: zij ontwikkelde zich tot
rekeneenheid. Het metaal waaruit de munt
is vervaardigd, ging men aanduiden als
standaardmetaal; de betrokken munt zelf
als standaardmunt."^
Uit de Lex Frisionum, het ontwerp
voor het Wetboek der Friezen, kan
worden afgeleid, dat van ruwweg 600
tot 700 goud het standaardmetaal in
Frisia was; tot 1500 was zilver het
standaardmetaal totdat althans westelijk
Frisia rond 1500 opging in de Nederlanden. Ook in de Nederlanden was
dit tot 1875 het geval met dien
verstande dat van 1816-1849 ook goud
als standaardmetaal diende (dubbele
standaard). Van 1875-1933 had Nederland de gouden standaard, daarna de
papieren of fiduciaire standaard.
Een koe was in Frisia weliswaar een
waardevol bezit, maar werd niet als een
vaste waardemeter gehanteerd. Ware dat
zo geweest, dan zouden de weergelden
wel in koeien zijn uitgedrukt. Een
bewijs daarvoor heeft Post niet kunnen
leveren en dat zal hij ook nooit kunnen.
Weergeld - straf voor Jan en Alleman?
Om zijn theorieën te staven veronderstelt Post, dat het bij het weergeld
"per slot van rekening toch om wetten
voor Jan en Alleman" gaat. Maar
voor de weergelden moeten we ons
verplaatsen in de maatschappelijke verhoudingen in de Middeleeuwen, waarin
het principe van "oog om oog, tand
om tand" de oeroude achtergrond was.
En maatschappelijke verhoudingen
vinden hun weerslag in het recht. In
het volksrecht van Germaanse volkeren
moest de kring van verwanten en
vrienden van de dader zich met de
kring van verwanten en vrienden van
het slachtoffer verzoenen om de vrede
te herstellen. Zonder die vrede had een
lid van de getroffen kring de ereplicht
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tweederde deel moeten zijn verwanten
geven, zoals vroeger de gewoonte
was.^
Bij vermogende families (hereboeren)
lagen de zaken ingewikkelder. Stelde
men de moordenaar terecht, dan werd
zo'n familie in economische zin niet
getroffen. Zij had altijd nog het vermogen achter de hand. Voor dergelijke
- Fivelgoër en Oldambster keuren,
gevallen diende het weergeld waarvan
13'= eeuw:
de hoogte zodanig was vastgesteld, dat
§ 13 .... Mey thi bona ielde, hi ielde.
Ne mei hi nout ielda, hit ielde sine fri- de familie van de dader voor de rest
van haar leven ernstig werd getroffen.
und in aidra londa, wersa mafinde.
Voor de vaststelling van het weergeld
Nebbe hi nene friund, hit ielde sine
werd
een afgesproken waardemeter,
londhere. Jefhi vppa nenes monnis londe
de
in
gebruik zijnde geldstandaard,
sitte, sa ielde sine londhere. Jefhi vppa
gehanteerd.
Het ging dan vaak om
nenes monnis londe sitte, sa ielde hit tha
aanzienlijke
hoeveelheden
(ponden,
buran binna tha reschipe mith fulla
marken) edel metaal. Om zulke boeteilede and twischa tha londum nanne
bedragen te kunnen betalen was men
fi-ethe to brekane. (= Kan de doodbij gebrek aan voldoende gereed geld
slager het weergeld betalen, dan
in voorkomende gevallen wel gedwongen
betale hij. Kan hij niet betalen, dan
met goederen te betalen.
moeten zijn verwanten in beide
landen, waar men hem vindt, het
betalen. Heeft hij geen verwanten
Protocol voor het aanbod van weergeld, ca.
dan betaalt zijn landheer. Wanneer
12<= eeuw opgesteld, maar waarschijnlijk
hij niet op het land van een andere
in een na 1250 vernieuwde versie opgeman woont, dan moeten zijn dorpstekend:
genoten in het rechtsgebied het volle
Deerefter haet ma mi biada ti betane
weergeld betalen en tussen de landen
mitta fiouwer geldim: mitta raeda golde,
mag de vrede niet verbroken
mitta hwita seinere, mitta grena weerwe
worden).^
ende mitta onscepena wede; mitta rada
Met de gewone man zonder noemensgolde, als hit dio wichte with; mitta
waardig bezit maakte men korte metten.
hwita seinere, als hit itter smitta gheith;
Kon hij vluchten, dan was hij vogelvrij.
mitta ff-ena wee?~we, als hit des koningis
Kon hij niet vluchten, dan werd hij
orkiinden bi hiara siele settah ende hit
gevangen of anderszins van het leven
biita oenbrakanda owere leith, deer hi en
beroofd. En bovendien moest de kring
iweer ende oer ende ende dat tredde ende
van zijn verwanten en vrienden nog een
datfiarde bisetten ende binetten haet
deel van het weergeld voldoen.
ende zijn frij ayn is, deer m^a twiska ieer
ende vnieer wr hals ende wr haed iowa
ende
ielde meda mei; des allermaest
- Hunsingoër keuren van 1252:
ierne
toe gewane, alsoe ftjr <!oo hijt
§ 11 Vmbe thene blata, iefhi anne mon
onder sine frionden winna mey; mitta
sle, thet thet thrimenne ield and ti
onscepena wede, als hitjn dae tolnede
frethe lidze vppa sinen ayne hals; thet
merkede ti riuchte set werth, alsoe fijr
twede yeld iewe sine friund, alsa thet er
soe dis merkeda habbe riuchte hofsculda
side was. (= Wat betreft de bezitsloze,
golden; ... Hijrefter hat ma mi biada
als deze een man doodt boet hij het
her D. ti ieldane mit xvijhalre mere
eenderde deel van zijn weergeld en
wichtegisselweris ... (= Daarna is mij
het vredegeld met zijn hals; het
zich met doodslag te wreken op de
dader of desnoods op een lid uit de
kring van de dader. Een vete kon het
gevolg zijn. Om dit te voorkomen was
de voldoening van weergeld eervol,
maar niet gemakkelijk. De vrede had
een hoge prijs. Enkele voorbeelden.
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[de functionaris die namens de dader
en zijn verwanten optrad] opgedragen
te boeten met de vier betaalmiddelen: met het rode goud, met
het witte zilver, met het groene land
en met onbewerkt doek; met rood
goud zoals door de waag wordt afgewogen; met wit zilver zoals het in
de muntsmidse gangbaar is; met
groen land zoals vastgesteld door de
koningsgetuigen en buiten het
onontgonnen land ligt, dat een jaar
en een tweede jaar en een derde en
een vierde in bezit en bebouwd
geweest en zijn vrije eigendom is, dat
men in goede en in slechte jaren als
hals- en hoofdlossingsgeld voor zijn
verwanten kan uitbaten; met het
onbewerkte doek, zoals de waarde
wordt geschat op de tolplichtige
markt mits deze markt de belasting
heeft betaald; ... Daarna is mij opgedragen een weergeld van zestieneneenhalve mark in volwaardig zilver
voor de heer D. [de dader van de
doodslag] te betalen ....)^
Uit het vorenstaande blijkt, dat het
dus niet ging om wat luttele zilveren
penninkjes voor enkele koeien, zoals
Post veronderstelt. Weergelden, uitgedrukt in een vaste waardemeter - de
geldstandaard - hadden niets te maken
met de fluctuerende marktwaarde van
koeien en stonden los daarvan. Dat de
weergeldbedragen equivalent zijn aan
relatief grote gewichtseenheden fijn
zilver maakt Henstra in zijn proefschrift aan de hand van archivalia
duidelijk. Dat Henstra's berekeningen
rekenfouten zouden bevatten, zoals
Post stelt, kunnen we dan ook maar
beter geheel voor rekening van de laatste laten. Er wordt in de wereld immers
met vele maten gemeten: de oude Friezen gebruikten voor het vaststellen van
het zoengeld voor doodslag blijkens
archivalia de eenheden pond en mark.
Post gebruikt koeien. Is er dan nooit
in weergeldwetgeving over koeien
gesproken? Jazeker, maar op een

andere manier dan Post meent. In de
Lex Ribuaria^ (Ripuarische Wet; wet der
Ripuarische Franken) die vóór 803 is
opgetekend, staat:
Cap. XXXVI:
11. Si quis weregeldum solvere coeperit,
bovem comiitum videntum et samim pro
II solidis tribuut. Vaccam comutam
videntum et sanum per tres solidis
tribuat (= Als iemand zich verbindt
weergeld te betalen, dan geldt een
gehoornde os, niet blind en gezond,
voor 2 solidi. Een gehoornde koe,
niet blind en gezond voor 3 solidi).
12. Quad si cum argento solvere contingerit, pro solido XII denarios, sicut
antiquitus est constitum (= Als het
gebeurt dat iemand met zilver betaalt,
dan gelden 12 [zilveren] penningen
per solidus, zoals in het verleden is
vastgelegd).

Cap. XL:
4. Si quis Ribuarius advenam Alamannum seu Fresonum vel Bogium,
Saxonem interempserit [vel occiderit],
bis octogenos solid. Culpabilis iudicitur.
(= Als er een Ripuarische Frank een
Alamaanse of Friese of ook Boheemse
of Saksische vreemdehng vermoordt
[ofwel doodslaat] zal hij in rechte
tweemaal tachtig [= 160] solidi boeten).
De Ripuarische Wet bevestigt dat de
boete voor doodslag van een Fries 160
schellingen bedroeg, ofwel 160/3 =
53 V3 koeien. Dat is een aanzienlijk
grotere veestapel dan de paar koeien
die, aldus Post, Jan en Alleman in de
wei had lopen!
De prijs van een koe bedroeg vóór
803 al 2x12 = 24 penningen; dan moet
de prijs in 1160, het jaar waarmee Post
begint, door inflatie hoger zijn. Als
Post de uncia voor het gemak niet
voor 1 penning had gerekend, maar
voor de 20 penningen die daarvoor
staan, dan was hij uitgekomen op een
bedrag van 200 penningen die bij een
geringer zilvergehalte van de
penning evenwel een hoger gewicht
aan fijn zilver bevatten.
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Post stelt, dat de door Henstra
genoemde weergeldbedragen van £15,
22'/2 mark, £56+, 36 mark, 40 mark,
45 mark en 80 mark onmogelijk alle
de waarde kunnen hebben van ca.
1664 gram zilver omdat de plaatselijke
verschillen in muntgewicht veel
kleiner waren. Hij maakt daarbij geen
gewag van enerzijds de enorme
tijdsverschillen tussen de weergeldbedragen en anderzijds de verschillen in
omstandigheden van de doodslag die
Henstra toch uitvoerig vermeldt. Dat
is op zijn zachtst gezegd verduistering
van argumenten.

(= 40 pond aan lichte Friese penningen) aan het onderhoud van de
monniken bij te dragen.*
In de optiek van Post zou men hier dus
moeten lezen "40 penningen in lichte
Friese penningen" of kort door de
bocht "40 lichte Friese penningen",
maar dat staat er niet. "Libra" betekent
nog altijd pond. Bedoeld wordt een
hoeveelheid van 40 pond a 240 lichte
Friese penningen, dat wil zeggen: met
een geringer gehalte aan fijn zilver dan
de officiële Keulse.

- Oud-Schoutenrecht, 11^12"= eeuw:
§51 Fan enis mannis ieldum
Soe ist
Mark en pond - rekeneenheden of
muntnamen?
dat riocht ield achte pund ende tiaen
eynza endefiouwertundistethremene
Post beweert, dat mark en pond in
pannyng. Soe ist dio meitele dae megum
de 11*^ t/m de 14'= eeuw geen rekenftouiver pund ende fyf eynza ende
eenheden zijn, maar volksnamen voor
een munt, de penning. Bij het lezen
sauwen tuede pannyng
(= Over het
hiervan komt onmiddellijk de vraag
mangeld
Dan is het weergeld
op hoe Post dit kan weten. De laatste
8 pond 10 ons en 13 V3 penning. Dan
middeleeuwer is al ver voor de
is de magenzoen 4 pond en 5 ons en
geboorte van Post overleden; hij zal
6-/3 penning )^
zeker niet met hem gesproken hebben!
Hoewel er weinig geschreven bronnen In de optiek van Post zou hier dus staan
uit vorenvermelde periode zijn over"8 penningen en 10 penningen (wat de
geleverd, zijn er desondanks voldoende volksnaam voor "ons" is, zo maakt
teksten bewaard gebleven die het
Post in zijn tabel onder 1160 duidelijk:
onomstotelijke bewijs leveren, dat
ook 1 penning) en H'/j penningen
mark en pond bepaalde hoeveelheden
(= 31 '/j penningen), resp. 4 penningen
zijn. Zoals we zojuist al zagen, zijn
en 5 penningen en 6^/3 penning
de bronnen meestal in het oud-Fries
(= 152/3 penningen). Aangezien in
of het Latijn gesteld en voor de lezer
werkelijkheid 1 pond gelijk is aan
waar nodig van een vertaling voorzien. 12 onzen of 240 penningen, is het niet
Het is de vraag of Post de teksten
verwonderlijk dat Post tot hele andere
ooit onder ogen heeft gehad dan wel
en veel lagere bedragen komt dan
de strekking ervan heeft begrepen,
Henstra. De lezer mag zelf uitmaken
anders zou hij zijn theorieën wel
wie hier rekenfouten heeft gemaakt.
anders geformuleerd hebben. Aan de
Henstra (zoals Post beweert) of Post.
hand van een aantal voorbeelden van
teksten zullen we eens kijken of de
- Stichtingsoorkonde van het klooster
koeien- en penningentheorieën van
Oosterholt, 1185:
Post terecht of onterecht zijn:
[Oosterholt niet gevonden; wel
- Klooster Gozeke geschonken aan de
Westerholt en oostelijk daarvan Oldekerk van Bremen, 1053:
klooster in Harlingerland]. Door de
aartsbisschop van Bremen krijgt ieder
De kerk dient jaarlijks quadraginta
klooster ... duas libras (se. denarioi-um)
librae argenti frisicae monetae levioris
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canonum in Stedesthorpe, quas Ecolfus
... resignavit.^ (= een canon van twee
ponden, te weten in penningen, in
Stedesdorp onder berusting van
Ecolfus).
Het tussenvoegsel se. denariorum =
sciendum denariorum (= te weten in
penningen) geeft aan dat pond hier
een hoeveelheid is en geen gewicht of
enkele penning.
- Westerlauwerse boeteverdrag van 1276:
§ 6 ... .Thisse marck scel jna alle teïla
and recknija bi fior panninghum and
xiij scillingum englischa panningha, soe
fijr soesa wegha tha collen scha merck.
Ne moghen sze thet nath wega, soe
scelma toaka, alvnd se weghe. (= Deze
marken moeten worden geteld en
gerekend voor 4 penningen en
13 schellingen Engelse penningen
[4+13x12 = 160 penningen], inzoverre
zij een Keulse mark wegen. Wegen
ze dat niet, dan moet zoveel worden
toegevoegd dat ze het volle gewicht
hebben).'
Hier wordt gezegd, dat 160 penningen
1 Keulse mark moeten wegen; doen ze
dat niet, dan moeten er wat bijgelegd
worden. De Keulse mark is hier dus
een gewichtseenheid waarvoor heel wat
meer penningen nodig zijn dan de
enkele penning die Post aan een mark
verbindt.

met andere woorden: een mark =
144 penningen.
De tabel
De tabel op pag. 165 staat vol met
inconsequenties en is in plaats van
ondersteunend aan zijn artikel afbrekend.
Over 1160 is al genoeg gezegd. Voor
1550 neemt Post aan, dat een Rijnse
gulden 20 stuivers is. Hij verwart deze
gulden met de rekeneenheid Carolusgulden a 20 stuiver. In de stadsrekening
van Groningen van 1548 bijvoorbeeld
worden Rijnse guldens, al naar gelang
de ouderdom der emissie (hoe ouder
hoe beter), getarifiëerd op 26 tot
36 Groninger stuivers (= V4 x 26 tot 36
= I9V2 tot 27 stuivers Brabants)."
Voorts gebruikt Post nu eens de zilverinhoud van de standpenning gulden
(1850, 1900, 1950), dan weer de actuele
zilverprijs (1978, 2000), waarbij hij
verzuimt aan te geven of het om de gemiddelde jaarprijs, de prijs op 1 januari
of 31 december dan wel om de bied-,
midden- of laatkoers gaat.
In 1800 zijn de Nederlandse guldens
uit de provinciale munthuizen nog
altijd de standpenningen. Zij bevatten
0,920 X 10,61 g = 9,76 g fijn zilver. Dat
maal 55 (volgens Post was in 1800 de
prijs van een koe 55 gulden) is 536,8 g.
Post gebruikt echter voor zijn berekening het eerste guldentjqie van koning
Willem I (geslagen sinds 1818) en komt
dan uit op 528,5 g. Bij dit laatste heeft
Post 0,27 g weggemoffeld. Een kniesoor die daarop let. Voor de samenstelling van het tabellarische overzicht
zijn gegevens op ongeoorloofde wijze
gemanipuleerd.

- Statuten Winsumer Zijlvest van
ca. 1323. Hierin:
Bij doodslag van de rechter "of sijn
sijt" of van de bode die hij naar de
werf heeft gezonden, op de heenweg
of terugweg tussen twee zonsopgan- Conclusie
gen, het gehele etmaal uit, soe sal dat Post wekt de schijn, dat het onderzoek
mangelt wesen tachentich manke engelsch,naar de geldstandaard in Frisia op een
de marck mijt twaljf schijllijnge toe
verkeerd spoor zit en dat Henstra betalen, ....'o
en met hem vele anderen - prutswerk
Hieruit blijkt, dat een mark een reken- heeft geleverd. Anderhalve eeuw
eenheid is van 12 schellingen. We zagen wetenschappelijk onderzoek door
al, dat een schelling =12 penningen,
historici en numismaten heeft in zijn
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optiek niets opgeleverd. Maar schijn wil
wel eens bedriegen. Het relaas van Post
is uiterst verwarrend en onsamenhangend en bevat geen enkel steekhoudend bewijs, ook al schermt hij wel
daarmee. Hij getuigt ervan volstrekt
niet de essentie van Henstra's dissertatie
te hebben begrepen, evenmin als dat
hij begrijpt wat een geldstandaard is.
Zelfs met keiharde bewijsvoering voor
zijn ongelijk blijft hij al jaren halsstarrig aan zijn irreële ideeën vasthouden.
Dat is zijn goed recht. Echter, de
manier waarop Post Henstra, wiens
dissertatie te voren is beoordeeld door
de Engelse geldhistoricus Peter Spufford,
hoogleraar te Cambridge en lovende
kritieken ontving van internationaal
gerespecteerde en gewaardeerde wetenschappers als Bernd Kluge'^ en Nicolas
Mayhew'^, neerhaalt om zijn eigen
ideeën te rechtvaardigen, is ronduit
stuitend. Dat een en ander ergernis
opwekt, mag duidelijk zijn. Post
veroordeelt zichzelf daarmee tot
verguizing. Dat is het weergeld dat hij
zichzelf oplegt ook al zal hij dat zelf
vermoedelijk heel anders zien.
Naschrift
In de inleiding noemde ik het artikel
van Post opmerkelijk. Opmerkelijk in
die zin dat de lezers kennis hebben
kunnen nemen welke uitzonderlijke
ideeën er bij sommige auteurs leven.
Het is lovenswaardig van de redactie
van De Beeldenaar dat zij die stap heeft
durven zetten en dat ook de lezers van
dit blad de gelegenheid wordt geboden
op zulke ideeën te reageren. Dat kan
helpen voornoemde ideeën waar nodig
aan te vullen of te corrigeren alvorens
zij een eigen leven gaan leiden en anderen
op het verkeerde been zetten.
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Een fout gemaakt in 1592
Enkele jaren geleden beschreef ik in
een artikel in dit blad een aantal stempelfouten op Maastrichtse munten.' Het
betrof hier stempels gesneden door
Georges Munix, aan het eind van de
zestiende eeuw stempelsnijder voor de
Brabantse munthuizen te Den Bosch en
Maastricht. Een van de beschreven
stempelfouten betrof een oord uit 1592
van Den Bosch met als muntteken een
boom (Den Bosch) geslagen over een
ster (het muntteken van Maastricht).
Geruime tijd na het verschijnen van
bovengenoemd artikel vond ik in het
werkje "Oord en duit uit Noord en
Zuid" van Willem S. Bos een afbeelding
van een Brabantse oord uit 1592 met
een soortgelijke stempelfout.^ In dit
geval gaat het echter om een oord van
Maastricht met het muntteken ster
(Maastricht) geslagen over een boom
(Den Bosch). We staan hier voor een
raadsel. Hoe zijn deze twee fouten tot
stand gekomen?

nog dat er wel stempels voor Den Bosch
lagen, maar niet voor Maastricht,
terwijl er met spoed voor Maastricht
oorden gemunt dienden te worden.
3. Georges Munix sneed op één
plaats de stempels voor zowel Maastricht
als Den Bosch. Per abuis werden de
verkeerde stempels naar de andere
plaats gezonden. Hierdoor ontstond de
situatie dat beide munthuizen over de
foutieve stempels beschikten. Op beide
plaatsen werden de stempels aangepast.

Welke verklaring is de juiste? Bij zowel
alternatief één als alternatief twee is de
toevalsfactor wel erg groot. In het
eerste geval gaat het om twee keer
dezelfde, weinig voor de hand hggende
vergissing van de stempelsnijder in één
jaar, in het andere geval om twee keer
een verkeerd aangelegde voorraad in
één jaar voor twee stempelsoorten. Veel
waarschijnlijker is de derde hypothese:
één vergissing met gevolgen voor beide
munthuizen. Dit betekent dat we
Georges Munix alsnog vrij kunnen
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor bovenbeschreven fouten. pleiten van het snijden van twee
1. Georges Munix heeft zich in 1592 foutieve stempels. De vergissing bij de
verzending van de stempels kan ook
twee keer vergist: in Maastricht sneed
door een ander dan de stempelsnijder
hij een stempel voor Den Bosch en in
zijn gemaakt. De vraag is vervolgens
Den Bosch een stempel voor
echter:
waar werden de stempels voor
Maastricht. In beide gevallen werd
de
oorden
van Den Bosch en Maastricht
achteraf de fout ontdekt en hersteld,
in
1592
gesneden?
waarna met betrokken stempels in
beide gevallen nog gemunt is.
2. De stempels werden op één plaats
op voorraad geproduceerd. Ongelukkigerwijs ontstond in 1592 de situatie
dat er één maal geen stempels voor
Den Bosch op voorraad waren maar
wel stempels voor Maastricht, terwijl er
met spoed gemunt moest worden. In
hetzelfde jaar gebeurde het dan ook
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WILLEM VAN DEN
NIEUWENHOF

Brabmit, Philips 11,
Oord, 1592
ï Hertogenbosch

Bekend is dat de Luikenaar Georges
Munix in de jaren zestig en zeventig
van de zestiende eeuw gewerkt heeft
voor de munthuizen van Luik,
Kamerijk en Stavelot.^ In 1578 werkt
Munix voor de Munt van Philips II te
Luxemburg."* Deze Munt wordt in de
loop van 1578 door Don Juan
verplaatst naar Namen. Ook voor dit
munthuis is Munix actief. In 1579 weet
Parma Maastricht in te nemen. Kort
daarop wordt hier een munthuis
geopend. Het munthuis van Namen
sluit. Georges Munix verplaatst op
1 januari 1580 zijn activiteiten naar
Maastricht.' Als enige tijd later ook in
Den Bosch een munthuis wordt geopend,
blijft het munthuis te Maastricht open
naast dat van Den Bosch.'' Na het overlijden van de in mei 1581 voor Den
Bosch aangestelde Herman Hertlyff
treedt Georges Munix met ingang van
19 november 1582 op als stempelsnijder voor beide Brabantse munthuizen.^
Het munthuis te Maastricht is, gezien
de bekende productiecijfers, aan het
eind van de zestiende eeuw veel
belangrijker dan dat te Den Bosch.^
De conclusie ligt voor de hand.
Munix is van Luikse komaf en woont
en werkt in de streek rond Luik. Hij
wordt pas in 1582, na het overlijden
van zijn voorganger Hertlyff aangesteld
in Den Bosch. Maastricht büjft voor
zijn werk belangrijker. De stempels zijn

op één plaats vervaardigd. Dit betekent
dat de stempels voor de hierboven
beschreven oorden van Den Bosch en
Maastricht gesneden moeten zijn in
Maastricht.
NOTEN
1. W. VAN DEN NIF.UWENTIOF De duiten van
Philips II geslagen te Maastricht: enige verrassende stempelfouten De Beeldenaar (2000)
88-92
2. w.s. BOS Oo7-d en duit uit Noord en Zuid (Zwolle
1995) 105
3. Zie DE CHESTRET DE IIANEFKE Numismatique
de la Principauté de Stavelot et de Malmédy
Revue Beige de Numismatique (RBN) 48 (1892)
176-210. De Chestret toont aan dat Munix in
1567 zowel voor de bisschop van Luik als voor
de abt van Stavelot werkte. Zie ook v. TOURNEUR Les notes du chanoine Mutte sur Ie
monnayage de C^ambrai et du Cambrésis
RBN7\ (1919) 339-340, Tourneur wijst erop
dat Munix zowel in 1567 als in 1576 verbonden was aan de munt van Kamerijk.
4. BAUDOUIN DE JONGUE Deux monnaies frappées
a Luxembourg RBN jrg 51 (1895) 496-501
5. A. DE WTTTE Histoire monetaire des comtes de
Louvain, dues de Brabant et marquis du Saint
Empire Romain (Tome Deuxième, Antwerpen
1896) 313. Er is wel sprake van een tijdelijke
sluiting van het muntbuis te Maastricht van
31-12-1580 tot 7-3-1582.
6. DE wi'n'E 312
7. DE WITTE 317
8. DE WTTTE 312-320
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Stichting Geld-+Bankmuseum sinds
14 februari 2004 een feit
Op 14 februari 2004 is de fusie tussen
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet (Leiden), Het Nederlands
Muntmuseum (Utrecht) en de afdeling
Numismatiek van De Nederlandsche
Bank (Amsterdam) een feit geworden.
Deze drie instellingen zijn samengevoegd
in Stichting Geld-+Bankmuseum. De
stichting verenigt in zich een museum
over geldcultuur, een kenniscentrum
over numismatiek en een in omvang en
kwaliteit ongekend rijke collectie.
Een interview met Taeke Kuipers,
directeur van Het Geld-+Bankmuseum.

HANS
DORRESTEIN

cultureel erfgoed ook voor de toekomst
Hoe is het nieuwe museum tot stand gekomen?
te beheren en te ontsluiten. De fiasie op
'De besprekingen over de fusie tussen
zich is uitdrukking van de vernieuwing
de drie instellingen hebben gedurende
die wordt nagestreefd. Waar de drie
een periode van tien jaar plaatsgevonpartijen de afgelopen jaren al inhoudeden. Om verschillende redenen lukte
lijk samenwerkten, worden de krachten
het maar niet iedereen op eenzelfde
nu ook organisatorisch en financieel
golflengte te krijgen. Ik ben daarom
op één locatie samengevoegd.'
erg blij dat het er nu van gekomen is
en dat we aan de slag kunnen met het
nieuwe museum.'
Wat kunnen we verwachten van
het nieuwe museum?
Vormt de fusie een breuk met het verleden? 'Voordat het nieuwe museum haar
deuren kan openen moet er nog heel
'Nee, geenszins. Ik zie mijzelf als
veel gebeuren. Het gebouw van 's Rijks
tijdelijke hoeder van een belangrijk
onderdeel van het Nederlands cultureel Munt in Utrecht, waar we het museum
gaan vestigen, moet eerst een ingrijpende
erfgoed. De afdeling Numismatiek
verbouwing
ondergaan. Doel van de
van De Nederlandsche Bank heeft een
verbouwing is het terugbrengen van het
geschiedenis die tot 1814 teruggaat.
Rijksmuseum Het Koninklijk Penning- interieur in de oorspronkelijke staat en
kabinet is gesticht door Koning Willem I het gebouw tegelijkertijd geschikt
in 1816 en de collectie van Het Neder- maken voor museale activiteiten. Dat
lands Muntmuseum kent zijn oorsprong, zal nog een hele klus worden, maar als
het allemaal in 2006 klaar is, krijgen we
naar ik gehoord heb, in 1845. Deze
de beschikking over een ruimte waarin
drie collecties vormen het fundament
van de fusieorganisatie. Het Geld-+Bank- we de unieke collectie van het Geld+Bankmuseum goed tot haar recht
museum neemt de taak op zich de
kunnen laten komen. Op de begane
traditie van deze instellingen voort
grond van het gebouw blijft het
te zetten en het door hen beheerde
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Taeke Kuipers,
directeur van Het
Geld-+Bankmuseum

van het museum. Dankzij het samenvoegen van de drie collecties én de
kennis en ervaring van de medewerkers
van de drie instituten, kunnen we hier
een kenniscentrum inrichten dat zich
kan meten met de top in de wereld
op het gebied van de numismatiek.
De oude bibliotheek wordt ook in de
verbouwing meegenomen en zal nog
mooier en indrukwekkender worden
dan dat hij nu al is. Maar er komt ook
een nieuwe bibliotheek annex studiezaal
waar wetenschappers en andere geïnteresseerden zich verder kunnen
bekwamen in alle facetten van de
numismatiek. Het museum krijgt ook
de beschikking over een auditorium
waar, gebruikmakend van alle technische
mogelijkheden van dit moment, lezingen
zullen worden gehouden op het gebied
van geldcultuur en numismatiek.
Kortom, het nieuwe museum en het
nieuwe kenniscentrum zullen een
nationale, en naar mijn stellige mening
ook een internationale, uitstraling
Welke faciliteiten krijgt het museum om
het bestuderen van de collectie mogelijk te krijgen. Een centrum voor de numismatiek in Nederland waar we trots op
maken?
'Het expositiegedeelte van het museum mogen zijn'. «
komt op de begane grond te zitten. Op
de eerste verdieping komt er ruimschoots plaats voor het kenniscentrum

monumentale muntenkabinet een vast
onderdeel van het museum vormen.
Maar we krijgen ook de beschikking
over een grote ruimte waar we in
wisselende tentoonstellingen het verhaal
over geld gaan vertellen. Bij het maken
van deze tentoonstellingen staan twee
vragen centraal: 'wat doen mensen met
geld?' en 'wat doet geld met mensen?'.
Wij gaan prikkelende, verbazingwekkende, onverwachte en verrassende
antwoorden op deze vragen geven.
Omdat in een ander deel van het
gebouw de Koninklijke Nederlandse
Munt gevestigd zal zijn, kunnen we de
mogelijkheid scheppen dat bezoekers
van het museum een blik in de muntzaal van de Koninklijke Nederlandse
Munt kunnen werpen. We zijn ervan
overtuigd dat het kunnen zien dat de
euro's daadwerkelijk worden geslagen
een extra dimensie aan het museum
zal geven'.
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Rectificatie
Valse zinken kwartjes

Door een misverstand werd in nummer
4 van De Beeldenaar 27 in het artikel
Valse zinken kwartjes door
L.MJ Boegheim het hoofdstuk inzake
de berechting op pagina 160/161 niet
juist afgedrukt. De tweede alinea van
het betreffende hoofdstuk dient te
worden geschrapt en te worden vervangen door:
De terechtzitting had op 2 november
1948 plaats. De uitspraak volgde op
16 november 1948. Lips werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
de duur van twee jaren met aftrek van
voorarrest en inbeslagname van alle
materialen van de gieterij, een electromotor, een slijpsteen, de koffer met
materiaal en muntstukken.
De echtgenote van Lips werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf van
negen maanden met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie
jaar. Mocht de veroordeelde zich

binnen die termijn aan een strafbaar
feit schuldig hebben gemaakt of aan de
bijzondere voorwaarden niet hebben
voldaan, dan kon de rechter anders
gelasten. De bijzondere voorwaarden
bestonden eruit dat de veroordeelde
zich het eerste jaar van de proeftijd
diende te gedragen naar de aanwijzingen haar door of namens de Rooms
Katholieke Reclasseringsvereniging te
Rotterdam te geven.
Lips ging in appel. Het gerechtshof
in Den Haag veroordeelde hem in
hoger beroep eveneens tot twee jaren
gevangenisstraf.
Bij de foto op pagina 160 dient te
worden vermeld: Recente privéopname
(oud no. 6b thans 14).
Aan de voorlaatste alinea op pagina 161
moet worden toegevoegd dat Lips in
november 1966 naar Steenbergen is
vertrokken en aldaar op 11 maart 1980
is overleden.
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Boekbesprekingen
BERT VAN BEEK JJ. Grolle, Muntende ministerialen
in Over-Sticht en Holland gedurende
de 13' en 14^ eeuw, Amsterdam 2002;
ISBN 90-804784-4. 307 pags. A4
met illustraties en registers. Prijs:
€ 35,- bij afhalen bij het secretariaat
van de Stichting De Beeldenaar,
p/a Het Nederlands Muntmuseum,
Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht, of
€ 40,- door middel van toezending
(storten op Postbank rekening
5761252).
Het nieuwste werk over de Middeleeuwse
numismatiek van Jan Grolle, oudconservator van de numismatische
collectie van De Nederlandsche Bank NV^
behandelt de muntslag van de heren
van Kuinre, Voorst, Hekeren, Almelo,
Coevorden, Selwerd, Arkel, Asperen en
Egmond. Tevens bevat het de financiële
paragraaf van het Friese Opstalboomstatuut uit 1323. Het is de neerslag

van een ruim tienjarige studie over
de muntslag van de ministerialen
(= dienstmannen) van de Utrechtse
bisschoppen in het Oversticht en die
van de Hollandse graven aan de periferie
van hun machtsgebieden: het Land van
Vollenhove, Saliand, Twente, Drente en
Groningen in het Oversticht, en voorts
Arkel, Asperen en Wieringen in
Holland. De muntslag van deze dienstmannen begon ca. 1280 (Kuinre) en
duurde tot ca. 1390 (Coevorden).
Het boek bestaat uit een uitvoerige
inleiding met de muntsoorten die in
deze periode en in deze gebieden in
omloop zijn geweest, alsmede de muntheren die deze hebben laten aanmaken,
gevolgd door een beschouwing over het
laat-Middeleeuwse geldsysteem, de
koersen in het Opstalboomstatuut en
een beschouwing over de herkomst van
de ministerialen en hun (vermeende)
muntrecht. Mijn kennis van de 12*^ eeuwse
geslachten is te klein om al deze genealogieën geheel op hun waarde te
beoordelen, maar de gerichte steekproef
naar het voorgeslacht van Walram II
van Valkenburg (tot de afstammelingen
van zijn grootvader Walram I behoren
onder andere de koningin en mijn
eigen vrouw), die onder andere munt
sloeg te Asperen ca. 1355, zie hieronder,
toont aan dat de betrouwbaarheid
hoog is. Bovendien wordt dit onderdeel
ondersteund met een uitgebreid notenapparaat.
De catalogi vormen het hoofddeel.
Het is ingedeeld per bestuurlijke
eenheid en vervolgens per muntheer
(met biografische aantekeningen) en
per emissie, waarbij elk hoofdtype is
afgebeeld. Het geheel wordt afgesloten
met een overzicht van de bronnen, een
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Grolle is als geen ander thuis in deze
periode en hij weet zijn beide passies:
de numismatiek en de genealogie op
voorbeeldige wijze te combineren,
De eerste vraag is natuurlijk wat de
overeenkomst is tussen de muntslag van waardoor het bijvoorbeeld duidelijk
de twee groepen dienstmannen. Grolle wordt waarom juist deze dienstmannen
de muntslag naar zich toe hebben
toont aan dat deze onderling verwante
getrokken. Uit alles blijkt de enorme
muntheren inderdaad een
nauw samenhangende productie hadden, belezenheid van de auteur en zijn
jarenlange ervaring met deze materie.
die men kan omschrijven als "bijslag"
(navolging), dus die afgeleid was van de
Hoezeer deze publicatie ons een stap
productie van hun heer, de bisschop
verder brengt, is te illustreren aan de
c.q. graaf en tegelijkertijd van een
hand van het begin van de catalogus
lagere intrinsieke waarde was, noodvan Kuinre. In 1993 beschreef Grolle
zakelijk om deze bijslag winstgevend te het trefwoord Kuinre voor de Encyclokunnen uitvoeren. Maar dat laatste
pedie van Munten en Bankbiljetten.
gold voor elke imitatie en de muntslag
Daarin liet hij de muntslag aanvangen
van alle 'kleinere' heren bestond altijd
met Hendrik III (1294-1317). Nu
uit bijslag, dus eigenlijk is alleen de
dateert hij de oude long cross-sterling
familieband het gemeenschappelijke
(dubbel kruis) met CIVITAS CVNRENCIS
van deze groep muntheren.
(district van Kuinre, ofwel het drostambt Vollenhove), rond ca. 1280. Deze
Nader beschouwd is het daarom
datering baseert hij op het gewicht van
beter van twee groepen te spreken: de
Overstichtse heren die langere tijd hun 1,2 gram, dat zowel kan behoren bij de
Engelse penny sterling van 1252 en de
gang hebben kunnen gaan omdat het
Keulse penning tot 1285, beide van
bisschoppelijk gezag te klein was om
1,2 gram, als bij de Parisis van 1280
ze tegen te kunnen houden, en de
(1/3
sterling) met een gewicht van
Hollandse heren die slechts incidenteel
0,42
gram. Dit klinkt aannemelijk
hebben gemunt op een moment dat
omdat deze sterling van Kuinre naar
hun leenheer niet aanwezig was, of
alle waarschijnlijkheid een navolging is
door de opvolgingsstrijd in het Beierse
huis gedurende korte tijd geen controle van de bisschoppelijke sterling,
geslagen te Zwolle tot 1280. Grolle
over zijn machtigste leenmannen had.
plaatst deze emissie dan ook vóór het
Daarbij komt nog dat Walram II
type met SALVE REGINA dat ook
(Walraven) van Valkenburg niet alleen
leenman van de graaf van Holland was, geslagen is door Sweder van Voorst,
maar ook van de hertog van Brabant en afgezet in 1297. Beide typen schrijft hij
nu niet meer toe aan Hendrik III van
dat hij in meer munthuizen actief was.
Te Ravenstein sloeg hij dezelfde munt- Kuinre, maar aan zijn voorganger
Volrad (ca. 1270-1294). En deze laatste
typen als in Asperen, maar te Born en
muntheer zult u tevergeefs in de
Valkenburg sloeg hij geheel andere
Encyclopedie
vinden. De auteur
typen. Net als de Gelderse hertog, die
vermoedt
dat
deze eerste Kuinderse
in het Overkwartier (Roermond, Venlo
muntslag
plaats
heeft gevonden te
etc.) andere typen sloeg dan in zijn
Vollenhove.
Het
is overigens jammer
meer noordelijk gelegen kwartieren,
dat
hij
zijn
sterkste
argument voor deze
moest hij zich aanpassen aan de lokale
nieuwe datering, het sluitjaar 1280 van
circulatie.
de bisschoppelijke muntslag te Zwolle
Deze kanttekening over de afbakening
(p. 119, door hem overigens op p. 7
van het onderwerp doet overigens niets
gesteld op 1280-1282) niet nader
af van de kwaliteit van deze studie.
aantal tabellen, genealogische schema's,
de bibliografie en de registers.
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onderbouwt, want deze jaartallen zijn
in de oudere literatuur niet terug te
vinden.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat
deze publicatie uitnodigt tot grondige
bestudering en dat heb ik met zeer veel
genoegen gedaan. Daarom vergeef ik
hem graag enkele schoonheidsfoutjes,
zoals het aanduiden van het oude graafschap Loon met zijn toenmalige hoofdplaats Borgloon (thans globaal de
Belgische provincie Limburg), als Loos.
Is dit afgeleid van de Franse benaming
Looz? Inderdaad noemen de Walen
zowel Loon als Borgloon Looz, maar

JAN c. FJ. Bakker, R.I.A. Nip en E. Schut,
ER WIS ^^^ kasboek van Henricus Lontzenius,
de laatste abt van het klooster Selwerd,
over de jaren 1S60-1563. Groninger
Bronnenreeks I. Assen, 2003.
ISBN 90 232 3886 9, gebonden,
288 p., € 24,95.
Aan numismaten wordt dikwijls de
vraag gesteld wat bepaalde goederen
of diensten omstreeks dan en dan wel
kostten. Over het algemeen geen
vragen die zo één twee drie zijn te
beantwoorden. Hoewel gegevens daarover in archieven meestal wel voorhanden
zijn, liggen zij in de boekenkasten van
numismaten over het algemeen niet zo
voor het grijpen. De reiskas van graaf
Willem 7F', Hen gezinsbudget uit 1658^
en Voor een handvol stuivers^ zijn enkele
gemakkelijk toegankelijke en deels nog
in de boekhandel verkrijgbare publicaties, die een mogelijk antwoord op de
gestelde vragen kunnen geven en waarvan men zou mogen verwachten dat zij
in de boekenkasten van numismaten
aanwezig zijn. De verschillen in tijd en
plaats zijn echter groot. Onlangs echter
zag een nieuwe welkome bron over
prijzen het levenslicht. In opdracht van
de Stichting Groninger Historische
Pubhcaties is een transcriptie gepubli-

dat is voor een Nederlander toch geen
reden om van het Nederlandse Loon,
Loos te maken? Als compensatie noemt
Grolle Bastogne daarentegen Bastenaken.
Meer hinderlijk is af en toe de
kwaliteit van de foto's. Natuurlijk gaat
het vaak om slecht uitgemunte en ook
nog afgesleten exemplaren, maar ik
heb het gevoel dat sommige munten
(of foto's) wel heel ongelukkig gescand
zijn. Nu geven de oude lijntekeningen
van Van der Chijs dikwijls veel meer
informatie.
Ondanks dat, en dat blijkt hopelijk
uit de rest van deze bespreking, is dit
boek een absolute aanrader.

ceerd van een kasboek over de jaren
1560-1563, dat werd bijgehouden door
Hendrik Lontzenius, de laatste abt van
het Groninger benedictinessenklooster
Selwerd, dat met ruim 1600 ha. de
zevende plaats onder de Groninger
kloosters innam. Wie denkt dat het
werk een droge en slecht verteerbare
opsomming van financiële feiten is,
komt bedrogen uit. In een prettig leesbare stijl geven de auteurs een inleiding
over o.a. de geschiedenis van de abdij
Selwerd, de schrijver van het kasboek
en het kasboek zelve. Met name de
inleiding tot het kasboek, die verlucht
is met talrijke afbeeldingen van de
daarin genoemde munten, geeft een
illustratief beeld van de in het noorden
des lands circulerende muntsoorten in
het derde kwart van de 16'= eeuw.
Het kasboekgedeelte is ruim van
opzet. Voor elke folio uit het kasboek is
een hele pagina ingeruimd, vaak ook
zijn twee pagina's beschikbaar. Dat
schiep voor de auteurs de mogelijkheid
onder de kasboekteksten vertalingen
van in het Latijn geschreven passages
te geven, terwijl bepaalde zinnen of
woorden, indien nodig, op dezelfde
pagina nog nader konden worden verklaard en van interessante historische
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aantekeningen voorzien. Voorts wordt
het begrijpen van de teksten nog vergemakkelijkt door een kalender van
katholieke naam- en feestdagen en
lijsten van Latijnse en Middelnederlandse
woorden. Al lezende ervaart men hoeveel geld, goederen en diensten er in
het klooster omgingen en hoe het leven
er in die tijd toeging. Bovendien wordt
veel duidelijk over goederenstromen in
noordwest-Europa: zout wordt uit
Zeeland aangekocht, ossenhandel vindt
plaats tussen Denemarken en de grote
bevolkingscentra in het zuiden, zoals
Brussel en Keulen.
Waar zoveel omgaat, ontkomt ook
het klooster Selwerd niet aan de invloeden van inflatie: Lontzenius klaagt
dan ook dikwijls over de waarde van
het geld. In zijn kasboek schrijft hij
regelmatig dat het dure tijden zijn. In
een in een bijlage opgenomen
begroting van uitgaven over de jaren
1588-1589 verzucht hij ''dat alle dingen
in groten priesz bynt" en klaagt hij over
''het lichte geit".

Hoewel het kasboekgedeelte niet iets is
wat men in één adem uitleest, blijft
elke pagina toch boeien. Dat is mede
het gevolg van de insteek van de
auteurs om het kasboek voor een zo
breed mogelijk publiek begrijpelijk,
inzichtelijk en vooral leesbaar te
maken. Hun achtergrond - universitair
docent - is daaraan niet vreemd.
Aan numismaten die geïnteresseerd
zijn in wat men omstreeks 1560 voor
de muntjes in hun collecties kon kopen,
biedt het boek veel leesplezier. En
nadien kan het, eenmaal in de boekenkast geplaatst, ook later nog uitstekend
tot vraagbaak voor prijzen dienen.
NOTEN
1 H. ENNO VAN GELDER, De reiskas van graaf,
Willem I, Leiden 1990.
2 11. ENNO VAN GELDER, Een gezinsbudget uit
1658, De Florijn 5 (1967), 56l-56i; Jaarboek
voor Munt- en Penningkunde 67 (1980), 211-212.
3 R. PAPING, Voor een handvol stuivers Groningen
1995.
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Verenigingsnieuws

GROOT ASSORTIMENT:

• Provinciale munten

Civ^feI

• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

MuntX en
edelmetaalhandel

• Gouden munten
• Bankbiljetten

V,

LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

«• Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCH.^P VOOR
M U N T - EN PENNINGKUNDE

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 opzeggmgen;
M. Kemper-Koel
Hennan 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-raail: slager@uwnet.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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J e a n E L S E N & ses Fils s.a.
I N

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
mfo@elsen. be
wivw.elsen.be
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MuntHancfeC^erscdoor
CjespeciaCiseerdin de betere ^aCiteiten van:
!Hïstorie- en TamiCiepenningen in ziCver en goud
(provinciak- en
%pnin^j^munten

ZEELAND. Vlaamse nobel 1584.
Vz. Vorst met zwaard en Zeeuws wapenschild in een schip, op de achtersteven vlag met zwemmende leeuw.
OwirAr//?.DOM-I-NE.SERVA.NOS.PERIMVS.-.ZEL.
Kz. Leliekruis binnen een polylobe met rozet in het hart, gekroonde luipaarden in de hoeken.
Owic/?ny?.MONETA.NOVA.AVREA.COMIT.ZELAND.84.
De lm. 873; 6.83 gram.

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

veiling

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

Contante betaling
of realisatie via onze

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

0294 - 43 30 20
0294 - 43 30 55

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

Internet:
WfWW.nnflV.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 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 <è VERZEKERINGEN
Wij zijn beëdigd taxateur ten behoeve van verzekering,
aankoop, verkoop, successieaangifte of verdeling.
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Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl
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Redactioneel
Gulik (de jongere) in de Vlaamse
Nummer 2 van De Beeldenaar volgt
vrijheidsstrijd en de mogelijk daaraan
deze keer kort na het eerste. Dat moet
ook wel om de achterstand in te lopen. gelieerde muntslag bespreekt. De
De tempoverhoging om die achterstand rubriek Muntmelange laat zien dat
munten niet altijd verrassen met een
in te lopen en vervolgens op tijd te
grootse rol in de historie, maar ze
verschijnen kan echter alleen worden
blijven wel altijd interessant! Dat laatste
volgehouden als er voldoende kopij
geldt ook voor de munten van de
wordt geleverd. Aan kopij is sowieso
Nederlandse gewesten in de muntaltijd gebrek. Vanaf de redactietafel
vondst te Plauen/Komturhof in 1994.
doen we daarom een klemmende
oproep om in de spreekwoordelijke pen Bert Boegheim bespreekt die munten
in relatie tot de toenmalige handelste klimmen en een bijdrage te leveren
betrekkingen. Gay van der Meer richt
aan de kennisspreiding van de
numismatiek en penningkunst. Blijkens de aandacht op de familie van de
beroemde 18<^ eeuwse medailleurs
het verslag hebben de deelnemers aan
Martinus Holtzhey en diens zoon
de voorjaarsbijeenkomst van het
Johan George. Enkele sterfgevallen in
Koninklijk Nederlands Genootschap
de familie waren voor hen aanleiding
voor Munt- en Penningkunde op
overlijdenspenningen uit te geven.
24 april jongstleden te Thorn
Theo Nissen tenslotte behandelt
interessante nieuwe gezichtspunten
de historische achtergrond van een
kunnen opsteken. Daar moet toch iets
Karolingisch-Langobardische tremissis
uitkomen, zou men zo denken. Deze
uit de 8' eeuw met de namen van én
aflevering van De Beeldenaar bevat
de koning én de hertog, een zeer vroege
diverse nieuwe inzichten in de numismatische geschiedenis. Munten kunnen uiting van een feodale verhouding op
munten. De artikelen in deze aflevering
niet alleen nieuwe inzichten in de
geschiedenis scheppen, maar daarin ook liggen chronologisch en qua onderwerp
flink uit elkaar. De redactie hoopt met
een verrassend belangrijke rol spelen.
deze gevarieerde en vlotte aflevering
Jan van der Wis en Dick Henstra
het vertrouwen van lezers en auteurs
werpen nieuw licht op de ontwikkelinterug te winnen en ziet met vertrouwen
gen van het stadswapen en de
de toekomst - en nieuwe artikelen monetaire geschiedenis van de stad
tegemoet.
Groningen, terwijl Willem van den
Nieuwenhof de rol van Willem van
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Bij de voorplaat
C J . van der Hoef, brons 109 mm.
Penning ter gelegenheid van 's Rijks Munt
25 jaar staatsbedrijf, gegoten bij 's Rijks Munt,
1927.
Voor- en keerzijde zijn ontworpen door Van der
Hoef naar een idee van de opdrachtgever,
muntmeester Hoitsema.
Collectie GBM
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Sterfgevallen in de familie Holtzhey
van Gelderland, waarvoor hij naar
In de 18e eeuw werd de Nederlandse
Harderwijk moest verhuizen. Kort erna
penningenmarkt beheerst door twee
overleed zijn vrouw aldaar. Drie jaar
Amsterdamse medailleurs: Martinus
later kreeg hij een aanstelling te
Holtzhey en zijn zoon Johan George.
Middelburg in diezelfde fimctie die hij
Door de kwaliteit van hun werk, en
tot zijn dood in 1764 zou bekleden.
waarschijnlijk ook door hun zakelijke
talenten, verwierven zij vele opdrachten In de periode na zijn vertrek uit
uit het hele land van officiële bestuurs- Amsterdam heeft hij nog maar enkele
lichamen, instellingen en genootschap- penningstempels voor speciale gelegenheden gesneden. Na de dood van
pen. Bovendien maakten zij naar aanMartinus Sr. zette zijn jongste zoon
leiding van historische gebeurtenissen
Martinus Jr. het muntmeesterschap
veel penningen in eigen beheer voor
van Zeeland voort tot zijn dood in
de verkoop aan verzamelaars. Van
1788. Tussen 1760 en 1764 was hij al
privé-personen kregen zij opdrachten
als tweede muntmeester naast zijn
voor penningen ter herdenking van
vader werkzaam geweest. Behalve hun
mijlpalen in families, zoals huwelijken,
twee zoons kregen Martinus Sr. en
gouden en zilveren bruiloften,
Judith Gok nog drie dochters,
verjaardagen en sterfgevallen.
Over deze twee medailleurs is al veel Margaretha (1729-1759), Amia Gatharina
(1731-?) en Susanna (1734-?), vernoemd
gepubliceerd, onder andere door
naar
de grootmoeders van respectieveA.O. van Kerkwijk, G. van der Meer,
lijk
moedersen vaderskant en naar een
M. Scharloo en G.P. Sanders.' Ter
zuster
van
Judith
C>ok.opfrissing van het geheugen hoeven
daarom hier alleen de meest essentiële
gegevens over hun leven te worden
vermeld om de hieronder beschreven
penningen in het kader van het leven
van deze twee Holtzhey's te kunnen
plaatsen.

Johan George Holtzhey
Het Amsterdamse penningbedrijf was
in 1749 overgenomen door Martinus
Holtzhey's oudste zoon Johan George
(1726-1808) die door zijn vader tot
medailleur moet zijn opgeleid. Ook hij
was een aantal jaren muntmeester, in
Martinus Holtzhey
dit geval van de provincie Utrecht
Martinus Holtzhey (1697-1764) werd
tussen 1771 en 1776. Hij was inmiddels
geboren en tot zilversmid opgeleid in
Ulm in Zuid-Duitsland. In 1722 vestigde in 1767 getrouwd met de 22 jaar
hij zich in Amsterdam, waar hij in 1725 jongere Cornelia Esther (of Hesther)
Slob (1748-1776) uit een familie,
werd opgenomen in het zilversmedengilde. In datzelfde jaar trouwde hij met waarmee hij al langer persoonlijke en
zakelijke betrekkingen onderhield.'
Judith Gok, ook gespeld Gock of Koek
Haar
vader. Dirk Slob, bekleedde ver(1694-1749). Vanaf 1728 specialiseerde
schillende
bestuursfuncties in Aalsmeer
hij zich in het maken van penningen.
en
dorpjes
in die buurt.'* In een aanZijn oudste zoon Johan George
tekenboek, dat Johan George tussen
werd in 1726 geboren. In 1749 werd
1777 en 1784 bijhield, wordt Dirk Slob
Martinus aangesteld tot muntmeester
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genoemd als zijn verkoopagent voor
penningen, maar zij kenden elkaar al
minstens vanaf 1751 (zie noot 3). Toen
Cornelia Esther Slob in 1776 stierf,
keerde Johan George naar Amsterdam
terug, alwaar hij zijn medailleurswerk
weer opnam. Hij hertrouwde in 1784
met een rijke weduwe die in 1802
overleed.
Zowel Martinus Sr. als Johan George
hebben hun verdriet over het overlijden
van naaste familieleden uitgedrukt op
penningen. Martinus maakte een
penning op de dood van zijn vrouw in
1749 en op die van zijn oudste dochter
Margaretha in 1759. Beide penningen
zijn uiterst zeldzaam. Toen hijzelf overleed in 1764, herdacht of Johan George,
maar waarschijnlijker zijn neef Johan
Mathias Holtzhey, stempelsnijder van
de Munt te Middelburg, hem op
dezelfde wijze. Ook ter gelegenheid van
het overlijden van de vrouw van Johan
George, Cornelia Esther Slob, wijdde
haar echtgenoot in diepe droefheid een
penning aan haar nagedachtenis.'
Niet op alle sterfgevallen in de
familiesfeer werden penningen gemaakt,
b.v. niet op de dood van de jongste
dochter van Martinus, Susanna
(geb. 1734), die zeer jong gestorven
moet zijn.'' Over haar is niets bekend.
In elk geval leefde zij niet meer in
1759, toen haar zuster Margaretha
overleed. In een aan dit laatste sterfgeval gewijd lijkdicht wordt namelijk
gerefereerd aan de tranen van broers en

zuster, dus alleen de tweede dochter
Anna Catharina leefde toen nog.' Ook
bij het overlijden van de broer van
Johan George, Martinus Jr., in 1788
is geen penning gemaakt, evenmin als
bij de dood van zijn tweede vrouw in
1802, maar hij was toen 74 jaar oud,
vaak ziek, en sneed zelf waarschijnlijk
geen stempels meer.
Deze penningen, die iets toevoegen
aan onze kennis over het leven en de
persoonlijkheid van de twee Holtzheys,
zijn zeer zeldzaam. Zij zijn niet eerder
in één verband geplaatst en alleen min
of meer uitvoerig beschreven in verschillende delen van Vervolg Van Loon.
De overlijdenspenningen
/ 749. Overlijden van Judith Cok^, echtgenote van Martinus Holtzhey, muntmeester van Gelderland te Harderwijk.
Vz.: Een adelaar, op wolken gezeten,
voert een vrouw in antieke kledij
hemelwaarts. In haar rechterhand
houdt zij een brandend hart, in haar
linker een zuil die met de bovenkant
op haar schouder rust. Op haar schoot
ligt een boek. Zij heeft een sterrenkrans om haar hoofd, binnen een
slangenrond, dat licht uitstraalt.
Omschrift: VIVIT IN AETERNA - AD
POSSIDENDVM CHRISTI SOLIVM

(zij leeft in eeuwigheid om de troon
van Christus te bezitten).
Het boek symboliseert het geloof,
de zuil waarschijnlijk de hoop
(hoewel op penningen een zuil meestal

02

ïlE)Cr,XlV.DE.Y\Ti.ïllIAIS»iEKO|
i"iciJDi«ocT.MX) c t!"!;!,»;.
g ï P T L T * D B.TE1VSBXV1
Ü''iCil^]>VIJ".TY»l]FJEClT

DE BEELDENAAR 2004-2
53

Vz.: Een afgeknot stammetje, waarstandvastigheid aanduidt en een anker
uit een rozentak groeit met een bloeide hoop), het brandende hart de Hefde
ende roos die blaadjes Iaat vallen. Op
naar analogie van de Bijbeltekst in de
eerste brief van Paulus aan de Corinthi- de achtergrond een ondergaande zon.
Omschrift: VIVIT IN AETERNA (zij leeft
ërs 13, vers 13. Het stralende slangenrond is een symbool van de eeuwigheid, in eeuwigheid). In de afsnede: AD
POSSIDENDV(m) - CIIRISTI SO - LIVM
terwijl de sterrenkrans vermoedelijk de
(om de troon van Christus te bezitten).
hemelse heerlijkheid uitbeeldt.
Kz.: Latijnse tekst, in vertaling: In
Uit een berijmd bombastisch Lijkdroevige nagedachtenis van zijn zeer
zang en Grafschrift door een onbekende
geliefde echtgenote Judith Cok, geboren dichter Joan Stouw blijkt, dat zij als
te Amsterdam 1 november 1694,
een prille roos een geur van deugd
getrouwd 27 november 1725, overleden verspreidde en wordt haar dood verte Harderwijk 1 oktober 1749, begraven geleken met een onweer in het zoele
op de 8e van die maand, heeft de
zomerweer, dat "een purpren Roos in
treurende Martinus Holtzhey dit liefde- 't heerlijkst van haar bloeij" door één
offer gemaakt.
wind onverwachts terneerslaat. De
ondergaande zon is een symbool
In plaats van het woord LVGENS
voor de dood. De dichter zegt dat
(treurend) heeft Holtzhey per abuis
zij door de Dood werd verlost van
LVCENS (lichtend) in de keerzijde"hartverteerend lijden", wat zou kunnen
stempel gegraveerd. Zie hieronder de
betekenen, dat haar dood toch niet zo
penning op het overlijden van zijn
onverwachts
kwam, tenzij het hier om
dochter Margaretha in 1759 met
psychisch
lijden
ging.
mutatis mutandis dezelfde tekst op de
keerzijde en dezelfde spreuk op de
Kz.: Latijnse tekst, in vertaling: In
voorzijde.
droevige nagedachtenis van zijn zeer
geliefde dochter Margaretha Holtzhey,
Judith Cok was een dochter van
geboren te Amsterdam 10 november
Barent Cok (in officiële documenten
1729, overleden te Middelburg
ook gespeld Cock, Kok, Koek) en
23 januari 1759 en de 30e van die
Margaretha van Dremburg(h).
maand aldaar begraven, heeft de
Zilver, 45 mm, zonder signatuur,
treurende Martinus Holtzhey dit offer
maker in de tekst op de keerzijde
van liefde gemaakt.
genoemd, Teylers Museum.
Goud en zilver, 26 mm, geen signaLit.: VvL, 10e stuk. Bijblad p. VII,
tuur, maker in de tekst op de keerzijde
nr. 902, pi. LXXXVIII; Dirks PR III,
genoemd, verblijfjplaats onbekend.
1123; Cat. Teylers Museum, Haarlem,
p. 113.
Lit.: Aantekenboek van J.G. Holtzhey,
p. 10, 22, 143; VvL 510; Dirks PR III,
1362; JMP 1941, p. 42.
1759, 23 januari. Overlijden van
Margaretha Holtzhey, oudste dochter van
Volgens het bovengenoemde aantekenboek van Johan George Holtzhey
Martinus Holtzhey, muntmeester van
had hij in 1777 en 1778 een zilveren
Zeeland te Middelburg.
exemplaar van deze penning in voorraad. Gouden penningen worden daar
niet genoemd, maar op 22 augustus
1783 staat genoteerd, dat hij vier
gouden penningen ter herinnering aan
zijn zuster Margaretha heeft
omgesmolten. Volgens J. Dirks werd in
1884 een zilveren exemplaar geveild.
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maar van geen enkel exemplaar is de
verblijfplaats bekend.
De spreuk op de voorzijde en de
tekst op de keerzijde, maar nu zonder
fout, zijn mutatis mutandis dezelfde als
die op de hierboven beschreven overlijdenspenning van Margaretha's
moeder Judith Cok, eveneens gemaakt
door Martinus Holtzhey.
/ 764, 1 november. Overlijden van
Martinus Holtzhey, muntmeester van
Zeeland te Middelburg.
Vz.: Een engel stijgt op van de aardbol met een door hemellicht bestraald
portret van de overledene in de
handen. Op de aardbol staan drie
provincies van de Republiek der
Verenigde Nederlanden aangegeven:
GELR.(ia), HOLL:(andia), ZELAND.(ia).
Verder staan er drie uit de aardbol
groeiende spruiten op met ernaast
een kroon en een Mercuriusstaf.
Omschrift: TANDEM - PARTA QVTES
(eindelijk rust verworven).
Volgens de bij de penning horende
Verklaring is het portret gemaakt
"zoo goed als de tyd en de kleente toeliet". In de drie aangeduide provincies
"waar Zyn Ed. zyn gaven getoond
heeft", had Martinus Holtzhey gewerkt
als medailleur en als muntmeester. De
kroon is een Muntkroon, de Mercuriusstaf symboliseert Holtzhey's ijver in de
kunst en de koophandel tijdens zijn
leven. De drie - volgens de Verklaring
- olijfspruiten zijn de drie overlevende
nakomelingen, Johan George, Anna
Catharina en Martinus Jr.
Kz.: Latijnse tekst met veel afkortingen, in vertaling: Martinus Holtzhey,
muntmeester van Zeeland, overleed
te Middelburg 1 november 1764, oud
67 jaar.
Goud en zilver, 30 nun, ongesigneerd,
exemplaren o.a. in KPK (zilver), Zeeuws
Museum (goud) en Teylers Museum
(zilver).
Lit.: Aantekenboek van J. G. Holtzhey,
p. 10, 22; VvL 373; Dirks PR III, 1433;

Gat KPK 3089; Gat. Zeeuwsch Genootschap, p. 39; Gat. Teylers Museum,
p. 1 1 9 ; J M P 2 8 ( 1 9 4 1 ) , p. 42.

De penning is niet gesigneerd, maar
twee verschillende veronderstellingen
over de maker zijn mogelijk. In de
eerste plaats zou dit Johan George
Holtzhey kunnen zijn geweest. In dat
geval zou de stijl van de tekst van de
Verklaring waarschijnlijk anders en
vooral warmer zijn geweest. Hij zou
zijn vader niet als "zyn Edele" en
"de Overledene" betiteld hebben.
Bovendien blijkt uit deze tekst, dat er
haast geboden was bij het produceren
van de penning. Het ligt dus het
meest voor de hand deze toe te
schrijven aan een plaatselijk aanwezige
vakman, de toenmalige stempelsnijder
van de Zeeuwse Munt te Middelburg,
zijn neef Johan Mathias Holtzhey.
Overigens zijn geen andere penningen
van diens hand bekend. Martinus Jr.,
die zijn vader opvolgde als muntmeester, heeft nooit daadwerkehjk als
stempelsnijder gefungeerd.'
Er zijn twee andere portretten van
Martinus Holtzhey bekend, een op
een door hemzelf in 1729 gemaakte
penning en een oheverfportret, nu in
het Zeeuws Museum, maar geen van
beide heeft tot voorbeeld gediend van
het door een engel gedragen portret.
Volgens het aantekenboek van Johan
George had deze in 1777 en 1778 één
zilveren exemplaar van de overlijdenspenning in voorraad. In het Zeeuws
Museum bevindt zich een gouden

afslag.
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1778, Overlijden van Cornelia Esther Slob, Kz.: Onder een stralende ster
een Latijnse tekst, in vertaling: Ter
echtgenote van Johan George Holtzhey,
rouwgedachtenis van Cornelia Esther
medailleur te Amsterdam.
Slob, 9 augustus 1748 geboren te
Leymuiden, 8 maart 1767 te
Thamen getrouwd met Johan George
Holtzhey, in dezelfde plaats overleden
9 november 1776. Haar diepbedroefde
weduwnaar. Daaronder twee samengebonden palmtakken.
In 1776 was Johan George Holtzhey
nog muntmeester te Utrecht, maar zijn
vrouw overleed bij haar familie te
Vz.: Op een graftombe staat een urn Thamen (bij Uithoorn). Hun huwelijk
was kinderloos. Een geschilderd miniamet een afhangend cipressenfestoen.
tuurportret van haar bevindt zich in
Op de zijkant van de tombe wordt een
de "konstkamer" van het poppenhuis
vrouw afgebeeld, die half voorover op
in het Centraal Museum te Utrecht,
de met doornen bezaaide grond ligt.
Op haar drakt een kruis. In haar rechter- afkomstig uit het bezit van Johan
hand houdt zij een brandend gevleugeld Georges erfgename, zijn nicht, de
weduwe Pipersberg-Holtzhey (zie noot 3).
hart omhoog, bij haar Hnkerhand ligt
een anker. Zij wordt bestraald door
De penning is niet gesigneerd, maar
licht van boven, waarheen zij de ogen
uit de tekst op de keerzijde blijkt, dat
opslaat. Een krans van sterren straalt
Johan George de maker was. Volgens
licht uit op de urn. In de afsnede een
zijn aantekenboek had hij begin 1777,
zandloper, rustend op twee vleugels en
dus kort na de dood van zijn vrouw,
twee palmtakken. Omschrift: SUPERAS
nog 15 zilveren exemplaren in voorraad
EVA: - SIX AD AURAS (zij is (het lijden)
en in juli 1778 nog 13. Op een
ontvlucht naar hemelse oorden).
tentoonstelling te Amsterdam in 1876
Volgens de Verklaring is de afgebeelde werd een gouden exemplaar getoond.
vrouw de overledene, die tot haar dood De stempels, (één voorzijde- en twee
keerzijdestempels) werden bewaard in
heeft geworsteld met "bittere smerten
en ongemakken" (het kruis en de door- het Nederlands Muntmuseum.
nen). Het licht van boven is "de gunste Op het exemplaar in het nu daarmee
gefuseerde Rijksmuseum Het Koninkdes Hemels in de verhooringe van
lijk Penningkabinet is duidelijk te zien
haare Hartelijke verzugtinge, met haar
te verlossen van deze Elendige aardsche dat de keerzijdestempel was gebarsten.
Er moeten dus penningen met enigszins
behuising, en haare opneeming in de
verschillende
keerzijden bestaan.
Eeuwige Heerlijkheid". Het anker en
het hart symboliseren hoop en liefde.
Goud en zilver, 29 mm, geen signaDe urn, het cipressenfestoen en de
tuur, maker in de tekst genoemd.
zandloper, die niet uitgelegd worden in
Lit.: Aantekenboek van J. G. Holtzhey,
de Verklaring, zijn zinnebeelden voor
p. 10; VvL 509; JMP 48 (1941), p. 43-44;
dood en rouw. De sterrenkrans om de
JMP 58-59 (1971/72), p. 182; JMP 60-61
urn op de graftombe symboliseert de
(1973/74), p. 150; A.O. van Kerkwijk,
eeuwigheid. De palmtakken staan voor
Cat. der verzameling van penningstempels
vrede of overwinning op het lijden, de
aan 's Rijks Munt te Utrecht, Utrecht 1917,
vleugels voor haar vlucht naar de hemel. nr. 110, Cat. KPK nr. 3304 (zilver); Anon.,
Volgens Vervolg Van Loon overleed zij
Cat. van de Historische Tentoonstelling van
aan borstkanker.
Amsterdam, 1876, nr. 3407 (goud).
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niet vaker opdrachten voor penningen
Conclusies
Nu deze penningen hier in één verband heeft gekregen. Maar misschien heeft
Martinus Holtzhey zelf zijn eigen
zijn geplaatst, is het mogelijk enkele
samenvattende opmerkingen te maken. penning van tevoren ontworpen, zoals
Met uitzondering van de penning op tegenwoordig sommige mensen de
advertentie van hun eigen overlijden al
het overlijden van Judith Cok, die een
van
tevoren opstellen.
diameter van 45 mm heeft, zijn dit
penninkjes van zeer klein formaat
De Holtzhey's hebben bij deze vier
(resp. 26, 30 en 29 mm). Zij zullen wel sterfgevallen niet hun toevlucht genoaan de familieleden zijn gegeven en
men tot een conventionele vormgeving,
eventueel aan een paar goede vrienden, zoals zij en hun collega-medailleurs
misschien al bij de begrafenis, maar
bij andere, in opdracht gemaakte, overhet is onbekend hoe groot de oplagen
lijdenspenningen meestal deden, maar
waren. Waarschijnlijk niet erg groot,
zij hebben hun persoonlijke gevoelens
want zij zijn zeer zeldzaam. Van de
in hun ontwerp laten spreken. Zij zijn
penning op het overlijden van
de eerste Nederlandse medailleurs die
Margaretha Holtzhey is door mij zelfs
op deze wijze hun naaste familieleden
geen enkel exemplaar aangetroffen.
herdachten.
Op het kleine oppervlak van de
AFKORTINGEN
voorzijden hebben de makers van de
penningen met de ruimte gewoekerd.
Cat. KPK: H J . UE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ /
Door middel van expressieve symbolen A.O. VAN KERKWIJK, Cat. der Nederlandsche
Gedenkpenningen, Kon. Kabinet van Munten,
hebben zij een beknopte indruk gegeven Penningen en Gemeden Sternen, Den Haag 1903/1906.
van hun familieleden ten tijde van hun
overlijden en, door middel van de keer- Cat. Teylers Museum: A.O. VAN KERKWIJK,
Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation
zijdetekst, van hun eigen bedroefdheid. Teyler, Haarlem 1909 (2e druk).
De meeste van die symbolen zijn
tamelijk origineel en ook de combinatie Cat. Zeeuwsch Genootschap: M.G.A. DE MAN,
Cat. der Numisviatische verzameling van
ervan komt niet op andere door
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
de Holtzheys gemaakte overlijdensMiddelburg 1907.
penningen voor. Onderdelen van
DiRKS, PR: J. DiRKS, Penningkundig Repertorium,
ondergeschikt belang, zoals een
Leeuwarden 1879-1891.
brandend hart, een sterrenkrans, een
IMP: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde.
slangenrond, een graftombe, een urn,
een cipressenfestoen, een zandloper en
VvL, Anon: Beschrijving van Nederlandsche
palmtakken, zijn traditionele zinneHistorie-penningen ten vervolge op het werk van
Mr. Gerard van Loon, Amsterdam 1822-1869.
beelden op overlijdenspenningen.
Daarentegen zijn een adelaar die de
NOTEN
overledene naar de hemel voert, een
bloeiende roos die blaadjes laat vallen,
1 Een kleine selectie, waarin ook de overige literatuur over de Holtzheys wordt vermeld:
een engel die ten hemel stijgt met een
A.O. VAN KERKWIJK, De penningen door
portret van de overledene in zijn
Johan George HoLTZHElj tusschen 1777 en
handen en een met doornen bezaaide
1784 vervaardigd, 7MP 6 (1919), p. 68-106;
idem, De portretten van de Holtzheys,
grond waarop de overledene onder
7MP48 (1941), p. 39-46; G. VAN DER MEER,
een kruis ligt, originele op de persoon
De algemene familiepenningen van de
toegesneden symbolen. Vooral het
Holtzheys, J M P 58-59 (1971/72), p. 101-141;
60-61 (1973/74), p. 141-152, 165-168;
penninkje op het overlijden van Martinus
Een zeldzame Groningse prijspenning.
Holtzhey Sr. in 1764 getuigt van
De Beeldenaar 8 (1984), p. 207-210; (over Johan
creativiteit. Als neef Johan Mathias dit
George's testament en boedelbeschrijving),
en verschillende artikelen 'mJMP%\ (1994);
heeft bedacht, is het jammer dat hij
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M. ScHARLOO, Hokzhey and Son,
The Medal 17 (Autumn 1990), p. 16-27;
G.P. SANDERS, Catalogus der Medailles of Gedenk
- penningen..[. Jvervaardigd door de
medailleurs Martinus en Joan George Holtzhey,
tot Amsterdam, Utrecht 2003, p. 5-21.
2 Een broer van Martinus, Georg Wilhelm
Holtzhey, vestigde zich in 1730 als zilversmid
in Amsterdam, maar hij heeft geen sporen in
de numismatiek nagelaten. Ook hij had een
dochter Anna Catharina, vernoemd naar zijn
moeder.
3 Haar twee jaar jongere zuster Petronella SLOB
trouwde in het jaar daarna (1768) met
Martinus HOLTZHEY Jr. Aan haar ouders had
Johan George HOLTZHEY in 1751 een
verjaardagspenning gegeven of verkocht van
een algemeen type - waarvan de stempels al
eerder waren gemaakt door zijn vader - ter
gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn
toekomstige schoonzuster Petronella. Zie
7MP 60-61 (1973/74.), p. 144-145. Een aantal
jaren na de dood van Martinus J r hertrouwde
zij met Pieter VAN GOTE te Oudshoorn. Een
van haar twee dochters trouwde met
Mr. Gerard HOLLARD VAN GOTE, de andere

met Engelbert Hendrik PIPERSBERO. Beiden
waren de voornaamste erfgenamen van Johan
George HoLTZHEY na zijn dood in 1808.
Zie Gemeentearchief Amsterdam, Notariële

Archieven nr. 18748, akte 454
(Notaris Everard Cornells BONDT). Hun broer,
Nicolaas Sl.OB HOLTZUEY, was tussen 1800 en
1808 overleden in Essequibo (Suriname). Zie
Gemeentearchief 's-Gravenhage, Not. Archief
4443, p. 477 (zijn testament van 21-9-1800).
4 W. SLOB, Naar aanleiding van het wapen Slob,
Sibbe 1941, p. 104-107. Hierin staan veel fouten.
5 In 1762, dus vijf jaar voor Johan Georges
huwelijk, waren drie kinderen uit het gezin
SLOB op twee achtereenvolgende dagen overleden, waarschijnlijk aan een besmettelijke
ziekte. Dit waren twee zusjes en een broertje
van zijn toekomstige vrouw. De penning
waarop deze sterfgevallen werden herdacht,
is van een algemeen type. 2,ieJMP 60-61
(1973/74), 148-149.
6 Gegevens over de geboortedata van de kinderen
van Martinus HOLTZHEY werden mij meegedeeld door wijlen ir. F.A. NELEMANS.
7 Zij trouwde met Abraham BEAUNE Jr.
Zie7MP28(1941), p. 42.
8 De namen in de tekst worden geschreven in de
vorm zoals die op de permingen voorkomt.
9 Zie7.MP48 (1961), 78-85.
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De muntvondst Plauen/Kommrhof
1994 - munten uit de Nederlanden
in het Vogtland
In 1994 werd in Plauen/Komturhof
een hoeveelheid zeventiende-eeuwse
munten gevonden waaronder zich ook
munten uit de Nederlanden bevonden.
De vondst werd gepubliceerd door
Roger Paul en opgedragen aan de heer
dr. Paul Arnold, directeur van het
Muntkabinet te Dresden ter gelegenheid van diens 65"<= verjaardag. De
bewerking van de vondst vond plaats
in 2000 in het kader van een doctoraalscriptie aan de Hogeschool voor
Techniek, Wetenschap en Cultuur te
Leipzig ter verkrijging van de academische graad van gediplomeerd
museoloog. Dr. P. Arnold en prof. dr.
F.D. Jacab werkten hier als mentoren
ondersteunend aan mee.

elkaar gekleefd was, werden gereinigd
door het Muntkabinet te Dresden. De
meeste munten bleken in goede conditie.

Datering van de vondst
De oudste in de vondst aangetroffen
munten zijn vijf ongedateerde Prager
groschen van de Boheemse Koning
Wladislaw II (1471-1516), geslagen
tussen 1471 en 1477. De sluitmunten
waren zes munten uit het jaar 1632.
Het waren een gouden dukaat van
Rostock, twee 4-kreuzerstukken van
markgraaf Christian van BrandenburgBayreuth (1603-1655) en drie
groschenstukken van de Saksische
keurvorst Johann Georg I (1611-1656).
Aangenomen mag worden dat de
vorming van de vondst heeft plaatsDe vondst omvatte in totaal 569
gehad in de jaren 1622-1632, daar
munten, waaronder 18 stuks afkomstig
413 stukken (= 72,58%) uit dit tijdvak
uit de Nederlanden. De aanwezigheid
afkomstig zijn.
van deze Nederlandse munten in een
vondst uit het oostelijke deel van
Het Vogtland en Plauen waren
Duitsland vormt een bewijs voor de
sedert de zomer van 1632 nauw betrokverre handelsbetrekkingen die de voor- ken bij het oorlogsgebeuren van de
malige eigenaar van de munten moet
Dertigjarige Oorlog. Vroeg in de zomer
hebben onderhouden. Ook de uitermate van 1632 gaf de keizerlijke opperbevellange omlooptijd van de munten wordt hebber Wallenstein de overste Holk en
hierdoor onderstreept. Onderstaand
kort daarop graaf Gallas het bevel het
een kort overzicht van deze vondst
gebied van Kursaksen binnen te vallen.
voorzover die betrekking heeft op de
Plauen moest zich 13 augustus 1632
Nederlandse munten.
na een kort beleg overgeven aan de
troepen van Holk. Over het beleg, de
inname en de plundering is een verslag
Geschiedenis van de vondst
De vondst werd gedaan tijdens archeo- bewaard gebleven van een schutter uit
logische opgravingen noodzakelijk voor Plauen. In het bijzonder met betrekking
tot de muntvondst zijn de volgende
de bouw van een verpleeghuis voor
regels van belang: "(•••) werd met plunbejaarden. Op 6 december 1994 werd
daarbij een pot met munten ontdekt in deren begonnen, op deerniswekkende wijze,
daar kon niet het geringste verborgen blijeen voormalige kelder van een in de
ven, of het nu ook nog zo diep begraven
Tweede Wereldoorlog verwoest woonwas,
zo diep als men het had kunnen
huis. De munten, waarvan het grootste
begaven
(...)" en iets verder: "/IZ/e keldeel door corrosie tot een klomp aan

DE BEELDENAAR 2004-2
59

ders, gewelven en muren werden zodanig
doorgegraven en opengehakt, dat
het niet genoegzaam kan wordden beschreven''\
De plunderingen van de keizerlijke
soldaten duurden vier dagen. Op
18 september 1632 trok graaf Gallas
met zijn troepen Plauen binnen en op
12 oktober betrok de keizerlijke opperbevelhebber Wallenstein hier zijn
hoofdkwartier. Na de verloren slag bij
Lützen werden op 15 november zeven
regimenten onder overste Brünninghausen in Plauen gelegerd. Ze werden
in december door de aanrukkende
Zweedse troepen verdreven. De Zweden
bleven in Plauen tot het voorjaar van
1633. In augustus 1633 kreeg Holk van
Wallenstein het bevel het Vogtland verder binnen te trekken in de richting van
Meiszen. Tijdens deze rooftocht werd
Plauen op 7 augustus door de troepen
van Holk onder bevel van luitenant
Hatzfeld opnieuw geplunderd. Hierover
is een bericht van de organist Virgilius
Ebardt bewaard gebleven. Hierin wordt
opnieuw aangegeven: "Hff hele leger
werd de stad ingeleid, het best verborgene
gevonden (...)".
Tot overmaat van ramp brak in het
Vogtland de pest uit. Ook de stad
land

Plauen werd hierdoor getroffen. In de
parochie Plauen stierven in dat jaar
alleen al 1748 leden van de ongeveer
4300 parochianen. De oorlogshandelingen
en de plunderingen in verband met de
Dertigjarige Oorlog in het Vogtland
zouden de oorzaak kunnen vormen
van het verbergen van de muntschat.
Waarschijnlijk werd deze eerst in 1633
begraven, daar de in de vondst aangetroffen munten van 1632, zoals de
dukaat van Rostock, eerst Plauen
moesten bereiken. H e t uitbreken van
de pest in 1633 zou de oorzaak van het
overlijden van de verberger van de
schat kunnen hebben gevormd.
D e samenstelling van de vondst
In de vondst kwamen vooral veel
munten voor uit Saksen (3111 stuks,
54,66%), uit Bohemen (96 stuks,
16,87%) en uit Erfurt (54 stuks,
9,49%). Ook Brandenburg-Bayreuth en
Brandenburg-Ansbach waren goed vertegenwoordigd. Daarnaast werd van
een groot aantal landen en steden
slechts één enkele munt in de vondst
aangetroffen. Wat de Nederlanden
betreft werden de volgende munten
aangetroffen:

denominatie, jaar, muntplaats

gewicht (g)

Zuidelijke Nederlanden:
Brabant
1/5 Philipsdaalder 1556 Antwerpen
"
1/5 Philipsdaalder 1562 Antwerpen
1/10 Philipsdaalder 1571 Maastricht
Vlaanderen
Philipsdaalder 1557 Brugge
Namen
Philipsdaalder 1592

6,504
5,909
2,962
33,466
33,697

Noordelijke Nederlanden:
Gelderland
'A Philipsdaalder 1566
It
rijksdaalder 159?
'/2 rijksdaalder 1621
Holland
1/2 rijksdaalder 1588
West-Friesland
Zeeland
rijksdaalder 1590
rijksdaalder 1616
rijksdaalder 1621
rijksdaalder 1622
'A rijksdaalder 1623
Utrecht
1/10 Philipsdaalder 1572 (met klop Holland)
rijksdaalder 1598
'/j rijksdaalder 1609
Deventer
rijksdaalder z.j.

13,305
28,229
14,041
14,391
28,742
28,658
28,693
28,563
13,944
2,877
25,880
14,234
28,281
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Vondstaandeel per muntende autoriteit
land
j ^ J U j M y aanmundngsperiode
Brabant
Vlaanderen
Namen
Gelderland
Holland
West-Friesland
Zeeland
Utrecht
Deventer
Totaal

" aantaT"""'^ ' ' percëriSge in'Se'vonStl

1562-1571
1557
1592
1566-159?
1621
1588
1590-1623
1572-1609
1619-163?

Waarde van de vondst
De waarde van de totale vondst van
569 munten werd berekend op 68 rijksdaalders, 4 groschen en 8 pfennige.
Ten tijde van het verbergen vertegenwoordigde dit geldbedrag een hoge
koopkracht. Om enigszins een voorstelling te krijgen van de waarde
worden volgende lonen en prijzen
genoemd, die omstreeks 1625 in
Vogtland golden (een gulden gold
2/3 rijksdaalder):
een paar eenvoudige laarzen
2 gulden
een pond rundvlees
1 groschen
een kippenei
1 pfennig
een kan gezouten boter
3 groschen
weekloon van een meubelmaker
(indien hij ter plaatse zonder kost
werkte)
1 gulden 9 groschen
Voor het totaal berekende bedrag zou
een bereden knecht met vrije kost en
inwoning en jaarlijks een paar laarzen
ten minste drie jaar bij een landheer
hebben moeten werken.

18

0,53
0,17
0,17
0,35
0,17
0,17
0,88
0,53
0,17
3,14

onderdelen. De vondst toont aan dat
Nederlandse munten destijds over uitgestrekte gebieden werden
aangetroffen.

De vondst m de site

LITERATUUR
Arbeits- und Forschungsberichte zur Sachsischen
Bodendetikmatpflege Band 43 - 2001, (Dresden
2001) 177-192.
Met dank aan drs. A.A.J. .Scheffers, destijds conservator van Het Nederlands Muntmuseum te
Utrecht, die mij op dit artikel opmerkzaam
maakte.

Conclusie
Uit de vondst blijkt dat ten tijde van de
Dertigjarige Oorlog door de Repubhek
der Zeven Verenigde Nederlanden
zelfs met verafgelegen gebieden in
Duitsland handel werd gedreven.
Interessant is, dat de vondst wat de
Nederlanden betreft, uitsluitend bestaat
uit Philipsdaalders, rijksdaalders en hun
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West-Friesland,
'/. rijksdaalder ISSS
fÖ<-/w; 93S)

Deventer, arendsrijksdaalder zj.
(Dehi 690)

Zeeland, Leicesterrijksdaalder 1590
(Debn 902)
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De koninklijke adelaar op Groninger
stedelijke munten
Inleiding
Het is al weer ruim tien jaar geleden
dat in Groningen tijdens archeologisch
onderzoek in de Pelsterstraat een
zilveren muntje werd gevonden met op
de voorzijde in de beeldenaar een
eenkoppige adelaar, een tot nu toe
weinig voorkomend fenomeen op
Groninger stedelijke munten.' Er was
tot dan toe slechts één enkel muntje
met een eenkoppige adelaar, maar met
een iets andere keerzijde, bekend dat
zich in de collectie van Het Nederlands
Muntmuseum in Utrecht bevindt.^
De vondst van een tweede zilverstukje
met een wapen met een eenkoppige
adelaar voegt een wel zeer bijzonder
waardevol element toe aan de vroegste
muntgeschiedenis van de stad Groningen.
De opzienbarende vondst vormde de
aanleiding de tot nu toe gepubliceerde
inzichten in de numismatische
literatuur over dit fenomeen opnieuw
aan een beschouwing te onderwerpen.
Het onderzoek heeft niet alleen geleid
tot een juistere datering van de oudste
Groninger munten met de koninklijke
adelaar, maar tevens nieuw licht
geworpen op de ontwikkeling van het
stadswapen.

DIRKJAN
verdrukking te geraken. Niet alleen
HENSTRA en
werd haar vrijheid bedreigd, maar haar JAN
C. VAN DER
mogelijkheden tot verdere en vrije ont- WIS
plooiing werden ernstig belemmerd.
In 1389 was Albrecht, die sinds 1353
samen met zijn broer Willem (Willem V
van Holland) hertog van BeierenStraubing was, na het overlijden van de
laatste, graaf van Holland, Zeeland en
Henegouwen geworden. Nadat zijn
broer krankzinnig was geworden, was
hij namens hem al sinds 1358 ruwaard.
Albrecht probeerde opnieuw de landsheerlijke rechten op Friesland, die zijn
voorgangers pretendeerden te hebben
gekregen, te effectueren. Hij maakte
daarbij dankbaar gebruik van de strijd
tussen Schieringers en Verkopers.
Voorts wilde hij wraak nemen voor de
nederlaag die hun oom, graaf Willem IV
van Holland, in 1345 bij Warns had
geleden en diens stoffelijk overschot,
dat in Friesland was begraven, naar
Holland overbrengen. Dat zijn ambities
verder reikten dan de Lauwers, bleek in
1396 toen hij zijn dienaar Pieter
Reynerszoon in erfleen gaf een deel
lands ... aen gheen side Groeningher Diep
(Reitdiep), welc lant beghinnen sal neffens
Waseghenhuse. Verder kreeg hij nog het
schoutambt te Groningen, Innersdijk
en Ubbega en het recht schepenen te
setten in Groningen.^

De strijd om de macht in Frisia;
Groningen in de verdrukking
In 1398 begon Albrecht zijn veldOm een inzicht te krijgen in de politieke
en monetaire ontwikkelingen die hebben tocht naar de Friese gebieden, waarbij
hij gesteund werd door machtige Vetgeleid tot het ontstaan van het stadswapen met de koninklijke adelaar en de koperse hoofdelingen uit het Friesland
van Zuiderzee tot Jade. Waarschijnlijk
plaatsing daarvan op munten, moeten
we teruggaan naar het laatste decennium dachten zij als leenmannen van de graaf
en als ridders meer aanzien te hebben
van de 14"= eeuw. Als gevolg van de
politieke ambities van op macht beluste dan als "boerse" hoofdelingen. Zo
droegen zij landschappen met al hun
potentaten, begon de stad Groningen
heerlijkheden, goederen en sloten aan
langzamerhand steeds meer in de
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de bisschop, waarbij de Groningers het
gerighte in Groeninghen mit alle sinen
toebehoren in honderdjarige pacht
ontvingen.'' Daarmee was een einde
gekomen aan de formele macht van de
prefect, erfelijk in de familie Van
Selwerd en haar opvolgers.
Hoewel de stad in 1405 met de
Utrechtse bisschop vrede had gesloten,
bleef ze afkerig hem in te huldigen.
Dat gebeurde pas in 1419, nadat de
bisschop gebruik had weten te maken
van de benarde omstandigheden waarin
de stad zich toen bevond. De stad was
namelijk betrokken gebleven in de
strijd om de macht in de Friese landen
die in alle hevigheid werd uitgevochten
en nog enige decennia zou voortduren.
De oorzaak lag in het feit, dat de stad
aanvankelijk de Schieringer partij was
toegedaan en zich beschouwde als
verdediger van de Friese Vrijheid. In
1415 vond er door de Vetkopers een
"staatsgreep" plaats, waarbij de belager
van die vrijheid, Keno tom Brok (f 1417),
de stad kon innemen. Vervolgens
wendde Keno zich tot Westerlauwers
Friesland. De Schieringers riepen daarop de hulp in van de Rooms-Duitse
koning Sigismund - koning (1410-1433)
en keizer (1433-1437) - die op de
In de loop van 1399 dreigden de
veroveringen van Albrecht in Friesland belofte van geld zich met de strijd ging
bemoeien. Hij zond in december 1416
geheel verloren te gaan. Hij vroeg de
Utrechtse bisschop, die zich tot dan toe afgevaardigden om een verzoening tot
stand te brengen. Hoewel zij drie jaar
min of meer neutraal had opgesteld,
bleven,
gelukte dit niet. Wel brachten
om bemiddeling. In een overeenkomst
zij
in
1417
de bevestiging door de
daarover van 19 november 1399 wordt
koning
van
het legendarische vrijheidszelfs melding gemaakt van een verdeling
privilege
dat
Karel de Grote aan de
der Friese landen, waarbij Stavoren,
Friezen
zou
hebben
gegeven. De
Westergo en Oostergo aan Holland
"belagers"
van
deze
vrijheid
werden
zouden komen en het overige Westerdoor
de
koning
in
de
ban
gedaan.
lauwerse Friesland, met Vredewold,
Onder hen bevonden zich Keno's zoon
Langewold en de Ommelanden bij
Ocko II tom Brok (t 1435) en magistraat
Groningen aan de bisschop. In 1401
werd de stad door de bisschop belegerd, en volk van Groningen.^
maar dankzij de hulp van Schieringers
In Holland, Zeeland en Henegouwen
in de Ommelanden liep de belegering
was Albrecht na zijn dood in 1404
op niets uit.'' In 1405 sloten Groningen als graaf opgevolgd door zijn zoon
en Ommelanden, waar toen de
Willem VI, die op zijn beurt in 1417
Schieringers de baas waren, vrede met
werd opgevolgd door Jacoba van Beieren.
hem over, waarbij zij deden alsof zij
daarover naar eigen believen konden
beschikken. Het overgedragene kregen
zij vervolgens in erfleen terug.'*
De stad wenste noch de Hollandse
graaf als landsheer, noch de hoofdelingen
als leenmannen van hem in haar nabijheid. De stad verbond zich met een
aantal Schieringse hoofdelingen in de
Ommelanden die bevreesd waren voor
een te grote macht van de Vetkoperse
hoofdelingen.
In 1393 was Frederik van Blankenheim
bisschop van Utrecht geworden. Hij
wilde aanstonds zijn formele gezag
over Drenthe, Coevorden en Groningen
daadwerkelijk uitoefenen. Vooral na
de verovering van Coevorden door de
bisschop maakte de stad zich hierover
zorgen. Zij kreeg van de bisschop de
geruststellende verklaring, dat haar
rechten gehandhaafd zouden blijven,
maar van haar kant moest zij ook de
rechten van de bisschop erkennen.
Gezien de situatie in de Ommelanden
was de stad niet uit op een conflict
met de bisschop. Met het oog op haar
zelfstandigheid streefde zij er naar hem
zowel tot vriend alsook op afstand te
houden.''

DE BEELDENAAR 2004-2

In Holland ontstond echter onenigheid De toenadering tot het rijk
De ervaringen hadden de stedelingen
over haar opvolging. Dordrecht
geleerd, dat zij beter af waren door de
weigerde in 1417 haar als gravin te
touwtjes zelf in handen te hebben dan
erkennen en huldigde het jaar daarop
onderdanig te zijn aan op eigen macht
Jan van Beieren, oom en voogd van
en aanzien beluste potentaten. Binnen
Jacoba, in. De onenigheid werd bijgede geldende verhoudingen in die tijd
legd met het in 1419 gesloten Verdrag
zagen zij er slechts heil in om één
van Woudrichem, waarbij werd
overeengekomen dat Jan en Willem IV opperheer te dulden, de Rooms-Duitse
koning of keizer. Steden die slechts de
van Brabant, sinds 1418 de echtgenoot
Rooms-Duitse koning of keizer als hun
van Jacoba, gezamenlijk Holland en
opperheer erkenden, de zogeheten
Zeeland voor een periode van vijfjaar
rijkssteden, kozen veelal de rijksadelaar
zouden regeren. Aangezien Willem IV
als wapenfiguur. Koning Sigismund
van Brabant zijn verplichtingen in het
heeft vóór zijn kroning tot keizer in
verdrag niet kon nakomen, verpandde
hij in 1420 Holland en Zeeland aan Jan 1433 een eenkoppige adelaar in zijn
wapen gevoerd. Als Groningen aanvan Beieren. In 1421 sloten de laatste
vankelijk de eenkoppige rijksadelaar in
en de machtige hoofdeling Ocko II
haar wapen heeft gevoerd, moet de
torn Brok en diens bondgenoten een
vrede, waarbij de Lauwers de grens van invoering daarvan gelegen hebben tussen
1410 en 1433, de periode waarin
beider invloedssferen werd. Niet lang
Sigismund koning was. Mogelijk kan
daarna brak in Oost-Friesland een
met behulp van de historische ontwikstrijd om de macht uit tussen Ocko II
kelingen en de beide gevonden muntjes
en zijn veldheer en raadsman Focko
de periode - het exacte jaar zal niet
Ukena (vóór 1409-1436), waarbij niet
kunnen worden gegeven - van
alleen de hoofdelingen, maar ook
invoering nader worden bepaald.
Groningen, Oldenburg, Bremen,
Hamburg en de bisschop van Munster
In 1964 schreven Schuitema, Meijer
betrokken raakten. Ukena wist eerst in
en Van der Veen in hun studie over de
de slag bij Detern in 1426 zijn Duitse
ontwikkeling van zegel, wapen en vlag
tegenstanders te verslaan en vervolgens van de stad Groningen, dat de aanname
in 1427 bij Oterdum de Groningers die van de adelaar door Groningen - in
zich ijlings terugtrokken in de stad.
zekere zin een blijk van toenadering tot
Nadat hij in datzelfde jaar ook nog bij
het rijk - omstreeks 1419 mogelijk in
de Wilde Akkers Ocko II had verslagen, verband zou kunnen worden gebracht
was hij heer en meester in de Ommemet het streven van de stad naar
landen en Oost-Friesland. In 1428 ging zelfstandigheid ten opzichte van de
Groningen in het tegenoffensief. In
Utrechtse bisschop.'" De datering is
1438 wist de stad een Hamburgs
niet meer dan een veronderstelling.
garnizoen uit Termunten te verdrijven
Het is niet aannemelijk, dat de stad in
en kon ze vervolgens haar invloedssfeer die tijd de eenkoppige rijksadelaar in
naar het oosten toe uitbreiden. Daarhaar wapen heeft opgenomen. In 1422
mee was tevens voorlopig het gevaar
nog was het stadsbestuur evenals
van over de Eems bezworen. Bovendien Ocko II torn Brok en diens andere
bracht het neerslaan van de macht der
bondgenoten door de koning voor de
hoofdelingen rust in de Groninger
tweede keer in de rijksban gedaan.
Ommelanden. Er brak een tijdperk van Geen situatie om zich als rijksstad te
vrede aan, waarin de stad ongestoord
etaleren! Het is zelfs niet bekend of
haar politieke en economische macht
de ban over Groningen wel ooit is
over de Ommelanden kon uitbreiden.'^
opgeheven." Het ligt dan ook voor
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de hand te veronderstellen, dat de aanname van de rijksadelaar op een later
tijdstip is geschied.
In 1419 had de stad zich gedwongen
gevoeld de Utrechtse bisschop als haar
landsheer in te huldigen. Die formele
verhouding tussen stad en bisschop
heeft tot aan het einde van de 15"= eeuw
voortgeduurd. De stad was dus niet
rijksonmiddellijk. Met de aanname van
de rijksadelaar in haar wapen heeft de
stad dat echter wel gepretendeerd, dat
wil zeggen dat zij de rijksonmiddellijkheid heeft geusurpeerd. In 1427 was
koning Sigismund doende de zijde van
de steeds machtiger geworden Ocko II
te kiezen en daarmee de ban, die hij
over Ocko II en zijn bondgenoten had
uitgesproken, op te heffen, maar door
de nederlaag van Ocko II is dat plan
niet uitgevoerd. Er is geen aanwijzing
eerder dan toen Sigismund opnieuw
intervenieerde en de koning werd verzocht - naar Emmius'^ vermeldt - de
(sinds 1428?) gesloten verdragen met
enige Friese landen te bevestigen, hetgeen mogelijk inderdaad is geschied.
De koning heeft in elk geval zijn afgevaardigden op 27 juli 1431 gemachtigd
de Friezen, die hij eerder in de ban had
gedaan, daarvan te verlossen.'^ Het is
dus wel mogelijk dat korte tijd nadien
de ban over Groningen bij de door
Emmius gemelde koninklijke bevestiging
werd opgeheven. De stad kon toen zijn
rol tegenover de Friese landen hebben
gezien als een koninklijke erkenning
van haar positie en zich mitsdien de
pretentie van rijksstad hebben aangemeten. Weliswaar werd daarmee de
formele relatie tot de bisschop van
Utrecht gebruskeerd, maar het is ook
opmerkelijk dat de koning over het
hoofd van de formele landsheer heen
de stad in de ban deed. Ofwel de
bisschop werkte daaraan mee, ofwel de
bisschop liet de stad in de steek. De
stad kan beide mogelijkheden hebben
beschouwd als een rechtvaardiging van
een breuk met de bisschop. Het zou

dus in deze tijd moeten zijn dat de stad
de rijksadelaar in haar wapen opnam
om daarmee aan te geven wie zij als
haar opperheer erkende: de RoomsDuitse koning.
De koninklijke adelaar in wapen en
op munten
Het enige stoffelijke bewijs dat Groningen
een eenkoppige adelaar in haar wapen
heeft gevoerd, kwam tijdens de restauratie van de Martinikerk in de zestiger
jaren van de vorige eeuw tevoorschijn.
Op één der schijven, die het knooppunt
van de ribben in het hoge koorgewelf
vormen, is een eenkoppige adelaar met
uitgespreide vleugels geschilderd,
staande achter een schuinstaand dwarsbalkschild. Schuitema Meijer en
Van der Veen verklaarden naast deze
schildering geen eenkoppige adelaar op
zegels en munten van de stad te hebben
aangetroffen.'"* Hoewel zij veelvuldig
de in 1855 gepubliceerde verhandeling
van Van der Chijs over de middeleeuwse munten van Friesland, Groningen
en Drenthe citeerden, gingen zij merkwaardig genoeg voorbij aan het door
Van der Chijs afgebeelde en beschreven
muntje uit de in de inleiding genoemde
Utrechtse collectie met in de beeldenaar
op de voorzijde een vroeg-Gotisch
wapenschild met een eenkoppige adelaar.
Van der Chijs noemde het muntje
zeer merkwaardig en meende, dat deze
arend geenszins het wapen van Groningen
was, maar waarschijnlijk, blijkens zijne op
het kasteel van Koevorden geslagene munten,
dat van de Heer Herman van Koeverden,
die door erfdochter Ida van Selwerd
(de laatste van haar geslacht) in 1360 de
waardigheid van Erfelijk leenman
(praefectus) der Bisschoppen van Utrecht
in zijn geslacht bragt. De type dezer munten
komt juist met de munten dier tijd overeen.
Zij behoort toch tot het laatste der 14' of
het begin der IS' eeuw}^
Het is niet uitgesloten, dat Schuitema
Meijer en Van der Veen als niet-numis-
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laat staan deze te weerleggen. Puister
daarentegen plaatste in zijn in 1986
gepubliceerde beschrijvende catalogus
van Groninger stedelijke munten het
betrokken muntje terecht wèl in de
reeks door de stad geslagen munten.'''
Hij noemde het een kwart gi-oot, maar
plaatste daarbij wel een vraagteken en
dateerde dit zilverstukje mede op basis
van de spelling van de stadsnaam en
de vrome spreuk SlCiNVM CRVCIS
(het teken des kruises) globaal op
ca. 1410/25.''' Die datering is eerder
gevoelsmatig dan rationeel. De spreuk
SIGNVM CRVCIS komt al tegen het einde
van de 13'= eeuw op munten uit de
Noordelijke Nederlanden voor, terwijl
de spelling van de stadsnaam op munten
in de 14= en de eerste helft van de
15' eeuw zeer divers is: GRONING,
GRONIGE, C ; R 0 N I E N , G R O N I E N S ,
GRONIENSIS, G R O M G E S , G R O N E N S .

Wapen der stad
Groningen ?net de
koninklijke adelaar.
Schildering op het
gewelf van het koor
der Martinikerk, na
ca. 1430

Er is geen duidelijke structuur in een
opeenvolgend gebruik van de vormen
van
de stadsnaam te ontdekken, waarmaten het niet hebben aangedurfd de
door
de indruk bestaat, dat de vorm
visie van Van der Chijs te weerleggen,
van
de
stadsnaam meer het gevolg is
ondanks het feit dat de opschriften van
van
de
manier, waarop de stempelhet muntje geen enkele verwijzing
snijder
bij het snijden van de stempels
hebben naar Koevorden en Selwerd, dit
met
de
ruimtelijke mogelijkheden is
in tegenstelling tot andere munten van
omgegaan
en van de wijze van zijn
de beide heerlijkheden. Pieter Otto
interpretatie
van de stadsnaam. Mede
van der Chijs (1802-1867) immers was
tegen
de
achtergrond
van de ontwikhoogleraar archeologie te Leiden en
keling
van
het
stadswapen
is de toedirecteur van het Rijkskabinet van
schrijving
door
Van
der
Chijs
aan de
Oudheden en wordt algemeen beschouwd
heren
van
Koevorden
en
Selwerd
en
als de meest bekwame en gezaghebbende
de
datering
door
hem
en
Puister
niet
numismaat van de IV'^ eeuw. De schroom
van Schuitema, Meijer en Van der Veen langer houdbaar. Bovendien zijn er
is dus wel begrijpelijk en past geheel in argumenten van monetaire aard om
het denken van hun tijd waarin het niet de beide muntjes anders dan uit de tijd
van de heren van Koevorden en
in de rede lag aan de mening van een
autoriteit als Van der Chijs te twijfelen. Selwerd, respectievelijk 1410-1425 te
dateren.

Groningen, halve grote
z.j. (ca. 1430), zilver.
Collectie Het Nederlands Muntnmsetini te
Utrecht, (1'/, vergroot)
V^z: gotisch
wapenschild met rechtsgewende
(visueel links) eenkoppige
adelaar.
Omschrift: (hrecdannig
kruis)MONtTi.GROMNGt:
Kz: kort breedar/nig
kruis. Omschrift:
slGNVM.CRVas
Interpunctie: drieblad

Zowel de ontwikkelingen in het
geldverkeer als de gewijzigde politieke
situatie waren voor de stad aanleiding
in de periode tussen december 1427 en
augustus 1434 (dus "omstreeks 1430")
formeel af te stappen van de Vlaamse
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groot als standaardmunt.'^ De oude
vleemse grote werd vervangen door de
hutdrager, een schelling Groninger
payement van 12 penningen. Aangezien
een oude butdrager een munt was met
een waarde van twee butkens, had het
butken in het nieuwe systeem een
waarde van een halve schelling van
6 penningen. Mogelijk heeft het stadseenkoppige adelaar moeten onderdeel
bestuur op de gegroeide publieke
van het zojuist genoemde nieuwe geldbelangstelling voor het butken
stelsel zijn geweest. Zij hebben deel
ingehaakt, waarbij tevens een rol kan
uitgemaakt van een uitgebreidere reeks
hebben gespeeld, dat het butken in de
waarvan de andere onderdelen in
Ommelanden de vertegenwoordiger
natura nog niet zijn teruggevonden,
van de Engelse penning als standaardmaar die wel uit archivalia en literatuur
munt was geworden. Het kon misschien bekend zijn. Op zich is dit een bekend
helpen de politieke positie van de stad
verschijnsel. Vragen die opkomen zijn
in de Ommelanden te versterken.
welke plaats de beide zilverstukjes in
Bovendien weten we, dat aan gene
die reeks hadden, dat wil zeggen in
zijde van de Eems onder Ocko II een
welke verhouding zij tot de butdrager
schelling equivalent was aan een oude
en het butken stonden, en hoe die
butdrager, waarbij het erop lijkt of de
reeks eruit zag.
stad een verbinding heeft willen leggen
met deze beide systemen.''' Helaas is de Recent onderzoek naar de ontwikkeling
butdrager als Groninger munt in
van het geldstelsel in het middeleeuwnatura en in rekeningen (nog) niet
se Frisia bracht gegevens aan het licht,
teruggevonden.20 Wel is de halve butdie het mogelijk maakten het gehalte
drager, het butken, als geldstuk meeraan fijn zilver van het Groninger
malen in rekeningen aangetroffen,
butken te berekenen op ca. 0,95 gram.-^
maar het is zeer de vraag of het butken
Op basis van het gevonden resultaat
door de stad ook is gemunt.^'
kon de verhouding van de beide muntjes
Waarschijnlijk is men in het nieuwe
tot het butken worden bepaald.
systeem de oude munten van elders
Het muntje in Het Nederlands Muntblijven gebruiken, maar is vanwege de
museum weegt ca. 1,2 gram en heeft
slijtage de waarde daarvan herzien. De
een diameter van 18,42 mm, terwijl het
stad heeft echter, zoals we zullen zien,
muntje uit de Pelsterstraat ca. 0,75 gram
op basis van het nieuwe systeem wel
weegt en een diameter van 18 mm
munten van lagere waarden laten slaan.
heeft. Het laatste muntje is helaas erg
gesleten en heeft bovendien door de
Verandering van monetair systeem
aantasting tijdens zijn verblijf in de
betekent in de praktijk meestal ook de
grond en vervolgens door de reiniging
invoering van nieuwe munten. Het is
veel van zijn oorspronkelijke gewicht
zeer aannemelijk dat de stad op het
verloren. Het oorspronkelijke gewicht
nieuwe geld haar wapenschild met de
eenkoppige adelaar heeft laten plaatsen moet dus aanzienlijk hoger zijn geweest,
laten we zeggen ergens tussen 1 en
om haar politieke aspiraties aan de
1,5 gram. De zilverinhoud van beide
buitenwereld kenbaar te maken. Stadsmuntjes zal dan op basis van een veren andere bestuurders wisten ook toen
ondersteld en voor laat-Middeleeuws
al dat munten, die van hand tot hand
kleingeld gebruikelijk gehalte van
gaan, belangrijke communicatiemiddeminder dan 0,250 omstreeks 0,30 gram
len zijn. Onze beide muntjes met de
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Groningen, halve grote
z.j. (ca. 1430), zilver,
Vondst Groningen
(Pelsterstraat) 1992,
(l'/j vergroot)
Vz: gotisch wapenschild
met rechtsgewende
(visueel links) eenkoppige adelaar.
Omschrift: (Irreedarniig
krtlis)MONETA.GRONIGENSI'
Kz: lang breedarwig
kruis met in elk kwadrant eeti driepas met
een bol er in.
Omschrift: SIGN IM.C - Rl'CI - S.DEI
Interpunctie: drie punten boven elkaar.

2a
Oost-Friesland, Keno
Tom Brok, wit z.j.,
geslagen te Jever, zilver.
vz: gotisch wapenschild
met rechtsgewevde
(visueel links) eenkoppige adelaar.
Opschrift: (rozet) lEVER
IN OESTRING
kz: kort breedarmig
kmis met open hart en
in de kwadranten
IE-r-K
Opschrift::
MONETA.IN.IEIT.R
Interpunctie: liggende
kruisjes.

Oost-Friesland, Keno
tom Brok, dubbel wit
z.j., geslagen te Broke,
zilver.
vz: gotisch wapenschild
niet rechtsgewcnde
(visueel links) eenkoppige adelaar; erboven
en ter weerszijden een
kruisje.
Opschrift: +KES'0.
nOMICELl.'. D \ BROC'
kz: kon breedarmig
kruis met open hart
en in de kwadranten
1-E-V-R

Opschrift:
+,\ !0\ET.-i:DE:BROCAEA
Interpunctie: liggende
kruisjes.

hebben bedragen. Uitgaande van deze
gegevens zal de waarde van de beide
muntjes in het betalingsverkeer twee
penningen (= 1/3 butken =1/6 butdrager) zijn geweest. In het stadboek
van 1425 worden munten van twee
penningen halve grote genoemd." Dat
zal vermoedelijk ook de benaming van
onze beide zilverstukjes zijn geweest.
Opmerkelijk, maar gezien de intentie
van de stad een verbinding met het
geld aan gene zijde van de Eems te
leggen wel te verwachten, zijn de overeenkomsten van de beide Groninger
halve groten met contemporaine OostFriese munten. De zilverinhoud van
de Oost-Friese witten bedroeg in het
midden van de laatste helft van de
14'^ eeuw nog 0,8 gram en zij hadden
daarmee een zilver-equivalent van twee
penningen. Sindsdien daalde de zilverinhoud gestaag. Rond 1425 was de
schelling van Ocko II tom Brok gelijkwaardig aan de Groninger butdrager.
Het ligt dus voor de hand aan te
nemen, dat de Groninger halve grote
van twee penningen in waarde overeenkwam met de Oost-Friese wit.-+

gekroonde eenkoppige adelaar op de
voorzijde - niet te verwarren met de
sterk daarop gelijkende harpij uit het
wapen van de graven uit het geslacht
der Cirksena's - en een kort kruis op de
keerzijde met letters of kronen in de
kwadranten. Dergelijke witten werden
al geslagen door Ocko I tom Brok^^
diens zoon Keno^"^, zijn bastaardzoon
Widzeld" (f 13 99) en zijn kleinzoon
Ocko II (met een lang kruis op de
keerzijde)^^. Voorts werden door Focko
Ukena witten geslagen, die nabootsingen zijn van de witten van Ocko V en
Keno^o. Het lijkt er dus op dat de
beeldenaars van de Groninger halve
groten zijn afgekeken van de oudere,
respectievelijk contemporaine OostFriese witten.

Naast de halve grote in archivalia
kennen we uit de numismatische literatuur nóg een Groninger munt met een
eenkoppige adelaar in de beeldenaar.
Van der Chijs maakt melding van het
feit, dat in 1474, waarschijnlijk in
opdracht van het hof van Karel de
Stoute, in Antwerpen een aantal
Groninger munten op hun gehalte werden onderzocht.^' In het rapport van
Assaye van den Groeninger Munte, gemaect
in den Gamere van den Rekeningen xxviij
Octobris Ixxiiij lezen we onder andere:
Den Groeninch penninc metten ame met j
hooft, hout ij d. xiiij gr. xj q. fyn, opt men
xcix.
Defi Groeninch penninc metten ame met
De overeenkomst geldt ook ten aan- j hooft, hout ij d. xviij^/2 gr.
Van der Chijs plaatste bij beide gevalzien van de beeldenaars. De halve
groten doen veel denken aan een aantal len de opmerking (waarschijnlijk geene
typen Oost-Friese witten met eveneens Groningsche munt)'^, omdat hij de
munten met een eenkoppige adelaar
een gotisch schild met een al of niet
niet als Gronings had herkend, maar
als Koevordens-Selwerds had beoordeeld.
Uit de gegevens in het essayeursrapport kan herleid worden, dat het
gehalte van de beide onderzochte
muntjes ongeveer 0,220 a 0,230 is.
Het gewicht valt af te leiden uit het
gegeven, dat er 99 stukken op het
Trooische mark gingen: 246,084 gram:
21
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99 = 2,49 gram. Bij dit laatste moet wel
worden aangetekend, dat het gewicht
van de beide muntjes als gevolg van
slijtage door circulatie in 1474 iets lager
zal zijn geweest dan het oorspronkelijke
gewicht. Volgens het rapport zou
het gehalte aan fijn zilver ongeveer
0,56 gram hebben bedragen, oorspronkelijk is dit dus iets meer geweest.
Zowel gewicht als gehalte wijzen in de
richting van een munt met een waarde
van vier penningen. De naam van deze
munt treffen we aan in het stadboek
van Groningen van 1425, dat in 1446
was gereed gekomen: .. .Nota dat is to
weten, dat een grote is vier penninghe ende
dree grote of twalef penninghe sullen wesen
een flaemsche plack of een alt butdrager of
een Jangheler als voerscreven staet ...''
De beide munten met de eenkoppige
adelaar in het essayeursrapport zijn
dus groten van vier penningen en wel
degelijk Gronings geweest.
Conclusies
De invoering van het Groninger stadswapen met de eenkoppige adelaar en
de introductie ervan op stedelijke
munten hebben min of meer gelijktijdig of kort na elkaar plaatsgevonden.
Op grond van politieke en monetaire
ontwikkelingen kan het jaar van invoering op omstreeks 1430 worden
gesteld. Tot dan toe sierde het dwarsbalkschild de stedelijke munten. Vanwege de overeenkomsten met het
Oost-Friese muntstelsel mogen we
ervan uitgaan, dat de Groninger reeks
van ca. 1430 naast de grote en de
halve grote ook een penning bevatte.
Aangezien slechts de halve grote is
teruggevonden, is er voor archeologen
en zoekers met metaaldetectoren nog
veel werk te doen.
De invoering van de tweekoppige
adelaar in stadswapen en op munten zal
kort na de kroning van Sigismund in
1433 zijn geschied.
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De erkenning van Karel de Grote
door Grimoald III, van Benevento
Inleiding
In de eerste helft van de 8"= eeuw kende
het Italiaanse schiereiland twee invloedssferen. Het hertogdom Rome, het
noordoosten van Italië met het exarchaat
Ravenna, Napels en het uiterste zuiden
behoorden tot het Byzantijnse keizerrijk.' Daarnaast hadden de Langobarden,
van oorsprong een Germaanse volksgroep, sinds 568 het gezag over het
noorden met het koninkrijk Pavia en
over de centrale/zuidelijke delen van
Italië met de onafhankelijke hertogdommen Spoleto en Benevento. De
onder de Langobardische koning
Liutprand (712-744) hervatte veroveringen van Byzantijnse bezittingen,
leidden in 751 tot de inname van
Ravenna en vormden een rechtstreekse
bedreiging voor de paus te Rome. De
laatste wendde zich tot de Frankische
koning Pippijn III om hulp. Pippijn
trok naar Italië, versloeg de Langobarden
en dwong hen hun in 756 de veroverde
gebieden af te staan aan de opvolgers
van Petrus.

muntrecht aan de koning was voorbehouden', kan de vraag gesteld
worden hoe het te verklaren is dat
koning Karel een hertog en vazal zelfstandige muntslag toestond? Mogelijk
heeft Karel in Italië in het algemeen en
jegens het hertogdom Benevento in het
bijzonder, een politiek gevoerd die
afweek van de rest van het Karolingische
rijk. Welke motieven hebben aan de
Italiëpolitiek ten grondslag gelegen?
Dit artikel zal nader ingaan op de
achtergronden van dit vroege verschijnsel van het muntrecht als
beneficium en de combinatie van
leenheer en leenman op dezelfde munt.

Frankische invloed in Italië (774-792)
Na de inname van de stad Pavia in 774
door Karel de Grote begon een nieuwe
fase in het Italiaanse politieke schaakspel. Karel riep zichzelf uit tot Rex
Langobardonim (koning der Langobarden)
en claimde daarmee de opperheerschappij over de Langobardische
hertogdommen Spoleto en Benevento.
In 773 werd Rome andermaal bedreigd, Die aanspraak was evenwel nog verre
van realistisch. Als reactie nam hertog
nu door de Langobardische koning
Arichis zelfs de uitdagende titel van
Desiderius. Karel de Grote greep in,
prins (princeps) aan. Saksische woelingen
versloeg Desiderius en annexeerde zijn
in hetzelfde jaar dwongen Karel zich
rijk. Hij vergrootte het pauselijk terriuit Italië terug te trekken. Nog
torium met delen van Toscane en
Spoleto en bevestigde de schenking van viermaal is hij daarna persoonlijk in
Italië geweest."* Voorzover sprake was
zijn vader Pippijn. Na het overlijden
van frankisering van Italië had die een
van vorst Arichis II (758-787) van
Benevento, wees Karel diens zoon
Grimoald aan als opvolger met de verplichting op de hertogelijke munten
Karels naam aan te brengen.
Er zijn munten bekend waarop inderdaad de naam van Karel voorkomt.^
Overwegende dat sinds de Karolingische
munthervorming in 754/755 het
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T H E O NISSEN

Hertogdom Benevento
Grm/oaltl III tremism
emissie 188-190
(E. Arslan, Cattilogo
delle Civiehe Raaolte
Nutnismatiche di
Milano, nr. 94)
(l'/2 vergroot)

geleidelijk verloop. De sociale en politieke structuren bleven gehandhaafd.'
Ambten en bestuurlijke functies bijvoorbeeld werden pas door Franken
ingenomen na overlijden van de
Langobardische ambtsdragers.''
Hildeprand, hertog van Spoleto (774-789),
verbrak de relatie met de paus en
knoopte een vriendschappelijke band
aan met Karel zelf.
Heel anders verliep de strijd om de
macht over Benevento met binnen zijn
grenzen de twee vermaarde en invloedrijke kloosters Montecassino en San
Vincenzo. Toen Karel de Grote in 787
in Zuid-Italië verbleef, voerde hij een
actieve politiek om, mede via
deze instituten, zijn gezag in het hertogdom te vestigen. Karels aanwezigheid
was voldoende om Arichis te dwingen
zich te onderwerpen en gijzelaars af te
staan, onder wie zijn zoon Grimoald.
Na vertrek van de Franken hernam
Arichis zijn oude posities, maar overleed kort daarna. Een alliantie van
Benevento met Byzantium vormde een
reële bedreiging voor de Frankische
belangen in Italië. Karel deed in 787
een tactische zet door Grimoald (f 806),
na een eed van trouw, als hertog van
Benevento vrij te laten. Grimoald
diende van zijn onderwerping formeel
blijk te geven door in charters en op
munten Karel als heer en koning te
noemen. De bestuurlijke en financiële
structuren in het hertogdom bleven
onaangetast. Als materiële tegenprestatie
moest Grimoald een jaarlijkse schatting
van 7000 solidi' afdragen.
De tekst van de trouwbelofte van
hertog Grimoald is als zodanig niet
overgeleverd. In de jaren 786/789,
waarin Karel de Grote zich actief en
persoonlijk met Benevento bemoeide,
voltrok zich een verandering in de
opvatting over de belofte van trouw
aan de vorst. Van oudsher had de eed
van trouw een militair karakter.** Deze
voldeed niet meer en Karel zocht naar
een juridische constructie om de

koninklijke macht steviger te grondvesten. Daartoe voerde hij in 789 een
algemene eedverklaring in waarbij het
geboden was de koning, een door God
gegeven ambt, te gehoorzamen.' De
veranderende opvattingen over trouw
en gehoorzaamheid zullen zeker van
invloed zijn geweest op het modernere
'arrangement' tussen Karel en Grimoald.
Grimoald hield aanvankelijk woord.
In een met de hertog van Spoleto op
touw gezette veldtocht versloeg hij de
Byzantijnen. Hij lanceerde muntemissies op naam van Karel en voldeed de
jaarlijkse schattingen. In 791 nam
Grimoald echter afstand van zijn
beloften en toonde een vijandige
houding jegens de Franken. De
genoemde kloosters in Benevento, die
steeds minder Frankische invloed
ondervonden, konden van hun pohtieke
tweeslachtigheid profiteren door het
winnen van gunsten en giften.'"
De muntslag
De Karolingische muntpolitiek was
centralistisch. Sinds de munthervorming
in 754/755 onder Pippijn III was goud
als muntmateriaal officieel afgeschaft
en een zilveren penning {denarius) als
standaardmunt in omloop.'' Het muntrecht kwam uitsluitend toe aan de
koning. Karel de Grote zette deze
politiek voort en beëindigde de
emissies van enkele aristocratische
groten (Roland, Milo, Lambert). In
(Noord-)Italië handhaafde Karel nog
de muntslag op Langobardische grondslag, maar wel volledig op zijn naam.
Van de hertogdommen was Benevento
het enige met een zelfstandige muntslag,
met zekerheid vanaf hertog Gisulf I
(706-731). De muntproductie bestond
uit nabootsingen van Byzantijnse
gouden solidi en vooral tremisses.^^
Uiterlijke vormen en symbolen op
munten hadden betekenis en werden
algemeen begrepen. Een aspect was
bijvoorbeeld de haardracht en kleding,
die een bepaalde politieke of religieuze
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voorkeur konden uitstralen'': bij de
muntemissies vanaf Arichis II draagt de
beeldenaar een baard, die verwijst naar
de Byzantijnse voorkeur van het
hertogdom. De vorsten, en zeker ook
Karel de Grote, waren zich er terdege
van bewust dat de munt een geschikt
medium is om legitimiteit te tonen en
propaganda te voeren. Karels naam op
de munt vanaf 788 betekende onmiskenbaar een formele bevestiging van
zijn opperheerschappij. In zoverre week
Karel én in Italië én in Benevento niet
af van zijn algemene uniforme rijkspolitiek. De opgelegde jaarlijkse schatting kan als compensatie voor de
inkomstenderving uit de muntslag
worden beschouwd. Pikant is dat
Grimoald zijn eigen naam voluit naast
die van Karel vermeld heeft.''* De
omschriften op de gouden munten zijn
(zie afbeelding voorblad):

mentaal tot de periferie van het rijk.
De prioriteit van de Frankische koningen
lag in, tot het kerngebied gerekende,
Beieren, Saksen en Aquitanië waar
herhaaldelijk opstandige facties de kop
opstaken. Zodra de Frankische belangen
in Italië echt in gevaar kwamen en niet
langs diplomatieke wegen of met financiële subsidies konden worden veilig
gesteld, werd militair ingegrepen. In
dezelfde lijn waren de Frankische
koningen voorzichtig, soms terughoudend, om de pauselijke ambities te
honoreren." Het Italiëbeleid was
gericht op een geleidelijke maar wel
stellige frankisering, die bij het
krachtige Benevento in 791 voorlopig
halt maakte.

Conclusie
In 788 stonden de Frankische belangen
in Italië er uitstekend voor. De gevoerde
politiek van geleidelijke frankisering
voorzijde: +GRIM- VAL[d]D[v]x
keerzijde: DOM[inu]s CAR[O1VS] R[e]X; bleek tot op dat moment succesvol te
zijn. In 791, toen hertog Grimoald III
in de afsnede: vlc[toria].
Naast de traditionele typen introdu- van Benevento een eigen koers ging
varen, keerde het tij. Het hertogdom
ceerde Grimoald een denarius naar
lag op een kruispunt van de drie grootKarolingisch voorbeeld met Karels
machten Byzantium, Francia en de
monogram. De aanmunting op naam
van Karel in Benevento was slechts van Islam en manoeuvreerde daar handig
tussendoor. Voor de sterke arm van
korte duur, namelijk tot en met 791.
Karel de Grote lag Benevento iets te
ver weg om blijvend en dwingend op
Grenzen bereikt
te treden. Het boeiende krachtenspel
Het was voor de kroniekschrijver
Erchempertus in 886 al opmerkelijk dat aan de grenzen van het Karolingisch
Grimoald III onder voorwaarden munt- imperium heeft ons Iraaie tastbare
bewijzen in de vorm van munten
recht had verkregen." Karel beschikte
opgeleverd, die enig zijn in hun soort.
in 787 evenwel niet over veel alternaVoor het eerst in de Middeleeuwen
tieven; Er moesten maatregelen genogetuigden twee vorsten, de heer/koning
men worden tegen een oppositie op
en
zijn vazal/hertog, op de munt.
ruim 1600 kilometer afstand van Aken.
Aldus ontstond als het ware een zekere
Met dank voor de hulp en het commentaar van
ruimte om te onderhandelen. Daarprof. dr. M.B. de Jong en dr. A.J. van den Hoven
naast kan de kwestie niet los gezien
van Genderen van de Universiteit Utrecht bij de
worden van de algemene rijkspolitiek
totstandkoming van dit artikel.
inzake Italië.'* In de eerste plaats
hadden de Franken altijd een zekere
GERAADPLEEGDE LITERATUUR
weerzin gekend om met legers over de
E.A. ARSLAN, Le monete di Ostrogoti Longohardi e
Alpen te trekken, nooit een sinecure.
Vandali. Catalogo delle Civiche Raccolte NumismatiItalië (evenals Spanje) behoorde
che di Milano, Milaan 1978
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Willem Miles
Onlangs toonde een verzamelaar mij
een zilveren munt die zich als volgt laat
beschrijven:
vz: dubbele arend in een versiering
bestaande uit vier bogen, gescheiden
door vier naar buiten wijzende haken:
Omschrift: +MO( )(ST?.).COMITIS
kz: kruis, omgeven door twee regels
omschrift;
binnencirkel: WILLEM: MILES
buitencirkel: +NOMEN DOMIN ( )
BENEDICTV( )
Voorzover mij bekend is deze munt
niet eerder beschreven. De munt roept
een aantal vragen op:
1. Wat is dit voor munt?
2. Wanneer is deze munt geslagen?
3. Waar is deze munt geslagen?
4. Wie is de muntheer?
Hieronder probeer ik bovenstaande
vragen te beantwoorden. Het gaat hier
om een halve groot (ook wel tweederde
groot genoemd), van het type met de
dubbele arend. Dit munttype is
geïntroduceerd door Margaretha van
Constantinopel (1244-1280), gravin van
Vlaanderen. Vermoedelijk kort voor
1270 liet zij haar muntmeester voor het
eerst munten slaan op het gehalte en
het gewicht van de tweederde Tourse
groot, hetgeen overeen kwam met twee
Engelse sterlingen.' Op deze wijze
werd een gat in de muntreeks gevuld
en de emissie was een groot succes.
Onder graaf Gwijde van Dampierre
(1280-1305), zoon van Margaretha,
liepen gehalte en gewicht van de munt
snel terug. De stukken van Gwijde
wegen gemiddeld zo'n 2 gram (tegen
die van Margaretha 2,5 gram) en
gelden als halve groten. Deze munten
zijn nagevolgd door verschillende heren

in de Nederlanden^:
Kuinre:JanI(1317-ca.l336),
Koevorden: Reinoud I/II (1288-1315/
1315-1336),
Luik: Gwijde van Dampierre als voogd
(1291-1292) en Hugues de Chalon
(1296-1301),
Luxemburg: Henri VII (1288-1309),
Salm: Henri V (1297-1306),
Florennes: Thibaut de Lorraine (12811312),
Loon: Arnold (voor Loon of Chiny)
(1279-1323),
Hoorne: Willem IV (1264-1304).
De munt sluit aan bij de wat latere
varianten van het boven beschreven
type, dit gezien de keerzijde met het
kruis en het tweeregelige omschrift.
We hebben dus te maken met een
halve groot, geslagen ergens in de
Nederlanden aan het eind van de dertiende of het begin van de veertiende
eeuw. Vraag 1 is hiermee beantwoord.
Op de 2"= en 3"= vraag is al gedeeltelijk
een antwoord gegeven. Om het "waar"
en het "wanneer" nader in te vullen is
eerst een antwoord op vraag 4 noodzakelijk: "Wie is de muntheer?" "Miles"
betekent "ridder". Onze Willem voerde
daarmee een bescheiden titel voor een
muntheer uit de periode rond 1300.
De voorzijde vermeldt echter ook
"Comitis", "van de graaf'. We hebben
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WILLEM VAN DEN
NIEUWENHOF

Halve Groot,
V/2 vergroot

te maken met een ridder Willem, die in wordt echter dat Filips van Chieti
(de vijfde zoon van Gwijde) in deze
de Nederlanden rond 1300 munt slaat
periode als regent blijft optreden.'
en zich beroept op een relatie met een
graaf.
Verder kan Willem van Avesnes
genoemd worden, de zoon van Jan II
Het zou te ver voeren om hier alle
van Holland. Willem van Avesnes
adellijke geslachten in de Nederlanden
regeert van 1304 tot 1337 als Willem III
de revue te laten passeren, waarvan
geconstateerd moet worden dat er rond het graafschap Holland. Op 10 augustus
1304 verslaat hij in een zeeslag bij
1300 geen Willem te noemen valt die
Zierikzee Gwijde van Namen (een
als ridder en "van de graaf' gemunt
zoon van de eerder genoemde Gwijde
zou kunnen hebben.^ Er is een aantal
van Dampierre). Gwijde heerst van het
kandidaten te noemen. Allereerst is er
voorjaar van 1304 tot de genoemde
de eerder genoemde Willem FV van
zeeslag van 10 augustus in Zeeland. Hij
Hoorne. Van hem is een 2/3 arendsgroot bekend (2,2 gram). In het omschrift laat Tourse groten slaan te Middelburg.*
Willem van Avesnes is in maart 1304,
vinden we deze vorst echter terug als
kort voor de aanvang van de vijandelijkDNS WILL( )S DE HORNE, met andere
heden, tot ridder geslagen. Hij neemt
woorden: deze Willem voert de titel
op dat moment de regering waar voor
van " dominus", dat wil zeggen heer.
zijn zieke vader. Mogelijk slaat hij na
De titel miles in combinatie met
zijn overwinning munt te Middelburg
comitis valt bij deze heer van Hoorne
als ridder en zoon van de graaf. Dit
dan ook niet te plaatsen.
Ook bisschop Wllem II van Utrecht moet dan plaats hebben gevonden
tussen 10 augustus en het moment dat
(1296-1301) regeert in de juiste
periode. De combinatie van ridder met het aan Willem bekend wordt dat zijn
vader is overleden. Jan II sterft op
"van de graaf' lijkt in zijn geval echter
22 augustus 1304.'
weinig voor de hand te liggen.''
Willem van Dendermonde, de tweede
zoon van Gwijde van Dampierre
van Vlaanderen, is ook een mogelijkheid.
Gwijde van Dampierre is gedurende
zijn regeerperiode een aantal keren
gevangen gehouden door koning Filips
de Schone van Frankrijk. In de eerste
periode van gevangenschap van Gwijde
(1294-1295), treedt zijn oudste zoon
Robrecht van Béthune op als regent.
Tijdens de tweede periode van
gevangenschap van Gwijde wordt naast
Gwijde ook Willem van Dendermonde
gevangen gehouden. Slechts in de
periode van 16 mei 1304 (als Gwijde
terugkeert naar Frankrijk) tot 25 juni
1304 (wanneer hij na vergeefse pogingen om tot een accoord met de Franse
koning te komen datzelfde doet) is
Willem van Dendermonde op vrije
voeten, terwijl zijn vader en oudere
broer zich in Franse gevangenschap
bevinden. Algemeen aangenomen

Van Willem II van Pietersheim is
een Tourse groot bekend. Op deze
munt is sprake van DNI DE PETSEM.
Met andere woorden: Willem is hier
heer van Pietersheim. Onlangs is echter
een halve arendsgroot ontdekt met in
de omschriften:
Vz.: ( )0NETA( )VA:DE:P( )I( )

Kz. binnencirkel. +WILLEL (MI)LES
Deze munt zou aan Pietersheim toegeschreven kunnen worden.^ Daarmee
komen we enigszins in de buurt van onze
munt. Het "comitis" ontbreekt echter.
Als laatste en meest waarschijnlijke
kandidaat noem ik Willem van Gulik,
kleinzoon van Gwijde van Dampierre.
Alvorens in te gaan op de argumenten
die pleiten voor Willem van Gulik
volgt hier een korte schets van de rol
die hij in de Vlaamse geschiedenis heeft
gespeeld.'^
Na een slepend politiek en militair
conflict met zijn leenheer, koning Fihps
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de Schone van Frankrijk, wordt Gwijde
van Dampierre in mei 1300 tot overgave
gedwongen. Hij en zijn zonen Robrecht
van Béthune en Willem van Dendermonde
worden gevangengezet. In de loop van
1301 komen de Brugse ambachtslieden
onder aanvoering van de welbespraakte
wever Pieter de Conine in opstand
tegen hun stadsbestuur. Na een aanvankelijk succes moet de stad uiteindelijk
toch aan de Fransgezinden ("leliaards")
gelaten worden. De Conine gaat in
ballingschap.
De zonen van Gwijde, Jan en Gwijde
van Namen, eerder in 1294-1295 gevangenen van Filips de Schone, en hun neef
en kleinzoon van de graaf Willem van
Gulik, wiens oudere broer (ook Willem)
in 1297 in de strijd tegen de Fransen
gesneuveld is, proberen de graafgezinden in Vlaanderen te organiseren.
Het drietal zoekt daarbij contact met
De Conine.
Willem van Gulik (de jongere) is de
tweede zoon van Maria, dochter van
Gwijde van Dampierre en graaf Willem
van Gulik. Als tweede zoon was hij
voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Na kerkelijke waardigheden
bekleed te hebben te Maastricht en te
Luik studeert hij in 1300 te Bologna.
Op verzoek van zijn ooms voegt hij
zich in 1301 bij hen te Namen. Van dat
moment af draagt hij geen mis meer
op. Een tijdgenoot, de auteur van de
Annates Gandenses, beschrijft hem als
slank, mooi, geestdriftig, welsprekend
en verstandig, een aanvoerder van
formaat en een voorbeeld van moed,
enthousiasme en durf.'" Hij zou een
aantal tovenaars in zijn gevolg hebben,
van wie er één beweert hem onzichtbaar
te kunnen maken. In twee jaar tijd zal
Willem uitgroeien tot de mythische
held van het volk van Vlaanderen.
Mede op aandringen van de
Dampierres keert Pieter de Conine in
maart 1302 terug naar Brugge. Hij kan
zich nu beroepen op de steun van de
zonen van de graaf. De leliaards

ontvluchten de stad. Kort daarop leidt
de herinvoering van een stedelijke
belasting in Gent tot een machtsgreep
van de ambachten. Samen met De
Conine slaagt Willem van Gulik er in
om Sijsele en Male te veroveren. De
gebeurtenissen volgen zich nu in een
razend tempo op. De Fransen dwingen
de Bruggelingen tot overgave. Angst
voor represailles leidt er echter toe dat
de Bruggelingen in de nacht na de
intocht van de Fransen een slachting
aanrichten onder de bezetters. Op
23 mei keert Willem terug naar Brugge.
Hij weet beslag te leggen op de wapenrusting van zijn grootvader Gwijde. In
deze wapenrusting maakt hij een
diepe indruk op de Bruggelingen. Het
stadsbestuur geeft hem de titel van
Ruwaard. Een revolutionair elan maakt
zich meester van de Vlamingen. De
Brugse troepen veroveren, gesteund
door de lokale bevolking, grote delen
van Vlaanderen. Willem van Gulik
onderscheidt zich in deze strijd als een
verdienstelijk legeraanvoerder. Een
aantal belangrijke Franse steunpunten,
waaronder Kortrijk, wordt belegerd.
Filips de Schone reageert met het
sturen van een grote legermacht.
Het Franse en het Vlaamse leger
treffen elkaar op 11 juli 1302 bij
Kortrijk. Het Vlaamse leger bestaat
voornamelijk uit relatief licht bewapend
voetvolk. Het vindt tegenover zich een
schitterend Frans leger dat een groot
aantal zwaarbewapende ruiters telt.
Vóór de slag wordt een dertigtal volksleiders, waaronder De Conine, tot
ridder geslagen. Gwijde van Namen en
Willem van Gulik laten voor de ogen
van hun manschappen hun paarden
weggeleiden. Met een eenvoudige open
helm en bewapend met een piek en een
goedendag nemen zij plaats tussen het
voetvolk. Een krachtig gebaar.
Het resultaat is bekend. Het Franse
leger valt aan en wordt verpletterend
verslagen. Men schat alleen al het aantal gesneuvelde edelen aan Franse kant
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op 1500. Willem van Gulik komt niet
ongeschonden uit de strijd. Hij krijgt
een pijl in zijn maliënhemd en wordt
omver gereden door Godevaart van
Brabant (die aan Franse zijde strijdt).
Uiteindelijk moet men hem totaal uitgeput wegdragen. Het bloed stroomt
uit zijn neus. Zijn schildknaap trekt
daarna de uitrusting van zijn meester
aan. Roepend "Guulke is nog hier"
draagt hij nog bij aan het moreel van
de troep.
In 1303 treedt Filips van Chieti, de
vijfde zoon van Gwijde van Dampierre,
op als plaatsvervanger van de graaf.
Op 20 september 1303 wordt een
wapenstilstand gesloten die afloopt op
17 mei 1304. Gwijde van Dampierre
komt vrij op 14 december 1303. Aan
het eind van de overeengekomen
periode van de wapenstilstand is er nog
geen akkoord bereikt ten aanzien van
een meer definitieve vrede. Gwijde
moet zich, zoals afgesproken, weer
melden in
Compiègne als gevangene van de Franse
koning. Er wordt nog onderhandeld
over verlenging van het bestand.
Willem van Dendermonde blijft
daardoor tot 25 juni 1304 in Vlaanderen.
Dan meldt ook hij zich in gevangenschap.
De strijd laait weer op. Het Franse
en het Vlaamse leger treffen elkaar
opnieuw. Op 14 augustus 1304 wordt
de slag bij de Pevelenberg uitgevochten.
De Franse koning Filips de Schone
ontsnapt daarbij op miraculeuze wijze
aan de dood. Willem van Gulik raakt
met zijn legertroep te ver verwijderd
van de Vlaamse hoofdmacht. Hij sneuvelt, samen met al zijn manschappen.
Men heeft het lijk van Willem nadien
niet meer kunnen identificeren. Zou
zijn magiër hem hebben laten verdwijnen?
Zeker is dat nog jaren na de slag bij de
Pevelenberg veel eenvoudige Vlaamse
ambachtslieden er van overtuigd zijn
dat hun held er weer zal staan op de
dag dat de nood hoog zal zijn.
De Pevelenberg brengt de Fransen

geen duidelijke overwinning en op
23 september 1304 komt het opnieuw
tot een wapenstilstand, die in 1305 uiteindelijk leidt tot vrede. Graaf Gwijde
is dan inmiddels overleden. Robrecht
van Béthune keert na zijn vrijlating in
juH 1305 als graaf terug naar Vlaanderen.
Waarom zouden we de halve groot
toeschrijven aan Wllem van Gulik?
1. Tijd, plaats en titels kloppen.
2. Willem van Guhk heeft een groot
laten slaan te Dendermonde."
3. De regenten voor graaf Gwijde verwijzen op hun munten meermalen naar
hun familieband met de graaf. Dit geldt
zowel voor Filips van Chieti: "PHILIPPVS
: FILIVS : COMITIS : F L A N D R I E " als VOOr

Robrecht van Béthune, in de periode
1294-1295 regent tijdens de eerste
periode van gevangenschap van Gwijde.'Daarnaast zou het heel aardig zijn als
het hier gaat om een munt van Willem
van Gulik: de held van Vlaanderen.
De man die waarlijk de titel "Willem
Miles" mag voeren. Een titel die ook
gevoerd mag worden door de dappersten van het volk. De man die op de
dag van de Slag van de Gulden Sporen,
30 ambachtslieden tot ridder slaat en
die even later van zijn paard stijgt om
met het gewone volk de goedendag te
hanteren. De Wülem ten slotte die kon
verdwijnen om weer onverwacht terug
te keren; na 700 jaren als Willem Miles.
Te mooi om waar te zijn? De toekomst
zal het uit moeten wijzen op het moment
dat andere exemplaren van de bovenbeschreven halve groot opduiken. Er
zijn enkele alternatieven. Willem van
Avesnes zou tussen 10 en 22 augustus
te Middelburg als ridder en zoon van
de graaf van Holland gemunt kunnen
hebben. Gwijde van Namen had daar
immers eerder dat jaar gemunt. Een
mooi zegegebaar van Willem? Dezelfde
Willem zou vóór 22 augustus ook te
Zierikzee gemunt kunnen hebben en
tevens in 1304, het jaar waarin hij tot
ridder werd geslagen. Van maart tot
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Mogelijk is ook dat munt geslagen is te
augustus 1304 had Gwijde van Namen
Zierikzee, waar Willem van Avesnes
Zeeland grotendeels in handen, maar
zich in 1304 een tijd had verschanst.
Willem van Avesnes wist zich te handhaven in Zierikzee. Van der Chijs
Samenvattend hebben we van doen
schrijft een Tourse groot geslagen te
met een halve arendsgroot geslagen
Zierikzee zonder vermelding van een
rond 1300 in Vlaanderen door Wdlem
muntheer toe aan Willem III van Hol- van Gulik of Willem van Dendermonde,
land. Er is in deze periode dus mogelijk in Zeeland door Wdlem van Avesnes
gemunt te Zierikzee door Willem van
of in Pietersheim door Willem II.
Avesnes, nog niet als Willem III, maar
Gezien het ontbreken van een deel van
als zoon van de graaf.'^ Willem van
de omschriften bij de hier beschreven
Dendermonde is het tweede alternatief, munt is het mogelijk, dat deze bemaar dan moet hij tussen december
schrijving in de toekomst op basis
1303 en 25 juni 1304 regent zijn
van nieuwe vondsten kan worden aangeweest. Hij was op dat moment de
gescherpt.
oudste zoon van Gwijde op vrije
NOTEN
voeten. Aangenomen wordt echter dat
Filips van Chieti tot de terugkeer van
1 J. DE MEY Les mmnaies des comtes de Flandre,
Robrecht van Béthune als regent is blij1244-1SS4, Brussel 1985, 9-11 en v. GAILLARD
ven optreden. Tot slot is er nog Willem
Recherches de les monnaies des comtes de Flandre
Gent 1852, 122-123.
van Pietersheim. Hoewel ik geen relatie
met een graaf kan leggen is er, zoals
2 R. SERRURE Limitation des types monétaires flabovenvermeld, een halve arendsgroot
mands au moyen age, 1899, 140-147
J. DE MEY Repertoire des imitations des types monégevonden die mogelijk aan hem toe te
taires belges au moyen-age, Brussel 1988, 77-81
schrijven is en waarop sprake is van
A. PUISTER Munten der Oost-Nederlandse
WILLEL (MI)LES. Dit maakt hem tot een
heerlijkheden, De Florijn, 1972, 13-19 en 29-35
J.J. GROLLE Muntende ministerialen in Overserieuze kandidaat.
Terug nu naar vraag twee: het
wanneer. De munt is, zo durf ik op
grond van het bovenstaande te stellen,
geslagen tussen 1296 en 1319, in de
regeerperiode van Willem II van
Pietersheim. De kans is vervolgens
groot dat hij geslagen is tussen mei
1302, wanneer Willem van Gulik
zijn intrede doet in Brugge en eind
augustus 1304, als het bericht van
het overlijden van graaf Jan II van
Holland zijn zoon Willem van Avesnes
in Zeeland bereikt. Waar is de munt
geslagen (vraag 3)? In Vlaanderen, in
Zeeland of in Pietersheim (Belgisch
Limburg). Is het in Vlaanderen, dan
vermoedelijk te Aalst of Dendermonde,
de steden die niet tot het Franse leen
behoorden, of te Gent aan de goede
kant van de Schelde, of (minder aannemelijk) in het Brugge van de opstandige ambachtslieden. Wat betreft
Zeeland ligt Middelburg voor de hand.

Sticht en Holland gedurende de 13' en 14' eeww,
Amsterdam 2002, 128-130 en 170
R LUCAS Monnaies seigneuriales Mosanes,
Walcourt 1982.
3 Het voert te ver alle onderzochte literatuur te
noemen. Naast de werken genoemd in de
noten wil ik de diverse delen van het werk van
VAN DER CHIJS, de diverse jaargangen van
Revue beige de Numismatique, het Jaarboek
voor Munt- en Pcnningkunde en Jaarboek van
het Europees Genootschap voor Munt- en
Penningkunde noemen. Ook H. VANHOUDT
Atlas der munten van België, Herent 1996, De
Florijn, De Beeldenaar en De Geuzenpenning
werden bekeken.
4 Zie hiervoor RO. VAN DER CIIIJS De munten van
de bisschoppen, van de heerlijkheid en de stad
Utrecht, Haarlem 1859, 90-93, J. DE MEY Les
monnaies des évêques et de la ville d'Utrecht,
Wemmei 1991, 59 en J. VAN LENNEP De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland,
vijfde druk Amsterdam 1865, 81-100.
5 J.E VERBRUGGEN en R. FALTER 1302 Opstand
in Vlaanderen, Tielt 2002, 199-203 en
M. GIIEERARDIJN Vlaamse groot met leeuw
maar zonder naam van de graaf De Muntklapper jrg lOOi nr 3 22-26.
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6 c. VAN PETECiHEM Gui de Flandre, comte de
Zélande, et sa monnaie de Middelbourg Revue
beige de Numismatique')Tg 1881 260-270.

12 Voor een overzicht van de muntslag te
Vlaanderen kort voor en na 1302 zie A.
HAECK en M. GHRERARDIJN.

7 J. VAN LENNEP 101-106.

13 P.O. VAN DER CHIJS De munten der voormalige
graafschappen Holland en Zeeland (F laarlem
1858) 154-156; J.J. GROLI.K De muntslag van de
graven van Holland (Amsterdam 2000) deel I
93-104. Grolle vermeldt deze munt niet bij
Willem i n . Andere eerder door Van der Chijs
aan Willem III toegeschreven groten worden
door Grolle toegewezen aan Willem II van
Gulik-Berg (1360-1408).

8 De heer Aimé Haeck was zo vriendelijk mij
(na lezing van een eerdere versie van dit artikel) te wijzen op deze nog niet gepubliceerde
vondst.
9 De gegevens met betrekking tot het leven van
Willem van Gulik (de jongere) zijn ontleend
aanj.E VERBRUGGEN en R. FAITER.

14 Ik dank de heren Jos Benders, Aimé Haeck
en Jan Pelsdonk voor hun commentaar op
eerdere versies van dit artikel.

10 J.F. VERBRUGGE en R. FALTER 132.
11 A. HAECK De munten van het graafschap
Vlaanderen voor en na 1302 Jaarboek van het
Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 2001, 37.
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Boekbespreking

R. Hammer-Kiesow (ed.), D. Dxmmiler
en M. North, Silber, Gold und Hansehandel: Lübecks Geldgeschichte und
der Grosse Münzschatz von 1$33/31.
Lübeck, 2003. Gebonden, 190 pag.
ill. ISBN 3-7950-1254-6. Prijs € 9,80.
Bij graafwerkzaamheden in 1984 kwam,
na vier en een halve eeuw aan de grond
toevertrouwd te zijn geweest, uit een
bouwput de kas van een rijke handelaar
te voorschijn. De bijna 24.000 munten,
verborgen rond 1533/37 in de kelder
van een koopmanshuis in Lübeck,
weerspiegelen een momentopname
van het geldverkeer in deze Hanzestad
in de eerste helft van de 16"= eeuw.
De toenmalige waarde bedroeg 1.780
Lübeckse marken (nu ca. € 250.000).
De rond 865 verschillende muntsoorten
zijn afkomstig uit 84 munthuizen,
grotendeels gelegen in Noord-Duitsland.
Maar ook de Nederlanden zijn rijkelijk
vertegenwoordigd: binnen de in totaal
385 gouden munten in de schat vormt
het Nederlandse aandeel met 116 goudstukken de grootste groep. De rest van
de muntschat bestaat uit zilveren
munten. Opmerkelijk is dat al dit geld
verborgen is in een periode waarin
Lübeck zich in een ernstige crisis
bevond, die onder meer werd veroorzaakt door privileges van de Nederlanden,
zoals de afgedwongen vrije doorvaart
door de Sont die geheel paste in de
machtspolitiek van Keizer Karel V.
Lübeck was in de 16'= eeuw de
grootste (25.000 inwoners) en rijkste
stad van Noord-Duitsland en leidster
van de Hanzesteden. Daardoor vormde
ze eeuwenlang een machtsfactor in
Noord-Europa. De stad was een
belangrijk handelsknooppunt waar
grondstoffen en halffabrikaten via de

Oostzee binnenkwamen en waar via de
landzijde specerijen en andere waardevolle producten uit het oosten en
zuiden werden aangevoerd. Met andere
woorden, er ging veel geld om en het
in het koopmanshuis aanwezige kapitaal
was toen geen uitzondering, zoals door
de auteurs wordt aangetoond. Door de
wijdverbreide handelscontacten ging er
een rijke schakering aan muntsoorten
door de handen van de kooplieden. De
samenstellers van het boek hebben de
unieke kans gegrepen aan de hand van
de grootste muntvondst uit de Duitse
geschiedenis de rol van het geld in de
toenmalige samenleving in samenhang
met allerlei cultuurhistorische aspecten
te beschrijven. Omdat het boek het
vervolg is op een tentoonstelling tentoonstellen is een vorm van driedimensionaal visualiseren - is het in
woord en beeld aantrekkelijk en uitnodigend geworden. Het bestaat
eigenlijk uit twee gedeelten.
In het eerste gedeelte komen met het
geldwezen verwante aspecten in hun
onderlinge samenhang aan de orde.
Zo is er aandacht besteed aan de geldgeschiedenis van Lübeck van de
12"^ eeuw tot aan de sluiting van het
eigen munthuis in 1801. Oude houtsneden en andere illustraties tonen in
eigentijdse beelden o.a. de muntslag
vanaf 1329. We zien schuldbekentenissen,
zoals een oorkonde uit 1290, alsmede
een pagina uit het muntboek van de
Raad van Lübeck waarin goudaankopen
in Brugge staan opgetekend. Oude
stadsgezichten en kaarten zijn aangevuld met beeldmateriaal van de
handelsbetrekkingen naar Oost- en
West-Europa. Staatjes en grafieken
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BEN KOEVOETS

Afitü'erpin

tonen kwantitatieve vergelijkingen van
muntslag en muntsoorten tussen steden
en munthuizen enerzijds en de wereldproductie aan goud en zilver in de
zestiende eeuw anderzijds. Zonder de
goud- en zilvermijnen in Afrika en
Europa zou er in de eerste helft van
de 16*= eeuw geen muntslag in deze
metalen mogelijk zijn geweest. Illustraties
tonen de techniek van de winning, de
transportroutes en de verwerking. Beheer,
veiligheid en valsemunterij komen in
woord en beeld eveneens aan bod.
Met ons huidige Euromuntstelsel
kunnen we ons nauwelijks voorstellen,
dat er binnen Noordwest-Europa in de
I6e eeuw vele en ingewikkelde monetaire systemen naast elkaar bestonden.
De invloed van de in die eeuw ontstane
rehgieuze diversiteit en de daarmee
samenhangende binnen- en buitenlandse politiek vond zijn neerslag in de
diverse monetaire stelsels, tot op de
beeldenaars van elke afzonderlijke

munt. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat juist in die 16'= eeuw ideeën
omtrent monetaire samenwerking
opkwamen die we nu nog terugvinden
in de Europese Muntunie. Het gebrek
aan één uniforme munt zorgde voor
veel problemen. Geldwisselaars sponnen
daar garen bij. Voortdurend zijn er
pogingen gedaan om tot standaardisatie
van muntvoet en uiterlijk te komen. Zo
ontstond al vroeg (1379) de Wendische
Münzverein, aanvankelijk opgezet door
Wismar, Lüneburg en Hamburg.
Vervolgens sloten tientallen andere
steden, waaronder Lübeck, zich aan. In
dit veelkleurige boek zijn de gevonden
munten van de Muntunie steeds het
uitgangspunt voor interessante cultuurhistorische excursies. Als in 1669 de
rechten en plichten van de Raad van
Burgerij (stadsparlement) van Lübeck
schriftelijk worden vastgelegd, wordt
duidelijk hoe groot de invloed van de
rijke kooplieden op het stadsbestuur
en daarmee ook op het geldverkeer is
geweest. De stedelijke invloed op
muntstelsel en muntrecht verdween
eerst op de drempel naar de negentiende
eeuw. Toen werd ook het stedelijke
munthuis van Lübeck gesloten.
Het tweede deel van het boek gaat
nader in op de muntschat in zijn
regionale en historische context. De
vindplaats is in kaart gebracht en
gereconstrueerd. De eigenaar van
destijds blijft - ook na lang onderzoek
- een anonieme koopman of winkelier.
Interessant is het gevoerde proces
omtrent de vraag wie zich eigenaar
mag noemen van deze vondst: de
draglinemachinist als vinder, zijn baas
van het slopersbedrijf of de deelstaat
Sleeswijk-Holstein, de opdrachtgever
tot de bouw van een conservatorium
ter plekke.
Zowel de geografische ligging van de
munthuizen, de diverse muntheren, de
circulatieperiode van elke muntsoort als
de (procentuele) verdeling van de
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nominale waarden zijn in beeld gebracht.
De auteurs poneren daarbij de hypothese,
dat de samenstelling van de schat het
gevolg is van het tweerichtingsverkeer
van de handelsactiviteiten van de
eigenaar. Enerzijds voerde hij een groothandel in goederen die via de Oostzee
waren binnengekomen met steden zoals
Frankfurt, Neurenberg, Amsterdam en
Antwerpen (zie afbeelding), anderzijds
verkocht hij kleine partijen aan de
vele neringdoenden in Lübeck en
oostwaarts ver daarbuiten. De gouden
munten vertegenwoordigen 37% van
de waarde en het enorme aantal kleine
zilverstukken 60%. Slechts 3% van de
waarde bestaat uit zilverstukken van
daaldergrootte. Bij de goudstukken gaat
het om "volwaardige" munten, waarvan
de waarde werd bepaald door gehalte
en gewicht. Ondanks het feit, dat de
steden van de Wendische Münzverein
diverse Nederlandse gouden munten
verboden, bleven die toch hardnekkig
circuleren. Het gaat hier om hoorn- of
postulaatguldens van de Luikse en
Utrechtse bisschoppen en hun imitaties
uit de gewesten Friesland, Groningen
en Oost-Friesland. Deze waren van
laag gehalte en de hardnekkige populariteit zat hem dan ook in het feit dat ze
als "halve gulden" werden benut. De
angelot van zuiver goud, in Londen na
1509 op gezag van Hendrik VIII
geslagen, en de gouden excellente
(equivalent aan 465 Lübeckse penningen) van het koninkrijk Napels en
Sicilië zijn waarschijnlijk op één van
de handelsroutes dichter bij huis door
onze anonieme koopman opgepikt.
De groep van 45 grote zilverstukken waaronder vijf vroege Saksische
daalders - typeert de overgangsperiode
van gouden naar zilveren munten. Pas
na de verberging van de Lübeckse
muntschat zal de daalder zoveel terrein

winnen dat hij de leidende rol van het
goud in het betalingsverkeer gaat overnemen. De enorme hoeveelheid klein
zilvergeld wordt gevormd door
"onvolwaardige" munten waarvan de
zilverwaarde de circulatiewaarde niet
dekte. Zij vormen 98% van het totale
aantal zilverstukken; viervijfde is geslagen
in één van de vier steden van de
Wendische Münzverein. Nederlands
kleingeld ontbreekt. Wel is er een grote
variëteit aan muntjes uit Noord-Duitsland. Bijna de helft van het kleingeld
bestaat uit doppelschillingen, een kwart
uit witten en voorts uit een enkele
blaffert (resp. 24, 4 en 2 Lübeckse
penningen).
Voor wat betreft de Nederlandse
munten hebben de auteurs helaas alleen
gebruik gemaakt van deels verouderde
werken {Van der Chijs, ca. 1855 en
Van Gelder en Hoc, 1960). Hèt standaardwerk De Nederlandse Munten van
H. Enno van Gelder blijkt niet te zijn
geraadpleegd. Desondanks maakt het
boek een "deutschgründliche" indruk.
Lijsten van trefwoorden, afkortingen,
afgebeelde munten, verwijzingen en
een bibliografie ondersteunen de tekst.
AI met al is het boek door inhoud,
opzet en uitvoering uiterst aantrekkelijk.
De samenstellers verdienen een
compliment voor de wijze, waarop zij
een muntschat in zijn totale cultuurhistorische context hebben weten te
plaatsen. Een mooiere kapstok voor
cultuurhistorie kan men nauwelijks
bedenken. Ik hoop dat het Geld+Bankmuseum zich zal laten inspireren
door deze opzet. Hier ligt een
representatief voorbeeld klaar voor een
tentoonstellingsconcept voor de multidisciplinaire benadering van het thema
geld.
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Een onbekende hybride duit
Kampen 1644
Het jaar 1644 is bijzonder voor de
verzamelaars van koperen munten van
Kampen.
Purmer en Van der Wiel onderscheiden zes hoofdtypen waar het de
duiten van de stedelijke munt van
Kampen betreft.' Van die zes zijn er
twee uitsluitend bekend met het jaartal
1644.2 Purmer en Van der Wiel
beschrijven deze twee typen (7203 en
7204) als volgt:
vz.: klimmende leeuw naar links
gewend in een gesloten bladerkrans.
kz:. CAM / PEN / jaartal in een
gesloten bladerkrans met boven in
de krans het wapen van de stad. Zie
afbeelding 1.

^^^ÊÊÊt^

^^B^^

-^^^h

MÊÊÊ^^.

^^BS^a ^^^^H

^^f ^^P^

1

Afl. 1: Kampen, duit

1

1644 (PIV 7203)

1
1
1

Vz.: stadswapen in een gesloten bladerkrans.
Kz.: CAM / PEN / jaartal in een gesloten bladerkrans.
Zie afbeelding 2.

Afbeelding 3 toont de lezer van dit
blad een voorzover mij bekend niet
eerder gepubliceerde duit van Kampen
uit het bijzondere duitenjaar 1644. Het
betreft hier een hybride munt waarbij
de voorzijde van type 7204
gecombineerd is met de keerzijde van
7203. De munt laat zich daarmee als
volgt beschrijven:
Vz.: stadswapen van Kampen in een
gesloten wapenkrans.
Kz.: CAM / PEN / jaartal in een gesloten bladerkrans met boven in de krans
het wapen van de stad.

^gf

jd^^k.,

1
1

J^^W^^^^^IF^
^K^^Wi^i^^s^'Sb^

^ ^ ^

.^É^^H^

i^H^H^^H^
^^^H^^^^^^^^^B

w^^^BI
l^sSm
^^^^^^^r
^^mÊS^F
^^^^^

^^H^^

AJb. 2: Kampen, duit

1644 (PW 1204)

Purmer en Van der Wiel melden nog
een variant van hun nummer 7204,
waarbij de voorzijde een gekroond en
versierd wapenschild vertoont (7204.1)
en een variant waarbij in het stadswapen
van Kampen het wapenschild in de
stadspoort ontbreekt (7204.2).'

NIEUWENHOF

Hierbij hebben we te maken met een
munt die opvalt doordat het
stadswapen zowel op de voorzijde als
op de keerzijde is afgebeeld. Het blijft
overigens raadselachtig waarom zo
sterk is gevarieerd met de stempels uit
1644. Mogelijk stimuleert de publicatie
van de hierboven beschreven munt één
van de lezers tot een nader onderzoek. •

I^^^^H^^p^. \
^t^S^^^w
^^^^^^

^HRk

^B^^HE^^^Hi
^^^^^^^^r

4/^' ^' i^"'?™.

^^^^^^^

hybride duit 1644

NOTEN

'É0Ê8^^».

WILLEM VAN DEN

1. D. PURMER en H.J. VAN DER WIEL Handboek van
het Nederlands kopergeld 1523 - 1191, Vriezenveen 1996, 139-142.
2. Verkade beschreef deze twee typen reeds:
P. VERKKDV. Muntboek, Schiedam 1848, 178,
nummers 908 en 909, pi. 167 fig. 3 en 4.
Zie ook P.C DE VRIES en H.J. VAN DER WIEL
Muntboek van de steden 1S16 -1195, Rotterdam
1965, 50.
3. Zie D. PURMER en H.J. VAN DER WIEL op p 141.
w.s. BOS Oord en Duit in Noord en Zuid
Zwolle, 1995 48-49, geeft een afbeelding van
het nummer 7204.1 van Purmer en Van der
Wiel.
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Penningnieuws

A.AJ. SCHEPPERS

Enveloppe met eerste
schetstekejimgen

haar inspanningen kunnen vakgenoten
jaarlijks nieuwe kennis uitwisselen op
bijeenkomsten georganiseerd onder de
vlag van het International Committee
Christiane Logie, inspecteur-generaal
for Money and Banking Museums
bij de Nationale Bank van België te
Brussel, maakte op 1 maart 2001 gebruik (ICOMON), één van de 26 internationale
comités van de aan UNESCO geaffilieerde
van een regeling voor vervroegd uittreden. Christiane was belast met onder International Council of Museums (KXJM).
andere de leiding over het Museum
Zoals we van haar gewend zijn,
voor Geld en Geschiedenis. Binnen
zullen we van Christiane Logie blijven
België was zij een van de grote stimula- horen. Al vóór haar uittreding nam zij
toren op het gebied van manifestaties
een nieuwe uitdaging aan, namelijk de
op het terrein van de numismatiek en
zorg voor de monumenten. Via Blue
de penningkunst. Diverse onderzoeken Shield België zal zij zeker op die plaatnaar de monetaire geschiedenis van
sen verschijnen, waar zij denkt het
België, maar ook naar die van de
beste te kunnen pleiten voor haar zaak.
Bourgondische of Habsburgse NederAls dank voor haar inzet op
landen, zijn door haar geïnitieerd of
nationaal en internationaal terrein en
gesteund en werden via tentoonals stimulans voor haar nieuwe activistellingen en fraaie publicaties aan
teit hebben enkele vrienden en collehet pubhek aangeboden. Ook bij
gae het plan opgevat een penning te
vernieuwende initiatieven op het
laten maken. Om uitdrukking te geven
terrein van de moderne penningkunst
aan het internationale karakter van
was zij vaak een stimulerende kracht.
Christiane Logie's werk is de in
België woonachtige Nederlandse
Op internationaal niveau heeft
medailleur en edelsmid Marit HertzdahlChristiane Logie zich altijd als een
Hartman gevraagd een ontwerp te
bindend element opgesteld. Dankzij
maken.' Bekend was dat het werk
van Marit Hertzdahl zeer in de smaak
valt bij Christiane Logie, dus daarmee was al een deel van het succes
gegarandeerd.
Raf van Laere, toen werkzaam in het
Munt- en Penningkabinet van de
Provincie Limburg te Tongeren (B),
had op zich genomen de eerste gesprekken
met de medailleur te voeren. Uit dit
contact kwamen de eerste schetsontwerpen
voor de te produceren penning.
Marit Hertzdahl moest werken aan
de hand van foto's die ofwel ergens
voorradig waren ofwel speciaal voor
deze opdracht in het geheim nog even
MARIT HERTZDAHL-HARTMAN
ONTWERPT CHRISTIANE LOGIE PENNING
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snel gemaakt waren. De productie van
de penning moest een verrassing
blijven.
Als medeopdrachtgever heb ik Marit
Hertzdahl gevraagd een paar aantekeningen over het ontstaan van deze
penning te maken. Hieronder volgt een
uitwerking van deze aantekeningen:
Ik moest het naar foto's doen, want
het was een verrassing. Het was een
fijne opdracht. Christiane Logie heeft
een markant gezicht. Ik ken haar, dat
is prettig, omdat je dan de uitstraling
kent. Een sympathieke, charmante,
intelligente vrouw, zelfbewTist. Ik heb
grote bewondering voor haar. Ik
bezocht haar eens in haar kantoor,
wat op zichzelf een belevenis is. Daar
zit ze dan tussen een gigantische wanorde van schitterende kunstvoorwerpen, boeken en papieren, waar alleen
zij de weg in weet. Heel klein lijkt ze
achter een enorm bureau.
Een portret moet lijken.
Probleem was wel of geen bril. Zonder bril kreeg ik een betere gelijkenis
van het gezicht. Ik heb ook nog
geprobeerd bril in de hand, maar dan
krijgt de bril ineens extra aandacht in
plaats van minder.
Ik dacht meteen aan een penning
waar ze met hand of handen op zou
staan. Ik wou er een zekere vrouwelijke elegance in brengen.
Ze heeft de museumcollectie opgebouwd en de bibliotheek gesticht.
Beide wilde ik laten zien. Ze toont
een penning en tevens een boek als
een basisvorm van de penning.
Van de twee handen die ik eerst had
gepland, heb ik er een weggelaten
om meer rust in de penning te krijgen. Ik wil altijd een soort
ademruimte in het vlak.

(modelline), wat het voordeel heeft
dat het zacht is en blijft, zodat je
steeds verder kunt gaan. Zo nu en
dan maakte ik een gipskapje om weer
het uitgangspunt te hebben om
opnieuw te kunnen beginnen als je
het al doende weer eens verpest had.
De modelline kun je dan weer in het
negatieve gipskapje drukken en dan
kun je weer verder. Soms maakte ik
ook gipspositieven, die ik dan weer
bewerk. Het uiteindelijke gipspositief
wordt na het af- en bijgewerkt te
hebben en van schellak te hebben
voorzien naar de gieter gebracht.

De penning is op een diameter van
ongeveer 90 mm gegoten in brons bij
Binder te Haarlem in een oplage van
50 exemplaren. De oplage was bepaald
door de inschrijving op de ter verkoop
aanbieding aan de leden van ICOMON
en enkele relaties van Christiane Logie.
Medailleur Marit Hertzdahl-Hartman
heeft de penning eigenhandig voorzien van haar persoonlijk merkteken
in de rand.
De inschrijvers kregen voor € 85,een bronzen herinnering aan hun zo
actieve collega en boden Christiane
Logie met een kleine financiële impuls
Ik heb veel voorschetsen gemaakt om bovendien de gelegenheid haar
haar als het ware in de vingers te krijgen. activiteiten voor de monumentenzorg
van de grond te tillen.
Ik werk daarvoor in plasticine
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De penning zelf werd Christiane aangeboden tijdens één van de avondsessies
van het ICOMON Congres 2001, gehouden van 1 tot 6 juli te Barcelona,
onder dankzegging voor alles wat zij
voor ICOMON en de internationale
beoefening van de monetaire geschiedenis
en numismatiek heeft betekend.
Er zijn nog enkele exemplaren van
de penning beschikbaar. Bent u geïnte-

resseerd in deze portretpenning van
Marit Hertzdahl-Hartman, in een herinnering aan Christiane Logie of wilt u
haar activiteiten voor Blue Shield mede
ondersteunen, meldt u dan schriftelijk
bij R. van Laere, Rozenstraat 22,
B-3500 Hasselt België (ook mogelijk
via rafvan.laere@pandora.be)

Uiteindelijke versie in
brons 0 mm

NOOT
1 Zie voor ccn overzicht van het werk van Marit
Hertzdahl-Hartman A. NlELi\VF.NDi\M in De
Beeldenaar 2\ (1997) p. 550-552.
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Veremgingsmeuws
Voorjaarsbij eenkomst KNGMP
te Thorn
Net als 36 jaar eerder was het Genootschap op 24 april 2004 te gast in het
Limburgse Thorn, het "witte stadje"
met een rijk historisch verleden.
Kasteelhoeve "De Grote Hegge"
vormde de locatie van de voorjaarsvergadering en een tweetal lezingen.
De vergadering verliep voorspoedig.
Voorzitter Frans Weijer bedankte
Albert Scheffers voor zijn jarenlange
inzet als voorzitter van de Stichting De
Beeldenaar. De notulen, jaarverslagen
en de begroting werden vastgesteld.
Acht nieuwe leden mochten worden
verwelkomd. Theo Nissen, projectmanager bij De Beeldenaar, lichtte in
hoofdlijnen het plan toe om dit blad
conform de oorspronkelijke planning te
laten verschijnen. Voorzitter Frans
Weijer en vice-voorzitter Marcel van
der Beek werden herbenoemd, Jos
Benders nam de vacature van Erik van
der Kam in.

twaalfde eeuw tot een zogenaamd
"wereldlijk stift": een kloostergemeenschap van adellijke dames. Vaak traden
de vrouwen als jongedames in om na
verloop van tijd te trouwen.
De eerste munten zouden stammen
uit de elfde eeuw. Deze toeschrijvingen
zijn echter onzeker. Niet ter discussie
staat de muntslag van abdis Margaretha
van Brederode (1531-1577): in de
woelige periode 1555-1557 liet zij voor
het eerst munten. Een breed scala aan
gouden en zilveren munten werd
geproduceerd. Zoals gebruikelijk voor
hagemunten waren die vaak gemodelleerd naar van elders bekende voorbeelden, maar bevatten ze minder goud c.q.
zilver dan deze voorbeelden. Hoewel
ook enkele kleine denominaties bekend
zijn, sloeg men hoofdzakelijk daalders:
daarop was blijkbaar de meeste winst te
behalen. De muntslag leidde vanaf
1561 tot juridische perikelen. Toch
werd onder meer in 1563 op grote
schaal doorgemunt. In 1567 werd
bepaald dat Thorn zich, net als veel

Na de vergadering presenteerde ons lid
Tom Passon in vogelvlucht de muntslag
van de abdissen van Thorn. De lezing
was gebaseerd op Passons overzichtswerk De muntslag van de Rijksabdij
Thom (Zutphen 2003), blijkens de
ondertitel een "Opzet tot het komen
van een volledige catalogus van de
munten te Thorn geslagen". In de vergaderlocatie waren ook enkele
prachtige Thornse munten uit de collectie van een lid te bezichtigen.
De abdij Thorn zou in 992 zijn
gesticht door graaf Ansfried en zijn
vrouw Hilsonde. Het vrouwenklooster
ontwikkelde zich in de loop van de
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Voorzitter Frans
ïVeijer feliciteert
Jos Benders met
zijn henoe?ning tot
bestuurslid

naam van abdis Anna van der Marck
(1604-1631) gemunt. Nu ging het
echter om de kleinere denominaties,
van schellingen van vier stuivers tot
kopergeld als duiten en oorden.
Na de lunch ging Raf Van Laere, bibliothecaris te Hasselt en actief numismaat,
met zijn lezing Offiicié'le Munt - Hagemunt
- Valse Munt, Waar begint valsemunterij?
dieper in op de muntslag in de Maasregio. Uit deze streek zijn een dertigtal
muntatehers bekend. Lokale heren
probeerden om economische- en status
redenen te laten munten. Vaak is niet
duidelijk of hier sprake is van officiële
muntslag, hagemunterij of valsmunterij.
Aandachtig puUick andere muntende steden en heren in Soms bezat men muntrecht, maar men
probeerde dit ook wel af te leiden uit
het huidige Nederland, aan de
andere rechten, zoals het tolrecht. Men
muntwetten van het Rooms-Duitse
claimde dan te mogen munten, maar
Rijk moest houden. In 1569 en 1570
de basis van het muntrecht was
werden weer veel daalders en halve
omstreden. Hetzelfde betreft hun
daalders geslagen. Kort daarna is de
producten: die voldeden zelden aan de
muntslag gestopt, althans voorlopig.
Op initiatief van muntmeester Hendrik daaraan te stellen eisen.
RafVanLaere
Wijntgens is vanaf 1613 weer op
De vage grens tussen hagemunters
en valsmunters bleek toen uit de valsmunterswerkplaatsen die in de kastelen
van Kessenich en Rekem (Reckheim)
zijn ontdekt. Ook was er sprake van
uitgebreide netwerken van producten,
transporteurs en afnemers. Van Laere
pleitte voor meer onderzoek naar het
monetaire belang van valsmunters en
hagemunters: het bestaande beeld van
de muntcirculatie is grotendeels gebaseerd op de productie van officiële
ateliers, maar hoe belangrijk waren de
andere munten? Detailonderzoek naar
munten die veel zijn vervalst, zou ons
meer kunnen leren over het relatieve
belang van valse munten.
Het officiële programma werd besloten
met een korte rondleiding door het
zonnige Thorn. Hierin waren opgenomen een diavoorstelling en bezoeken
aan de abdijkerk en het museum Het
Land van Thorn. Vervolgens was er
een borrel en afsluitend diner.
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Adressen verenigingen
KONINTCLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
M U N T - EN PENNINGKUNDE

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.n!
Postbank 31187 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISMATISCHE
KRINGEN

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

VERENIGING VOOR PENNINCJKUNST

Informatie over hdmaatschap, adreswfijzigingen.
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
MUNT- EN PENNINGKABINET
TE SURHUISTERVEEN
De penning als intiem kunstwerk
15 juni tot en met 27 augustus 2004
Onder de titel De penning als intiem
Kunstwerk presenteren elf Nederlandse
medailleurs en een kunstschilder zich
in het knusse museum in het Friese
Surhuisterveen. De medailleurs Elly
Baltus, Toky Bautz, Henk van Bommel,
Barbara de Clercq, Eddy Gheress,
Carla Klein, Miep Maarse, Wilfried
Put, Adri van Rooijen, Nynke Schepers
en Fiona Zondervan tonen er hun
penningen, terwijl de Amsterdamse

kunstschilder Arnaldo er aquarellen laat
zien die alle geïnspireerd zijn op
klassieke munten. De tentoonstelling
geeft een overzicht van wat er zich op
dit moment op het terrein van de penningkunst in Nederland afspeelt.
Voorts zijn er een aantal ontwerpen van
penningen en penningachtige objecten
in diverse materialen van de Vereniging
voor Penningkunst te zien.
Munt- en Penningkabinet
Surhuisterveen, Jan Binneslaan 9a,
9231 CA Surhuisterveen. Openingstijden: di. t/m vrij. van 14.00 tot 17.00 uur
(groepen op afspraak). Toegang gratis.
Inlichtingen bij de heer G. Knol,
tel. 0512-305963. ...

MUNTMANIFESTATIE 2004
Op zaterdag 18 september a.s. vindt in Assen de grootste Muntenbeurs van Nederland
plaats. Behalve munten uit alle tijden, vindt u ook een ruime keus aan penningen en
bankbiljetten. Aan dit jaarlijkse evenement zorgen zo'n 80 deelnemers uit 10 landen samen
voor een in Nederland ongekend numismatisch aanbod.

Eén en ander vindt plaats in Hotel Van der Valk (aan A28, afrit 33).
Er is ruime gratis parkeergelegenheid. Zaal geopend 10.00 - 16.00 uur.
Voor alle aanvullende info, zie www.muntmanifestatie.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-veiiingen-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 HFiT HART VAN EUROPA

Kelten, Grieken, Romeinen, Byzantium en Oosterse wereld.
IV'Iiddeleeuwen en moderne tijden. Penningen en jetons.

JAARLIJKS HOUDEN WIJ 4 \'EILINC;EN EN
VERZENDEN WIJ 4 LIJSTEN AAN \^ASTH PRIJZEN.

Jean Eisen & ses Fils s.a.
Tervurenlaan 65
B-W40 Brussel
Tel : 32.2.734.63.56
Fax: 32.2.735.77.78
mfo@elsen.be
www.elsen.he
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Mun tdandeC Verschoor
C^especiaCiseercfin de betere kyvaüteiten van:
'Historie- en 'FamiCiepenningen in ziCver en goud
(provinciale- en
%pninkrij^niunten

ZEELAND. Vlaamse nobel 15H4.
Vz. Vorst met zwaard en Zeeuws wapenschild in een schip, op de achtersteven vlag met zwemmende leeuw.
OOT.sc/?r///.DOM-l-NE.SERVA.NOS.PERIMVS.-.ZEL.
Kz. Leliekruis binnen een polylobe met rozet in het hart, gekroonde luipaarden in de hoeken.
OOT.V(:/;ny?.MONETA.NOVA.AVREA.COMIT.ZELAND.84.
Delm.873: 6.83 gram.

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

Onze t
c;,/f'ling
»

OVERWEEGT U
UW VERZAMELING
TE
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

iüS

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

Internet:

www.nmv.nl

"^
\

^r^

w^

m t i! 1

Laurens ScfiuCman b.v,
numismaat — gedvpCome-erd veiCingfiouder — Beëdigd ta?(ateur
(BrinliCaan 84a • 1404 QM 'Bussum

MUNTEN «fe 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 iSi GARANTIE
Alle door ons verkochte stukken
garanderen wij op echtheid, kwaliteit
en juiste toeschrijving. Daarom zijn
wij wereldwijd een begrip!

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

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

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

Stelt u zich als numismatisch geïnteresseerde het volgende eens voor. Vier
voetbalvelden waar bakken met rijksdaalders, guldens, kwartjes, dubbeltjes
en centen tot vijf meter hoogte liggen
opgeslagen. Dat was de werkelijkheid
in het Opslag- en Distributiecentrum
in Lelystad ten tijde van de invoering
van de euro. Daar lag een geweldige
hoeveelheid guldenmunten opgeslagen.
Munten die lagen te wachten op
vernietiging.
Op 1 januari 2002 nam de euro de
plaats van de gulden in als wettig
betaalmiddel in Nederland. De invoering
van de euro ging met een grootschahge
publiciteitscampagne gepaard. De
productie en distributie van de euromunten en -biljetten zal weinigen
ontgaan zijn. Van overheidswege kreeg
iedere inwoner van Nederland boven
de zes jaar zelfs een speciale informatiekaart met euromunten uitgereikt,
om de acceptatie van de munten te
verhogen en om het betalingsverkeer te
versoepelen.
Over de ontwikkeling van de euromunten zijn diverse publicaties verschenen. Zo zijn er boeken verschenen
over de verschillende ontwerpen waaruit een keuze gemaakt is. Verder is er
volop aandacht geweest voor de prestatie
die de Koninklijke Nederlandse Munt
geleverd heeft rond de productie van
de miljoenen nieuwe euromunten. En
ook de logistieke operatie die ervoor

gezorgd heeft dat in heel Nederland op
tijd euromunten en -biljetten beschikbaar waren, heeft voorzover uit veiligheidsoverwegingen verantwoord was,
de publiciteit gehaald.
Toch is er een aspect rond de invoering van de euro dat tot op heden
niet prominent in de publiciteit is
gekomen. Er werden namelijk niet
alleen nieuwe euromunten uitgegeven,
er werden tegelijkertijd ook guldenmunten ingenomen. Guldenmunten die
niet opnieuw in de geldcirculatie
mochten worden opgenomen en dus
'ontwaard' moesten worden. Een project
dat zijn weerga niet kent in de numismatische geschiedenis in Nederland.
Dit themanummer geeft u als lezer
van De Beeldenaar een blik achter de
schermen bij de unieke operatie rond
de ontwaarding van de ingeleverde
Nederlandse guldenmunten.
Deze Beeldenaar is een speciale
Beeldenaar. Verantwoordelijk voor het
verhaal over de ontwaardingoperatie
is Erik van Schouwenburg, hij was als
plaatsvervangend algemeen directeur
van de Koninklijke Nederlandse Munt
tussen 1998 en 2000 nauw betrokken
bij de europroductie en in 2002 en
2004 verantwoordelijk voor het ontwaardingproject in Lelystad. De redactionele verantwoordelijkheid voor de
uitgave van deze speciale Beeldenaar
ligt bij de Koninklijke Nederlandse
Munt en Het Geld-+Bankmuseum.

Bij de voorplaat
Het resultaat van de ontwaarciingsoperatie: 'gewokkelde' Nederlandse guldenmunten.
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De opdrachtverstrekking

Tijdens de officiële omwisseling van
de gulden naar de nieuwe euromunten
zijn vanaf januari 2002 circa 3 miljard
guldenmunten ingeleverd met een
gezamenlijk gewicht van ongeveer
13.000 ton ofwel tweemaal het gewicht
van de Eifeltoren in Parijs. Deze munten
werden door De Nederlandsche Bank
ingezameld en afgerekend met in
hoofdzaak de Nederlandse commerciële
banken. Na ontvangst werden deze
guldenmunten in het Opslag- en
Distributie Centrum (üDC) te Lelystad
opgeslagen.
Naar aanleiding van een schriftelijke
opdracht van het ministerie van
Financiën op 21 februari 2001 aan de
Koninklijke Nederlandse Munt, werd
door hen een onderzoek verricht naar
de wijze waarop de uit circulatie te
nemen guldenmunten het best waren
te ontwaarden en te verhandelen tegen
een maximale opbrengst. Diverse
scenario's werden door de Koninklijke
Nederlandse Munt beschreven. In april
2001 werd door de Koninklijke Nederlandse Munt een 'projectplan ontwaarding
van de Nederlandse gulden' aan het
ministerie van Financiën aangeboden.
De inhoud van het 'projectplan'
omvatte onderbouwde voorstellen over
de aan te schaffen apparatuur en de
daarbij behorende op- en afbouw van
de gehele installatie en de benodigde
projectorganisatie met daarmee gepaard
gaande (operationele) kosten. In het
projectplan was verder de meest
wenselijk geachte tijdsduur van de
uitvoeringsfase opgenomen en gaf het
een kwantificering van mogelijke
risico's en de voorstellen tot beperking
van deze risico's.

Van onze parlementaire redactie
^-n^.^^'Z
DEN HAAG, dinsdag
Minister Zalm (Financiën) gaat de vele honderden miljoenen guldenmunten die deze
maand terugkomen uit winkels, cafés en restaurants voorlopig opslaan in Lelystad.
De bewindsman
Zalm verklaarde
wil het oude geld
zich gisteren 'een
niet o verhaast gaan
gelukkig
mens'
vernietigen en op
omdat de entree
de schrootmarkt
van de euro in Neverkopen, omdat
derland zo soepel is
de opbrengst van
verlopen.
„Het
het nikkel en kogaat allemaal veel
per dan nog wel
sneller dan we hadeens tegen zou
den durven hokunnen vallen.
pen", aldus de bewindsman , die verOp dit moment
wacht dat eind dewordt nog gezocht
ze week vrijwel
naar een bedrijf
niemand meer met
dat de guldens kan
guldens betaalt.
vernietigen, zodat
het restmateriaal
Alleen eind voriminder streng bege week dreigde
• Zaim
waakt hoeft te
volgens de be...niet overhaasten
worden. ,,Wc hebwindsman
even
ben de tijd. Het belangrijkste een probleem door een tekort
is dat het zo goedkoop moge- aan wisselgeld. „Er is toen
lijk voor de Staat gebeurt."
even overwogen de burger via
Omdat ook in veel andere een extra campagne op te roeEuropese landen oude munten pen vooral met de pinpas of geworden .vernietigd is het voor past te betalen, maar dat bleek
een optimale opbrengst waar- achteraf toch niet nodig", alschijnlijk beter de schrootgul- dus Zalm.
dens pas over enige tijd te verkopen, zodat de nikkelprijs
niet te veel onder druk komt te
staan.

Begroting
In de begroting voor dit jaar
verwacht Zalm bijna 25 miljoen euro (55 miljoen gulden)
voor de verkoop van het metaalschroot van de oude guldens te kunnen ontvangen.
Om de munten snel te kunnen vernietigen wacht overigens nog wel een fikse uitzoekklus. Veel winkeliers hebben
de oude munten namelijk ongesorteerd afgeleverd, waardoor de stuivers, kwartjes en
dubbeltjes door elkaar zitten.
Met name de stuivers mogen
niet met het nikkel mengen.
De Nederlandsche Bank
riep winkeliers gisteren opnieuw op de oude munten
goed te scheiden en wees op de
beloning van 11 euro per volle
gesorteerde zak munten die
wordt aangeleverd.
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hron: De Telegraaf, jamiari 2002

OVEREENKOMST
1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door drs. W.J. Bos, Staatssecretaris van het
ministerie van Financien, hierna te noemen: de Staat;
2. Koninklijke Nederlandse Munt N.V., statutair gevestigd te Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door
ir. M.T. Brouwer, algemeen Directeur, hierna te noemen: KNM^
o^renwegende dat:
1. KNM in opdracht van de Staat een onderzoek heeft uitgevoerd naar de ontwaarding van de
definitief uit circulatie te nemen guklenmunten;
2. KNM de uitkomsten van het onder 1 bedoelde onderzoek heeft vastgelegd in het "Projectplan
Ontwaarding Nederlandse Gukjen', alsmede in twee brieven, gedateerd 18 en 21 decemtier 2001,
met als kenmerk 0012 M8/ah respectievelijk 0013 MB/ah,
3. de Staat op basis van de documenten zoals twdoeld in het gestekje onder 2 een voorkeur heeft
uitgebroken voor scenario 3, welk scenario onder meer voorziet in een finale afronding van het
ontwaardingsproject op uiteriijk 31 december 2004;
4. KNM aansluitend op de beëindiging van het onder 1 bedoelde onderzoek op 7 febmari 2002 een
offerte heeft uitgebracht voor voomoemd scenario 3;
5. de Staat de onder 4 vermelde offerte heeft geaccepteerd onder de voorwaarde evenwei dat de te
maken afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst
verklarentenaanzien van de ontwaarding van guldenmunten het volgendetezijn overeengekomen.
Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder
1. documenten

het 'Prtijectptan Ontwaarding Nederlandse Gulden" dat KNM in
september 2001 inclusief het rapport "Assessment of the Nickel Market
For Disposal of Coinage Prepared for Royal Dutch Minf aan het
ministerie van Financien heeft gepresenteerd alsmede twee aan het
ministerie van Financien gerichte brieven van KNM d.d. 18 en 21
december 2001 met als kenmerit 0012 MB/ah respectievelijk 0013
MB/ah;

2. DNB

de Nederiandsche Bank NV.:

3. ODC

Opslag- en Distributiecentrum in Lelystad;

4. scenario 3

het op pagina 24 van het 'Projectplan Ontwaarding Nederlandse Gukjen'
beschreven scenario voorde ontwaarding van guldenmunten;
het materiaal van de oorspronkelijke gukjenmunten dat na ontwaarding
overislijft
staal.

/

nm 1

M

Artikel 15 Slotbepalingen
1. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als "Overeenkomst ontwaanding guldenmunten".
2. Deze overeenkomst kan in onderiing overleg tussen partijen bij onderhandse akte wonJen
gewijzigd.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud,

Delen van de overeenkom.^ tussen het
ministerie van Financiën
en de Koninklijke
Nederlandse Munt

Den Haag. 2 8 FEB. 2002

Utrecht,

^S

Pjoru^fi

De Staal der Nederlanden.

Koninklijke Nederlandse Munt N.V.

ir. M.T. Brouwer
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Een en ander resulteerde in een
opsplitsing van het projectplan in twee
deelplannen, te weten,
a) de ontwaarding van circa 13.000 ton
munten tot schroot, en dit te
verkopen op de internationale
schrootmarkt;
b) het op het juiste tijdstip aanbieden
van het schroot op de markt met als
doelstelling maximalisatie van de
opbrengst.

Op 28 februari 2002 werd door de
Koninklijke Nederlandse Munt de officiële opdracht ontvangen van het
ministerie van Financiën en kon daadwerkelijk met de engineering voor dit
unieke project begonnen worden.
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OVERWEEGT U
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of realisatie via onze

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

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

Internet:

•
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Wanneer en waar?

Na de invoering van de euro in Neder- naar de nikkelmarkt "Assesment of the
land op 1 januari 2002, kunnen de oude nickel market for disposal of coinage"
uitgevoerd door de firma Brook, Hunt,
guldenmunten nog tot 1 januari 2007
Mining & Industry te Londen in opbij De Nederlandsche Bank worden
ingeleverd. Het ministerie van Financiën dracht van de Koninklijke Nederlandse
Munt. De exacte opbrengst van het
stond rond de invoering van de euro
schroot was zeer moeilijk in te schatten.
voor de keuze wat te doen met de
De verwachting op langere termijn was,
ingeleverde guldenmunten. Zij kon er
dat de marktprijs zou dalen gelet op
voor kiezen te wachten met de ontwaarding van de al ingeleverde gulden- historische cijfers en de cyclus van de
benodigde hoeveelheden voor de
munten totdat deze datum bereikt zou
zijn. In dat geval zouden de ingeleverde aluminium- en koperindustrie.
guldenmunten dus over een periode
van vijfjaar moeten worden opgeslagen. Onderstaande grafieken waren beschikDe kosten voor opslag en bewaking
baar voor
zouden in dat geval circa 10-12 miljoen
- nikkel
euro bedragen. Pas in 2007 zouden de
- koper
munten dan tot schroot kunnen worden
verwerkt en verkocht. De opbrengst
ervan zou dus pas in 2007 in de schatGemiddelde nikkel koeisen per jaar 1989 - 2005
kist komen. Het renteverlies, 6% per
(2001 Bm 2005 = Forecast)
jaar over een periode van vijfjaar, zou
een bedrag ruim 20 miljoen euro gaan
bedragen. Dit waren sterke argumenten
om niet voor deze optie te kiezen,
maar om direct tot vernietiging van de
ingeleverde munten over te gaan.
Verder was er de verwachting dat de
grootste hoeveelheid Nederlands geld
bij de omwisseling met de euromunt
zou worden ingeleverd, wat ook daadwerkelijk is gebeurd. De inleveringen
bij De Nederlandsche Bank liepen in
de maanden na de euro omwisseling
steeds verder terug. In juni 2004 zijn
de aantallen guldenmunten die worden
ingeleverd nog zeer klein.
Een derde belangrijke overweging was
de waardeontwikkeling van het schroot.
De waarde van het schroot is aanzienlijk, circa 63 miljoen euro was de verwachting. Deze opbrengst werd onder
meer gebaseerd op een marktonderzoek

l^^.

LME KOPER PRIJS (GEM. PER MAAND)
Januari 1998 üm Juli 2001.

/
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De opbrengstprognose was onder meer
op deze grafieken gebaseerd. Een verwerkingsperiode tussen maart 2002 en
december 2004 zou volgens de studie
de hoogst mogelijke opbrengst van het
verkregen schroot opleveren. Nog een
argument om zo snel mogelijk met het
project aan te vangen om zodoende
met de verkoop van het schroot te
kunnen starten.
De prijsvorming wordt dagelijks
opgegeven via de LME (de London
Metal Exchange). Vooral gezien het
totale nikkelgewicht dat het project op
zou leveren (7.600 ton), zou het
verstandig zijn het schroot gedurende
een wat langere periode met regelmaat
op de markt te brengen. Dit zou een
gunstig effect hebben op de prijsvorming en de opbrengst. Als in 2007
de totale hoeveelheid nikkel in één keer
verkocht zou worden, zou dit een overvoering van de markt betekenen en een
mogelijk lagere opbrengst geven.
Tevens diende rekening gehouden te
worden met de maximale productiecapaciteit van circa 600-800 ton per
maand in de wereldmarkt.

Bovendien was er de beschikking
over het ODC (opslag- en distributiecentrum) te Lelystad met een aparte
bewaking van het complex en een
huurcontract voor enkele jaren. Dit
complex was vanaf 1999 als opslagplaats
van zowel het Nederlandse muntgeld
als de nieuwe euromunten gebruikt.
Een locatie die bij uitstek geschikt was
voor het uitvoeren van een gevoelige
operatie als de ontwaardingsoperatie.
De keuze voor het ODC is dus zowel
om kostentechnische als om logistieke
redenen ingegeven.
Uit de analyses van de scenario's
ten aanzien van de optimale doorlooptijd van het proces, die door de
Koninklijke Nederlandse Munt waren
uitgewerkt, bleek de variant met een
doorlooptijd van 34 maanden het meest
voor de hand liggende scenario om
de hoeveelheid guldenmunten goed te
kunnen verwerken en het schroot
tegen zo hoog mogelijke opbrengst te
verkopen.
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Uitgangspunten bij de uitvoering
Om te komen tot het optimale plan
om de munten te verwerken en te ontwaarden zijn een aantal elementen
centraal gesteld.
1. Afspraken tussen het ministerie van
Financiën, de Koninklijke Nederlandse Munt en De Nederlandsche
Bank
2. De doelmatigheid
3. Bewaking en beveiliging
4. Doorlooptijd
5. Kosten
6. De opbrengsten
7. Overige aandachtspunten

Het netto gewicht van de munten
moest worden vastgesteld en daarna
herleid tot de nominale waarde en
vergeleken worden met het op de
schatkist gedebiteerde bedrag (zijnde
de nominale waarde van de in opslag
genomen munten). De partijen kwamen
overeen een uitgebreide steekproef te
nemen. Het ontwaardingproces werd
van begin september tot eind november
2002 nauwgezet gevolgd en geregistreerd.
De resultaten van deze steekproef
waren de grondslag voor de definitieve
verrekening die ook in 2002 heeft
plaatsgevonden.

1. Afspraken tussen het ministerie
van Financiën, de Koninklijke Neder- 2. De doelmatigheid
landse Munt en De Nederlandsche Essentieel was het onderzoek naar de
Bank
kwaliteit van het materiaal. De kwaliteit
en de opbrengst van het uiteindelijk te
Deze drie partijen moesten afspraken
verkopen schroot wordt bepaald door
maken over de wijze van overdracht
van de guldenmunten en de logistieke de mate van vervuiling.
en administratieve verwerking. Om
Vervuiling treedt op wanneer munten
te voorkomen dat moest worden
met van elkaar afwijkende samenstelling
overgegaan tot stukstelling en om de
gemengd zouden worden verschroot.
administratiekosten in de hand te
In de praktijk kwam het voor dat
houden is in overleg besloten slechts
bijvoorbeeld nikkel tussen het koper
tot nadere verrekening over te gaan
was vermengd. Om menging te voorindien de afwijking tussen de waarde
komen moesten de munten worden
van de overgedragen munten en
gesorteerd naar metaalsoort alvorens
het gedebiteerde bedrag de overeenhet ontwaardingproces te doorlopen.
gekomen toleranties van - 4 % of+4%
zou overschrijden.
3. Bewaking en beveiliging
Het Opslag en Distributie Centrum
(ODC) te Lelystad werd als opslag- en
Om de verantwoordelijkheden van de
Koninklijke Nederlandse Munt goed te verwerkingscentrum gekozen, onder
andere door de al aanwezige speciale
kunnen omschrijven, was het moment
beveiliging. Er kon direct gebruik worden
van de overdracht van de munten van
De Nederlandsche Bank aan de Konink- gemaakt van bestaande procedures en,
met assistentie van De Nederlandsche
lijke Nederlandse Munt hèt moment
Bank, van de administratieve
waarop het ministerie van Financiën
beveiligingswerkzaamheden. Bovendien
De Nederlandsche Bank definitief
lag het Nederlandse geld dat nog
kwijting verleende.
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van de guldenmunten tegelijk met de
uitlevering van de euromunten, lag het
voor de hand geen extra kosten te
maken om de vernietiging op een
andere locatie te doen plaatsvinden.
Hierbij zouden dan immers ook nog
extra transport- en beveiligingskosten
komen.
Het ministerie van Financiën heeft een
onderzoek ingesteld naar de totale
kosten. Voor het eventueel bouwen en
het gebruik van een oven zou destijds
een bedrag van minimaal 13,5 miljoen
euro benodigd zijn geweest. Dit bedrag
stond in geen verhouding tot de
kosten van de ontwaarding met behulp
van een vernietigingsmachine. Het
ministerie van Financiën heeft daarom
m^^^^Hü^^^^^^^^^^^i^^^'
(^••hH^r^^^^^^l^^'
zijn voorkeur uitgesproken te ontwaarden
[""•ï^
met behulp van een vernietigings" ''W ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HB
machine. Er is een onderzoek gedaan
naar de verschillende (beperkt) beschikbare machines.
Processen van kartelen, knippen en
verwalsen werden qua kostprijs,
capaciteit en totale projecttermijn
bekeken. Het verwalsen van de munten
Het Opslag vn
niet in circulatie was gebracht, maar dat bleek minimaal 30 keer sneller te zijn
DistrihiiTtc Centium
dan het verknippen van de munten.
wel ontwaard diende te worden daar al
in Lelystad
Vanzelfsprekend komt dit verschil ook
opgeslagen en bleef De Nederlandsche
Bank met een depot ten behoeve van de tot uitdrukking in de kosten. Inclusief
de toe- en afvoersystemen bleek de
recirculatie in een hal actief.
prijs van de machines voor het verwalsen circa 450.000 euro te bedragen.
4. De doorlooptijd.
De knipmachine, exclusief toe- en
Er is inschatting gemaakt van het aanafvoermachines zou circa 82.000 euro
tal en de soorten guldenmunten die
kosten. Maar er zouden in verband met
verwacht konden worden. Op basis
hiervan kreeg men inzicht in de soorten de lagere snelheid meerdere machines
moeten worden geïnstalleerd.
legeringen die verwerkt moesten gaan
worden. Met deze gegevens kon men
Gegeven het aantal te vernietigen
de doorlooptijd die nodig was om elke
munten en de tijd die beschikbaar was
soort guldenmunten te ontwaarden
bleek de machine van de firma Kusters
bepalen en kon men bepalen wat de
ook qua prijsstelling het meest aanverwerkingscapaciteit van de ontwaarding- trekkelijk te zijn. Bij deze machine
machines moest zijn.
kwamen tevens het benodigde aantal
bedieningspersoneel, het geïnstalleerde
vermogen, het geluid en de algemene
5. De kosten
Gezien het huurcontract van het gebouw onderhoudskosten en vloeroppervlak
gunstig naar voren.
tot 31 december 2004 en de inlevering

W^^k
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6. De opbrengsten
Zoals al vermeld waren de schrootopbrengsten sterk afhankelijk van
de metaalmarkt (LME-London).
De verwachtingen over de te verkrijgen
prijzen in de markt, en de totale kosten
van circa 7 a 8 miljoen euro voor
het project, gaven aan dat het financieel
het gunstigst zou zijn het project vóór
december 2004 af te sluiten.
7. Overige aandachtspunten
Tenslotte waren er nog een groot aantal andere zaken die bij dit project een
rol speelden zoals:
• Het productietijdschema met het
oog op de afloop van het
huurcontract voor het ODC;

De wijze waarop de munten bij het
ODC worden aangeleverd (al dan niet
gesorteerd per denominatie en al dan
niet in verschillende verpakkingsmaterialen), en de daar beschikbare
ruimte;
De verwachting over het in te nemen
aantal munten;
De rapportages over het verloop van
de inname van de guldenmunten;
De mogelijke gespreide verkoop
van de metalen van de vernietigde
munten via de juiste kanalen. •

De ingeleverde munten
•werden in Lelystad
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De start van het project
Na een studie van de verschillende
processen werd vastgesteld dat de optie
om alleen de munt licht te vervormen
niet het gewenste resultaat op zou
leveren. Het bleek mogelijk de vervorming eenvoudig te herstellen en de
munt weer plat te drukken waardoor
de veiligheid niet gegarandeerd kon
worden. De licht vervormde munt zou
alsnog als schijfje in bijvoorbeeld muntautomaten kunnen worden gebniikt.
De Koninklijke Nederlandse Munt
ging voor de ontwikkeling van een
geschikte vervormingsmachine
een samenwerkingsverband aan met
de firma Kusters. Zij heeft: de
engineering-fase bij Kusters gedeeltelijk meegemaakt en hierdoor konden
de ervaringen van de Koninklijke
Nederlandse Munt met andere,
kleinere machines in de uiteindelijke

machines worden verwerkt. De
Koninklijke Nederlandse Munt is circa
een half jaar betrokken geweest bij de
technische totstandkoming van de
machine en heeft veel duurproeven
met verschillende muntsoorten doorgevoerd in het eigen bedrijf Dit heeft
mede geleid tot een technisch geavanceerde machine met een optimale
verwerkingscapaciteit.
De keuze voor de "Kusters"-machine
is gebaseerd op capaciteit, omstelsnelheid, automatisering, geluid,
benodigd aantal bedieningsmensen en
de beveiliging van de machine.
Het resultaat van de Koninklijke
Nederlandse Munt met de testmachine
in 2002 was dat met zekerheid kon
worden vastgesteld dat alle te
verwerken munten onherstelbaar zouden worden vervormd en dat tevens

Staatsseartans
Drs. S.R.A. vat, Eijck
(li/rks) venichne op
3 oktober 2002,
samen mei de
algemeen tlireetelir
van de Koninklijke
Nederlandse Mant
ir. M.'I'. Bronzi'er,
de openin^^shandeling
voor een nniek project
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(Gedeelten uit de) Speech van de Staatssecretaris, de heer S. van Eijck, ter gelegenheid van de officiële start
van de ontwaarding van guldenmunten in Lelystad op 3 oktober 2002.

"Het gebeurt niet zo vaak, en dat zal ongetwijfeld ook voor u gelden, dat ik in de gelegenheid ben om zoveel geld bij
elkaar te zien. En dan te bedenken dat dit geld vernietigd gaat worden. Een vernietiging waarmee een eeuwenlange
episode van Nederlandse muntgeschiedenis wordt afgesloten. Dat heeft iets inelancholieks. Het staat tevens symbool
voor de ontwikkeling die Nederland als natie de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Een ontwikkeling waar
grenzen vervaagden en waarvan het einde nog niet in iicht is. Als handelsnatie hebben wij van oudsher opengestaan
voor al hetgeen zich buiten onze landgrenzen afspeelt."
"Achteraf beschouwd is het een prestatie van formaat dat landen met diverse culturele en historische achtergronden
zich hebben kunnen verenigen in een unie en er vervolgens mee hebben ingestemd om een van de belangrijkste
symbolen - de nationale munt - op te geven. Maar we weten ook wat er voor in de plaats is gekomen. De euro. Een
munt voor meer dan 300 miljoen Europeanen. Een munt waarmee we kennismaakten tijdens de grootste
omwisselingoperatie die ooit met geld is uitgevoerd. Een operatie zonder weerga die vlekkeloos is verlopen. Bedenkt
u zich dat alleen al in ons land anderhalf miljard euromunten moesten worden uitgezet terwijl tegelijkertijd 3 miljard
guldenmunten moesten worden ingenomen. En het zenuwcentrum van die enorme operatie was ondergebracht in dit
gebouw."
"Hier staan we dan bij het staartje van de omwisselingoperatie. Bedenk wel dat hier voor een kleine 2 miljard gulden
aan munten ligt opgeslagen. Munten die allemaal ontwaard worden. Vervolgens zal de Koninklijke Nederlandse
Munt het metaal als schroot gaan verkopen. Daarmee komt de gulden letterlijk en figuurlijk op de schroothoop
terecht. Het komt pijnlijk over maar het is de enige manier om munt te slaan uit de munt. De opbrengst zal echter in
het niet vallen bij de nominale waarde. Die teller zal vermoedelijk blijven steken bij zo'n 50 miljoen euro."
"Met het ontwaardingproject wordt een punt gezet achter de geschiedenis van een munt waarmee vele generaties zijn
opgegroeid. Zoals u wellicht weet, moeten we voor de oorsprong van de gulden terug naar Florence. Exact 750 jaar
geleden werd daar een gouden munt geslagen die al snel in grote delen van Europa werd gebruikt en zelfs ook werd
nagemaakt. In ons land werd de munt bekend als gouden florijn. Praktisch als we waren, werd deze met een simpel
fl-teken afgekort. Alhoewel de naam "gulden"" was afgeleid van de 'gouden" samenstelling van de munt, bleef men
die naam ook gebruiken nadat het goud was vervangen door het zilver. Vijfendertig jaar geleden heeft het zilver het
uiteindelijk ook moeten afleggen ten het goedkopere nikkel."
"Ik heb al eerder de naam van de Koninklijke Nederlandse Munt laten vallen. Een instelling waarvan de geschiedenis
verweven is met die van de gulden. Het zijn eigenlijk 'haar' munten die we ten grave drage. Daar kunnen we luchtig
over doen maar het is wel een moment waarbij we ons realiseren dat dit bedrijf er steeds voor heeft gezorgd dat geld
kon rollen. Het is ook de Munt geweest die de afgelopen drie jaar ervoor heeft gezorgd dat we begin dit jaar de euro's
in onze portemonnee konden vinden. Zij moest in betrekkelijk korte tijd haar jaarcapaciteit van zo'n 150 miljoen
munten opvoeren naar ruim 1 miljard munten. Dat is een toename met 500%. En dat allemaal met behoud van
kwaliteit, terwijl er ook nog eens op tijd geleverd moest worden. Petje af voor een dergelijke prestatie. En het bedrijf
staat wederom voor een nieuwe uitdaging. De Munt zal zich moeten instellen op een periode zonder megaopdrachten. Zij staat daarin niet alleen. Ook andere munthuizen in de euro-zone zijn zich aan het herbezinnen. Onze
Muntmeester heeft in ieder geval de toekomst van zijn bedrijf hoog op de agenda staan. Vanzelfsprekend zullen wij
hem daarbij ter zijde staan."
"Dat de relatie tussen de Munt en Financiën niet beperkt blijft tot de productie van munten zal vandaag duidelijk
blijken. Vanaf nu tot eind 2004 zal de Munt in opdracht van het ministerie de drie miljard guldenmunten gaan
ontwaarden en verkopen."
"Het niet inleveren van guldenmunten levert geen extra opbrengst voor de Staat op (de opbrengst uit het uitgeven van
munten vloeit in het jaar van uitgifte in de schatkist). Dat betekent ook dat de waarde van de ingeleverde munten nu
ten laste van de schatkist komt. Daar staat tegenover dat de opbrengst van de euromunten die dit jaar worden
uitgegeven, dit jaar in de schatkist vloeit.
Het verkopen van het metaal levert uiteraard een opbrengst op, maar bedacht dient te worden dat de Staat driejaar
lang (1999 tot en met 2001) extra uitgaven heeft moeten doen om de euromunten te laten aanmaken.""
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een goede ervaring werd opgebouwd
vóór de aanvang van het project.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
in Lelystad heeft staatssecretaris S. van
Eijk de eerste ontwaardingmachine in
gebruik genomen en daarmee, namens
de Koninklijke Nederlandse Munt, de
hele ontwaardingoperatie gestart.

MUNTHANDEL
~
~
~
~

De beslissing het project in het ODC te
Lelystad onder te brengen had tot
gevolg dat de huur van het gehele
complex door de Koninklijke
Nederlandse Munt werd overgenomen
van De Nederlandsche Bank.

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 !
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Hoeveelheden en denominaties
ingeleverde guldenmunten
Bij een project van deze omvang was
een goede inschatting van de te
verwachten hoeveelheden per munt
van het grootste belang. Het hele
productieproces met de bijhorende
logistiek is opgezet op basis van de
volgende aannames.
Er werden in totaal circa 3 miljard
munten terugverwacht met een totaalgewicht van ongeveer 11.745 ton.
7.610 ton nikkel
(rijksdaalder, guldens, kwartjes en
dubbeltjes)
2.580 ton brons
(stuivers)
1.550 ton nikkel/brons
(vijfgulden munten)
(Excl. centen en zilveren tien- en
vijftiggulden munten)

diende te worden. Om het proces
soepel te kunnen laten verlopen was
het van belang te weten wat de hoeveelheden waren die van de verschillende
verpakkingen verwacht konden worden.
Gelukkig was het aantal verschillende
verpakkingen beperkt. Per verpakkingswijze werden de volgende hoeveelheden verwacht:
a) de munten zullen, per denominatie
voorgesorteerd, aangeboden worden
in 80.000 tot 113.000 blauwe bakken
met een gewicht van 96 tot 150 kg.
In de bakken liggen safebags gevuld
met kleinere verpakkingen of met
losse munten.
b) de bakken zijn met 8 tot 12 stuks
gestapeld op een Europallet (met
verschillend bruto gewicht)
c) de bakken zijn gevuld met losse
munten ( 1 6 % ) - 1.879 ton
d) of met plastic safebags (84%) 9.866 ton

De aantallen zilveren munten die
zouden worden ingeleverd met de verschillende denominaties waren via
De Nederlandsche Bank niet voorDeze safebags konden naar verwachting
handen en moeilijk in te schatten. Ook vervolgens weer gevuld zijn met:
het zilvergehalte was van te voren
a) Sealbags (4%):
470 ton
niet vast te stellen. Vooralsnog werd
b) Rollen (5%):
590 ton
besloten de zilveren munten met de
c) Blisters (39%):
4.580 ton
hand te scheiden van de overige munten. d) Losse munten (24%):
2.820 ton
Bij het verwerken van de ingeleverde e) Mix van alles (12%):
1.410 ton
munten was de wijze waarop de
munten waren verpakt nogal verschilVoor elk van de verpakkingsmethoden
lend. De verpakkingswij ze had grote
diende een passende verwerkingsmanier
invloed op de manier waarop gesorteerd gevonden te worden. 4
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De Coin Crusher
Begin 1999 is een samenwerking
ontstaan tussen de firma Kusters te
Venlo en de Koninklijke Nederlandse
Munt te Utrecht rond de ontwikkeling
van een machine om de guldenmunten
te ontwaarden. De achterliggende
veronderstelling was dat vanaf 2002
het oude Nederlandse geld vernietigd
diende te worden. Van het Ministerie
van Economische Zaken ontving de
firma Kusters een ontwikkelingskrediet voor een dergelijk unieke
machine. De Koninklijke Nederlandse
Munt, die ervaring had met het op
kleine schaal vernietigen van munten
(beschadigde en vervuilde munten
vanuit de bestaande markt), bracht
haar technische kennis in en de twee
bedrijven ontwikkelden gezamenlijk
een testmodel.
K.J. van Schouwenburg
(links), p7-ojectuerant'a'oonli'lijke van de
Koninklijke Nedeflandse
Munt en W. Kusters,
technisch directcur
van de finna Kusters,
bekijken de resultaten
van een testrun

Eind 1999 was het eerste prototype
gereed en werd deze bij de Koninklijke
Nederlandse Munt in Utrecht
geplaatst voor verdere duurtesten
met grote hoeveelheden munten.
De Koninklijke Nederlandse Munt
had hiervoor voldoende munten en

rondellen ter beschikking zoals
beschadigde munten vanuit recirculatie,
overgebleven munten voor tests voor
andere eurolanden en afgekeurde
productie. De ontwikkelde machine
bevatte een tweetal speciale tegengesteld draaiende walsen waartussen
de munten werden doorgevoerd.
De doorlaatruimte tussen deze walsen
kan worden ingesteld op de dikte
en/of diameter van de verschillende
munten. Resultaat van de verwerking
was dat de ingevoerde munt een aantal
vervormingen kreeg. Al snel werden
de bewerkte munten 'wokkels'
genoemd.
Van elke ingestelde druk van de
machine om een gewokkelde munt te
fabriceren, werd gecontroleerd of deze
hoog genoeg was om de munt daadwerkelijk definitief te ontwaarden.
Dit betekende dat de 'wokkel' zodanig
beschadigd werd dat deze niet meer in
de originele vorm plat geslagen kon
worden en dus niet meer gebruikt zou
kunnen worden in een muntenautomaat of weer ingeleverd kon
worden bij De Nederlandsche Bank.
Vele malen zijn de gewokkelde
munten getest op de mogelijklieid
deze weer terug te brengen in de
oorspronkelijke vorm. Hiervoor werd
onder andere een hydraulische pers
gebruikt.
De uiteindelijke verkregen gegevens
werden vertaald naar de benodigde
instellingen van de machine, zoals
toevoersnelheid, vooropening van
de walsen en benodigde druk van
de trekcilinders. De benodigde walscapaciteit per denominatie werd
voorlopig vastgesteld tussen 850 en
1300 kg/per uur.
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Het plaatsen van het prototype
machine bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht leverde een
belangrijk voordeel op. De Koninklijke
Nederlandse Munt bezit veel kennis
en ervaring op het gebied van muntentechnieken, heeft een uitgebreid
netwerk in de muntenwereld en heeft
een goede reputatie als het gaat over
de betreffende ontwikkeling naar
andere munthuizen in de wereld.
Daarnaast gaf het officiële Eurotestcentrum in Utrecht een positieve extra
impuls aan nieuwe ontwikkelingen,
vooral in de eurolanden. Het testcentrum was een initiatief van de
Koninklijke Nederlandse Munt in de
MDWCi-commissie (Mint Directors
Working Group) om de productie
van de euromunten van andere landen
te testen op kwaliteit.
In mei 2000 - werd het contract
tussen Kusters en de Koninklijke
Nederlandse Munt voor het prototype,
onder goedkeurend oog van Minister
Jorritsma, door beide ondernemingen
getekend.

Schetsontwerp van
de Coin Cnisher

Ondenekening van het
ontwikkelingscontract
Coin Cnisher

In de periode die volgde zijn nog
veel proeven in Utrecht uitgevoerd,
hierbij werden ook andere buitenlandse
munten en denominaties gebruikt.
Tevens konden verschillende delegaties
van belangstellende landen een bezoek
brengen aan de proefopstelling in
Utrecht om de machine in werking te
zien en om kennis te maken met de
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Koninklijke Nederlandse Munt. Het
prototype werd enkele maanden later
ingeruild voor de definitieve
uitvoering uit de eerste productieserie.

De Coin Crusher was een feit!

De Coin Crusher
wordt vim basismateriaal voorzien

GROOT ASSORTIMENT:

CP'^^
L^

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

•MuntX en
edelmetaalhandel

• Gouden munten
• Bankbiljetten

\

"<W/
LUTTEKESTRAAT 31
TEL; 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

•«• Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen
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De Unwrapper

Naast de ontwikkeling van een machine materiaal. De munten werden ter
ontwaarding aangeboden in kleinom de guldenmunten te ontwaarden,
verpakkingen. Dit konden onder
was er nog een ontwikkeling noodzakelijk. Er moest een manier gevonden andere sealbags, papierrollen, kunststofrollen en blisters zijn. Elk van deze
worden om de munten die werden
aangeleverd te ontdoen van de verschil- verpakkingen vroeg weer een eigen
wijze van verwijdering. In totaal bleek
lende verpakkingen. Er was dus een
circa 85% van de totale ingeleverde
verdere ontwikkeling van Kusters en
voorraad munten op een van deze
de Koninklijke Nederlandse Munt
noodzakelijk voor het semi-automatisch wijzen verpakt, het betrof hier
ongeveer 10.000 ton munten.
'uitpakken van kleinverpakkingen
oftewel het 'unwrappen'.
Het resultaat van deze ontwikkeling
was een speciaal ontworpen machine
Voordat de munten in de Coin
die semi-automatisch de verschillende
Crusher konden worden ontwaard was
kleinverpakkingen verwerkte. De
het noodzakelijk de losse munten per
ApoUo. Ook deze machine werd
denominatie te sorteren. Ook moesten
uitgebreid getest in Lelystad. Dankzij
ze worden ontdaan van vervuiling
door andere legeringen en verpakkings- een opdracht van De Nederlandsche

l Iet sorteren per
verpakte denominatie
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Bank om euromunten in papierroUen
uit te pakken kon het proces waarheidsgetrouw getest worden.
Om een goed en vlot verloop van
het ontwaarden te kunnen garanderen
was het noodzakelijk per Coin Crusher
voldoende voorraad te hebben van
dezelfde te vernietigen munten. Stilstand,
of het opnieuw moeten instellen van
de Coin Crusher zou veel vertraging
met zich meebrengen. Uit de totale
hoeveelheid ingeleverde munten
moesten dus de verschillende denominaties geselecteerd worden. Een
opdracht van een ongekende omvang.
In het ODC in Lelystad lagen de
munten opgeslagen. In vier hallen,
allen ter grootte van een voetbalveld,
stonden pallets met bakken gevuld met
munten. En per hal waren de stapels
bakken circa vijf meter hoog! De
inhoud van de bakken was niet
gesorteerd, er kon van alles inzitten.
Het was ook niet bekend of er
kleinverpakkingen in zaten of losse
munten.

Opslag'mLelystad
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De Apollo
Om de inhoud van de pallets te kunnen
bepalen, en om ze te ontdoen van de
mogelijke kleinverpakking werd de
semi-automatische uitpakinstallatie
Apollo ontworpen. De complete Apollo
installatie had een lengte van 22 meter,
was 5 meter breed en 5 meter hoog.
Pallets met 8 of 12 blauwe bakken vol
guldenmunten werden vanuit de
hoofdvoorraad in de opslaghallen
getransporteerd naar een bufferbaan
in de productiehal. Elke pallet woog
circa 800 kilo. Op deze bufferbaan
was ruimte voor 10 pallets. Er waren
3 bufferbanden geïnstalleerd in verband
met de verschillend samengestelde
inhoud van de kleinverpakkingen per
blauwe bak. De installatie had een
capaciteit van ongeveer 15 tot 20 ton
per dag of circa 200 gevulde bakken
per dag. De bakken werden met een
flexi-heffer (een soort vorkheftruck)
op de bufferbanden en daarna op de
toevoer van de uitpakinstallatie
geplaatst. Bakken gevuld met safebags
en met verschillende kleinverpakkingen
werden op de toevoer van de semiautomatische uitpakmachine Apollo
geplaatst. De bak ging via een automatische toevoer per lift naar 4 tot
5 meter hoogte en werd daar gekanteld
in de toevoer van de machine. De
inhoud met safebags werd over een
apart aangedreven transportband
verdeeld over de totale breedte van de
invoerband. Hierna werden de bags
geforceerd door een sectie gevoerd,
waar met verschillende rollen voorzien
van speciale messen, de bags open
werden gesneden. De lege blauwe bak
ging via de liftsectie weer naar beneden
en werd automatisch afgevoerd via een
rollenbaan naar de achterkant van de

machine. Tijdens het afvoeren van de
lege bak werd een volle bak toegevoerd
en weer verwerkt. De geopende bags
werden daarna toegevoerd naar een
lopende leesband op ca. 2,5 meter
hoogte en met een lengte van 15 meter.
Aan beide zijden van de band stonden
4 tot 6 medewerkers de verschillende
verpakkingen open te maken en leeg
te schudden en de niet-geopende
kleinverpakkingen per soort in een
transportkoker te storten. Aan het
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Medirwerkcrs smteren
de verschillende
verpakkingen

Met behulp van de
Flexi-hejfer werden
vanuit de buffeltoevoer
bakken met vej'schilIcnde verpakkifi^en
aangevoerd

Medewerkers soitei'en
de verschillende
verpakkingen
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einde van de leesband vielen de losse
munten in de productiebakken die op
een rollenbaan stonden. Hier werd een
buffer opgebouwd van vier productiebakken, zodat de grote uitpaklijn
nauwelijks stil hoefde te staan.
Er waren meerdere stortkokers, die
via een gesloten beker-elevator-transportsysteem verbonden waren met de
betreffende uitpakmachines (unwrappers),
die per soort verpakking apart stonden
opgesteld. In totaal waren er 5 stuks
unwrappers in het project opgenomen,
waarvan 4 waren aangesloten op de
ApoUo installatie en één machine als
"stand-alone" was opgesteld.

De lege, voornamelijk plastic, verpakkingen werden via een aparte afvoerkoker getransporteerd naar een luchtzifter
en na controle op restmunten afgevoerd
naar een afvalpers. Bij de controle bleek
dat vooral de safebags nog veel munten
bevatten die vastzaten tussen de
plakstroken waarmee de bags waren
gesloten. Deze munten moesten handmatig worden verwijderd. De verpakkingen, die nog munten bevatten
werden geretourneerd en na nogmaals
gecontroleerd te zijn naar de aR^alpers
gevoerd, m

De Apollo-wstallatie
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De 'kippenmachine'

Te openen bags worden
hl de machine gehangen

Branders verwamten
de onderzijde van de
hags

Bijna een kwart van de losse munten
waren verpakt in een plastic safebag.
Deze grote hoeveelheid safebags handmatig openen en legen, was uit ARBOoverwegingen geen optie. Daarom
werd door de Koninklijke Nederlandse
Munt een aparte, semi-automatische
uitpakmachine ontworpen. Vanwege de
grote gelijkenis met de machines die in
kippenslachterijen worden gebruikt om
de veren van de geslachte kippen af te
branden werd de machine werd al gauw
de 'kippenmachine' genoemd.

Aan een ronddraaiende ketting werden
de safebags op een haak gehangen.
Aan de andere kant van de machine
werd de onderkant van de bag licht
verwarmd door warme lucht van
industriële 'haardrogers'. Door het
gewicht van de munten vielen deze
uit de zacht geworden verpakking op
een smalle lopende band. De losse
munten werden aan de zijkant van de
machine in productiecontainers gestort.
De lege zakken vielen aan de voorkant
van de machine automatisch in een
afvalbak.
De capaciteit van de machine, 5 ton
per dag met circa 25 bags per minuut,
zorgde voor een goede extra toevoer
van munten naar de bufferopslag bij
de betreffende ontwaardingmachines.
Zonder deze machine zouden al deze
bags via de Apollo geopend moeten
worden, waardoor de dagcapaciteit
van het totale proces aanzienlijk lager
zou uitvallen. De machine heeft er
zeker toe bijgedragen dat het totale
project maanden eerder kon worden
afgesloten. In de praktijk bleek dat
er twee verschillende lengtes safebags
waren. De stand van de verwarmingsunit werd hiervoor verstelbaar gemaakt.
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Zuiver nikkel en zuiver zilver

In de onderhandelingsfase met de
afnemers van het schroot bleek dat
vervuiling van de hoofdlegering een
aanzienlijke verlaging van de opbrengst
met zich mee zou brengen. Vooral
voor de hoeveelheid nikkel, circa
7.700 ton zou de opbrengst ongeveer
40% minder gaan bedragen
(een waardevermindering van miljoenen
euro's) veroorzaakt door mogelijke
vervuiling met zilver. Daarom werd
vlak voor de start van het project een
voorstel uitgewerkt het nikkel te
'schonen' van het zilver en werd aan
het ministerie van Financiën verzocht
een extra investering hiervoor te doen.
Het ministerie ging met het oog op
de verbetering van de opbrengst,
hiermee akkoord.

legeringen. Vanwege het grote aanbod
van nikkel werden gemiddeld twee van
de drie Coin Crushers hiervoor tegelijk
ingezet. Elke coin crusher verwerkte
een andere denominatie.
Door een goede bezettingsplanning
voor de drie Coin Crushers konden de
overeengekomen afleveringsschema's
met de afnemers worden nagekomen.
De 'gewokkelde' munten werden
vanuit de Coin Crusher opgevangen in

Er werd een zilver/nikkelscheider
ontworpen met een aparte toe- en
afvoer. Met deze machine werden alle
nikkelmunten magnetisch gescheiden
van de zilveren munten. Door deze
bewerkingsstap in het proces werd
de volle opbrengst van het nikkel en
bovendien een hoge opbrengst van
het zilver verkregen.
Door gebruik te maken van het
verschil in magnetisme tussen nikkel
en zilver konden deze twee metalen
gescheiden worden. Nikkel is magnetisch
en zilver niet. De nikkelen munten
werden met grote snelheid door een
magnetische band opgepakt uit de
ongesorteerde stroom munten op de
hoofdband waarna de gescheiden
munten werden afgestort in houten
kisten. De gevulde kisten werden als
buffervoorraad voor de Coin Crushers
geplaatst.
De drie Coin Crushers verwerkten
per dag meestal twee verschillende
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Nikkelev en zilveren
munten "werden
magnetisch gescheiden

De Coin Crushn
in actie

big-bags, voorzien van een label met
gegevens over de verwerkingsdatum, de
denominatie van de verwerkte munten
en met het afgevuld gewicht. De big
bags werden per pallet naar de expeditie
vervoerd en klaargezet voor transport
In de regel werden de pallets met
gevulde big bags de volgende dag vanuit de expeditie geladen per afnemer en
verzonden. De big bags waren voorzien
van een aparte kleur voor elke
afzonderlijke afnemer zodat geen
vergissingen konden plaatsvinden en
afnemers leveringen zouden krijgen die
niet voor hen bestemd waren.
Er werden ongeveer vier grote containervrachtwagens met afvaiplastic van
groot- en kleinverpakking afgevoerd.
De opbrengst van het afvaiplastic was
gering, maar de 'winst' zat vooral in het
feit dat de afnemer van het plastic het
voor eigen kosten in Lelystad kwam
ophalen.
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Afaalmateriaal
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Verkoop van de metalen
Belangrijk onderdeel van de hele ontwaardingsoperatie was de verkoop van
het ontstane schroot. De Koninklijke
Nederlandse Munt verzorgde, namens
het ministerie van Financiën, de onderhandelingen en verkoop met diverse
afnemers.
Na de ontwaarding in de Coin
Crushers waren er verschillende soorten
schroot ontstaan.

leveringszekerheid van de Koninklijke
Nederlandse Munt te Lelystad en over
de afnamezekerheid van de kopers.
De contracten voor afname besloegen
telkens een periode van drie maanden
en waren gespecificeerd in dagelijkse
en wekelijkse transporten. Basis van de
contracten was de totaal- capaciteit
gedurende het hele project per afnemer.
De beslissing om bij de drie Coin
Crushers te werken met een productiebuffer gaf voldoende zekerheid dat de
door de Koninklijke Nederlandse Munt
afgesproken leveringen gegarandeerd
1. Circa 7.600 ton nikkel (99,5%)
konden worden. Dat was belangrijk
(rijksdaalders, guldens, kwartjes en
omdat de afnemers voor de verwerking
dubbeltjes)
van het schroot ook weer met hun
2. Circa 1.500 ton koper/nikkel
(92,1% nikkel - 7,5% koper en rest tin) afnemers afspraken hadden gemaakt.
De strikte leveringsverplichtingen
(vijf gulden munten)
betekenden
voor de Koninklijke
3. Circa 2.500 ton koper (95% koper Nederlandse
Munt een positieve
5% tin en zink)
stimulans
op
de productie. De schroot(stuivers)
handelaren
werkten
met het leverings4. Circa 12 ton koper
schema
om
met
hun
uiteindelijke
(centen)
kopers
in
onder
andere
C^hina, Japan
5. Circa 74 ton zilver
en
Rusland,
op
termijn
vooral
de prijs(diverse fijnzilver-gehaltes)
fixatie te kunnen afspreken en deze
werd dan ook bindend vastgelegd.
Direct na het ontvangen van de ontHet niet tijdig leveren zou daardoor
waardingopdracht van het ministerie
grote financiële gevolgen met zich
van Financiën zijn gesprekken gestart
meebrengen.
Prijsfixatie, levertijd en
met de grotere schroothandelaren in
het
regelen
van
de transporten
Europa. Het doel van deze gesprekken
(zeevrachten)
dienden
juist te worden
was inzicht te verkrijgen in hun
afgestemd;
in
contracten
zijn vaak
interesse voor een bepaalde soort legevoor
het
niet
halen
van
de
afgesproken
ring, de gebruiken in de schrootmarkt,
termijnen
boetebepalingen
opgenomen.
de bijbehorende prijsopbouw en
Ook
spelen
hier
koersrisico's
een grote
betalingsvormen en de gewenste
rol
voor
de
afnemers.
Om
er
zeker
betalingszekerheden. Uiteindelijk werd
van
te
zijn
dat
de
Koninklijke
Nedereen selectie van ondernemingen gemaakt
landse
Munt
haar
afspraken
over
tijdige
die beschikten over de marktexpertise
levering
van
het
schroot
zou
kunnen
en de daarbij benodigde logistieke en
kredietfaciliteiten. Er werden contracten nakomen, was het atleverschema afgestemd op negentig procent van de
afgesloten met betrekking tot de
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productiecapaciteit in Lelystad. Gedurende
het hele ontwaardingproject kon steeds
aan de leveringsplicht worden voldaan.
Als gevolg van de vlekkeloze operatie
was het zelfs enkele malen mogelijk een
extra container te leveren.
De vaststelling van de verkoopprijzen voor
de verschillende schrootbedrijven wordt
per dag op de beurs, De Londen Metal
Excange (LME), vastgesteld. Voor het
edelmetaal zilver wordt de prijs dagelijks
vastegesteld op de London-Fix-beurs.
De onderhandelingen over de prijsbepaUng van de vijfgulden munten
bleken de meest complexe te zijn. Dit
had te maken met de samenstelling van
de munt. Rond een kern van nikkel is
een oppervlaktelaag aangebracht die
bestaat uit brons, tin, koper en zink. Het
scheiden van deze verschillende metalen
vergt een speciale bewerking. Een
bewerking die niet door de Koninklijke
Nederlandse Munt tijdens de ontwaardingoperatie kon worden uitgevoerd.
Belangrijk onderdeel van de contracten
waren de betalingsafspraken, te weten
het tijdstip van betaling en de zekerheid
tot betalen. Periodiek werd door de
Koninklijke Nederlandse Munt aan de
afnemers van het schroot een bankgarantie
voor het totale afname bedrag gevraagd.
De Koninklijke Nederlandse Munt
verkocht en factureerde het schroot in
naam van het Ministerie van Financiën.
De betalingen werden bij het ministerie
van Financiën ontvangen en per week
gecontroleerd door de Koninklijke
Nederlandse Munt.

London Metal Exchange, Januari 2003 t/m Juni 2004
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Prijsontwikkeling
De verwachtingen over de prijsontwikkelingen van het schroot zoals die aan
het begin van de ontwaardingoperatie
waren ingeschat, bleken in de praktijk
bewaarheid te worden. Zoals in de
grafieken te zien vertoonden de prijzen
voor nikkel, koper en zilver gedurende
de looptijd van het project een stijgende
tendens.
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Het versterf
Gelet op de enorme omvang van
de muntvoorraad was het in het ontwaardingproces onmogelijk om de
verschillende munten per productiejaar
automatisch te sorteren. De handelingen
die hiervoor nodig zijn zouden torenhoge kosten met zich hebben meegebracht. Helaas is het daarom niet
mogelijk om de numismatisch interessante vraag te beantwoorden hoe de
aantallen ingeleverde en gewokkelde
munten zich verhouden tot de in elk
jaar geproduceerde munten.
Een aantal feiten zijn wel te herleiden
uit de beschikbare gegevens van de
ontwaarde munten.
a) het aantal uitgegeven guldenmunten
per denominatie, geproduceerd
vanaf 1948 t/m 2001;
b) het aantal ingeleverde guldenmunten tot 1 juli 2004;
c) het percentage ingeleverde munten
van de geproduceerde munten en
het
d) zilver
Bij de opgave onder c) staat het
percentage ingeleverde munten, de rest
is het 'versterf'. Dit is het aantal
munten wat in de markt is verdwenen
en gewoonlijk door diverse oorzaken
niet meer terugkomt. Hierbij kan

gedacht worden aan munten die verloren zijn, die nog in spaarpotten zitten
en muntgeld dat door toeristen is
meegenomen naar het buitenland.
Het percentage ingeleverde guldenmunten van de lage waardedenominaties
is lager dan dat van de hogere waarden
guldenmunten. De reden hiervoor is
waarschijnlijk dat in de periode waarin
behalve met euro's ook nog met
guldens betaald kon worden, mensen in
eerste instantie hun vijfgulden munten,
rijksdaalders en guldens gebruikt
hebben. Deze munten kwamen dus in
grotere hoeveelheden bij de banken
terecht. Kwartjes, dubbeltjes, stuivers
en centen werden hiervoor minder
gebruikt en wellicht bewaard als
herinnering aan het guldentijdperk.
Tot het laatste kwartaal van 2001 is
nog Nederlands geld geproduceerd.
Ook deze nieuwe munten zijn ontwaard
zonder dat het is uitgegeven. De reden
van productie was om tot de euro
omwisseling zeker te zijn dat voldoende
guldendenominaries beschikbaar
zouden zijn en om een mogelijk risico
bij de euro omwisseling dan direct
te kunnen oplossen.

Percentage ingeleverde - t.o.v. geproduceerde en uitgegeven Nederlandse munten per denominatie

B
A

c

D

Gewicht in Kq
Aantal x 1000 ingeleverd
Uitgegeven >1948 x 1000
percentage ingeleverd

Gewicht in Kq
_J Aantal X 1000 ingeleverd
UitaeQeven>194Rx 1000
percentaae ingeleverd

0,01
12.003
6002

0.05
2.690.660
768.760

0.10
1.351.624
901.083

0,25
1.982.995
660.998

1.00
2.927.163
487.861

2,50
1.276.542
127.654

17.933
33,47%

1.705.400
45,08%

2.334.000
38,61%

1.414.500
46,73%

823.300
59,26%

210.200
60.73%

214.140
77,99%

zilver
1.00
3.124
481

zilver
2.50
667
44

38/720
10.00
28.048
1.122

33/720
10,00
5.572
371

33/800
10,00
10.689
713

zilver
50.00
25.730
1.029

73.829
3.760

173.014
0,28%

46.800
0,09%

10.400
10.79%

4.450
8,35%

4.371
16.30%

7.567
13.60%

246.702
1,52%

DE BEELDENAAR 2004-3
126

5,00 Totaal
1.544.831
11.785.819
167.009
3.119.366
6.719.473
46.42%

(exd. 0,tOen0.25)

Aan alles komt een eind
Er werden in totaal vanuit Lelystad
13.500 pallets verwerkt. Dit resulteerde
in ongeveer 900 uitgaande vrachten.
Het totale ontvangen gewicht
bedroeg circa 12 miljoen kilo metaal
(ongeveer 2x het gewicht van de Eifeltoren), tegenover een getal van circa
22 miljoen kilo uitgegeven guldenmunten.
Bij een uniek project als dit komen
ook verrassende zaken voor. Zo werd er
in de voorraden verpakkingen andere
denominaties gevonden dan op de
verpakking/pallet was vermeld. Er werd
ook een behoorlijke hoeveelheid vreemde
valuta als ware het Nederlands muntgeld
ingeleverd. Opmerkelijk was ook dat er
al in het eerste kwartaal van 2002 euromunten, samen met de Nederlands
guldenmunten werden ingeleverd.
Bij de verkoop en afname van de
eerste containers met vijf gulden
munten bleek dat zich tussen deze
munten veel nikkelen denominaties
bevonden. De afnemer kondigde
een opbrengstverlaging aan van circa
40 procent. De containers werden
teruggenomen. Cievolg hiervan was
dat de vijfgulden munten 'geschoond'
dienden te worden van nikkelen
denominaties, dit kostte veel mensuren
en machinetijd.
Nog steeds wordt het oude
Nederlandse geld ingeleverd bij
De Nederlandsche Bank in Amsterdam.
Dit zijn kleine hoeveelheden, die
door de Koninklijke Nederlandse
Munt per kwartaal zullen worden
verwerkt.

Het project werd maanden eerder
afgesloten dan oorspronkelijk werd
gedacht. Belangrijke oorzaak hiervoor
was onder andere de ingevoerde
buffersystemen tussen de verschillende
machines. Maar het welslagen van
het project was ook niet mogelijk
geweest zonder een goede planning,
waterdichte contracten, een goed
procesontwerp en bovenal de inzet en
toewijding van alle medewerkers in
Lelystad en Utrecht die hebben meegewerkt aan het uitvoeren van dit
unieke project.
Voor de samensteller was de
medeverantwoordelijkheid voor
zowel de productie van de euromunten evenals voor de ontwaarding
van het Nederlandse geld een bijzondere ervaring. Een dergelijke
situatie zal waarschijnlijk niet meer
voorkomen.

DE BEELDENAAR 2004-3
127

Aan alles komt een
eind..., de laatste
pallet staat klaar voor
verwerking

Jean 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. be
ipwjp.e lsen.be
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9/LuntfïandeC Verschoor
C^especiaCiseercfin de Betere ^aCiteiten van:
{Historie- en TamiCiepenningen in ziCver en goud
(ProvinciaCe- en "Koninkjijksmunten

^^»H»«»«»l«ï»,

WEST-FRIESLAND. Gulden 1682. Afslag in goud
Vz. Staande Nederlandse maagd.
Omschrift: HAC NITIMVR-HANC TVEMVR
Kz. Gekroond provinciewapen tussen waarde 1-G, jaartal boven de kroon.
Omschrift: MO: NO:ARGENT:ORDIN:WESTF.
Delm.852; 13.94 gram.

POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 77 12 - FAX: (078) 674 44 24
info@verschoor. com
http://www. verschoor.com
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Laurens ScfmCman b.v.
numismxiat - gedvpiomterd vdiingfiouder — Beëdigd ta7(ateur
(BrinkCaan 84a -1404 QM (Bussum

MUNTEN iSt PENNINGEN &
PAPIERGELD
Door onze gedegen kennis, opgebouwd door
vier generaties in 120 jaar, zijn wij als geen
^Ê^ÊX
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.

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

BERT VAN BEEK
voorzitter
De Beeldenaar

Wij bieden u wederom een nummer
en als verzorger van de afbeeldingen
aan met een gevarieerd aantal ondervan voorwerpen uit de collectie van het
werpen. Naast een keur aan artikelen
Geld- en Bankmuseum (GBM). Deze
treft u vaste rubrieken aan, zoals Munt- laatste taak zal voortgezet worden door
melange, Penningnieuws, lentoonenkele van zijn collega's van het GBM.
stellingsnieuws en Nieuws van de
Ik dank Taeke Kuipers, directeur van
verenigingen. Dit nummer van
het GBM, voor het continueren van de
De Beeldenaar is nog hoofdzakelijk
goede relatie met De Beeldenaar.
verzorgd door het projectteam onder
Tot nieuwe hoofdredacteur is Janjaap
leiding van Theo Nissen. Nu
Luijt benoemd. Voor velen van u geen
De Beeldenaar weer in rustig vaarwater onbekende. Janjaap heeft in het
is gekomen en er weer sprake is van
verleden al bewezen dat hij een goede
een stabiele organisatie, is diens taak
hoofdredacteur is, dus ik durf ons aller
afgerond en heeft hij zijn functie neertijdschrift met een gerust hart aan hem
gelegd. Namens het bestuur van
toe te vertrouwen.
Stichting De Beeldenaar dank ik Theo
Nu wij toch namen aan het noemen
Nissen en projectsecretaris Karin
zijn: in het colofon van De Beeldenaar 3,
Akkers voor het vele werk wat zij
over de ontmunting van de guldenhebben gedaan. Door de veranderde
munten, is de naam van de fotograaf
werkwijze, keert ook Jasper Letschert
weggevallen, waarvoor onze excuses.
niet terug in het redactieteam. Ik dank
Die foto's zijn gemaakt door Hans
Jasper voor zijn werk als hoofdredacteur Kokx Fotografie uit Nieuwegein.

Bij d e voorplaat
PRIJSPENNINC: A10\DEM1SCH MODEL, Z.j. (na 1874)
J.P.M. Menger (voorzijde) en v.d. Keilen (keerzijde)
Vz.: borstbeeld van Willem III naar rechts.
Onischrift: WII.LKM III K O N I N G DER NED.G.H.V.L.

Kz.: binnen een met een strik samengebonden krans bestaande
uit links een oranjetak en rechts een lauwertak, een omgekrulde
en iets naar binnen gevouwen oorkonde, waarop de naam van de
bekroonde werd gegraveerd, erboven een kroon.
In de rand mercuriusstaf van 's Rijks Munt.
Dirks.696/698; cf. Hofstee Leiden 122; goud, 51 mm, 78,94 gram.
O m de vijfjaar werd een landelijke prijsvraag uitgeschreven door de Hogescholen en de Universiteiten
in Nederland. En wel door de faculteiten Theologie, Rechten, Medicijnen en Letteren. De algemene
regel was, dat aan de winnaars een zilveren penning werd uitgereikt.
collectie Munthandel Verschoor (foto's: Artic Photodesign, Ed Brandon)
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Olympische Spelen in Athene
De inschrijfpenning 2004 door Francesca Zijlstra
De Vereniging voor Penningkunst is
opgericht in een tijd dat elke gelegenheid - actualiteit of herdenking - werd
aangegrepen om een penning te (laten)
ontwerpen. Aanvankelijk koos ook de
Vereniging samen met de firma
Koninklijke Begeer, in de persoon van
de directeur jhr ir A.C. von Weiier,
vaak voor die actualiteit. Het was als
het ware een tijdsverschijnsel en er was
moed voor nodig om daar van af te
wijken. Een duidelijke stap in die richting was het verzoek in 1930 van het
toenmalige bestuur aan Tjipke Visser
een 'sierpenning' te ontwerpen. Het
werd de prachtige Artispenning. Lange
tijd bleef het daarbij. Een duidelijk
beleid om van het herdenken-met-eenpenning af te stappen, kwam van het
bestuur in de zestiger jaren: Arthur
Spronken kreeg de ruimte voor een vrij
ontwerp. Het werd een Ruiter te Paard,
in twee stadia.

inmiddels zo veel ruimte gekregen, dat
de penning in gebondenheid van de
gewonnen vrijheid kan meeprofiteren?
En dat het de moeite waard is om te
streven naar actualiteit èn het beeldende
extraatje in één penning?
Met de inschrijfpenning 2004 die
wij als bestuur aan de leden voorleggen,
gaan wij dit experiment graag aan.
Francesca Zijlstra hebben wij gevraagd
een penning te ontwerpen naar aanleiding van de Olympische Spelen die
dit jaar in Athene zijn gehouden. Er
was een duidelijke reden om deze vraag
juist aan haar te stellen. Zij is
een begaafd beeldhouwster die haar
grote inspiratie vindt in de Griekse
mythologie en in de klassieke Griekse
beeldhouwkunst. Zij zou in staat
moeten zijn om tot een herkenbaar en
krachtig ontwerp te komen.

De penning
De penning als geheel heeft de vorm
Een van de eerste uitgaven van de
van een discus: de ene kant vlak met
Vereniging was een penning van Jaap
Kaas: Schoonheid in Sport, uit 1927. Het
was een voorschot op de Olympische
Spelen in 1928 in Amsterdam. Als ik
het onvolprezen boek Handzame
Sculptuur van Louk Tilanus er op nasla,
ontdek ik, tot mijn niet geringe verbazing, dat dit ook de enige penning
is met het thema sport die de Vereniging
ooit heeft uitgegeven. Misschien zit
het ook wel in de aard van haar verzamelaars dat sport niet de grootste
prioriteit heeft gekregen. Waarvan akte.
Vanuit de leden komt tegenwoordig
nogal eens de vraag naar penningen
met actualiteitswaarde of naar aanleiding van een gedenkbaar feit. Heeft
daarmee de kunstpenning als vrij ontwerp
afgedaan? Of heeft de kunstpenning
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GUUS
HELLEGERS

een hoog uitstekend reUëf, de keerzijde D e ontwerpster
Francesca Zijlstra werd in 1950
iets bol met het reliëf inwaarts. H e t
geboren in Harlingen en zij groeide op
centrum van de voorzijde van de
in Laren ( N H ) . Haar toekomst als
penning wordt gevormd door een
kop van een Griekse vrouw met wappe- beeldhouwster zat er al vroeg in: met
acht jaar sneed zij bootjes met een
rende haren. Daaromheen in de brede
keukenmesje, met tien boetseerde zij
rand de tekst: ATHENE 2004 OLYMPISCHE SPELEN, alsmede de vignet- babyportretjes. O p de fiets onderweg
ten van de ontwerpster en van de Vere- naar het Baarns Lyceum kwam zij altijd
voorbij een huis met een intrigerende
niging.
D e penning kantelt over de horizon- blauwe bel. E r stonden beelden voor
het raam. Daar bleek de beeldhouwer
tale as naar de keerzijde. Deze wordt
Jan
Broerze te wonen. Van hem kreeg
gevormd door in principe dezelfde kop
zij
haar
eerste lessen. Hij was het ook
in negatief, met een dun opstaand
die
met
een zelfportret en een naakt
randje waarop de penning kan liggen.
van Francesca naar de Rijksacademie
De bolle kant boven! In de Griekse
ging om haar werk te laten zien.
oudheid werden de muntstempels in
Zij werd aangenomen, op het zelfnegatief gesneden en het positief ging
portret, door Paul Grégoire. Deze was
de wereld door.
gedurende haar hele opleiding een
D e penning, een positieve en een
grote steun in velerlei opzichten.
negatieve kant. In de sport zijn er winnaars en verliezers. E r kan maar één de Reizen naar Griekenland gaven haar
het gevoel thuis te komen.
eerste zijn. Als je wint kan dat ook
negatief uitpakken: je hebt het hoogste
bereikt en er valt niets meer te winnen.
Maar de verhezer gaat door, hij laat
n o g van zich horen, hij streeft nog naar
de eerste plaats. Z o heeft deze penning
niet alleen visueel, maar ook in diepere
zin, betekenis. Een kloeke penning,
die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat.

Zij werkt in hout, steen en brons, in
alle maten. Weerbarstig materiaal daagt
haar uit. H a a r beelden en penningen
zijn archaïsch en monumentaal. Zij
werkt hoogst zelden in opdracht.
Francesca exposeert veel, en veel
mensen hebben werk van haar in huis.
Zij heeft het geluk voortdurend in de
stroom te zitten en zij heeft een grote
productie. De omgeving is dan ook
heel inspirerend: zij deelt het huis en
de ateliers met Arthur Spronken in
Zuid-Limburg. Francesca noemt het
daar terecht een beeldhouwparadijs.
Ze beseft het zich terdege: 'Je mag hier
trouw zijn aan wat je ten diepste wilt'.

Leden van de Vereniging voor Penningkunst werden via een aparte mailing van
deze penning op de hoogte gesteld.
Inmiddels is de termijn gesloten en is
de oplage gesteld op 107 exemplaren.
Nog voor het einde van de Olympische
Spelen kon de penning worden afgeleverd.
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Guldens in vuur en vlam
Bankbiljettenvernietiging in Nederland 1814-2002
Daarbij had de wetgever bepaald dat
Twee jaar geleden, om precies te zijn
op 28 januari 2002, deed Nederland als de bank negen coupures mocht uitgeven
variërend van 25 tot 1000 gulden. Dat
eerste land binnen de Economische en
waren voor die tijd ongekend grote
Monetaire Unie afstand van zijn eigen
sommen geld; tegenwoordig zou dat
oude vertrouwde munteenheid. Tot de
overeenkomen met biljetten ter waarde
invoering van de euro hadden alle
van ongeveer 450 tot 18.500 euro.
twaalf eurolanden hun eigen munten
In die tijd verdiende een geschoolde
en bankbiljetten. Al snel na de komst
arbeider hoogstens zo'n tien gulden
van de euro kon men in ons land niet
per week. Dat bedrag ontving hij
meer met guldens betalen. Voorzover
uitsluitend in muntstukken. Aldus
ze nog in omloop waren, konden ze
betaalde hij zijn inkopen eveneens
worden omgeruild tegen euro's. De
guldens keerden terug bij de Koninklijke met munten. Het is dan ook niet zo
Nederlandse Munt en de Nederlandsche verwonderlijk dat, zolang de lonen
onder de kleinste coupures bankbiljetten
Bank, die vervolgens respectievelijk de
lagen, veel van onze negentiendemunten en de bankbiljetten vernietigeeuwse voorouders nooit een bankbiljet
den. Een niet geringe opgave voor
in handen hebben gehad. Anders dain
deze beide bedrijven die overigens tot
de door de overheid uitgegeven
1 januari 2002 de guldens ook in ommunten en muntbiljetten waren de
loop hadden gebracht. Voor het ontwaarden en vernietigen beschikken beide biljetten van de Nederlandsche Bank
tot 1904 geen wettig betaalmiddel. In
bedrijven over moderne apparatuur.
Ofschoon de vernietiging van munten het begin gingen de biljetten nagenoeg
grote overeenkomsten vertoont met de uitsluitend om in het zakelijke
betalingsverkeer. Vanuit die optiek
vernietiging van bankbiljetten, zijn er
bezien
is het begrijpelijk dat de bank de
ook verschillen. Er is echter weinig
wettelijke
regels voor handelspapier
bekend over de vernietiging van munten
volgde en de uit circulatie genomen
gedurende de laatste twee eeuwen.
biljetten niet vernietigde, maar - onDeze bijdrage beperkt zich tot een
geldig - permanent bewaarde. Dit
schets van de vernietiging van guldenmaakte dat in geval van twijfel de
biljetten sinds 1814. Er zijn in de loop
uniciteit
van een biljet kon worden aander jaren tal van aanpassingen geweest,
getoond.
zowel bij de vernietiging als bij de
organisatie daarvan. Wat echter niet is
veranderd, is dat van de oude bankbiljetten, voorzover niet terecht
gekomen bij verzamelaars, uiteindelijk
geen snipper overblijft.
Uitgifte en inname
Kort na haar oprichting in 1814 kreeg
de Nederlandsche Bank van de overheid
het recht tot uitgifte van bankbiljetten.

Het vernietigen van bankbiljetten
door de Nederlandsche Bank is inherent aan de haar bij wet opgedragen
zorg voor de geldcirculatie in Nederland.
Deze zorg houdt in dat de bank niet
alleen bankbiljetten in circulatie brengt,
maar ook dat zij dagelijks nauwlettend
de kwaliteit van het papiergeld in de
gaten houdt. In hun bestaan keerden de
bankbiljetten gemiddeld zo ongeveer

DE BEELDENAAR 2004-4
133

Verpulverde bankbiïjetten verlaten de
Nederlandsche Bank
foto: D\'B

vier keer per jaar bij de centrale bank
terug. De bankbiljetten werden na
binnenkomst niet alleen geteld, maar
ook gecontroleerd op echtheid, slijtage
en vervuiling. Biljetten die niet aan de
gestelde eisen voldeden, werden uit
circulatie gehaald en vervangen door
nieuwe. De afgekeurde exemplaren, in
het begin van de 21ste eeuw zo'n
150 miljoen stuks per jaar, verdwenen en gaan nog steeds - in een speciale
voor centrale banken ontworpen reusachtige papierversnipperaar en belandden tenslotte in de verbrandingsoven.
In het begin werden de bankjes ook
door de vlammen verteerd. Daar er
destijds nog geen speciale vernietigingsapparatuur bestond, gooide een
klerk de oude, waardeloze biljetten
gewoon in de brandende kachel.
Kachel
De eerste keer dat de Nederlandsche
Bank ingenomen bankbiljetten vernietigde was in het najaar van 1815.
Het betrof toen de vernietiging van de
eerste, voorlopige biljetten die zij kort
na oprichting had uitgegeven. Het

vernietigen van buiten omloop gesteld
papiergeld was toen, net zo min als
tegenwoordig, een kwestie van simpel
weggooien. Om de kans op misbruik te
minimaliseren, is het vernietigen van
bankbiljetten van meet af aan omringd
geweest door uitgebreide veiligheidsprocedures. Voor een deel hing deze
werkwijze samen met de wijze waarop
de biljetten door de bank werden uitgegeven. Ofschoon sinds 1814 het
uiterlijk van het Nederlandse bankbiljet
sterk is veranderd, zijn de wezenskenmerken van de biljetten lange tijd
onaangetast gebleven. Een tweede
constante was, dat guldenbiljetten sinds
het begin werden gedrukt door de
bekende drukkerij van Joh. Enschedé &
Zoenen in Haarlem, waarna de
gedrukte biljetten van Haarlem naar de
bank in Amsterdam werden gebracht.
In het begin moesten de biljetten voordat zij de bank konden verlaten, nog
met de hand worden voorzien van een
datum, bedrag en volgnummer. Dat
gebeurde door een klerk die deze gegevens op elk biljet opnieuw met pen
en inkt aanbracht. Aansluitend noteerde
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hij deze gegevens in de 'geheime
boeken'. Pas wanneer op een biljet de
benodigde handtekeningen van de
directie stonden kon het de bank verlaten. Later, wanneer een bankbiljet
binnen de muren van de bank was
teruggekeerd, vergeleek een klerk de
gegevens op het biljet met die in de
administratie.
Zoals gezegd, werden de biljetten
van de eerste serie direct vernietigd.
Later werden alle binnengekomen
biljetten eerst waardeloos gemaakt door
ze te voorzien van een stempel met de
tekst 'vernietigd'. Na deze administratieve vernietiging volgde een periode
van opslag tot het moment van daadwerkelijke vernietiging was aangebroken.
Dat gebeurde telkens op een van te
voren vastgesteld tijdstip. Dan haalde
een klerk in het bijzijn van een
directeur en het hoofd van de boekhouding, de nummers van alle te
vernietigen biljetten door in de eerdergenoemde boeken. Aldus kon later
exact worden vastgesteld welke biljetten
nog in omloop waren en welke vernietigd. Daarna gooide een klerk het
ontwaarde papiergeld in de brandende
kolenkachel. Nadat de bank zich op
deze wijze van haar eerste bankbiljetten
had ontdaan, besloot de leiding tot permanente opslag van de aan de circulatie
onttrokken biljetten. Daarbij zag men
af van vernietiging van het oude papiergeld.

toe. Voor de bank betekende dit meer
werk rond het in circulatie brengen,
controleren, ontwaarden en bewaren
van teruggekomen papiergeld. Dat
ontwaarden gebeurde nog onveranderd
met de hand, door elk biljet te voorzien
van een stempel met de tekst 'vernietigd'.
Allengs puilden de zolders uit en werd
de administratieve last onwerkbaar.
Om die last enigszins te verminderen,
kwamen er handponsmachines voor de
ontwaarding. Met behulp van die
machines kon via doorboring een
stapeltje bankbiljetten tegelijk onbruikbaar worden gemaakt in plaats van elk
biljet afzonderlijk te stempelen.

Verpulpen en verbranden
Omstreeks 1920 dreigden de houten
zoldervloeren van het bankgebouw aan
de Oude Turfmarkt in Amsterdam onder
de papierlast te bezwijken. Het werd tijd
om de zolders op te ruimen. Daar lagen
naar schatting zo'n 1,74 miljoen biljetten
van het model roodborstje en ongeveer
54 miljoen biljetten van de Mees-serie
opgeslagen. Daarnaast lagen er nog eens
1,4 miljoen misdrukken. Op juridische
gronden was er inmiddels geen enkele
reden meer om de al ontwaarde biljetten
permanent te bewaren. Navraag bij
andere centrale banken wees uit dat
sommige banken, waaronder de Reichsbank, de ingetrokken biljetten verpulpten
en daarna verbrandden. Dat sprak de
bankdirectie wel aan. Na grondig vooronderzoek besloot zij eveneens tot verpulpen, waarvoor zij in 1920 een elekOpslag
trische papiermolen van Duitse makeUj
Tussen 1815 en 1920 werden op
aanschafte. Daarmee was de Nederlandjuridische gronden alle teruggekomen
biljetten, na te zijn ontwaard, permanent sche Bank de tweede bankinstelling in
Europa die op dergelijke wijze in eigen
in het bankgebouw bewaard. Van
beheer haar buiten omloop gestelde
daadwerkelijke vernietiging was niet
bankbiljetten
vernietigde. In bijna negen
langer meer sprake. Aan het permanent
maanden
verwerkte
deze machine ruim
bewaren van de bankjes kleefden naast
42
miljoen
biljetten,
wat een brijachtige
voor- ook nadelen. Zo steeg met de
substantie
opleverde.
Dit afvalproduct
opmars van het bankbiljet op den duur
bevatte
te
veel
water
om
als brandstof
ook de hoeveelheid afgekeurd papier.
voor
de
verwarming
te
kunnen
dienen.
Door een veelvuldiger gebruik nam de
Daarom
werd
het
in
afwachting
van
slijtage en vervuiling van de biljetten
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verscheping naar een papierfabriek tijdelijk op de binnenplaats van de bank
gestort. In de papierindustrie fungeerde
de bankbiljettenpulp als grondstof bij de
vervaardiging van pakpapier. Bij wijze
van proef is de pulp ook gebruikt voor
het verhogen van wegen wat echter
gezien de geringe hoeveelheid niet veel
zoden aan de dijk zal hebben gezet.
Nadat de Bank was overgegaan tot
fysieke vernietiging, besloot zij de
administratieve werkzaamheden rond
de vernietiging te versoepelen. In 1923
kwamen er proefopstellingen, om het
handmatig ontwaarden van de biljetten
ten dele te mechaniseren. Na tegenvallende resultaten werden verdere
plannen in deze richting voorlopig in
de ijskast gezet. Na verloop van tijd
bleek de verwerkingscapaciteit te
gering voor de almaar aanwassende
stroom ingetrokken bankbiljetten.
Daarom volgde in 1930 het directiebesluit om het oude papiergeld in
plaats van te verpulpen voortaan te verbranden. Het verbranden was niet
alleen een snelle, maar bovendien een
veilige manier van vernietigen. Daarenboven leverde het minder afval op. Na
enkele bouwkundige aanpassingen kon
de bank in 1931 de papiervergassingstoestroom aan oud papiergeld te
oven in gebruik nemen. Weldra bleek
kunnen wegwerken, besloot de Bank
dat het verbranden van het oude
voor de bankbiljettenvernietiging onder
papiergeld een enorme werkbesparing
meer uit te wijken naar de Amsterdamse
opleverde. Doordat de nieuwe installa- gemeentelijke vuilverbranding. Toen
tie met een grotere frequentie werd
deze klus geklaard was, keerde in het
gestookt, kon namelijk een deel van de begin van de jaren vijftig de dagelijkse
bergingswerkzaamheden en controles
vernietigingsroutine terug met dat
achterwege blijven.
verschil dat de ontwaarding van de
De ovencapaciteit zou tot het midden afgekeurde biljetten niet langer alleen
op de hoofdbank in Amsterdam
van de jaren zestig ruim voldoende
gebeurde, maar ook op de agentschapblijken te zijn voor de jaarlijkse hoepen. Elke bankvestiging kreeg in
veelheid afgekeurd bankpapier. Een
principe zijn eigen merkteken om de
uitzondering hierop was de periode na
bankbiljetten
waardeloos te maken.
september 1945, toen de bank zich
Met
enige
regelmaat
publiceerde de
ineens geconfronteerd zag met grootbank een overzicht van de in gebruik
schalige vernietiging van bankbiljetten
zijnde merktekens in de Staatscourant.
als gevolg van de door minister van
Financiën P. Lieftinck afgekondigde geld- In 1960 werd het vernietigingsproces
zuivering. Om toch zo snel mogelijk de andermaal vereenvoudigd. Ditmaal
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Grote toestroom van
papkrgdd tijdens de
GeUzuivenng 194>
foto: D.\'B

Briketten van vermiikn biinkbiljetten
foto: DNB

door de invoering van een uniform
ponsteken, bestaande uit vier ronde
gaten. Daarmee verloren de agentschappen hun unieke merkteken.
Desintegreren
Met de jaren namen de werkzaamheden van de bank toe. In de jaren
vijftig bleek de behuizing te klein en
weinig efficiënt voor een moderne
bedrijfsvoering. Zodoende verhuisde
de bank in 1967 naar een nieuw
onderkomen aan het Frederiksplein.
Ook in het nieuwe bankgebouw
bevond zich onder de grond een
moderne verbrandingsinstallatie. Door
de strengere milieuwetgeving was de
bank in het begin van de jaren zeventig echter gedwongen, om te zien naar
een andere vernietigingsmethode die
minder milieubelastend zou zijn. In
het verlengde hiervan liet de directie
de mogelijkheden tot modernisering
van het sorteerproces en van de
administratieve vernietiging onderzoeken. In die tijd verlieten per werkdag gemiddeld circa 500.000 biljetten,
oftewel zo'n 600 kg papier, de bank
via de schoorsteen.

De eerste stap in de oplossing van de
milieuproblemen werd in het voorjaar
van 1974 genomen door de aanschaf
van een Amerikaanse vernietigingsmachine. Om veiligheidsreden was tot
machinale versnippering binnenshuis
besloten. Daarna werden deze snippers
elders verbrand. De verandering in het
vernietigingsproces ging wederom
gepaard met aanpassing van de bijkomende werkzaamheden, die trouwens
steeds verder gemechaniseerd raakten.
De volgende stap bestond uit het
mechaniseren van het tellen, sorteren
en beoordelen van de kwaliteit van
de bankbiljetten. Zodoende is in de
afgelopen dertig jaar de menselijke
bemoeienis in het sorteerproces steeds
verder teruggedrongen door de
aanschaf van steeds geavanceerdere
machines.
Bij de overschakeling op de euro
zette de Nederlandsche Bank haar
tijdelijk uitgebreide machinepark in
voor het sorteren, tellen, controleren
op echtheid en kwaliteit en versnipperen van bankbiljetten. Voor de teruggekeerde guldenbiljetten was het
ditmaal de laatste gang. De biljetten
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was de 'administratieve vernietiging',
werden vermalen tot snippers van
waarbij de afgekeurde biljetten werden
slechts enkele millimeters groot. Deze
afgezonderd en door middel van ponsgekleurde confetti verliet de machine
gaten waardeloos werden gemaakt.
geperst in de vorm van keiharde
Daarna werden de biljetten voor korte
gespikkelde worsten met een diameter
of langere tijd opgeslagen in afwachting
van ongeveer vijf centimeter, die ook
wel briketten worden genoemd. Tot het van de volgende stap. Die volgende,
tweede stap, bestond uit de volledige
najaar van 2001 werd er per jaar zo'n
fysieke vernietiging. Dat laatste kon
140.000 kilo aan oude bankbiljetten
opgestookt in de verwarmingsinstallatie door de biljetten te verbranden, of door
van bankbiljettendrukker Joh. Enschedé ze te verpulpen of te desintegreren, al
dan niet gevolgd door verbranding.
& Zonen te Haarlem. Door de
strengere milieueisen kwam hieraan een Alle drie manieren zijn door de bank
toegepast. Slechts een enkel biljet is
einde. Sindsdien is de vuilverbranding
deze behandeling niet ten deel gevallen
het eindstation. Vanwege de omvang
en is thans, voorzover het de tand des
van de vernietigingsoperatie als gevolg
tijds heeft doorstaan, het trotse bezit
van de overschakeling op de euro, is
van een verzamelaar. •
een deel van de guldenbiljetten door
Joh. Enschedé & Zonen vernietigd.
LlIERArUUR
Het overgrote deel is echter gewoon
door de versnipperaars van de Bank
BüLl'EN J., Het Nederlandse bankbiljet 1814-2002:
gegaan en daarna overgebracht naar de vormgeving en ontwikkeling (Amsterdam 1999).
vuilverbranding. Nog altijd komen er
J.J., Geschiedenis van het Nederlandse bankguldens bij de bank binnen. In principe GROI.LK
biljet (Bussum 1991).
kunnen de guldenbiljetten nog tot
MOOIJ J., Geen weggegooid geld: Bankbiljet1 januari 2032 worden ingewisseld.
vernietiging in Nederland, 1814-2002. DNB,
Zodoende is de vernietiging van de
Monetaire Monografieën Nr 20, NIBE-SW
gulden nog geen afgesloten hoofdstuk
(Amsterdam 2002).
in de geschiedenis van de gulden.'
Samenvatting
Van het begin af aan had de bank als
stelregel, dat de oude papieren guldens
in eigen beheer moesten worden
vernietigd. De vernietiging bestond in
feite uit twee stappen. De eerste stap

VAN THOOR w., De Nederlandsche Bank 18141998. Van Amsterdamse kredietinstelling naar
Europese stelselbank (Amsterdam 2004).
NOTEN

1. Zie hiervoor de brochure DNB Help! Ik vind
nog guldens. Wat te doen met overgebleven guldens
of oud buitenlands geld, Amsterdam.
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Een weekend met BAMS

KAREL SOUDIJN Lang geleden, in 1991, exposeerde
Teylers Museum in Haarlem penningen
die waren uitgegeven door de British
Art Medal Society (BAMS). Deze vereniging was toen nog betrekkelijk jong,
want de BAMS is opgericht in 1982.
Marjan Scharloo publiceerde in De
Beeldenaar van mei/juni 1991 een artikel als inleiding op de tentoonstelling.
Onze eigen Vereniging voor Penningkunst (VPK) vergaderde in datzelfde
voorjaar in Teyler: twee bestuursleden
van de BAMS hielden er toespraken.
Een kort verslag hiervan staat in De
Beeldenaar van juli/augustus 1991.
De ontstaansgeschiedenis van de
BAMS is in een paar woorden samen te
vatten. Penningkunst was in GrootBrittannië nauwelijks nog bekend; de
BAMS werd opgericht om die lacune te
dichten. Kunstenaars met verschillende
achtergronden werden uitgenodigd om
voor de BAMS een penning te maken.
Het ontbreken van een traditie op het
gebied van penningkunst had als voordeel, dat de uitgiften meteen zeer
gevarieerd waren. Overigens is het aanbod altijd ruim geweest: een catalogus

die bij het twintigjarige bestaan van de
BAMS verscheen, somt niet minder dan
161 stukken op. Inmiddels zijn daar
weer flink wat penningen bijgekomen.
De spelregels zijn eenvoudig: van een
penning worden niet meer dan honderd
exemplaren verkocht; steeds wordt na
maximaal anderhalf jaar de verkoop van
een penning gestaakt. Gewone leden
van de BAMS zijn verplicht om minstens
één exemplaar per jaar te kopen.
'Geassocieerde' leden zijn dit niet verplicht, maar als zij een penning willen
aanschaffen moeten ze een veel hogere
prijs betalen.
In de loop der tijd hebben verscheidene buitenlandse kunstenaars voor
deze vereniging gewerkt. Geer Steyn,
Guus Hellegers en Elisabeth Varga zijn
Nederlandse kunstenaars van wie de
B/\MS penningen heeft uitgegeven.
Leden van onze VPK komen elk jaar
een dag bij elkaar voor een ledenvergadering, een lezing en een bezoek
aan een museum of een ander fraai
gebouw. De BAMS pakt het anders aan:
haar formele ledenvergadering is
gescheiden van andere activiteiten. In

West Dean College,
West Sussex, Engeland
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rondom Gill; daarna concentreerde hij
zich op diens meestal onuitgevoerde of
afgewezen opdrachten voor zegels,
munten en een penning. Op één van
die zegels heeft Gill de Engelse koning
op een paard gezet, dat op het punt
lijkt te staan om te gaan urineren.
Philip Attwood, eveneens verbonden
aan het British Museum, publiceerde
een overzicht van Italiaanse penningen
uit de periode 1530-1600. Hij sprak
over de totstandkoming van dit project;
daarbij werkte hij ook enkele hypothesen
uit over bronnen die bepaalde medailleurs gebruikten.
De Amerikaanse beeldhouwer James
Malone Beach vertelde over zijn fascinatie voor ridderschap, relikwieën en
onderscheidingen. Een voorwerp wordt
bijzonder door de betekenis die wij er
aan toeschrijven. Vorsten kunnen ordeLezingen
tekens instellen; waarom zou zoiets echHet aantal lezingen was bewust klein
gehouden. Enkele kunstenaars vertelden ter beperkt moeten blijven tot koningen
over eigen werken en twee kunsthistorici of koninginnen? Waarom stellen niet
meer mensen een huisorde in? Beach
namen een vroegere periode uit de
ontwierp op basis van 'gevonden voorgeschiedenis onder de loep.
werpen' zelf een reeks medailles, incluFred Rich vervaardigde enkele pensief ketens en linten. Aan het slot van
ningen waarin hij email verwerkte,
maar hij richt zich tegenwoordig vooral zijn lezing verhief hij één van de grondleggers van de BAMS, Ron Dutton, tot
op grote zilveren en gouden objecten
Ridder in de Orde van Chiquita - derde
die hij op bijzondere wijze emailleert.
klasse. Dit ordeteken bestaat uit het
In zijn lezing liet hij zien hoe hij de
logo van het bekende bananenmerk,
sprong maakte van penningkunst naar
aangebracht
op een stralenkrans, en
vazen, kandelaars, sieraden en een
hangend
aan
een lint dat om de hals
buitengewoon ingenieus en aantrekkewordt
geknoopt.
Om de toekenning van
lijk vervaardigd theeservies.
deze
bijzondere
onderscheiding
definiSteven Gregory ontwierp recentelijk
tief
te
maken,
kreeg
Ron
Dutton
van
een grote penning voor de BAMS.
Beach
op
beide
schouders
ook
nog
Andere penningen produceerde hij tot
plechtig de ridderslag met een banaan.
nu toe nog niet; hij vertelde hoe hij
Wij
toeschouwers hoopten natuurlijk
zich als beeldhouwer ontwikkelde.
van harte, dat Dutton (1935) zich de
Joe Cribb, conservator munten en
komende jaren zo sterk voor de BAMS zal
penningen in het British Museum,
inzetten, dat hij ooit nog eens tot de
introduceerde zichzelf als afstammeling
tweede klasse van dit ridderschap zal
van een naaste medewerker van Eric
worden bevorderd.
Gill (1882-1940). Gill is in Engeland
een bekend beeldhouwer, typograaf en
schrijver die een nogal onconventioneel Excursie
leven leidde. Joe Cribb vertelde iets
Op zaterdagmiddag was het tijd voor
over de persoonlijkheid van en de kring een excursie. Er waren verschillende
Londen vinden regelmatig lezingen
plaats. Bovendien wordt ieder voorjaar
op wisselende locaties een weekendconferentie gehouden, steeds in een
andere plaats.
Van 11 tot 13 juni 2004 heb ik het
BAMS-weekend van dit jaar mogen meemaken, samen met ongeveer zestig
anderen. We kwamen bijeen in West
Dean College, in de buurt van Chichester,
in een groot landhuis met goed geconserveerde antieke interieurs, temidden
van onafzienbare landerijen en schitterend onderhouden tuinen. In de bijgebouwen zijn diverse ateliers ondergebracht, want West Dean College is
niet alleen een conferentieoord, maar
biedt ook 'postgraduate' opleidingen
aan op het gebied van de kunsten.
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bedoeld om voortdurend nieuwe
projecten te entameren.
Zaterdagavond vond het formele
BAMS-diner plaats. Hier werden
geldprijzen uitgereikt aan studenten
van kunstacademies die meededen aan
een wedstrijd in het maken van penningen. Het geld was gedoneerd door
diverse sponsors. Er waren prijzen in
allerlei categorieën, zoals bijvoorbeeld
een prijs voor de beste satirische
penning. De BAMS investeert op deze
manier al vele jaren in jong talent.
Tijdens het weekend in West Dean
konden we talrijke inzendingen bewonderen van studenten, vaak van verrassend
hoog niveau. Overigens exposeerden
ook diverse oudere penningkunstenaars
hun werk in het landhuis.
Workshops
BAMS-weekends kennen inmiddels een
bijzondere traditie: de deelnemers
worden verleid om tenminste een paar
uur met hun handen bezig te zijn. Op
zondag vond in West Dean een workshop plaats, aangekondigd onder de
titel 'The Finishing of a Bronze.'
Irene Gunston en Danuta Solowiej
Landgoed West Dean opties, maat de mecstcn kozen voor hadden een (min of meer rechthoekige)
presentiepenning ontworpen, waarvan
een bezoek aan het beeldenpark in
Goodwood, enkele kilometers verderop. een flink aantal exemplaren via de verloren wasvorm was gegoten. In één van
Eerder op de dag hield conservatrice
de werkplaatsen lag een tafel vol met
Kate Simms hierover een inleiding.
bronzen
stukken. We mochten er ieder
Dit park is exclusief bedoeld voor
één
uitkiezen
om verder af te werken.
werk van Britse beeldhouwers. De
De
gietkanalen
waren er nog niet afstichting die het park beheert, selecteert
gezaagd;
ook
moesten
de penningen
kunstenaars op basis van de kwaliteit
nog worden gepatineerd. Kunstenaars,
van hun werk. Vervolgens worden ze
conservatoren, directeuren en verzameuitgenodigd om een nieuw beeld te
laars gingen vol enthousiasme aan de
ontwerpen dat op groot formaat moet
slag. Onder de gietkanalen zat een
worden uitgevoerd. Tijdens het vaak
rechthoekig stukje brons. Eraan laten,
enkele jaren durende proces van
of weghalen? Ikzelf besloot om die
ontwerp en uitvoering financiert de
'extra's' te handhaven, want zo zou mijn
stichting de kunstenaars. De stichting
penning een mooi voetje houden om
verwerft echter het recht om het werk
op te staan. Zo gemakkelijk kwam ik er
te verkopen. Winst wordt gebruikt om
echter niet van af, want ik kreeg te
opdrachten aan andere kunstenaars te
horen dat mijn exemplaar veel te
geven. De opzet van het beeldenpark
is commercieel; het geld dat vrijkomt is scherpe kanten had. Als ik mijn voetje
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wilde behouden, moest ik het toch wel
bijvijlen en schuren. Er werd ons
duidelijk gemaakt, dat we ook vrij waren
om in de penning of op het voetje nog
iets te graveren of om er een tekst in
te ponsen. Materiaal hiervoor was in
overvloed voorhanden. De kunstenares
Jane McAdam Freud probeerde mij te
leren hoe ik initialen in mijn voetje kon
slaan. Ze Het me oefenen op haar
exemplaar; de letters kwamen echter
telkens te zwak of te scheef door.
Bovendien hamerde ik nogal eens op
mijn vingers.
De volgende fase was het zandstralen.
Dat ging prima. Daarna volgde het
patineren. We hadden de keuze tussen
koud of heet. Natuurlijk koos ik voor
de hete variant, want waar kan een
mens verder nog met vuur spelen?
Ik kreeg een bekertje chemicaliën mee
en leerde hoe je een brander moet
hanteren. Heet patineren lijkt eenvoudig: je zet een vlam op de penning
en brengt vervolgens met een kwast
kleurstof aan. Daarna herhaal je dit
proces een paar keer, afhankelijk van
hoe zwaar je wilt patineren. Moeilijker
is het om te weten hoe lang je de vlam
op de penning moet houden en hoe je
de kleur echt netjes kunt aanbrengen.
De rode kleur waarop ik hoopte, werd
donkerbruin.
En dan? De hete penning afkoelen
in water en opwrijven. Tenslotte moet
het exemplaar in de was worden gezet.
Hiertoe moet de penning eerst weer
wat warmer worden gemaakt.
Kunstenares Elisabeth Koster vertelde
me, dat ze thuis haar penningen
meestal op de verwarming legt (maar
die was nu niet aan), of onder haar

oksel of in haar onderbroek meedraagt. Het cmfermce cmtre
Ik heb de penning maar gewoon in
mijn warme hand geknepen. Na het
opbrengen van de was (met kwast of
vinger) moet deze worden uitgewreven.
En om de afwerking nog mooier te
maken, is het goed om dit proces
enkele malen te herhalen.
Conclusie
Een buitengewoon stimulerend congres.
Misschien moeten we in Nederland
ook maar eens wat elementen aan zo'n
BAMS-weekend ontlenen. Hebben wij
landhuizen waar leden van de VPK
enkele dagen achtereen met elkaar kunnen doorbrengen? Kunnen we sponsors
vinden om jaarlijks een flink aantal
prijzen aan studenten uit te reiken?
Mogen we iets met onze handen doen?
Dat laatste helpt mij als verzamelaar in
elk geval om nog meer waardering te
krijgen voor het werk van penningkunstenaars.
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De Prins Clauspenning
van Elisabeth Varga
LüUK TILANUS Leden van het koninklijk huis zijn altijd
een dankbaar onderwerp voor de
Nederlandse penningkunst. Onder de
uitgaven van de Vereniging voor
Penningkunst zijn er de prachtigste
voorbeelden, onder andere van de
hand van Mari Andriessen, Louise
Metz en Tony van de Vorst. Er is
trouwens ook een aantal behoorlijk
saaie ontwerpen uitgegeven die het
Oranjehuis betreffen. Het vinden van
een evenwicht in de uitbeelding van de
uiterlijke verschijning en de verbeelding
van de maatschappelijke functie en de
betekenis daarvan is nu eenmaal een
lastige opgave. Andriessen ontwierp in
1938 een staatsieportret van koningin
Wilhelmina met op de keerzijde de
symbolen van de haar toegekende
waardigheid; Louise Metz maakte tien
jaar later voor Wilhelmina een archaïserende voorstelling, geïnspireerd op
een middeleeuws zegel; Tony van de
Vorst boetseerde in 1998 een uiterst

Elisabeth Varga,
jaarpennmg
Prins Claus, 2003,
brons 0 70 mm,
gegoten bij Binder te
Haarlein

humaan profielportret van Wilhelmina's
kleindochter, koningin Beatrix.
Het bestuur van de VPK heeft de
goede gedachte gehad prins Claus met
een penning te gedenken; Elisabeth
Varga kreeg de opdracht. Claus van
Amsberg, prins der Nederlanden
(1926-2002) is misschien wel het meest
beminde lid van het koninklijk huis
geweest in de afgelopen eeuw. Maar
zijn entree in Nederland was niet
makkelijk: toen prinses Beatrix twintig
jaar na de oorlog aankondigde met een
Duitser te willen trouwen waren de
reacties verontwaardigd en heftig. Dat
duurde maar kort: door zijn ernst,
intelligentie, natuurlijke bescheidenheid
en ontwapenend optreden wist prins
Claus velen voor zich in te nemen, te
beginnen bij het vrouwelijk deel der
natie. Hij zette zich in voor natuur- en
milieuvraagstukken, ruimtelijke
ordening en ontwikkelingssamenwerking.
Zijn openheid maakte indruk: hij deed
niet geheimzinnig over depressies die
hem kwelden, evenmin later over de
ziekte van Parkinson die hem trof
Toen hij in 2002 overleed werd hij
algemeen betreurd.
De Amsterdamse beeldhouwer en
medailleur Elisabeth Varga is bij de
leden bekend door haar Huygenspenning
uit 1996 en haar hoogst originele
inzendingen op de FIDEM exposities.
Zij kreeg de afgelopen jaren - onder
andere - een opdracht de Stichting
Singer Memorial Foundation met een
penning te memoreren, tevens
ontwierp zij de prijs die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde eens
per jaar aan dichters uitreikt. Verder
een penning ter gelegenheid van het
tweehonderdjarig bestaan van de
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Koninklijke Bibliotheek met - als bij
een zegel - een uiltje in rehëf en voor
de Stichting Nederlandse Penningkabinetten modelleerde zij de H. Enno
van Gelderpenning. Thans experimenteert
zij veel met glas, maar zij heeft vanaf
het begin van haar carrière ook
'normale' beelden gemaakt: portretten
(onder andere van koningin Beatrix) en
vrijstaand werk. Zij heeft dus zo langzaamaan een fors oeuvre op haar naam
staan. Eén van de aardige kanten van
Varga's kunstenaarschap is dat de nu te
bespreken penning geheel niet op de
bekende Huygenspenning lijkt. Haar
vermogen om steeds nieuwe wegen in
te slaan of eens getoetste oplossingen
te heroverwegen is een kenmerk van
haar aanpak.
Varga heeft geen staatsieportret
willen ontwerpen; dat was, meende zij,
niet in de geest van haar model. De
prins droeg in latere jaren bij officiële
gelegenheden het liefst géén das. Het
trois-quartportret van de relatief jonge
Claus vult het grootste deel van het
vlak. Het hoofd wordt gedragen door
de aanzet van een schouder en het
linkerdeel van het fond is leeg gehouden.
De mond is het meest geprononceerde
deel van het vlak, de vorm die het eerst
opvalt. Varga stelt dat prins Claus
iemand van het woord was, een man
met humor en mildheid.
De penning bolt enigszins op, de
neus is links van het centrum geplaatst.
Dat draagt bij aan het informele
karakter van dit portret: géén strenge
symmetrie. De ogen drukken iets
anders uit: een zekere naar binnen
gekeerdheid; zij lijken licht geloken
maar geheel duidelijk is dat niet omdat
Varga nergens te nadrukkelijk wilde
zijn. Heel wezenlijk is hoe het licht
over de vormen van de penning speelt;
het modelé is zeer terughoudend
gepresenteerd; het spoor van de lichte
beroering met de vingers van de klei
maakt dat dit goedgelijkende portret
iets overdraagt van het beeld dat men

in de herinnering aan hem met zich
meedraagt.
De keerzijde maakt op subtiele wijze
de problematiek van de uitgebeelde
duidelijk: na 'CLAUS VAN AMSBERG,
PREvfS DER NEDERLANDEN' volgt 'DAAR

WAS'. Het gaat hier om een opzettelijke
dubbelzinnigheid. De woorden 'Daar
was eens...' vormen immers het
conventionele begin van een sprookje,
in sprookjes spelen prinsen en prinsessen een voorname rol. Tevens verwijzen
deze woorden naar de uitspraak van
prins Claus op Koninginnedag 2002 die
Huub Oosterhuis bij de bij zetting in
het familiegraf in de Nieuwe Kerk in
Delft aanhaalde: 'Daar was mijn plaats
naast haar'. Een fel, om niet te zeggen
agressief Nederlands leeuwtje met
geheven zwaard, kroon en pijlenbundel
staat in de rechter benedenhoek: een
onverbiddelijk symbool. Varga heeft
een waardig eerbetoon gebracht aan
deze sympathieke melancholicus; de
leden van de Vereniging voor Penningkunst mogen er blij mee zijn. Dat was
koningin Beatrix ook toen haar door
het bestuur van de vereniging en
Elisabeth Varga deze zomer op Paleis
Huis ten Bosch de penning werd aangeboden.
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Koningin Beatrix ontvangt
Prins Clauspenning
THEO BUNJES Op 14 juni 2004 werd de Prins Clauspenning aangeboden aan koningin
Beatrix tijdens een ontvangst op Paleis
Huis ten Bosch door een vertegenwoordiging van het bestuur van de
Vereniging voor Penningkunst en de
kunstenares Elisabeth Varga. De vertegenwoordiging bestond uit
verenigingssecretaris Greet Kemper,
voorzitter Theo Bunjes en
vice-voorzitter Guus Hellegers.
De ontvangst had plaats in de Blauwe
Zaal. Daar heeft Theo Bunjes de door

Elisabeth Varga ontworpen penning
aan de koningin aangeboden. Met het
resultaat was zij zichtbaar bijzonder
ingenomen. Na de aanbieding ontspon
zich een zeer geanimeerd en uitvoerig
gesprek over de Prins Clauspenning,
de penningkunst en de beeldhouwkunst. Ook over de geschiedenis
van de Vereniging en de huidige activiteiten. In dit kader werd het boek
Handzame Sculptuur aan de koningin
overhandigd.
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Tweemaal geslagen munten
Een Romeinse follis en een Amsterdamse zilveren rijder
Bij het opruimen van een oude
verzameling trof ik een follis van de
Romeinse keizer Maxentius (306-312)
aan, die tweemaal is geslagen en er
daardoor merkwaardig uit ziet. Op de
keerzijde staat twee keer het bovenste
deel van een tempel op een manier, die
aan een speelkaart doet denken. De
twee tempels verschillen onderling in
allerlei details en kunnen daarom niet
van hetzelfde stempel afkomstig zijn.
Ik kwam 25 jaar geleden eerder een
tweemaal geslagen munt tegen. In dat
geval betrof het een zilveren rijder
uit Amsterdam met het jaartal 1673.
Beide zijden zijn bij de tweede slag
omgewisseld. Delen van de keerzijde
zijn op de voorzijde terug te vinden.
Toen ik deze munt in handen kreeg,
heb ik geprobeerd om via persoonlijke
contacten meer over munten met dit
soort afwijkingen te weten te komen.
Uit de reacties maakte ik op, dat
daar maar weinig belangstelling voor
bestond.
Omdat ik over een lange reeks van
jaren slechts twee keer een tweemaal
geslagen munt ben tegengekomen,
neem ik aan, dat het hier om een
betrekkelijk zeldzaam verschijnsel
gaat. Op zichzelf is dat begrijpelijk.
Munten met een dergelijke afwijking
zien er dubieus uit en zullen niet
gemakkelijk als betaalmiddel worden
geaccepteerd. Het heeft daarom
weinig zin om zulke munten in omloop
te brengen.
Gezien de staat waarin zij verkeren
zijn de foUis en de zilveren rijder in
omloop geweest. Het publiek was in
deze gevallen blijkbaar minder kritisch,
zodat deze munten niet vanwege de
afwijkende slag zijn geweerd.

Tweemaal geslagen munten vertonen
een sterke overeenkomst met overslagen,
waarmee munten worden bedoeld, die
op andere munten zijn geslagen. Bij
overslagen hebben de oude stempels
sporen achtergelaten, soms als herkenbare details en in andere gevallen
slechts als oneffenheden in het metaaloppervlak. Zij zien er daardoor ook
afwijkend uit.
Een voorbeeld van een overslag is
de tetradrachme van Ptolemaios Soter,
waarover ik eerder een artikel in dit
blad heb geschreven.' Ptolemaios was
één van de opvolgers van Alexander de
Grote en regeerde van 323 tot 283 v.Chr.
over Egypte. De tetradrachme werd
omstreeks 310 v.Chr. geslagen over
een gelijknamig munttype, dat door
Alexander de Grote was ingevoerd.
Overslagen worden vaak gezien als
het gevolg van haastige aanmunting.
Met betrekking tot tweemaal geslagen
munten kan de vraag worden gesteld,
of dat bij deze ook het geval is. Dit
artikel bespreekt de drie bovengenoemde
munten tegen de achtergrond van de
historische omstandigheden, die
mogelijk de aanleiding voor haastige
aanmunting hebben gevormd.

HANS
VAN DER VALK

Overslagen
Overslagen zijn in tegenstelling tot
tweemaal geslagen munten geen zeldzame verschijnselen. Als in korte tijd

Tetradrachfne,
Ptolemaios Soter
0 26 mm
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veel nieuwe munten nodig waren,
werden deze soms op al bestaande
munten geslagen. Dit gebeurde, wanneer
de munthuizen niet over voldoende
technische voorzieningen en arbeidskrachten beschikten om genoeg oude
munten om te smelten en daaruit
nieuwe muntplaatjes te maken. Deze
productiestappen werden dan overgeslagen
om toch het vereiste productieniveau
te halen.
Door de oneffenheden in het
metaaloppervlak, die de oude stempels
als sporen hebben achtergelaten, zien
overslagen er minder strak uit dan
munten die op blanco plaatjes zijn
geslagen. Zij kunnen daardoor minder
gemakkelijk van vervalsingen worden
onderscheiden en waren minder
gewild. Het in omloop brengen van
overslagen was dan ook een noodmaatregel, wanneer munthuizen boven
hun capaciteit moesten werken.
Het lastige onderscheid van vervalsingen is minder van belang voor
munten die tegen een lage waarde
circuleerden. Bij overslagen op koperen munten kan men zich de vraag
stellen, of hier sprake van arbeidsbesparing uit zuinigheidsoverwegingen
is. Voorbeelden daarvan zijn een
Friese oord en een dito duit uit de
periode rond 1620, die door Van der
Wis en De Groot in dit blad werden
besproken.' Deze zijn geslagen op
koperen munten die toen elders in
omloop waren.

Detail van de
besproken
tetradrachme

Tetradrachme van Ptolemaios Soter
De hierboven genoemde tetradrachme
is een zilveren munt, die werd
ingevoerd door Ptolemaios Soter, toen
hij na 323 v.Chr. Egypte als satraap
bestuurde. De munt is nog op naam
van Alexander de Grote of diens zoon
Alexander IV geslagen. Op de voorzijde
staat een portret van Alexander de
Grote met de scalp van een olifant.
De afbeelding op de keerzijde is een
strijdende Athene met een schild en
een korte speer. Rondom Athene zijn
restanten van een ander stempel terug
te vinden. Deze zijn te herleiden tot
een Zeus zittend op een troon, de keerzijde van de tetradrachme die door
Alexander de Grote was geïntroduceerd.
Als overslag staat deze munt niet op
zichzelf. Emmons onderzocht 50 jaar
geleden bijna 350 tetradrachmen van
Ptolemaios Soter, waarvan tenminste
70 stuks overslagen bleken te zijn.^
Deze komen voor bij een beperkt aantal emissies die aan de hand van monogrammen en bijtekens zijn te onderscheiden. Een belangrijke bijzonderheid
hierbij is, dat deze emissies in omloop
zijn gebracht kort nadat Ptolemaios
Soter het gewicht van de tetradrachme
verlaagde van 17,2 naar 15,7 gram.
Deze reductie vond abrupt plaats zonder
dat de stempels werden gewijzigd.
Ptolemaios Soter verlaagde de
gewichtsstandaard voor zijn munten,
omdat zilver in Egypte schaars was en
hij veel geld nodig had om zijn oorlogen
tegen andere opvolgers van Alexander
de Grote te financieren."* Huurlingen
werden toen met zilveren munten
betaald. Om van de gewichtsreductie te
profiteren stelde hij de lichtere munten
in nominale waarde gelijk aan munten
die buiten Egypte nog volgens de
standaard van Alexander de Grote
werden geslagen. Bestaande tetradrachmen met het oude gewicht liet hij
hermunten.
Het munthuis in Alexandrië, de
hoofdstad van Ptolemaios Soter, had
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niet genoeg capaciteit om de grote
hoeveelheden munten te verwerken, die
voor hermunting werden aangeboden.
Men gebruikte daarom als muntplaatjes
oude tetradrachmen, die door snoeien
op het nieuwe gewicht waren gebracht.
Emmons neemt aan, dat de gewichtsverlaging in 306 v.Chr. heeft plaatsgevonden, omdat Ptolemaios Soter
toen door nederlagen tegen andere
opvolgers van Alexander de Grote
in het nauw gedreven dreigde te worden.'
Jenkins en Zervos hebben evenwel later
vastgesteld, dat de lichtere tetradrachmen enkele jaren eerder rond 310 v.Chr.
in omloop zijn gebracht.''
Het is niet bekend, hoe het pubHek
op de gewichtsverlaging reageerde en
wat men van de overslagen vond. De
gebruikers van de munten waren voornamelijk Grieken en Macedoniërs die
zich in Egypte hadden gevestigd. Zij
waren voor hun toekomst in dat land
afhankelijk van het gezag dat Ptolemaios
Soter uitoefende. Daardoor waren zij
wel gedwongen de gereduceerde munten
te accepteren. Dat er behoorlijk wat
overslagen bewaard zijn gebleven, geeft
aan, dat zij in circulatie zijn geweest.
Zilveren rijder uit Amsterdam
De tweemaal geslagen zilveren rijder
met het jaartal 1673 kwam voor de dag
bij een veiling in 1978.^ Op de voorzijde staat een geharnaste ruiter en op

de keerzijde een gekroond generaliteitswapen gehouden door twee leeuwen
met daaronder het wapen van Amsterdam. Delen van de keerzijde zijn op
de voorzijde terug te vinden zoals de
kroon van het generaliteitswapen rond
de voorbenen van het paard, het
Amsterdamse wapen achter de rug van
de ruiter en de linker achterpoot van de
rechter leeuw samen met de letters R
en E direct langs de rand bij 9 uur. Uit
deze restanten valt af te leiden, dat het
stempel op de keerzijde bij de eerste
slag te ver uit het centrum was geplaatst.
De zilveren rijder is voor de tweede
keer geslagen om een misslag te corrigeren. Tussen de twee slagen is de
munt waarschijnlijk opnieuw geplet en
gegloeid. Het plaatje is opvallend breed
en staat enigszins bol. Het stuk heeft
het donkere patina dat kenmerkend is
voor zilveren munten die langdurig in
een wrak op de zeebodem hebben
gelegen. Zilveren rijders werden naar
Zuidoost-Azië geëxporteerd. De munt
is hoogstwaarschijnlijk samen met een
hoeveelheid andere zilveren rijders in
een gezonken VOC-schip gevonden.
Hieruit blijkt, dat het exemplaar heeft
gecirculeerd, hoewel het vanwege het
brede en gebolde plaatje tussen een
partij gelijksoortige munten direct als
afwijkend moet zijn opgevallen.
Een tweemaal geslagen munt kan
evenals een overslag lastig van een

Tweemaal geslagen
zilva-en rijder,
Amsterda?», 1613

DE BEELDENAAR 2004-4
149

vervalsing worden onderscheiden. Een
misslag wordt daarom gewoonlijk
omgesmolten. Bij de zilveren rijder is
dat niet gebeurd. Integendeel. De munt
is opnieuw geslagen en in omloop
gebracht.

Het publiek ondervond dagelijks de
gevolgen van de dreigende nabijheid
van vijandige troepen. Daarom was
men vermoedelijk minder kritisch ten
aanzien van haastig geslagen munten.
Deze situatie is te vergelijken met een
belegerde stad, waar primitief geproduceerde noodmunten in omloop werden
Het rampjaar 1672
gebracht. Dit kan een verklaring zijn,
De zilveren rijder is afkomstig uit een
waarom onvolkomenheden zoals de
provinciaal munthuis dat in de jaren
tweemaal geslagen zilveren rijder wel
1672 en 1673 in Amsterdam was
werden geaccepteerd.
gevestigd als een noodmaatregel in
verband met de benarde oorlogssituatie.
Voor een systematisch onderzoek aan
In het rampjaar 1672 werd Nederland
afwijkend geslagen munten is het
door Frankrijk, Engeland en twee
nodig, dat een groot aantal exemplaren
Duitse bisschoppen aangevallen en
wordt bestudeerd, zoals Emmons dat
bezetten Franse troepen de provincies
met de tetradrachmen van Ptolemaios
Gelderland, Utrecht en Overijssel. Om Soter heeft gedaan." Met betrekking
de oorlog te financieren werd onder de tot tweemaal geslagen Nederlandse
bevolking zilverwerk als een lening
munten uit de 17de eeuw betwijfel ik,
ingezameld. Voor de vermunting daarof daarvoor genoeg exemplaren zijn te
van was echter weinig capaciteit
vinden. Tot nu toe ben ik er maar één
beschikbaar, omdat de munthuizen in
tegengekomen. Het verband dat hierde bezette provincies waren gesloten.
boven wordt gelegd tussen tweevoudige
Daarnaast was het transport van zilver
slag en de bijzondere omstandigheden
uit Amsterdam en omgeving naar het
waaronder in Amsterdam werd gemunt,
provinciale munthuis in Dordrecht
is helaas slechts gebaseerd op één
riskant vanwege de nabijheid van het
enkele zilveren rijder.
Franse leger.**
Amsterdam was een centrum voor de
handel in goud en zilver maar had geen
voorzieningen om te munten. Voor het
tijdelijke munthuis werd volgens Van
Gelder personeel aangetrokken, dat uit
Overijssel was gevlucht.'' De productie
bestond hoofdzakelijk uit zilveren
rijders.'" Daarnaast werden er ook
dukaten geslagen uit ingezameld goud.
De vermunting stond door de oorlog
onder een zware tijdsdruk. Het is
begrijpelijk, dat een misslag niet werd
omgesmolten maar wel met een tweede
slag gecorrigeerd.

FoUis van Maxentius
De tweemaal geslagen Romeinse follis
is een koperen munt uit het begin van
de 4de eeuw. Het portret op de
voorzijde toont Maxentius met tekens
van keizerlijke waardigheid. De afdruk
op de keerzijde is afkomstig van twee
stempels met de godin Roma zittend in
haar tempel.'^ Het gehelmde hoofd en
de uitgestoken arm van de godin zijn
net zoals de bovenkant van de tempel
twee keer weergegeven.
De follis lag bij de slag waarschijnlijk
op de voorzijdestempel. Er is wellicht
misschien iets met de keerzijdestempel
misgegaan, toen daar een klap op werd
gegeven. Het stempel kan bijvoorbeeld
zijn gebroken. De munter heeft daarna
een ander stempel gepakt om de follis
snel af te maken. Dat hij het tweede
stempel ondersteboven ten opzichte
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van het eerste plaatste, geeft aan, dat
hij weinig tijd wilde verliezen.
Op de voorzijde zijn weinig sporen
van de tweevoudig slag te vinden. De
contour van het gezicht van de keizer is
dubbel. Dit wijst erop, dat de mtmt
tussen de eerste en de tweede slag
enigszins is verschoven.
Bij dit type munten wordt de muntplaats met letters onderaan de keerzijde
aangegeven. Dit gedeelte ontbreekt
door de tweevoudige slag, zodat het
niet bekend is, waar de foUis vandaan
komt.
De voor- en de keerzijde vertonen
een geringe slijtage, die gebruikelijk is
bij een munt die gedurende niet al te
lange tijd in omloop is geweest. Ook
in dit geval was de afwijkende slag
blijkbaar geen bezwaar om de munt als
betaalmiddel te gebruiken.
Romeins inflatiegeld
Als een afwijkend geslagen munt staat
de follis minder op zichzelf dan de
tweemaal geslagen zilveren rijder.
Zadoks en Van Es melden in hun
Muntwijzer voor de Romeinse tijd uit
1962, dat overslagen veelvuldig voorkomen bij munten uit de 3 de eeuw en
soms ook bij die uit de 4de eeuw.i^
Zij wijten dit aan haastige aanmunting.
Het Romeinse rijk leed in de 3 de eeuw
onder instabiliteit en inflatie door het
optreden van kort regerende soldatenkeizers. Het gehalte van zilveren
munten werd doorlopend verlaagd.
Keizer Diocletianus (284-305)
herstelde de stabiliteit onder meer
door het instellen van de tetrarchie in
293. Het Romeinse rijk werd daarbij
bestuurd door vier keizers met een
zekere hiërarchische rangorde. In 306
brak echter een machtsstrijd tussen de
keizers uit, die zou uitmonden in de
vestiging van de alleenheerschappij
door Constantijn de Grote in 324.
De follis werd in 295 of 296 door
Diocletianus ingevoerd ter vervanging
van de antoninianus, oorspronkelijk

een zilveren munt, die door de
gehalteverlaging weinig meer waard
was.'^ Evenals de latere antoninianus
was de follis een koperen munt met
een geringe hoeveelheid zilver. De
inflatie zette zich na de invoering
van de follis onverminderd voort.
Het gewicht van deze munt nam over
een periode van enkele tientallen jaren
af van iets meer dan 10 tot minder
dan 3 gram.
De oorzaak van de inflatie wordt
gezocht in de toenemende vraag naar
gemunt geld, waarmee de keizers hun
troepen betaalden. De productie van
munten zoals de antoninianus en de
follis werd steeds verder opgevoerd.
Diocletianus breidde in dit verband het
aantal munthuizen uit. Dit kon niet
voorkomen, dat de capaciteit van de
muntslag zo nu en dan te krap was en
er haastig moest worden gemunt.
Keizer Maxentius (306-312)
Maxentius was een zoon van Maximianus
Herculius die voor de instelling van de
tetrarchie samen met Diocletianus het
keizerschap deelde en ook samen met
deze in 305 aftrad. Hij werd in 306
door zijn vader als nieuwe keizer naar
voren geschoven. Die hoopte daarmee
zijn gezag te kunnen behouden. Dit
was een inbreuk op het stelsel van de
tetrarchie. De andere keizers erkenden
Maxentius niet en probeerden hem uit
zijn machtsgebied in Italië en Afrika te
verdrijven.
Tegen deze achtergrond gezien is het
haast vanzelfsprekend, dat de regeerperiode van Maxentius turbulent verliep.
Hij heeft verschillende aanvallen van
andere keizers op Italië weerstaan en
in Afrika een opstand onderdrukt.
Daarnaast raakte hij in conflict met
zijn eens zo machtige vader. Deze
omstandigheden kunnen er toe hebben
geleid, dat munthuizen binnen zijn
gebied boven hun capaciteit moesten
produceren, waarvan de tweemaal
geslagen follis mogelijk een stille getuige
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is. Om zich te kunnen handhaven was
Maxentius verplicht om een grote
troepenmacht op de been te houden.
Maxentius werd uiteindelijk in 312
door Constantijn de Grote verslagen
bij de Milvische brug even buiten
Rome. Volgens de overlevering heeft
Constantijn deze slag gewonnen, omdat
hij naar aanleiding van een droom
Christelijke symbolen op de schilden
van zijn soldaten had laten schilderen.
Maxentius had daarentegen als voorbereiding op de strijd de Sibillijnse
boeken geraadpleegd om daaruit te vernemen hoe hij zijn vijand kon verslaan.""
Analoge situaties
De drie besproken munten stammen
uit verschillende tijdvakken en hebben
op het eerste gezicht weinig met elkaar
te maken. De overeenkomst is, dat zij
alle drie afwijkend zijn geslagen. Eén is
een overslag en de andere twee zijn
voor de tweede keer geslagen om een
misslag te corrigeren. Een nadere
bestudering van de historische achtergronden leert, dat er in alle drie gevallen sprake is van haastige aanmunting
onder druk van oorlogsfinanciering.
Emmons stelde dit vast voor de
tetradrachme van Ptolemaios Soter.'^
Voor de tweemaal geslagen zilveren rijder en dito follis zijn gelijksoortige
omstandigheden aan te wijzen.
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1. H.J.L. VAN DER VALK De monetaire politiek
van Ptolemaios Soter omstreeks 300 v.Chr.:
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Vorm en betekenis
Penningen en beelden van Geer Steyn in Teylers Museum
Dit najaar staat het werk van beeldhouwer Geer Steyn (1945) centraal in
de Munt- en Penningvitrine in Teylers
Museum. Als beeldhouwer heeft Steyn
een omvangrijk oeuvre aan penningen
op zijn naam staan. Een voorkeur heeft
Geer Steyn voor portretpenningen
waarin hij bekende componisten,
schrijvers en schilders zoals Gustave
Flaubert, James Joyce, Giacomo Puccini
en Henri Matisse in beeld brengt. Zijn
penningen worden gekenmerkt door
hun opbouw uit losse vormen. De
compositie van die vormen bepaalt het
onderwerp van de penning. Omdat
Steyn zijn penningen maakt vanuit zijn
visie als beeldhouwer zijn in de presentatie in Teylers Museum naast penningen ook enkele sculpturen van hem te
zien. Een letterlijk hoogtepunt vormt
het beeld 'Metropohs' in de Museumtuin, een beeld van 2,20 meter hoog en
gehakt in Belgisch hardsteen.

opnieuw aan elkaar gelast. De voorstel- PAUL BELIËN
ling wordt hierdoor teruggebracht tot
de essentie. Dit is millimeterwerk,
waarbij elke wijziging van een detail
kan zorgen voor een totaal ander effect:

Geer Steyn volgde de opleiding
beeldhouwkunst op de Rijksacademie
tussen 1967 en 1973. Zijn belangrijkste
docent was Piet Esser, die hem, zoals al
zijn leerlingen, liet kennismaken met
de penningkunst. In 1973 won Steyn de
zilveren Prix de Rome en vertrok naar
Wenen. Daar werkte hij bij de bekende
beeldhouwer Fritz Wotruba (1902 - 1975).
Op het ogenblik is Geer Steyn als
docent Beeldhouwen verbonden aan de
Koninklijke Academie in Den Haag.
Met de opvattingen van de beeldhouwkunst als uitgangspunt werd de
penning in Steyns handen een dramatisch spel van vlakken vol licht en
schaduw. Duidelijk is te zien hoe hij
voorstellingen heeft geanalyseerd en
vervolgens ontleed in vormen. Deze
losse vormen worden als het ware
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het verschil tussen een meesterwerk of
een mislukking. Door al het overbodige
weg te laten probeert Steyn tot de
essentie van zijn onderwerp door te
dringen.
Meestal vormt de mens voor Steyn
zijn belangrijkste inspiratiebron. Zijn
voorkeur gaat uit naar portretpenningen
waarbij hij het wezenlijke van het
mens-zijn probeert uit te drukken.
Enkele van de portretpenningen in de
tentoonstelling worden getoond met
hun bijbehorende doos. Voor sommige
penningen maakt Steyn namelijk een
verpakking die hij aanduidt met de
term 'actieve drager', omdat deze een
betekenislaag toevoegt en de boodschap
die de penning uitdraagt ondersteunt
en versterkt. Penning en drager zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en
vullen elkaar aan.

Elk jaar ontwerpt Geer Steyn een speciale penning om aan zijn vrienden en
relaties te geven. Voor de eerste keer
wordt in Teylers Museum een volledige
serie tentoongesteld. Sinds 1983 kiest hij
jaarlijks een dier als onderwerp dat als
symbool dient voor een belangrijke of
minder belangrijke gebeurtenis uit het
afgelopen jaar. Een wolf, een walvis, een
hagedis, een slak, een vlinder, een muisje,
een wesp, een wezel of een haas zijn in
dat jaar daadwerkelijk geobserveerd en
hebben zo de functie gekregen van een
reeks metaforen van zijn privéleven.
Vorm en betekenis; Penningen en beelden van
Geer Steyn. Tot en met 5 december 2004.
di.- za. 10-17 uur, zo. 12-17 uur
Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem.
www.tevlersmuseum.nl

Reiftbrandt, taracütta,
63 mm, 199S

Matisse, zilver,
43 X 39 mm, 2002
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Beloningsmedaille voor verdienste bij
de onderdrukking van de boerenopstand
in Bern in 1653
In 1653 heerste er rond de Zwitserse
stad Bern een boerenoorlog. De opstand
van de boerenbevolking werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de devaluatie
van de batzen, een zilverstukje van
circa 4 gram, ter waarde van 4 kreuzer.
Het besluit om over te gaan tot devaluatie werd op 22 november 1652 bekend
gemaakt. Als reden voor de waardevermindering van de munt werden
vooral de klachten over valsmunterij
genoemd, die echter grotendeels ongegrond bleken. Boeren en dagloners verloren bij deze operatie een deel van hun
gespaarde geld en verlangden hiervoor
een schadeloosstelling. Men ondervond
de maatregel vooral als woordbreuk
van de regering, die tal van jaren had
verzekerd dat de batzen haar waarde
zou behouden, maar er niettemin toch
toe overging om deze in waarde te halveren. Hierdoor werd de opstand tegen
de heren in Bern uitgelokt.

tevoren voltooide vestingwerken in
het westen van Bern te zien. Rechts
eindigt de stad bij de Poortbrug,
destijds de enige brug over de Aar.
De vrede wordt uitgebeeld door twee
boven de stad zwevende engelen met
het wapen van Bern. Aan de onderkant
zijn een palm- en een lauwerkrans
getekend. Ook de vrolijke eendjes op
de Aar dragen aan dit vredige beeld
bij. Het omschrift luidt:

L.M.J. BOEGHEIM

MONVMENTVM REIPVBLICAK BERNENSIS

(aandenken aan de Republiek Bern).

Bern sloeg de boerenopstand neer.
Op deze overwinning werd een grote
medaille van circa 57 mm. doorsnede
geslagen, in zilver en in goud en op
verschillende gewichten. Omdat de
Munt van Bern sedert 1623 was gesloten,
werd de hulp van de Munt te Bazel
ingeroepen. De medaille is het werk
van Friedrich Fecher, een stempelsnijder uit Straatsburg, die van 1640 tot
1653 in Bazel werkzaam was.
De voorzijde toont de stad Bern
vanuit het zuiden. Als voorbeeld hiertoe diende een vedute (landschapsschildering) van Joseph Plepp uit een
kaart van 1638. Het uitgestrekte
stadsbeeld is zo samengedrongen, dat
het bijna helemaal uit torens schijnt
te bestaan; het zouden er ongeveer 40
zijn. Aan de linkerkant zijn de kort

voorzijde van de
medaille

keerzijde van de
medaille
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voor, evenals op de munten van de
De keerzijde toont een symbolisch
tafereel van een grijsaard op zijn sterfbed. Staten-Generaal sinds 1579 (Filips II,
Hij verplicht zijn 12 zonen tot eendracht. 4de emissie).^ Hoewel de spreuk soms
in vertaling door andere overheden is
In de afsnede onder de afbeelding staat
overgenomen, was ze mij in deze vorm
het jaartal 1653. Het geheel wordt
onbekend. Ik achtte het daarom wel
omgeven door het omschrift
interessant het bestaan van deze
CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT,
beloningsmedaille te memoreren.
DISCORDIA MAGNAE DILABVNTVR
Waarom de spreuken van Bern en
(door eendracht groeien kleine zaken,
de Nederlanden niet met elkaar in
door tweedracht vergaan grote).
overeenstemming ziin is mij niet duideDe officieren, ook die van de hulplijk. Was de Staten-Generaal destijds
troepen van het eedgenootschap,
soms beducht voor tweedracht?
kregen afhankelijk van hun rang en
graad een gouden of zilveren penning.
De gouden medaille werd verleend aan
officieren van de hoogste rang. De
M. LORY BelohnungsmedailleflirVerdienste hei
gouden medailles zijn uiterst zeldzaam.'
der Unterdrückung des Bauemaufstandes 1653 in:
Numispost & HMZ jrg 36 nr 5 (2003) 10.
Het eerste gedeelte van het randschrift
J.J. (JROLLF. Latijnse spreuken op Nederlandse
op de keerzijde is bij vele Nederlandse
munten (Ajiisterdam 1984); E.J.A. VAN BEEK
verzamelaars wel bekend. Op de daalder
(red.) Encyclopedie van munten en bankbiljetten
deel III p.4 (Latijnse spreuken op munten).
van Utrecht uit 1578 komt dit deel al

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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Waar blijven de penningen?

belang als de collecties van de andere
In het artikel Stichting Geld- en Bankfusiepartners. Het zou jammer zijn als
museum sinds 14 februari een feit in
het tentoonstellingsbeleid van het voornummer 1 van jaargang 28 van De
mahg Koninklijk Penningkabinet in de
Beeldenaar wordt kond gedaan van de
fusie van drie instellingen: Rijksmuseum nieuwe situatie geen continuïteit heeft;
zeker omdat de laatste jaren door
Het Koninklijk Penningkabinet,
bovengenoemde inspanning de belangHet Nederlands Muntmuseum en de
stelling voor de penningkunst onder
afdeling Numismatiek van De Nedereen brede groep kunstenaars van andere
landsche Bank, samengevoegd in de
disciplines is gewekt. Een gemiste
Stichting Geld- en Bankmuseum.
kans? De aandacht voor de collectie
In de naamgeving van de nieuwe
penningen en gesneden stenen en die
stichting is dus het woord penning
weggevallen. Ook in het interview met van het fenomeen penning in al zijn
Taeke Kuipers, directeur van de nieuwe diversiteit mag niet verloren gaan. i'
instelling, over doelstelling en plannen,
wordt over penningen niet meer
gesproken. Verwachte tentoonstellingen, collectiebeheer en uitbouw
op het gebied van penningen komen
niet aan de orde. Het lijkt erop dat het
voormalig Koninklijk Penningkabinet,
een vermaard instituut, door de fusie is
verzwolgen. Een zeer verontrustend
artikel voor wie de penningkunst liefheeft; zeker voor eenieder die de
inspanningen van het voormalig
Koninklijk Penningkabinet heeft
gevolgd om de penningkunst in al
zijn facetten door middel van tentoonstellingen en lezingen van een stoffig
imago af te helpen en bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen.
Het is teleurstellend, juist omdat er
een wezenlijk verschil/verband bestaat
tussen geld/numismatiek en penningen,
dat dit niet in de naamgeving van het
museum terugkomt. De verschillen en
onderlinge verbanden zijn interessant
voor een breed publiek. Bovendien is
de collectie penningen en gesneden
stenen van het voormalig Koninklijk
Penningkabinet minstens van evenveel
cultuurhistorisch en kunsthistorisch
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LIJSBET TEDING
VAN BERKHOUT

Z//w dit binnenkort de
enige gemeden stenen?

De Jubileumpenning van de
Numismatische Kring Rotterdam
JAN PELSDONK In het najaar van 2002 werd er in Rotterdam een numismatisch feest gevierd.
Op 2 oktober van dat jaar bestond de
Numismatische Kring Rotterdam (NKR)
namelijk 40 jaar. Door omstandigheden
is er in De Beeldenaar niet eerder over
dit feest gepubliceerd en het zou mosterd
na de maaltijd zijn om nu alsnog een
uitvoerig verslag te geven. Toch zijn er
drie punten uit dit feest, die het verdienen om alsnog belicht te worden.
Allereerst werd die avond Jan Lingen
uitgebreid in het zonnetje gezet. Jan is
al een aantal decennia lang een ijverig
beoefenaar van de numismatiek en zijn
kennis deelt hij vol overgave met anderen, in binnen- en buitenland. Voor
zijn inzet, onder andere voor het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, de
Oriental Numismatic Society en de
NKR (waarvan hij in 2002 25 jaar penningmeester was), werd Jan benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Verder werd er een publicatie voor
en door kringleden gepresenteerd:
de Jubileumbundel. Veel kringleden
hebben aan deze bundel meegewerkt,
waarbij eenieder zijn eigen interesseJ. Retiiers, Jnhiinim- gebied heeft bcschrevcn. Naast deze
pa,„mg van d,
bijdragen staat er ook een aantal grotere
Numi^matischt; Kring

Romrdam, 2002

.

artikelen in. Een van deze artikelen

bestaat uit een nooit eerder gepubhceerde
lezing van Henk van der Wiel (oudvoorzitter en medeoprichter van de NKR)
over de psychologie van de verzamelaar.
De bundel herbergt door dit alles een
bonte verzameling aan numismatische
onderwerpen, anekdotes en wetenswaardigheden en geeft een dwarsdoorsnede van de NKR. Als laatste is er, ter
herinnering aan de bereikte mijlpaal,
door een vooraanstaande Nederlandse
kunstenaar een penning gemaakt. Op
deze penning zal ik nu nader ingaan.
In de aanloop naar het feest werd het
werk van diverse kunstenaars door de
Kringleden bestudeerd, met als doel
iemand te selecteren voor het maken
van een Jubileumpenning. Via een
stemming kwam de kunstenaar Jos
Reniers als favoriet uit de bus. Er werd
besloten om de kunstenaar zo veel
mogelijk vrij te laten in zijn ontwerp.
Het resultaat mag er zijn!
De jubileumpenning
Jos Reniers heeft zich grondig verdiept
in zowel de NKR als Rotterdam. Zijn
indrukken zijn tot uiting gekomen in
de penning. De voorzijde van de
penning geeft met twee schepen een
kenmerkend aspect van Rotterdam
weer. Ze brengen de dynamiek en
bedrijvigheid van de stad tot uitdrukking.
Een van de golven van de Nieuwe
Maas vloeit door in het centraal
geplaatste muntje. Dit muntje is voorzien van een opstaande rand en is
decentrisch geslagen, zoals veelvuldig
voorkomt bij munten die met de hand
zijn geslagen. De parelrand zorgt nog
voor een extra accent. Op het eerste
gezicht valt het niet erg op, maar de
penning heeft behoorlijke hoogte-
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NKR viel het Reniers op, dat er veel
verschillen tussen de verschillende
onderwerpen. Ook de golven zijn voor- werd gewerkt met een terminologie die
hem vreemd was: de kwaliteitsaanzien van een hoog reliëf. Dit ontwerp
bevindt zich op de grens van de moge- duiding van munten. Niet eerder werden
lijkheden van de toegepaste giettechniek, die aanduidingen op een penning
waardoor het naast een fraaie voorstel- verwerkt, het was een leuk idee om hier
eens een penningoppervlak mee te
ling ook een 'lekkere voelpenning' is:
vullen. Reniers heeft daarbij bewust
het is een lust om deze penning door
niet naar volledigheid gestreefd. Het
de handen te laten gaan.
voluit
schrijven van de gebruikte
Op de keerzijde wordt duidelijk voor
terminologie,
zoals ZF en P, geeft een
welke gelegenheid de penning is gegozekere mate van rust.
ten: het 40-jarig jubileum van de NKR.
De belettering van de middelste twee
Er is nog een klein aantal Jubileumbundels
regels is typisch voor het werk van
en -penningen op voorraad. Geïnteresseerden
Reniers. De karakters liggen deels ver- kunnen contact opnemen met het secretariaat
diept en steken deels uit het
van NKR, Hoyledesingel 16, 3054 EK Rotterdam.
(010) 4227741
penningoppervlak. Dit geeft een fraai
en speels effect. Bij zijn bezoek aan de

Penningserie Haagse Kunstkring
De Haagse Kunstkring bezit nog vier
complete penningenseries die in 1977
gemaakt zijn in samenwerking met
de Nederlandse Vereniging voor Penningkunst. Het gaat om sets van drie
bronzen penningen met de afbeeldingen van Louis Couperus, J.C. Bloem
en Martinus Nijhoff. Ze zijn destijds in
een oplage van vierhonderd gemaakt
door Frank Letterie. Het bestuur van
de Haagse Kunstkring biedt aan de
leden van de Vereniging voor

Penningkunst de laatste exemplaren
van deze bijzondere serie tegen een
zeer aantrekkelijke prijs aan.
De prijs van de complete serie is € 125,-.
De losse penningen (lx Bloem,
lx Nijhoff) kosten € 50,- per stuk. Ze
zijn verkrijgbaar in de galerie van de
Haagse Kunstkring, Denneweg 64,
Den Haag, gedurende openingsuren
di.-za. 12-17 uur; zondag 13-17 uur,
tel. (070) 3647585,
e- mail: hkk@hetnet.nl.
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Ledendag VPK 2004 in Zwolle

Het is altijd weer moeilijk om een juiste
locatie te vinden voor onze ledendag.
Je moet toch voor honderd leden en
introducees een geschikte plek vinden.
Dit jaar had het bestuur Zwolle uitgekozen om ook onze leden uit het
noorden tegemoet te komen. Er werd
gebeld met Jakob van der Beek, een lid
van de vereniging in Zwolle, en hij
bracht het Dominicanenklooster naar
voren. Het klooster waar hij een
bijzondere band mee heeft. Het klooster
is opgetrokken in een stijl die teruggrijpt op de gotiek, met hoog oprijzende
spitsbogen in ramen en gewelven. Op
3 mei 1900 werd de eerste steen gelegd
en twee jaar later kwam de bouw
gereed. Gezien de omvang van het
gebouw was dat een indrukwekkende
prestatie. Kerk en klooster staan op de
Monumentenlijst en de restauratie van
de kerk is, na twaalf jaar, in 1995
voltooid. Tot 1965 fungeerde de kerk
als open kloosterkerk. In dat jaar werd
besloten tot de oprichting van het rectoraat (parochie) St. Thomas van
Aquino. Naast liturgische vieringen,
leent de kerk zich uitstekend voor onder
andere concerten, lezingen, rondleidingen en tentoonstellingen. Het klooster
diende tot 1967 als opleidingshuis voor
jonge Dominicanen. Dominicanen
wonen er nog steeds, maar hebben het
beheer van kerk en klooster in 1995
overgedragen aan de Stichting Doorgang.
De leden werden ontvangen in de
gangen van het klooster, waarna in de
refter de 79ste Algemene Ledenvergadering plaatsvond. Voorzitter
Theo Bunjes opende de vergadering
en stelde de bestuursleden voor. Hij
heette allen welkom in Zwolle, de stad
van de blauwvingers. Een bijnaam die

de inwoners van Zwolle in de Middeleeuwen kregen van de inwoners van
Kampen, toen ze aan hen de klokken
verkochten na een torenbrand in
Zwolle. De Kampersteuren, zoals de
Zwollenaren hen spottend noemden,
betaalden volgens verhaal met kleingeld, dat de Zwollenaren moesten
natellen en daaraan hielden ze
blauwe vingers over. Theo Bunjes
verwelkomde in het bijzonder dhr en
mw Faes uit België (dhr Faes is
secretaris-generaal van de Belgische
vereniging Promotie van de Medaille),
dhr en mw Van Beek (dhr Van Beek is
de nieuwe voorzitter van de Stichting
De Beeldenaar), alsmede Geer Steyn
die na afloop van de vergadering de
lezing zou houden over vorm en
betekenis van de penning. Hij
bedankte zijn medebestuursleden voor
het bestuurswerk, alsmede Annemarie
Slager voor het verzorgen van de
penningbestellingen en Maja Houtman
voor haar werkzaamheden voor het
archief van de vereniging.
Naar goed gebruik werd tijdens
de ledenvergadering een ogenblik stil
gestaan bij degenen die de vereniging
in 2003 en in 2004 ontvallen zijn.
In december 2003 kregen de leden
bericht over de vertraging bij de
productie van de jaarpenning 2003.
De leden, die deze vergadering bijwoonden kregen de penning,
ZKH Prins Claus door Elisabeth Varga,
bij aankomst uitgereikt. De overige
leden konden de penning begin juni
2004 tegemoet zien. De jaarpenning
van Riki Mijling en de inschrijfpenning Olympische spelen 2004 van
Francesca Zijlstra werden tijdens de
penningmarkt tentoongesteld.
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De vereniging telde 15 mei 2004
483 leden, nog drie leden moesten hun
contributie 2003 voldoen en 54 leden
moesten hun contributie voor dit
lopende verenigingsjaar nog betalen.
De leden werden nogmaals opgeroepen
om interessant materiaal inzake de VPK
af te staan ten behoeve van het archief
van de VPK.
Bericht van verhindering werd ontvangen van 53 leden en er werden
10 machtigingen ingezonden.
De notulen van de 78ste Algemene
Ledenvergadering 2003, gehouden
17 mei 2003 in het Mondriaanhuis te
Amersfoort, werden ongewijzigd
vastgesteld onder dankzegging aan
Kees Postma, de bestuurssecretaris.
Het jaarverslag 2003, werd onder dankzegging aan de verenigingssecretaris,
Greet Kemper, die het stuk opstelde,
ongewijzigd goedgekeurd.
De penningmeester Wouter van Aken,
gaf toelichting op de rekening en verantwoording 2003. Hij schetste de VPK
als een financieel gezonde vereniging.
Rob Knol, lid van de kascommissie
samen met Ed de Groot, hadden de
financiële stukken, waarop de jaarstukken 2003 zijn gebaseerd, bezien. De
zaken waren overzichtelijk geordend en
eenvoudig te controleren. Derhalve
stelde de kascommissie aan de leden
voor om het bestuur decharge terzake
te verlenen. De vergadering ging hiermee akkoord.
In de vorige ledenvergadering had
het bestuur toegezegd enige ideeën te
ontwikkelen rond het Buffetfonds.
Daarbij is het voortouw genomen door
Niko de Wit en Pier van Leest. Het
Buffetfonds is door de VPK in het leven
geroepen om jonge kunstenaars te
stimuleren in de penningkunst.
De VPK organiseert in de eerste helft
van 2005 een masterclass voor zeven
personen met als onderwerp: Penningkunst. De masterclass zal onder leiding
van Geer Steyn staan. Deelname aan
de masterclass zal openstaan voor

jonge(re) medailleurs. Het geheel zal
worden aangekondigd in het BK-blad.
De aanwezige leden waren enthousiast
en gingen ermee akkoord dat de gelden
van het Buffetfonds worden aangewend
volgens de daarvoor geschetste lijnen.
Het bestuur zal op basis van dit mandaat
besluiten gaan nemen om de zaken te
realiseren.
Het voorstel om de contributie voor
2005 te verhogen naar € 110 voor
leden en € 165 voor donateurs werd
door de vergadering aanvaard. De
begroting 2005 werd, na toelichting
van de penningmeester, door de ledenvergadering goedgekeurd.
Rob Knol had tweemaal deel uitgemaakt van de kascommissie en was
niet meer herkiesbaar. Ed de Groot was
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Veel belangstelling voor
de penningmartkt

bereid voor de tweede maal deel uit te
maken van de kascommissie. Het
bestuur droeg Hans Dirken voor om in
plaats van Rob Knol in de kascommissie
zitting te nemen. De ledenvergadering
ging hiermee akkoord.
Ondanks de nodige moeite van de
zijde van het verenigingssecretariaat
hadden drie leden zowel de contributie
2002 als 2003 niet voldaan. De Algemene
Ledenvergadering ging akkoord met
een royement van deze drie leden.
De voorzitter Theo Bunjes, constateerde, dat het helaas weer nodig was
om een agendapunt aan De Beeldenaar
te wijden. Vorig jaar was medegedeeld
dat de achterstand weggewerkt zou
worden. Zoals een ieder heeft ervaren,
is, ondanks de steun van Hans de
Koning, de situatie eigenlijk niet
veranderd. Een reden is dat de fusie in
2003 van het Muntmuseum en het KPK
tot het nieuwe Geld- en Bankmuseum
van direct betrokkenen tijd vroeg ten
koste van werkzaamheden aan
De Beeldenaar, terwijl het voor betrokkenen ook een periode van onzekerheid
betekende. Eind 2003 was Bert van
Beek bereid gevonden om het voorzitterschap van De Beeldcfiaar op zich te
nemen. Hij is met grote inzet aan zijn
niet eenvoudige taak begonnen.
Het streven is erop gericht dat De
Beeldenaar weer elke twee maanden op
een vast tijdstip zal verschijnen met
kwalitatief hoogstaande artikelen.
De voorzitter kan zich voorstellen, dat
men denkt eerst zien en dan geloven.
Men dient hierbij wel te bedenken, dat
een flink aantal mensen zich bereid
heeft verklaard om zich daarn^e in te
zetten. Wil men de achterstand
inhalen, dan zal er in 2004 nog heel
wat kopij moeten worden aangedragen,
ook over de penningkunst. Hij riep op
om artikelen in te zenden.

Aftredend en herkiesbaar waren Theo
Bunjes en Lina Hodoroaba. Er waren
geen tegenkandidaten bij het bestuur
gemeld. Het bestuur stelde voor hen
opnieuw voor een zittingsperiode van
drie jaar te benoemen als bestuurslid.
De Algemene Ledenvergadering ging
bij acclamatie akkoord met beide
benoemingen.
Het erelid Kurt Heins wilde alvorens
de vergadering gesloten werd het
woord en bood de vereniging vier
penningen aan die ontbreken in de
collectie. De voorzitter, Theo Bunjes
bedankte Kurt Heins voor deze
schenking en de VPK is hem daarvoor
bijzonder erkentelijk. Hierna sloot de
voorzitter de vergadering en dankte alle
aanwezigen voor hun komst. Het
dagprogramma werd voortgezet met
een lezing van Geer Steyn met als
onderwerp: vorm en betekenis. Het
geheel was een boeiend en leerzaam
verhaal rond het begrip penning en
toonde misschien iets van het
masterclass-idee, zoals op de ledenvergadering werd besproken. Hans de
Koning zal een uitgebreid artikel over
de lezing van Geer Steyn in De
Beeldenaar publiceren. Hierna volgde
een uitstekend verzorgde lunch in het
klooster. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de mooie binnentuin.
Na de lunch werden er twee groepen
rondgeleid door het klooster en de
kerk. De penningmarkt in de middag
werd druk bezocht en er werden weer
veel verenigingspenningen verkocht.
Ook de deelnemende beeldhouwers
deden goede zaken. Al met al was het
een fantastische dag in Zwolle, mede
dank zij de schitterende locatie in het
klooster.
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Secretariaten Numismatische Kringen en
tijdstippen en plaatsen van samenkomsten
AMSTERDAM

Graaf Aelbrechtlaan 145
1181 ST Amstelveen
(020) 6412683
Amstelveen
BLOEMBOLLEN.STREEK e.o.

Postbus 238
2160AELisse
bergalen@xs4aU.nl

BRABANT

Het Vlaggeschip 37
5237 PA 's-Hertogenbosch
(073) 6442702
num.kring.brabant@hetnet.nl
FRIESLAND "MR JACOB

DIRKS"

It Merkelan 13
9244 C W Beetsterzwaag
(0512) 383274

FRISU

Westerbuorren 33
9212 PK Boornbergum
(0512)382901

GRONINGEN

Zetstee 81
9472 VH Zuidlaren
(050)4029218
a.j.jannink@hetnet.nl
D E N HAAG

Gruttostraat 3
3145 CB Maassluis
(010) 5914709
l__boezelijn@zonnet.nl

HOOGEVEEN

Rozenheim 32
7701 N G Dedemsvaart
(0523)611046
"MONETA CAMPENSIS"**

Terts 10
8265 SN Kampen
(038)3312636

KI;NNEMERLAND

2 e Hogewoerddwarsstraat 6
2023 V( Haarlem
(023) 5255765

oktober t/m mei
2de maandag om 20.00 uur
in "'t Open Hof'
Burg. Haspelslaan 129,

LIMBURG

september t/m juni
2de dinsdag om 19.00 uur
in 't Poelhuys
Vivaldistraat 4, Lisse
(Poelpolder)

NOORDOÜS TPOLDER e.O.*)

p/a Witmakersstraat 14A
6211 JB Maastricht
(043)3215119

Uranusstraat 5
8303 Z W Emmeloord
(0527) 616650

september t/m juni
3de dinsdag om 19.30 uur
in "'t Pruuske"
Hoogbrugstraat 9,
Maastricht
september t/m mei
laatste dinsdag om 20.00 uur
in de Nieuw Jeruzalem Kerk
Cornelis Dirkszplein 10,
Emmeloord

september t/m mei
OOST-NEDERLAND
2de woensdag om 19.45 uur Klaroen 6
6904 PB Zevenaar
in Cafézaal Bar Le Due
(0316)340521
Korenbrugstr. 5-7,
's-Hertogenbosch

september t/m mei
2de maandag om 19.30 uur
in het Odd-Fellow Huis
Marspoortstraat lOA,
Zutphen

oktober t/m mei
afwisselende dinsdagen om
20.00 uur
in Restaurant Leeuwen
Parkstraat 1, Sneek

oktober t/m juni
1ste dinsdag om 20.00 uur
in het wijkcentrum "De Esch"
Rijnwaterstraat 11,
Rotterdam

september t/m april m.u.v.
december
laatste dinsdag om 19.30 uur
in Zalencentrum De Oase,
Ringwei 3, Drachten
september t/m mei
3de vrijdag om 20.00 uur
in het Gorechthuis,
Hortuslaan 1, Haren
september t/m mei
3de dinsdag om 20.00 uur
in koffiekamer
Remonstrantse Kerk
Laan van Meerdervoort 955,
Den Haag

ROTTERDAM

Hoyledesingel 16
3054 EK Rotterdam
(010) 4227741
NKRotterdam@hotmail.
TWENTE

Oosteinde 97
7671 AT Vriezenveen
(0546) 561322
info@mevius.nl
UTRECHT

Hendrik Tollensstraat 26
3521 XX Utrecht
(030) 2943854

ZEELAND

Breeweg 40
4335 AR Middelburg
(0118)626294
nkz@clubnet.zeelandnet.nl

september t/m mei
2 de donderdag om 19.30 uur " D E D U I T " - ZWOLLE"'
in "De Tamboer"
Mirteweg 22
Hoofdstraat 17, Hoogeveen Zwolle
(038)4211443
september t/m mei
2 de maandag om 19.45 uur
in wijkgebouw "De Flevocel"
Lamoraal van Egraondstraat 2,
Kampen
september t/m juni
3de dinsdag om 19.30 uur
in Buurtcentrum
Flevoplein 7, Haarlem

september t/m mei
3de dinsdag vanaf 19.30 uur
in "Parochiehuis
Stefans-Hof', Grotestraat 207,
Bome
september t/m april m.u.v.
december
4de woensdag om 19.30 uur
in Party- en Vergadercentrum Majella
Vleutenseweg 494, Utrecht
september t/m juni
2de dinsdag vanaf 18.30 uur
in Ontmoetingscentrum
"Dauwendale"
Vrijlandstraat 59,
Middelburg
september t/m mei
3 de maandag om 19.45 uur
in Gebouw Assendorp
Geraniumstraat, Zwolle

De kringen "Moneta Campensis", Noordoostpolder e.o. en
"De duit" - Zwolle komen voorlopig bijeen op de 2de maandag
van de maanden maart en november in Kampen.
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Penningnieuws

JIM VAN DER
MEER MOHR

FRANK LETTERIE

600 jaar Nassau in de Nederlanden
Geslagen penning in brons, 0 60 mm
In De Beeldenaar vzn maart/april 2003
heeft J.R. Voute een artikel gewijd aan
het feit dat het dat jaar 600 jaar geleden
was dat op 1 augustus 1403 het huwelijk
werd gesloten tussen Engelbert I en
Johanna van Polanen. Met dit huwelijk
begint de opkomst van het Huis Nassau
in de Nederlanden.
Vanwege '600 jaar Nassau in de
Nederlanden' is op initiatief van de
Geschiedkundige Vereniging OranjeNassau (GVON) in november 2003 een
bronzen penning geslagen. Frank Letterie heeft voor het ontwerp getekend.
Door de uitgifte van deze penning
heeft de GVON tevens willen vieren dat
in 1923 de Vereeniging Oranje-Nassau
Museum werd opgericht, de rechtsvoorganger van de Geschiedkundige
Vereniging Oranje-Nassau.
De voorzijde toont het dubbelportret
van Engelbert I (ca. 1370-1442) en
Johanna van Polanen (1392-1445),
gebaseerd op het grafmonument in Breda.
De keerzijde is vrij naar het beeldmerk
van de GVON een Oranjeboom met
daaronder de wapens van Nassau en
van Van Polanen te zien met als
Voor meer informatie:
randtekst: 600 JAAR NASSAU EN DE
www.oranje-nassau.org
NEDERLANDEN 1403-2003.
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 zenden aan de redactie van De Beeldenaar
of aan redacteur Hedi Bogaers, Gruttostraat 4, 4302 W E Zierikzee.
E-mail: bogaers.art@zeelandnet.nl
Gelieve te vermelden of de foto's na gebruik beschikbaar gesteld mogen worden
aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.
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FRANS en TRUUS VAN DER VELD

W.A. Mozart penning
Jubileumpenning in brons, 0 65 mm.
De penning werd ontworpen ter
gelegenheid van het 40-jarig jubileum
van de vrijmetselaarsloge W.A. Mozart,
in Hilversum.

Op de voorzijde het beeldmerk
van de loge. Als omschrift 'Loge
W.A. Mozart Hilversum 1964 ... 2004'.
De keerzijde toont een geblokte vloer,
geopende vleugel met Mozart achter de
partituur. In de rand de tekst: Niemand
meet zijn dagen af ...

• ^ ^ ^

Nieuwjaarspenning 2003/4
Brons, 0 55 mm.
Deze penning heeft te maken met het
begrip tijd. De voorzijde toont van
twee handen vier vingers en in hoog
reliëf de tekst: 'de tijd glipt door de
vingers'. De keerzijde toont de duimen.

Daartussen een zandloper met de naar
beneden vallende cijfers 2004. Op de
bodem de cijfers die verwijzen naar
afgelopen jaren. Rondom duimen en
zandloper zweven vraagtekens en
uitroeptekens.
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HEDI BOGAERS

CARLA KLEIN

Maria Gallas
Brons, 0 70 mm
De voorzijde toont 'en profile' het
portret van Maria Callas. Op de keerzijde haar afscheid van het toneel en
de tekst: Maria Callas 1923-1977. Het
monogram CK is links in de gordijnen
verwerkt.

GROOT ASSORTIMENT:

c'^^^^
k^

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit
• Gouden munten

MuntX en

V,
LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

edelmetaalhandel

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

• Bankbiljetten

« 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
Jaarverslag 2003
Bestuur
Op 1 januari 2003 was het Bestuur van
de vereniging als volgt samengesteld:
Theo Bunjes, voorzitter; Guus Hellegers,
vice-voorzitter, Kees Postma, bestuurssecretaris; Greet Kemper-Koel,
verenigingssecretaris; Wouter van Aken,
penningmeester; Lina Hodoroaba,
Niko de Wit.
Het bestuur is in het verslagjaar
7 maal bijeen geweest. In 2003
overleed onze oud-voorzitter de heer
N.F. Hofstee, die van 1980 tot en met
1984 voorzitter was.

78ste Algemene Ledenvergadering
Op 17 mei 2003 werd de ledendag
gehouden in het Mondriaanhuis te
Amersfoort. Tijdens de 78ste Algemene
Ledenvergadering werden de
jaarstukken besproken en door de vergadering goedgekeurd. De penningmeester Wouter van Aken lichtte de
financiële stukken toe. De kascommissie
bestaande uit de heren A.P. Straathof
en R. Knol hadden de stukken
gecontroleerd en stelden aan de leden
voor om het bestuur te dechargeren. De
vergadering ging hiermee akkoord.
Aftredend en herkiesbaar waren Wouter
van Aken en Greet Kemper. Tevens
droeg het bestuur, als aanvulling op het
bestuur, de heer Pier van Leest voor De
Algemene ledenvergadering ging bij
acclamatie akkoord met de benoeming
van alle drie. Het agendapunt De Beeldenaar werd na een inleiding van de
voorzitter Theo Bunjes uitgebreid
besproken. De heer A.J. de Koning
stelde voor een ad-hoc commissie van
begeleiding te benoemen uit leden van
beide verenigingen om de hoofdredacteur te volgen en te adviseren. Hij was
bereid aan die begeleiding deel te
nemen. Theo Bunjes gaf aan dit idee
mee te zullen nemen bij de besluitvorming eind 2003. De voorzitter sprak
zijn vertrouwen uit in de thans gekozen
oplossing. Hierna volgde een levendige
lezing door Mirjam Mieras, de ontwerpster van de inschrijfpenning 2003
"geheim geheim".

Leden, donateurs en ereleden
Het jaar werd afgesloten met 525 leden,
waaronder 7 donateurs en 2 ereleden.
Gedurende dit jaar werden 18 nieuwe
leden ingeschreven. De nieuwe leden
ontvingen de door het voormalig
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.
Er is dit verslagjaar een dalende
tendens van het ledenaantal gesignaleerd.
Begin volgend jaar zal het ledental
onder de 500 leden uitkomen. Naast
Een voortreffelijke lunch volgde in
vergrijzing van het ledenbestand moet
de wintertuin van het Mondriaanhuis.
mogelijk de oorzaak toch vooral in de
De directeur van het Mondriaanhuis
economische teruggang in Nederland
hield hierna een lezing over Mondriaan
worden gezocht.
en de doelstellingen van het Mondriaanhuis. Met de penningmarkt, ook dit
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GREET KEMPER

jaar weer met deelnemende ledenbeeldhouwers, kwam er een einde aan
deze gezellige ledendag in Amersfoort.
Er waren ook penningen te zien van
negen leden die hadden deelgenomen
aan de penningcursus "portretpenning"
van Guus Hellegers eind 2002.
Steun, medewerking en voorlichting
- Schoonhoven
In het kader van het 25- en 50-jarig
jubileum van het Nederlands Goud-,
Zilver- en Klokkenmuseum hadden
studenten van de Vakschool Schoonhoven een herinneringspenning ontworpen en uitgevoerd. Greet Kemper
vertegenwoordigde de Vereniging in de
jury. De winnaar was Dieter Volkers
die de prijs van € 500, beschikbaar
gesteld door de Vereniging voor
Penningkunst uit het Buffetfonds, in
ontvangst nam. De drie genomineerde
deelnemers ontvingen het boek
"Handzame sculptuur" van Louk Tilanus.
- Cursus penning maken
De werkgroep cursussen bestaande uit
Wietske de Groot en Pier van Leest
bereidde weer diverse cursussen voor
het komende jaar voor. Een verenigingsfolder "Cursusaanbod VPK" werd aan
alle leden toegezonden.
- Groningen
De Vereniging was 20 september 2003
aanwezig op de 3 e Noordelijke Muntmanifestatie te Haren met haar vitrines
en informatiemateriaal. Daar deze
manifestatie alleen muntverzamelaars
aantrok, lijkt deelname van de Vereniging voor Penningkunst in de toekomst

niet zinvol. Het secretariaat kreeg
diverse vragen binnen m.b.t. het uitgeven van penningen. Deze vragen worden in het bestuur besproken en indien
noodzakelijk doorverwezen naar de
juiste instanties.
- Rondreizende tentoonstelling
Van 15 juni t/m 16 november 2003
was de tentoonstelling "Penningen
Sculptuur in het klein" te zien in Simon
van Gijn - museum aan huis - te
Dordrecht. De tentoonstelling werd
goed bezocht. Voor veel bezoekers was
het een verrassing deze tentoonstelling
op de zolder van het museum te vinden.
- Jubileumboek
Het jubileumboek Handzame sculptuur
van Louk Tilanus was ook in Dordrecht
verkrijgbaar voor bezoekers van het
Museum.
Penninguitgifte 2003
- Inschrijfpenning 2003
"Geheim geheim", Mirjam Mieras'
publicatie stond in Beeldenaar 2 van
2003. De experimentele Inschrijfpenning 2003 "geheim geheim" werd
in december 2003 aan de leden die
ingeschreven hadden toegezonden.
De oplage bedroeg 70 exemplaren.
- Jaarpenning 2003
ZKH Prins Claus, Elisabeth Varga. De
leden ontvingen in december 2003 een
brief en een foto in verband met de
vertraging bij de productie van deze
penning. De penning werd in het voorjaar 2004 aan de leden toegezonden.
De Beeldenaar
De Beeldenaar, tweemaandelijks tijdschrift
voor numismatiek en penningkunst in
Nederland en België, dat wordt uitgegeven samen met het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde, verscheen in dit verslagjaar drie maal. De uitgave wordt
verzorgd door Stichting De Beeldenaar.
Helaas verschenen er in dit verslagjaar
maar drie nummers van de Beeldenaar
2003. Er bestaat nog steeds een aanzien-
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lijke achterstand. Het stichtingsbestuur
benaderde Bert van Beek om het voorzitterschap van Albert Scheffers over te
nemen. De vereniging was in 2003 in
het stichtingsbestuur vertegenwoordigd
door Theo Bunjes en Wouter van Aken.
Internet
De website www.penningkunst.nl
genoot ook in 2003 grote
belangstelling uit binnen-en buitenland. gekocht en ontving de vereniging de
volgende schenkingen: Van Marti de
Greef: Marti de Greef / uitgave StichArchief
ting Het Depot, Waanders Uitgevers,
Maja Houtman was ook in 2003 actief
Zwolle en van Guus Hellegers: Guus
met het archief van de Vereniging
Heilegers, beeldhouwer door Remco
bezig. In de Beeldenaar werd een
oproep geplaatst aan leden om archief- Heite, uitgave Stichting Et
Boekefoons.
materiaal beschikbaar te stellen.
Bibliotheek
Het secretariaat heeft een bibliotheek
samengesteld. Daartoe werden in 2003
door de vereniging enkele boeken aan-

Penningbestellingen
Armemarie Slager-Dijkstra verzorgde
98 bestellingen van verenigingspenningen aan de leden. .

u allereerst informatie over het
Genootschap zelf, de Jaarboeken,
De Beeldenaar en de bijeenkomsten,
daarnaast is er ruim aandacht voor de
numismatische kringen en hun deelsites
Eigen website
en tenslotte is er aandacht voor meer
Het heeft even geduurd maar sinds
algemene informatie over het verzameenkele maanden is de website van het
Genootschap dan eindelijk operationeel. len van munten, musea etc. •
Op www.munt-penningkunde.nl vindt

KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
M U N T - EN PENNINGKUNDE

E.T.E. Cretier, secretaris
p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail: info@munt-penningkunde.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.penmngkunst.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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ETKO CRETIER

Lezingen en symposia
DERDE VAN GELDERLEZING
Op 2 december 2004 organiseren de
Stichting Nederlandse Penningkabinetten en Stichting Geld- en Bankmuseum
voor de derde maal de Van Gelderlezing.
Spreker zal zijn Dr. Wim van Anrooij.
Hij heeft zijn lezing de werktitel
'Numismatiek en heraldiek: een kleurloos onderwerp' gegeven.
Wim van Anrooij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Leiden. Zijn specialisme is
de Middelnederlandse letterkunde. Hij
publiceerde onder meer over verzamelhandschriften, de Haarlemse gravenportretten, de Negen Besten-traditie,
pelgrimsinsignes, vakgeschiedenis en
negentiende-eeuwse jeugdliteratuur.
Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de opleiding Nederlandse
Taal en Cultuur.
Sinds 1 januari 2004 is hij tevens
werkzaam als directeur van Pallas,
Instituut voor Historische, Kunsthistorische en Letterkundige Studies,
een onderzoeksinstituut van de Leidse
Faculteit der Letteren.

De Van Gelderlezing is genoemd
naar dr H. Enno van Gelder, Nederlands
meest productieve en invloedrijke
numismaat van de 20'^ eeuw. Als directeur van het Koninklijk Penningkabinet
(1949-1980) en als hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden
(1976-1983), verbond hij de numismatiek met andere disciplines.
Doel van de Van Gelderlezingen is
om, in de geest van Van Gelder, de
dialoog tussen de numismatiek en andere
disciplines te vergroten. De bedoeling
is dat de Van Gelderlezing een jaarlijks
terugkerend evenement wordt.
De lezing werd vorig jaar verzorgd
door dr. Jos Bazelmans, werkzaam bij
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek en de Vrije
Universiteit Amsterdam, onder de titel:
'De Romeinse muntvondsten uit de
drie noordelijke provincies: methodische
kanttekeningen bij een nieuwe periodisering der relaties'. Meer dan veertig
jaar geleden publiceerde W.A. van Es
zijn vernieuwende archeologischnumismatische studie De Romeinse
muntvondsten uit de drie noordelijke
provincies. Sindsdien zijn er vele nieuwe
muntvondsten uit Friesland, Groningen
en Drenthe geregistreerd. Bazelmans
ging met zijn voordracht in op de vraag
of het vondstbeeld in de laatste vier
decennia wezenlijk is veranderd, vooral
na de introductie van de metaaldetector.
Er bleken inderdaad belangrijke
veranderingen te zijn opgetreden in de
hoeveelheid, samenstelling en verspreiding van Romeinse muntvondsten in
Noord-Nederland. Aan de hand van
vele grafieken, kaarten en tabellen en
het combineren van nieuwe en oude
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vondstgegevens wist Bazelmans het
bestaande beeld belangrijk bij te stellen.
De lezing, die plaatsvond in de Taffeh-zaal van het Rijksmuseum voor
Oudheden te Leiden, werd bezocht
door een kleine 100 personen.

Derde Van Gelderlezing: 2 december
2004 om 20:00 uur in Rijksmuseum
van Oudheden, Rapenburg 28,
2311 E W Leiden. Bezoekers zijn vanaf
19.15 uur welkom. Aanmelden via
info@sgbm.nl, onder vermelding van
"Van Gelderlezing 2004".

G O U D - EN ZILVERSMIDSWERKPLAATSEN
In Schoonhoven zal 30 november 2004
een symposium plaatsvinden over
historische goud- en zilversmidswerkplaatsen. Veel werkplaatsen zijn in de
loop van de jaren gesloopt, net zoals de
werkplaatsen van de thuiswevers in
Twente en de pottenbakkers in Gouda.
Nu staan er nog tientallen goud- en
zilverwerkplaatsen overeind, maar ze
dreigen in een hoog tempo te verdwijnen.
Tijd om intensief aandacht te besteden
aan een sterk bedreigd erfgoed.
Al eeuwenlang zijn goud- en zilversmeden overal ter wereld aan het werk.
Zij werkten en werken in kleine
ambachtelijke werkplaatsen maar ook
in grote zilverfabrieken. Die werkplaatsen en fabrieken zijn enig in hun
soort en herkenbaar aan de architectuur.
Immers zonder grote raampartijen om
voldoende licht binnen te laten, smeltovens en brandstofopslag kon geen
werkplaats of fabriek functioneren.
Uniek in Nederland is dat in een
aantal werkplaatsen nog steeds, of weer
opnieuw, zilver- en goudsmeden werkzaam zijn. Opmerkelijk is bovendien
dat veel moderne zilversmidswerkplaatsen gevestigd zijn in industriële erfgoederen. Veel van dit erfgoed kon alleen
bewaard blijven door het hergebruik.
Tijdens het symposium zal ook uitgebreid aandacht geschonken worden
aan de gouden en zilveren voorwerpen
die in de werkplaatsen vervaardigd werden en aan de gereedschappen die voor
die vervaardiging nodig waren en zijn.

Een vijftal zeer gerenommeerde
inleiders zal de geschiedenis van de
werkplaatsen en dat wat er gemaakt
werd tot leven brengen. Om de realiteit
van het bedreigde erfgoed met eigen
ogen te bekijken wordt er, onder leiding
van deskundigen, een werkbezoek aan
een aantal goud- zilversmidswerkplaatsen
gebracht. Dit werkbezoek is ook een
mooie gelegenheid hedendaagse gouden zilversmeden aan het werk te zien.
Mevrouw Godelieve VE. van
Hemeldonck, onderzoeker van historische
goud- en zilversmeedkunst, zal aan de
hand van 17de eeuwse schilderijen
laten zien hoe de Antwerpse zilversmidswerkplaatsen er in die tijd uit zagen.
De heer ir. M. Houtman, voorzitter
bestuur Erfgoedhuis Zuid-Holland,
gaat in op het kleinschalige, ambachtelijke en industriële erfgoed dat ooit
floreerde in het Groene Hart. Ook
komt de verandering van architectuur
ter sprake als in de 19de eeuw de
mechanisatie doorbreekt. Drs. JeanPierre W.H.A. van Rijen, publicist en
zilveronderzoeker, houdt een inleiding
over de zilversmidswerkplaats als
assemblagehal van 19de eeuws kerkzilver. De heer Barend J. van Benthem,
publicist en zilverkenner zal de
werkmeesters en de werkplaats van de
Amsterdamse winkeliers/juweliers
Bennewitz en Bonebakker belichten.
Jan van Nouhuys, zilversmid in
Schoonhoven, zal vertellen hoe hij een
zilversmederij opzette in India. De
oosterse, middeleeuwse werk- en denkwijze moest omgezet worden in een

DE BEELDENAAR 2004-4
171

hedendaagse, westerse manier van
denken en werken terwijl de zilversmeden hun middeleeuwse gereedschappen bleven gebruiken.
Goud- en Zilversmidswerkplaatsen:
uniek ambachtelijk en industrieel
erfgoed. Een symposium over een
bedreigde erfenis.

30 november 2004 in het Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven. Aanvang 9.30 uur. Kosten € 45 p.p. (inclusief werkbezoek, koffie, thee, lunch en een drankje na
afloop). Inschrijving door overmaking
van € 45,- per persoon op bankrekening
827253451 t.n.v. Stichting Nationale Zilverdag te
Schoonhoven o.v.v.
"symposium 2004".
Nadere informatie www.zilverdag.nl of via Til
van Tilburg (0182) 388411.

Begin 2005 verschijnt

J.A. van Zelm van Eldik
(auteur van het in 2003 verschenen tweedelig boekwerk
Moed en Deugd, Ridderorden in Nederland)

Eretekenen vanaf 1816 toegekend
in het voormalige Nederlands-Indië
naar gegevens grotendeels berustende in het Nationaal Archief te 's-Gravenhage
Het thans te verschijnen werk - circa 140 bladzijden tekst, aangevuld met
enkele illustraties - vangt aan met een algemeen historisch overzicht,
gevolgd door een opgave van toegekende eretekenen. Deze opgave is wellicht
het beste te zien als een bescheiden aanvulling op de gegevens vermeld in
de werken van de numismaten Mr. J. Dirks, Th.M. Roest en W.K.F. Zwierzina.
Na storting van een bedrag van € 30 op postgirorekening 234010
ten name van J.A. van Zelm van Eldik te 's-Gravenhage zal U,
na gereedkomen, een exemplaar worden toegezonden.
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Tentoonstellingen

CARLA KLEIN GALERIE NIKH
Tot 12 december exposeert de Amsterdamse beeldhouwster en medailleur
Carla Klein bij de beeldhouwgalerie
Nikh te Tilburg. Klein ontving haar
opleiding op de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam bij
Piet Esser, Paul Grégoire en
Theresia van der Pant. Haar specialisatie is het portret op de penning. Zo
realiseerde zij onlangs een portretpenning van de beroemdste operazangeres van de twintigste eeuw: Maria
Gallas (zie penningnieuws).
Naast enkele grotere beelden, boetseerde zij ook diverse portret- en dierplastieken. Daarnaast heeft zij ook
stenen en houten beelden gehakt. Het
grootste deel van de geboetseerde
sculpturen is in de loop van de jaren in
brons gegoten. Tientallen vrouwenfiguren werden gevormd in allerlei
standen met De Dans als een van de
centrale thema's. Kleinplastieken van
Carla zijn onder andere uitgereikt aan
de Olympisch kampioenen Ellen van
Langen en Mieke Pennings. Ook
ontvangt elk jaar een ereburger van het
Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid een
beeldje van Kleins hand. Werk van
Carla Klein is terug te vinden in de
collecties van het Allard Pierson
Museum, Museum Beelden aan Zee,
het Groninger Museum, het Zweeds
penningkabinet, het British Museum en
bij particulieren in binnen- en buitenland.

VIKINGEN!
Tot en met 10 april 2005 schetst het
Centraal Museum in Utrecht aan de
hand van unieke historische voorwerpen de leefgewoontes, handelsbetrekkingen en de geweldadige
plunderrooftochten van de vikingen in
het stroomgebied van de Rijn in de
9de en 10de eeuw. Te zien zijn onder
andere een nagebouwd Vikingschip,
kerkschatten en sieraden uit de Middeleeuwen. Een speciale plaats binnen de
tentoonstelling wordt gegeven aan de
muntvondst van 121 zilveren sceatta's
die dit voorjaar werd gedaan in de
nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.
Vikingen! Tot en met 10 april 2004
in het Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht. (030) 2362362.
www.centraalmuseum.nl •

Penningen en Beelden van Carla
Klein. Tot en met 12 december 2004
bij Galerie Nikh, Bredaseweg 422,
5037 LH Tilburg. (013) 5900651.
www.nikh.nl
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Opbergband voor De Beeldenaar
Wie De Beeldenaar bewaart, bouwt aan een
waardevol naslagwerk. Voor het bewaren van
het tijdschrift bestaat een opbergband met
een harde balacron kaft en de rugtekst DE
BEELDENAAR.

Met jaartalstickers kan worden voorzien van
het jaar van uitgifte. Deze luxe band is
geschikt voor twee complete jaargangen.
De opbergband kost 14,90 (incl. verzending)
en is te bestellen door overmaking van op
Postbank 5761252 van 'penningmeester
De Beeldenaar' te Utrecht.

Muntende ministerialen in Over-Sticht en Holland
gedurende de 13e en 14e eeuw
J.J. Grolle
oud-conservator van de numismatische
collectie van de Nederlandsche Bank

• Een uitgebreide studie over de muntslag van de heren van Kuinre, Voorst, Hekeren, Almelo,
Coevorden, Selwerd, Arkel, Asperen en Egmond
• De neerslag van een ruim tienjarige studie naar de muntslag van de ministerialen van de
Utrechtse bisschoppen in het Oversticht en van de Hollandse graven aan de periferie van hun
machtsgebieden
• Uitvoerige inleiding over muntsoorten, de muntheren, het laat-Middeleeuwse geldsysteem,
de koersen en een beschouw^ing over de herkomst van de ministerialen en hun muntrecht
• Catalogi die per bestuurlijke eenheid en vervolgens per muntheer (met biografische aantekeningen) en per emissie alle hoofdtype afbeelden

307 pagina's. 21 x 29 cm. met illustraties, genealogische .schema's, bibliografie en registers.
ISBN 90-804784-4. Prijs: € 40,- (incl. verzending)
Bestelling door overmaking van € 40,- op Postbank 5761252 van De Beeldenaar te Utrecht
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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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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 \'EILINGEN EN
VER7.RNDL:N WIJ 4 LIJSTEN AAN VASTE PRIJZEN.

Jean Eisen Sc ses Fils s.a.
Tervurenlaan 65
B-1040 Brussel
Tel : 32.2.734.63.56
Fax: 32.2.735.77.78
info@elsen.be
www.elsen.he
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MuntüancCeC Verscfioor
gespecialiseerd in de betere ^afiteiten van:
!ffistorie- en TamiCiepenningen in zilveren goud
(Provinciale- en
7(pnin^^stnunten

HAARLEM. Velddaalder van 32 stuiver, emissie 21 december 1572.
Op een vierkant muntplaatje met afgeschuinde hoeken voorzien van klop.
Ingestempeld met het stadswapen, eronder het jaartal, daarboven mmt halve leeuw. Kz. glad.
vG.lOb; Delm. 160a; 29.19 gram.

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

De Nederlandsche Muntenveiling

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

Contante betaling ^ /

i

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:

.
W W W . r i l T l V . n l
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Laurens ScfmCman b.v.
numismaat - gtdiyiomttrd vdtingkouder - büdigd ioKciUur
"Brinkiaan 84a • 1404 Q9^ "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 iSt VOORRAAD
Twee keer per jaar vindt onze grote
internationale veiling plaats. Beroemd
niet alleen voor aankoop of verkoop van
munten maar ook als gezellig trefpunt
van mede-verzamelaars. Onze grote eigen
voorraad is overigens ook de moeite van
het doorsnuffelen waard.

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

A •

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 • fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl
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Redactioneel
JANJAAP LUIJT Op het moment dat ik dit redactioneel
schrijf, weet ik nog niet of u dit
nummer van De Beeldenaar leest voor
de Kerst of pas vele weken later.
De Beeldenaar loopt weer eens achter
op de verschijningsdatum en mogelijk
moet ik u in dit september/oktober
nummer ai een prettige sinterklaasavond
toewensen of nog erger, een gelukkig
nieuwjaar. Ik hoop er flink naast te
zitten, zodat u de gevarieerde artikelen
in dit nummer nog zult lezen in de
herfstzon.

Bij d e v o o r p l a a t

1
^^^^^^^

Wat mij betreft kunt u in de komende
weken het laatste nummer van
De Beeldenaar van 2004 ontvangen en
vrij snel daarop het eerste van 2005. En
als het zo ver is, dan lopen we weer
synchroon met de kalender. Dat is wel
zo prettig met een lustrumjaar op komst.
Als lezer zult u mijn rentree bij
De Beeldenaar vooral terugvinden in
een strakke naleving van de planning
en van de vormgeving. Voorlopig staan
er dus geen schokkende veranderingen
op stapel of het moet zijn dat De
Beeldenaar weer op tijd gaat verschijnen.

Riki Mijling, Jaarpenning \TK 2004, messing,
69 X 54 X 9 mm.
De penning bestaat uit vier platte rechthoeken
die tezamen een gesloten, horizontale rechthoek vormen. Drie rechthoeken zijn onbeweeglijk aan elkaar gefixeerd en de vierde laat zich
bewegen en kan draaien oin een as.
Foto: Tom Haartsen

|t.i^HH
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The Gateless Gate
Jaarpenning 2004
De jaarpenning 2004 van de Vereniging
voor Penningkunst (VPK) is ontworpen
door Riki Mijling (Nijmegen 1954).
Zij volgde van 1975 tot 1980 een
opleiding aan de Koninklijke
Academie voor Kunst en Vormgeving
te 's-Hertogenbosch op de afdeling
Monumentaal en in 1989 een tweede
fase opleiding 'Kunst in Opdracht'.
Sinds 1981 woont en werkt zij in
Amsterdam. Naast verschillende opdrachten, zoals een gevelplastiek, grafmonumenten en muurschilderingen,
voert zij ook monumentale werken uit
in opdracht, onder andere voor het
stadhuis van Venlo, de Katholieke
Universiteit Nijmegen en de Rijksgebouwendienst in Nieuwegein. Uit
het oeuvre van Riki Mijling blijkt haar
talent om persoonlijke herinneringen
te transformeren naar monumentale
tekens. De vormen die zij schept zijn
robuust en compact.

Riki Mijling zegt zelf over haar werk:
'Mijn beelden tonen de ruimte binnen
in mij, zij zijn een intermediair naar
een lang verloren geraakte herinnering'
en 'Indrukken van oude culturen, opgedaan tijdens mijn vele reizen, hebben
grote invloed op mijn werk. Mijn
kunstwerken reflecteren het zoeken
naar innerlijke rust. In de sculpturen
worden archetypische symbolen in
een eenvoudige en zuivere vorm weergegeven, ze zijn universeel en herinneren
aan het tijdloze.'
The Gateless Gate (= De Poortloze
Poort) is Riki Mijlings eerste penningontwerp. Daarover zegt zij: 'Deze
penning, hoe klein ook, schept zijn
eigen wereld. Door de mogelijkheid van
verschillende opstellingen zal het diverse
associaties oproepen en daardoor
meerdere inzichten genereren.'

Mijling maakte studiereizen naar
niet-westerse culturen in India, Nepal,
Mali, Mexico, Egypte en bezocht
verschillende boeddhistische kloosters
in Ladakh (Noord-India). Zij combineert onze westerse cultuur met
tekens uit andere beschavingen en
doorbreekt zo de beslotenheid van
onze westerse kunstgeschiedenis.
In de werken van Riki Mijling
blijkt het begrip 'doorgang' van
conceptueel belang, zij het meer in
metaforische zin. Net als bij een
schijndeur blijft een beeld altijd in
materiële zin min of meer een barrière.
Maar voor wie er voor open staat,
is het tevens een passage naar andere
denkwerelden. Voor Mijling speelt de
herinnering aan de vele reizen die zij
maakte een belangrijke rol.

HANS
DE KONING

Riki Mijling,
Jaarpenning ITK 2004,
messing
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Riki Mijling verlaat de handpalm
'Met de keuze van deze kunstenaar voor
deze opdracht heeft de vereniging duidelijk gemaakt dat zij er niet voor
terugdeinst om de penning tot object
van vorm- en betekenisonderzoek te
maken.' Zo begint Brita Bakema haar
toelichting in een keurig uitgevoerd
boekje dat Riki Mijlings penning
The Gateless Gate begeleidt. Opvallend
is de bijzondere en fraaie presentatie
van deze penning. De penning en het
boekje zijn verpakt in een linnen 'drager'
of boekvormige cassette. Deze presentatie is recent vaker toegepast door
onder andere de penningmakers Eric
Claus en meer nog door Geer Steyn.
Voor de VPK is deze presentatie eerder
gebruikt bij de jubileumpenninkjes door
Paul Grégoire en Geer Steyn bij
respectievelijk het 50- en 75-jarig jubileum van de vereniging.

vormgegeven. Een verdere overeenkomst
met haar grotere werk is de uitstraling
van sereniteit en evenwicht. Brita
Bakema beschrijft - informatief, duidelijk en helder - het ontwerp van
Mijling als volgt: 'Oorspronkelijk was
de penning een gegoten, geslagen of
gegraveerd metalen plaatje van een
formaat dat in de palm van de hand
paste. De betekenis van de penning
werd ontleend aan de afbeelding van
een persoon of de visuele symbolisering
van een belangrijke gebeurtenis, die als
historisch feit voor herdenking was
aangewezen. De penning, ontstaan in
de tijd van de Italiaanse Renaissance,
is historisch gezien een miniatuur
gedenkteken. De creatie ervan was
traditioneel het werk van de medailleur.
De historische ronde, platte vorm
verraadt de ontwikkeling van de
penning uit de betaalmunt: een waardeteken bij uitstek. Bovendien van een
formaat dat het van hand-tot-hand
doorgeven van dit waardesymbool
ooit tot een bijna intiem gebaar van
menselijk contact moet hebben gemaakt.

De cassette van Mijlings penning
speelt een actieve rol. Deze kan dienen
als sokkel voor het miniatuurbeeld: de
penning in opengeklapte vorm of het
geheel kan in gesloten vorm als boekje
op de boekenplank geplaatst worden.
Vanaf het midden van de vijftiende
Aan de onderkant is de penning gesigeeuw heeft de penningkunst zich in de
neerd met de initialen R.VI in spiegelbeeld Europese landen ontwikkeld tot een
in een cirkeltje. Het verenigingsvignet
veelsoortige, in meerdere technieken en
ontbreekt, evenals tekst. Dit laatste zou materialen vormgegeven miniatuurnaar mijn mening ook afbreuk doen aan kunst. De vormgeving is geleidelijk uit
het ontwerp. De 'drager' geeft met het de handen van de medailleurs naar die
boekje verdere informatie en 'ondersteunt' van beeldhouwers en andere kunstenaars
zo de penning. De penning is vervaardigd gegaan. De veranderingen die de
in een oplage van 550 exemplaren en
beeldende kunst, vooral in de twintigste
de boekjes zijn genummerd (1-550).
eeuw, internationaal hebben gekenmerkt,
zijn ook op de penningkunst van
Het messing waarin de penning is
invloed geweest. Zo is de historische
uitgevoerd, is onbeschermd. Met
betekenis van beeldende kunst als
andere woorden, als de penning
verbinding van schoonheid en betekenis
ontvangen wordt, is deze nog maagdein de vorige eeuw verlaten voor het
lijk. Zo gauw de penning door vingers
autonome kunstwerk met geen andere
wordt aangeraakt zal dat afdrukken
dan naar z'n eigen verschijning verachterlaten. In de loop van de tijd zal
wijzende
betekenis. Het object zoals
dat elke penning zijn eigen persoonlijke
door
Riki
Mijling ontworpen, bevindt
patina geven. Het is de tijd die daarmee
zich
ergens
tussen deze twee opvattingen.
zichtbaar wordt.
The Gateless Gate is ontleend aan een
De penning is, evenals de door Riki
van de Koans ofwel tekstregels uit het
Mijling ontworpen beelden, strak
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zen-boeddhisme. Een Koan wordt in
deze filosofie gebruikt als een middel
tot meditatie. De fiinctie van de bestudering hiervan is om het denken los
te laten en de geest leeg en vrij te
maken. The Gateless Gate behoort tot de
belangrijkste verzameling Zen-Koans:
de Mumonkim. Met deze naam verwijst
de kunstenaar naar de eenheid van
mens en schepping.
Concreet bestaat het object van Riki
Mijling uit vier rechthoekige platen.
Tezamen vormen zij een gesloten,
horizontale rechthoek van 69 x 54 x 9 mm.
Drie van de platen zijn onbeweeglijk
aan elkaar gefixeerd. De vierde laat zich
bewegen en kan uit de gesloten rechthoek van de vier gezamenlijke rechte
delen verschoven worden. Hierdoor
wordt de gesloten rechthoek in het
midden geopend. Het bewegende deel
laat zich, draaiend om een as, ook
rechtop zetten. Het object is uitgevoerd
in gezoet messing. De maatverhouding
van de vier gecombineerde, gefreesde
delen zijn gebaseerd
op de getallenreeks van de Middeleeuwse
mathematicus Fibonacci: een oplopende
getallenreeks waarin eik volgend getal
de som is van de twee voorafgaande
cijfers: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.
Een reeks die bijvoorbeeld ook waargenomen kan worden binnen de vormverschijningen in de planten- en
dierenwereld.

geval: door waarneming en analyse van
het object in z'n compacte kleinschahgheid objectiveren we de beleving van
de daarin besloten ruimtelijke monumentaliteit tot een ding. In het tweede
geval: door denkbeeldige reductie van
onze eigen menselijke maat, tot een
stipje dat zich in de ruimte tussen en
buiten de rechthoeken - horizontaal en
verticaal - beweegt, beleven we de
voorstelling van architectuur als teken
in en van de ruimte.
Op de wijze van het constructivistische
vormconcept plaatst Riki Mijling met
dit object een teken in de ruimte dat
in z'n essentie niet ver van de betekenis
staat die wellicht ooit het Engelse
Stonehenge gehad moet hebben, of in onze tijd - Richard Serra tot het
maken van z'n 'oerwanden' bewoog.
Riki Mijling verbindt materie en ruimte
tot universele eenheid en voegt de
Nederlandse penningkunst een gedenkMijn fascinatie met Riki Mijlings
teken van architectonisch tot vorm
miniatuur-object berust niet alleen op
de perfecte schoonheid van de materiële verklaarde ruimte toe.'
verhoudingen en de precisie van de
BRONNEN
algehele uitvoering. Voor mij is dit
object, kleinschalig als het is, een meta- BRITA BAKFAM Riki Mijling verlaat de handpalm
forische ontmoeting van de mens met
voor de ruimte (Utrecht, 2004).
de universele ruimte. Een ontmoeting
ASTRID T/\N1S Kunsttheoretica Beeldmpptement 15
die in een architectonische, uitwissel(2001).
bare verhouding is geplaatst, waardoor
H.\NS DE KONiNc; De jubileumpenningen van
op tenminste twee wijzen uitdrukking
de Vereniging voor Penningkunst De Beeldenaar 24
gegeven wordt aan de relatie van de
(2000) 196.
mens met z'n omgeving. In het eerste
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In memoriam Piet Esser (1914 - 2004)
'Dat licht, dat mooie licht uit het Noorden'

GKF.R STEYN

In het voorjaar 2004 stond Piet Esser
in mijn atelier temidden van stenen,
beelden en vele penningen. Oog had
hij er amper voor. Hij staarde naar
buiten, zijn blik verdween tussen de
populieren. We wisten dat hij ziek was,
maar hij bewoog zich rechtop en zelfstandig; nieuwsgierig naar het wel en
wee in de Zomerdijkstraat.
Wat hebben we veel van hem geleerd.
Het maken van een beeld viel niet mee.
'Alleen als iets slecht is, corrigeer ik',
zei hij en dan gingen zijn handen te

keer. 'Kijk een oog maak je zo, dat is
niet zo moeilijk, maar twee ogen die
iets samen doen, daar gaat het om!'
Tact als didactische gave kende hij
niet. Hij kon goed vertellen: mythische
verhalen over de avant-garde in Parijs
rond 1940. De ijdele Brancusi, de
kettingrokende Giacometti, de manke
Laurens. Over zijn collega's in Nederland, het familiegevoel en gekissebis.
Altijd sprak hij collegiaal over andere
beeldhouwers. Zijn zwijgen of een
'nou ja' betekende een uiterste vorm
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van overduidelijke kritiek. De beeldhouwers van zijn generatie kenden
elkaar en vormden één grote familie,
bereid tot wederzijdse hulp. Als hoogleraar in de beeldhouwkunst voelde
Piet Esser zich een leider en bovenal
verantwoordelijk voor de artistieke visie
die op de Rijksacademie door Jan
Bronner in de wereld was gezet.
Wat hebben we veel geleerd. Dat het
begrip actualiteit in de kunst door de
tijd heen gaat, zich niet beperkt tot de
dag van nu. Hij bracht ons het gevoel
voor beeldende kwaliteit bij als welhaast
de definitie van het begrip actualiteit.
O, wee, als je het niet met hem eens was!
Hij kende de kracht van het woord.
Hoe beeldend vertelde hij over zijn
reizen in Egypte. De mastaba's in
Sakkara, het graf van Ti, waar wonderschone reliëfs de muren versierden en
het zand puffend zijn best deed om het
graf opnieuw in bezit te nemen.
Piet Esser was een strijdbare man,
een vechtjas. Op de academie droeg hij
een blauwe kiel en zijn entree in de
Noordklas, waar wij stonden te
boetseren, had iets van een theatraal
vuur. 'Zo jongelui, goedemorgen', zijn
blik ging eerst naar het licht dat vanuit
de hoge ramen kwam, dan naar het
model en uiteindelijk naar de beelden
die we in klei poogden te maken.
Zijn aanwezigheid was groot en daar
speelde hij mee, gedragen door zijn
kennis en de rook van een sigaar.
Zijn pleidooi voor de figuratieve kunst
was overtuigend en werd gevoed door
zijn beelden: het Brederomonument dat
stond te glimmen op de Waag in
Amsterdam. In Utrecht werd zijn
barmhartige Samaritaan geplaatst.
In de hal van de Stadsschouwburg
stond het magnifieke portret van
Albert van Dalsum. Een enkele keer
stond de deur van zijn atelier op de
academie open. We vingen een glimp
op van die sacrale ruimte waar portretten in was geboetseerd onder vieze lappen verborgen stonden.

Groot in het kleine
Wat hebben we veel van je geleerd. Piet.
Dat kunst een ontwapening betekent,
je zelfs het woord kan ontnemen. Kunst
IS en werpt vele ideeën en denkbeelden
omver. Er wordt tegenaan geschopt en
in zijn kwetsbaarheid blijft de kwaliteit
recht overeind. Je liet dit vooral in je
penningen zien. Nooit was dit een groot
item op de academie, maar het was altijd
aanwezig. Op de houten borden in de
gang naar de gipskelder hingen de kleidrukjes van de studenten. We kenden de
penningen eerder dan de namen die er
achter stonden. Op Ameland in het
voorjaar, waar we op buitenstudie
waren, eindigde de 'winterse' penningkoorts. Daar maakte je van vele studenten
heimelijk een portretpenning. Soms
hadden we er een vermoeden van doordat we tijdens het avondeten gevraagd
werden wat naar voren te leunen om
onze neus duidelijker te laten zien. Jaren
later, tijdens de grote overzichtstentoonstelling in 1996, werden deze penningen
voor het eerst getoond. Jouw grote serie
Rembrandt penningen toonden een
koorts, een maniakale continuïteit
gekweld door het artistieke geweten.
Nooit vond je de ultieme Rembrandt,
wel in het proces van jaren 'jezelf'.
Aarzelend maakten we onze eerste
penningen, voor de één was het gepriegel
zonder toekomst, voor de ander werd
het een passie. Je dwong ons nooit,
maar wist je eigen betrokkenheid op
een nieuwe generatie over te brengen.
De penningkunst kwam onder jonge
mensen. Het spel van te mogen en niet
te moeten werd gezichtsbepalend voor
een niveau dat decennia later Nederland
een belangrijke positie zou geven in
het internationale penningklimaat.
De beeldhouwkunst is een continuüm,
gedragen door een mentaliteit die niet
loslaat, verbonden aan het menselijk
bestaan. Dit was de grootste les die je
ons kon geven. Hij staarde naar buiten.
Zijn blik is nu voorgoed tussen de
populieren verdwenen.
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Schatgraven met Samuel Pepys
Een zeventiende-eeuws verhaal
KAREL SOUDIJN Verzamelingen van eeuwenoude munten
bestaan vaak uit exemplaren die ooit
deel uitmaakten van schatvondsten. In
de numismatische literatuur staan talrijke
vondsten beschreven, maar over
'het verhaal' erachter weten we meestal
maar weinig. Geld werd in de grond
gestopt uit veiligheidsoverwegingen.
Vooral in roerige tijden zal het voor de
oorspronkelijke eigenaar moeilijk zijn
geweest om het geld later weer tevoorschijn te halen.
Het dagboek van de Engelsman
Samuel Pepys (uit te spreken als 'pieps')
is in dit opzicht uitzonderlijk, want
hierin kunnen we precies lezen wat een
rijkaard deed om zijn bezit in turbulente
tijden veilig te stellen. Pepys hield dit
dagboek bij in de periode tussen 1660
en 1669, jaren waarin een politieke
omwentehng, een pestepidemie, de
grote brand van Londen en een oorlog
met de Nederlanden plaatsvonden. In
deze bijdrage vat ik de opmerkingen uit
het dagboek van Pepys over munten
(en een enkele keer penningen) samen.

Wie was Pepys?
Samuel Pepys wordt in 1633 in Londen
geboren als zoon van een kleermaker.
Dankzij familierelaties in hogere kringen
kan hij een goede opleiding volgen.
Hij wordt in staat gesteld om naar de
universiteit van Cambridge te gaan.
Pepys trouwt eind 1655; het huwelijk
blijft kinderloos. Aan het begin van
zijn carrière oefent hij een bescheiden
functie uit als klerk bij de marine in
Londen. Als Samuel in 1660 aan zijn
dagboek begint, bezit hij zo'n 25 pond.
Het ziet er naar uit dat hij een arme
klerk zal blijven, maar daar komt snel
verandering in. In het jaar 1660 vindt
in Engeland een politieke omwenteling
plaats: de monarchie wordt hersteld.
Karel I was in 1649 onthoofd; diens
zoon het land uitgevlucht. In de
daaropvolgende periode kreeg Oliver
Cromwell steeds meer macht. Hij stierf
in 1658 en werd opgevolgd door zijn
zoon Richard, maar die moest enkele
jaren later vluchten. Pepys vaart in
1660 mee naar Scheveningen om de in

Samuel Pepys schreef zijn dagboek in steno, volgens een systeem dat te
vinden is in een van de boeken uit zijn bibliotheek. In de periode 1819-1822
is het dagboek met veel moeite ontcijferd door iemand die niet wist dat de
code even verderop in de nagelaten bibhotheek beschreven stond. In de
negentiende en twintigste eeuw verschenen diverse gekuiste en ingekorte
edities. Zelf las ik een dundrukeditie van ruim 600 pagina's, verschenen in de
Library of Classics The Diary of Samuel Pepys: Suitably edited. Mijn exemplaar
van deze ongedateerde editie zal minstens een halve eeuw oud zijn.
In de jaren 1970-1983 zorgden Robert Latham en Wilham Matthews voor
een nieuwe complete transcriptie van het dagboek in elf delen. Deze heb ik
niet geraadpleegd.
Een prachtige levensbeschrijving werd in 2002 door Claire Tomalin gepubliceerd Samuel Pepys: The Unequalled Self. Deze biografie is in 2003 herdrukt
als Penguin. Ibmahn las uiteraard wél de ongekuiste editie van het dagboek.
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ballingschap levende Karel II terug
naar Engeland te halen. De tocht naar
Holland levert Pepys meteen financieel
voordeel op: hij krijgt 30 pond uit de
duizend dukaten die de koning aan de
scheepsbemanning schenkt.
Pepys sluit zijn dagboek af op
31 mei 1669; hij heeft teveel last van
zijn ogen om nog door te blijven
schrijven. Op dat moment bestaat zijn
vermogen uit 10.000 pond. In minder
dan tien jaar is hij van een berooide
klerk uitgegroeid tot een rijk man.
Zijn administratieve functies bij de
marine zijn steeds belangrijker geworden.
De scheepvaart is - volgens biografe
Tomalin (zie kader) - in die tijd te
beschouwen als het grootste 'industriële
concern' van het land. Pepys maakt
zich daarvan veel kennis eigen en heeft
een groot aandeel in de organisatie
ervan. Niet alleen in oorlogstijd, maar
ook in vredestijd gaat er in de scheepvaart veel geld om. Samuel Pepys is
nauw betrokken bij het afsluiten van
contracten met leveranciers van materialen om schepen te bouwen en een
vloot uit te rusten. Dit levert hemzelf
ook veel winst op; de leveranciers zien
hem al gauw als een nuttige bondgenoot.
In 1703 sterft Samuel Pepys.

Strooipenningen
Karel II wordt op 23 april 1661 gekroond
in Westminster Abbey en Pepys is erbij.
Hij beschrijft hoe Lord Cornwallis
zilveren strooipenningen door de kerk
gooit. Het lukt Pepys echter niet om
zo'n penning te pakken te krijgen. Wel
maken de aanwezigen nu zoveel rumoer,
dat het nauwelijks meer mogelijk is om
de muziek te horen die tijdens de
plechtigheid wordt gespeeld.
De munten van Karel II worden in
de periode 1660-1662 nog met de hand
geslagen. Daarna vindt muntproductie
plaats met de schroefpers. Overigens
vonden er ten tijde van Cromwell ook
al experimenten plaats waarbij munten
werden geschroefd. Op 9 maart 1663
dineert Pepys met muntmeester
Slingsby. Deze laat gouden en zilveren
muntstukken zien met het nieuwe,
door J. Roettier ontworpen portret van
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een dienstmeisje: in de binnenstad van
Londen is brand uitgebroken. Die zal
de komende dagen een groot deel van
de stad verwoesten. De vraag is natuurlijk of de brand ook zijn woning bereikt.
Op 3 september, 's ochtends om vier
uur, komt er een kar langs om het geld
en de meest kostbare spullen van Pepys
in veiligheid te brengen. Hij rijdt zelf
mee, in zijn nachtgoed. De kostbaarheden worden vervoerd naar iemand
Karel II. De heren vergelijken het por- die ook van anderen veel zaken in
tret van de koning met dat van Cromwell bewaring heeft gekregen. Weer thuisgekomen, begraaft Pepys wijn. Parmeop diens munten. Slingsby is vol lof
zaanse kaas en papieren in zijn tuin.
over de nieuwe afbeelding van Karel.
Pepys stemt hier mee in, maar meent
De brand breidt zich steeds verder
dat het (door Thomas Simon ontworpen) uit. Pepys brengt een flink bedrag aan
portret van Cromwell op diens munten goudstukken nu naar een ander adres.
een grotere gelijkenis vertoonde met
Hij instrueert zijn vrouw en een vriend
de persoon zelf Kennelijk zijn de
om nooit tegelijk de kamer waarin het
geschroefde munten van Cromwell
geld is opgeborgen te verlaten; er moet
inmiddels verzamelstukken geworden,
altijd iemand bij blijven.
want Pepys noteert dat men voor een
Is het geld echt in veiligheid? Op
'crown' van Cromwell zo'n 25 tot
10 september verneemt Pepys dat de
30 shilling moet betalen (de nominale
persoon bij wie hij eerder kostbaarwaarde van een crown is 5 shilling).
heden bracht, bang is voor diefstal.
Heel de stad zou inmiddels weten hoeveel rijkdom er in diens huis is aan te
De pest en de grote brand
treffen. Pepys huurt meteen een koets
In 1665 breekt in Londen een pestom zijn geld daar weer vandaan te halen.
epidemie uit. Pepys is ondertussen al
Hij brengt het nu naar zijn kantoor,
tamelijk rijk. liet lijkt veiliger om de
maar vreest dat anderen dit zien. Een
stad te verlaten, maar wat doe je dan
dag later verbergt hij kisten met geld
met je geld? Op 28 augustus besluit
Pepys dat hij dit voorlopig maar in een thuis in de kelder. Op 14 september laat
hij de wijn opgraven uit zijn tuin, maar
ijzeren kist bewaart. Op 14 september
de knechten mogen het huis niet in,
is hij weer in Londen. Hij noteert in
omdat ze anders misschien de geldkisten
zijn dagboek hoe verheugd hij is om
van
Pepys in diens kelder zien staan.
zijn geld veilig terug te vinden.
Op 29 oktober 1666 informeert
Terwijl de pest duizenden slachtPepys bij een goudsmid naar de prijs
offers maakt, zijn de Engelsen ook in
van gouden munten. Op 12 november
oorlog met de Republiek der Zeven
koopt hij goud; de wisselkoers is nu
Verenigde Nederlanden. Als Pepys op
echter veel ongunstiger dan enkele
6 juli 1666 een bedrag van 2000 pond
maanden terug. Pepys bezit 2800 pond
ontvangt, wisselt hij duizend pond
in goud; hij streeft naar 3000 pond in
ervan om in goud. Goud is veiliger en
dit edel metaal.
gemakkelijker te vervoeren, maar er
zijn ook kosten aan verbonden. Het
wisselen kost Pepys 70 pond.
Oorlog met de Nederlanden
Op 12 juni 1667 hoort Pepys dat de
Op 2 september 1666 wordt Pepys
Nederlandse vloot de ketting over de
om drie uur 's ochtends gewekt door
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Medway heeft gebroken. Men verwacht
dat de vijand binnenkort Londen zal
plunderen. Op 13 juni vertrekken de
vader en echtgenote van Pepys uit de
stad; ze hopen op het platteland veilig
te zijn. Zij nemen 1300 pond aan goud
met zich mee. Pepys stuurt nog iemand
met 1000 goudstukken achter hen aan.
Zelf laat hij een gordel maken waarin
hij voor 300 pond aan goud kan opbergen om met zich mee te dragen.
Op 19 juni spreekt Pepys zijn vrouw
weer. Ze vertelt hoe vader hun goud in
de tuin begroef. Waarschijnlijk heeft de
zuster van Pepys er iets van gemerkt.
Het geld is op een zondag begraven,
toen iedereen naar de kerk was. Toch
is het heel goed mogelijk, denkt Pepys,
dat allerlei mensen zagen hoe vader op
klaarlichte dag het geld begroef. De
dreiging dat Londen wordt geplunderd,
is inmiddels afgenomen; daarom overweegt Pepys om zijn geld weer op te
halen.
Enige tijd later, op 9 oktober,
wandelt Pepys met zijn vader in de tuin
met de goudschat. Op 10 oktober gaan
ze 's nachts, samen met de echtgenote
van Pepys, de tuin in om de schat bij
het licht van een dievenlantaarn op te

graven. Dit lukt echter zomaar niet,
want ze weten niet meer precies waar
het geld ligt. Door hier en daar in de
aarde te prikken en wat te graven,
vinden ze tenslotte de juiste plaats.
Helemaal gelukkig wordt Pepys daar
niet van, want hij ergert zich aan de
stomme manier waarop men indertijd
te werk ging. Het geld ligt helemaal
niet diep en bovendien is een plek uitgekozen die men van buitenaf gemakkelijk kan zien. Er hoefde maar iemand
voor een raam te gaan staan om te kunnen constateren dat vader een schat
begroef! Vader brengt hier echter
tegenin, dat iedereen in de kerk zat.
Pepys komt in een nog slechter
humeur als hij aan de slag gaat om het Cmnmoirweaith
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verpakt blijken verrot te zijn. Een
gedeelte van de schat raakt verstrooid.
In het hcht van de lantaarn probeert
Pepys zoveel mogelijk stukken uit het
gras en de modder te pakken. Hij
brengt de gevonden exemplaren naar
een kamer en eet daarna eerst zijn
avondmaaltijd. Vervolgens wacht hij tot
iedereen naar bed is gegaan. Samen
met een meegereisde collega waarmee
hij goed bevriend is, probeert Pepys de
goudstukken schoon te maken; daar
hebben ze heel wat emmers water bij
nodig.
Indertijd heeft Pepys netjes genoteerd
hoeveel goudstukken hij naar hier heeft
laten vervoeren. Als hij de teruggevonden exemplaren telt, blijken er meer
dan honderd te ontbreken. Dit maakt
hem razend. Vooral omdat de schat zo
dicht bij het huis van de buren begraven
lag. Die buren moeten wel wat gehoord
hebben toen hij met zijn vader in de
tuin bezig was, want vader is al flink
doof aan het worden - dus men kon in
de tuin niet op fluistertoon met elkaar
converseren. Pepys vreest dat de buren
vannacht zullen rondneuzen en daarbij
zijn goudstukken zullen meenemen.
Pepys wil niet wachten tot de volgende
ochtend. Samen met zijn vriend gaat
hij dezelfde nacht weer de tuin in om
bij kaarslicht naar het ontbrekende geld
te zoeken. Ze vinden 45 goudstukken
die ze in huis meteen weer schoonmaken. Om een uur of twee in de ochtend
gaat Pepys naar bed, maar hij slaapt
niet lekker.
De volgende ochtend gaan Pepys en
zijn vriend weer vroeg de tuin in,
gewapend met emmers en een zeef.
Pepys schrijft in zijn dagboek dat de
45 exemplaren die ze 's nachts nog

vonden, nu aangevuld kunnen worden
tot 79. Alles bij elkaar zullen er volgens
hem nog zo'n twintig a dertig stukken
ontbreken. Daar moet vader dan later
maar naar zoeken.
Pepys gaat op 11 oktober per koets
terug naar Londen, in gezelschap van
anderen. Met het oog op de goudschat
vindt hij het veihger om niet alleen te
reizen, maar hij brengt niet het hele
gezelschap op de hoogte van wat hij bij
zich heeft. Het geld zit in een mand en
is onder een van de banken geplaatst.
Elk kwartier kijkt Pepys of die mand
er nog staat. Ook is hij bang dat de
bodem van de koets onder het gewicht
van het goud zal bezwijken. Komt hij
veilig thuis? Jazeker: met behulp van
enkele vertrouwelingen kan hij op
12 oktober 1667 zijn goudschat het
huis indragen.
Dit verhaal is niet representatief
voor alle 'goudschatten' uit die tijd.
Samuel Pepys kon het overgrote deel
van zijn bezit door de turbulente
periode heen loodsen. Wie in het
gehucht Brampton gaat graven - de
plaats waar hij in 1667 zijn geld naar
toe liet brengen - vindt hooguit nog
enkele van de losse goudstukken die hij
niet meer terug kon vinden toen de
verpakking scheurde. Toch heeft het
hier samengevatte verhaal een ruimere
strekking, want we zien hoe lastig het
eeuwenlang voor rijke mensen was om
hun bezit veilig te kunnen blijven
koesteren in tijden van pest, brand en
oorlog. De angst voor ontdekking moet
ook groot geweest zijn bij veel van de
oorspronkelijke eigenaren van munten
die nu deel uit maken van onze eigen
collecties. Pepys draagt die bezorgdheid
schitterend aan ons over.
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Numismatiek op vakantie
Laos
BERT VAN BEEK
de lekkerste hapjes kunt kopen en die
Tijdens onze vakantie in Laos in
zowel door de lokale bevolking als door
december 2003 heb ik, zoals altijd, bij
de (nog niet zo talrijke) toeristen wordt
antiquairs en de straathandel gekeken
bezocht, en één waar je hoofdzakelijk
naar het aanbod van oude munten.
Onze reis begon in de oude noordelijke stoffen als zijde kunt kopen en waar
je vooral de toeristen tegenkomt. De
hoofdstad Luang Prabang, thans een
armste verkopers van de stoffenmarkt
kleine, rustige provinciestad aan de
Mekong, gegroeid rond enkele beroemde stallen hun koopwaar gewoon op de
grond uit. Soms verkopen ze ook iets
tempelcomplexen en het voormalige
koninklijk paleis. In de hoofdstraat zijn anders dan hun veelkeurige stoffen.
enkele goede antiquairs gevestigd, maar Zo had één meisje ook wat koperen
lats. Met de hulp van onze gids begon
die hadden niet de zilveren baren in
ik de onderhandeling. Ze vroeg US$ 5
voorraad die men lokaal aanduidt met
voor zo'n lat, maar uiteindelijk kocht ik
de term 'lat', platte, langwerpige,
er daar drie voor. De drie wegen
zilveren baren van circa 60 gram, die
samen 180 gram (ze beantwoorden
al vanaf de veertiende eeuw in gebruik
dus gemiddeld aan de standaard van
waren. Vanaf de late zestiende eeuw
60 gram) en de lengte van deze drie
kregen ze ruwe versieringen, waardoor
ze internationaal bekend werden onder varieert van 8,7 tot 10,7 cm. Onze
Lat (echt), koninkrijk
Laotiaanse gids vertelde dat ze door de van
de naam van tijgertong. Ook werden
Luang Prabang,
noordelijke bergvolkeren als de Hmong 1707-1SS9. Kopere
toen exemplaren van circa 90 gram
S,7cm
nog steeds gebruikt worden als ceregegoten, dus anderhalf maal het
Tijgertong (waarschijnmonieel bruidsgeld. Helaas kon ik dus
lijk vak), koninkrijk
standaardgewicht.
van Vientiane, 1707geen zilveren tijgertong kopen.
1828. Zilver van laag
Door interne onlusten daalde vanaf

de late zeventiende eeuw het zilvergehalte van de lats. Na het uiteenvallen
van het land in twee elkaar rivaliserende
koninkrijken in 1707 met als hoofdsteden Vientiane in het zuiden en
Luang Prabang in het noorden, werden
de lats eigenlijk alleen nog maar uit
puur koper vervaardigd. De productie
hield op bij het begin van de vestiging
van het Franse protectoraat over geheel
Laos in 1889.
Echte, oude tijgertongen zijn zeldzaam.
Het was dus niet zo verbazingwekkend
dat ik die niet in de reguliere handel
aantrof. Gelukkig kon ik op de avondmarkt van Luang Prabang wel enkele
gladde, koperen lats uit de periode
1707-1889 aanschaffen. Die avondmarkt
bestaat uit twee gedeelten: één waar je

Enkele dagen later waren we in het
dorp Ban Xang Hai (= kruikenmakersdorp), ook aan de Mekong, zo'n 25 km
stroomopwaarts van Luang Prabang.
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gehalte, 12,5 cm
Tijgertong (echt), Laos,
1591-1707. Zilver
van laag gehalte,
11,1 cm
foto: Jan Lingen

Piastre de commerce
(vak), Indo-Chine
frani^aise, 1890
foto: Jan Lhigeii

Dit dorp is het centrum van de lao-lao,
de inheemse sterke drank die van gefermenteerde rijst wordt bereid. De
rijst wordt eerst gekookt en staat dan
maandenlang in grote kruiken te gisten.
Als de inhoud geheel vloeibaar is
geworden, wordt de drank op open
vuur gestookt. De drank wordt ook
gebruikt om schorpioenen en slangen
op sterk water te zetten. Het dorp
groeit uit tot een waar toeristencentum,
vooral door de nabijgelegen grotten
aan de rivier, waar al honderden jaren
oude en vaak kapotte boeddhabeelden
worden bijgezet (boeddhisten mogen ze
niet weggooien). In dit dorp deed ik
twee numismatische ontdekkingen van
een andere aard.
Tussen de stalletjes was namelijk ook
een echte zilverhandel waar je zeer
fraaie en dure sieraden kunt kopen.
Daar lag ook een tijgertong tussen,
waarvoor de verkoopster 50 dollar
vroeg. Na flink afdingen kon ik hem
kopen voor 10 dollar. In een achterafstalletje zag ik ook een stapeltje piasters,

waarvan ik er één kocht voor 1 dollar.
Deze piasters werden geslagen in
Frankrijk en waren bedoeld als
handelsmunt voor Zuid-Oost-Azië, vergelijkbaar met de Zuid-Amerikaanse
peso. Terug in Nederland zag ik door
een sterke loep (voortaan meenemen!)
dat deze piastre de commerce van
Frans-Indochina van het jaar 1890 vals
moest zijn. En dat voor 1 dollar!
Nauwkeurige beschouwing wees
namelijk uit dat de munt geslagen is
met stempels, vervaardigd met behulp
van een afgietsel van een echte munt.
Dat is vooral te zien aan de hogere
delen van de munt, bijvoorbeeld aan
het hoofd van de vrouwenfiguur op de
voorzijde.
Het jaartal 1890 bleek ook niet zomaar
gekozen. Krause & Mishler gaf aan dat
van de gewone productiejaren 1890 het
duurste jaar is met prijzen tot een paar
duizend dollar voor de kwaliteiten zeer
fraai en prachtig. Ook de tijgertong is
waarschijnlijk vals, want hij heeft een
ruwer oppervlak dan de echte exemplaren die ik later in Nederland zag.
Gelukkig waren de koperen lats wel
echt, althans dat zei de deskundige.
LITERATLTUR

M. MITCHINFR Oriental coins and their values III,
Non-Isla?»ic states & western colonies AD
600-1979
(Londen 1979).

Details piastre de
commerce (vals)
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Een nieuwe munt, een nieuw imago
De griffioenen van 1487
'Van waar komen de griffioenen of
grijpvogels op de Nederlandsche
munten' vroeg Van der Chijs zich af in
zijn muntboek over Brabant en
Limburg.' Wat heeft Maximiliaan van
Oostenrijk (1459-1519) bewogen om in
1487 de afbeelding van dit dier op de
munten van de Bourgondische Nederlanden te laten plaatsen?
De griffioen is een gevleugeld fabeldier met het bovenlijf van een adelaar,
de oren van een paard en het onderlijf
van een leeuw. Aristeas (zevende eeuw
v.Chr.) vermeldt het fabeldier voor het
eerst en noemt het de bewaker van het
goud in het noorden van Europa.^ De
eerste middeleeuwse munten waarop
het fabeldier staat afgebeeld en die ook
als 'griffioen' werden aangeduid, zijn
in 1389 geslagen in het bisdom Luik
psoimcns. cricmmntntcnnatrai ar
atmmoip.ttiumDmcftaiittmtdöiir

e&notïunteym
xevanÜttMc
(\mvauttm
nutcfleiufia
tBttOpnacft
Off{Hr*ll«8
foRtRiu^ctftftntttcui iimwiftisot uif
AU(8a&Uai Imaitt^ ctmmrlimrc
feimitmon tuftitif «a w mowamgnf

onder Jan van Beijeren (1389-1418) en
later in 1419 onder diens opvolger
Jan van Heinsberg (1419-1455).^
Dezelfde Jan van Beijeren heeft ook in
Holland (in zijn hoedanigheid van
ruwaard, 1418-1425) in 1420 op kleine
schaal zilveren griffioenen laten slaan.
Als voorbeeld dienden zijn 'ludix grijp',
de griffioenen die hij in Luik had laten
munten.'* De munten hebben langdurig
gecirculeerd, want in een muntevaluatie
van Deventer uit 1488 komt de 'Luikse
grijp' van Jan van Heinsberg nog steeds
voor. 5

AAFJE H.
GROUSTRAWERDEKKER

De Bourgondische Nederlanden
In het jaar 1487 stond Maximiliaan van
Oostenrijk (1459-1519) op gespannen
voet met de Staten van Vlaanderen en
de grote koopmanssteden Gent en
iomincs pwrnroOTOii RH-U qHrmun

»caiimfc(tmcc(cttnc»wiioitt rrgtnö
crcrdurttAiiS.crtututf pUrqiutft «
tc(cccH{}io(ttne.qut((l'{>icinnctr|)t ;
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ftiiHcö. & xn ROi;ffniHts(\m mmon
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€tp3ittüuc.t»ucfea lanctcttifiöca
Grijfïoeiim in etn
niiddekeuws handschrift
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belangrijke oorzaak was het stilleggen
van de zilvermijnen in Tirol. Na 1489
kreeg de mijnexploitatie een nieuwe
impuls door verbeterde ontwateringsmethoden waardoor in diepere
ertslagen gedolven kon worden.

Maximiliaan met
kroon, zwaard en
scepter op een zilveren
reaal, 1487

Contrazegel van
Maxhnlliaarl ?Net
sckilddragende
griffioenen

Maximiliaan verkozen tot koning
In 1486 werd Maximiliaan van Oostenrijk verkozen tot Rooms-Koning,
Brugge. Na de vroege dood van zijn
koning van het Heilige Roomse Rijk.
echtgenote Maria van Bourgondië
Zijn vader Frederik III (1413-1494)
(1457-1482), de wettige opvolgster van
bleef voorlopig nog keizer. Maximiliaans
Karel de Stoute, wenste een aantal
steden hem niet als landsheer te verwel- kroning vond met veel pracht en praal
komen. Liever zag men zijn zoon, toen plaats in Aken op 9 april 1486. Tijdens
de plechtigheden in de Mariakerk
nog maar vier jaar oud, als zodanig
werden aan Maximiliaan het zwaard
erkend onder toezicht van een voogd.
van Karel de Grote en de ring, de scepDe spanningen liepen hoog op, niet in
ter en de rijksappel ter hand gesteld.
de laatste plaats door de toenadering
Ten slotte werd hem de kroon van
die de Staten van Vlaanderen zochten
bij de Franse koning. Zij meenden hun Karel de Grote opgezet en werd hij
naar zijn stenen troon geleid. Daar
handelsbelangen veilig te stellen door
werden onder trompetgeschal diverse
de bescherming van de Franse vorst in
te roepen. Opstootjes met geweldpleging personen met het zwaard tot ridder,
graaf en iemand zelfs tot prins geslagen.''
waren het gevolg.
Vanaf dat moment streefde Maximiliaan
Niet alleen de semi-permanente
er
naar zijn macht ten toon te spreiden
oorlogssituatie schaadde de economie,
en
daarbij schuwde hij geen enkel
maar ook een schaarste aan edelmetaal
middel.
Hij maakte dankbaar gebruik
als grondstof voor de muntslag vormde
van
de
drukpers,
onder andere om de
al een aantal jaren een probleem. Een
Franse koning de wind uit de zeilen te
nemen in diens politiek ten aanzien van
de opstandige Vlaamse steden. Hij was
een van de eerste vorsten die het nut
inzag van gedrukte staatsstukken '
De griffioen als beeldenaar
De nieuwe Rooms-Koning kende de
symboliek rond de griffioenen zeer
goed, niet in de laatste plaats als schilddragers van zijn eigen Oostenrijkse
wapen. Hij liet zich er door inspireren
bij de vervaardiging van zijn nieuwe
zegel voor hem en zijn zoon in 1486.
Zowel op het grootzegel als op het
contrazegel zijn twee staande griffioenen
afgebeeld.^ Belangrijke vorstelijke
documenten zoals aanstellingsbrieven,
ordonnanties en ambtelijke correspondentie werden eeuwenlang van waszegels
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met een afbeelding van de vorst of
vorstin voorzien van zijn of haar wapentekens. In de Middeleeuwen vond men
gezegelde stukken belangrijker dan die
waar alleen een handtekening onder
stond. Het duurde nog tot de jaren
zestig van de vijftiende eeuw voordat
vorsten zelf regelmatig hun handtekening (of wat daar voor door moest
gaan) onder officiële stukken plaatsten.
Het zegel met de griffioenen heeft
op zijn beurt als voorbeeld gediend
voor de muntstukken van 1487. Voor
de goede verstaander in de Bourgondische Nederlanden zal de symboliek die
het fabeldier toen werd toegedicht,
'de soevereine macht behoort aan mij',
niet zijn ontgaan. Het muntstuk de
dubbele griffioen laat aan de voorzijde
twee tegenover elkaar zittende dieren
zien met een vuursteen in de ene en
een vuurstaal in de andere poot. Op
de voorzijde van de enkele griffioen
houdt het rechtopstaande fabeldier
diezelfde attributen in zijn poten. De
vuursteen en het vuurstaal waren naast
de gouden ramsvacht de zinnebeelden
van de orde van het Gulden Vlies.
Deze prestigieuze ridderorde was in
1430 door de Bourgondische hertog
Philips de Goede (1403-1467) te
Brugge in het leven geroepen.
Het omschrift van de eerste griffioenen
in 1487 vermeldt: MO[neta] AR[gentum]
R()[manorum] R[egis] Z [= et] PHl[Hppi]
AR[chi]D[ucis] AU[striae] B[our]G[undiae]
B[rabantiae]. De munten zijn dus vervaardigd in naam van zowel Maximiliaan
van Oostenrijk als zijn zoon Philips.
Door deze laatste toevoeging hebben zij
waarschijnlijk minder weerstand opgewekt
dan de realen die in hetzelfde jaar werden
vervaardigd en die enkel de naam van
Maximiliaan vermeldden. Merkwaardig
is het, aldus Van der Chijs, dat men
in deze roerige dagen naliet om in de
legenden (omschriften) der munten
een klein kruisje vóór de teksten te
zetten, een gewoonte die men ruim twee
eeuwen had gepraktiseerd.'^

De oplage
Op 20 april 1487 liet Maximiliaan een
muntordonnantie uitgaan, waarin munten werden voorgeschreven die een
geheel nieuw muntsysteem moesten
bewerkstelligen. Volgens de instructie
moesten de volgende gouden munten
worden vervaardigd: grote realen
'van Oostenrijk' (het pronkstuk van
de Rooms-Koning), Bourgondische
nobels, Bourgondische guldens en
dukaten. In zilver zouden realen,
dubbele en enkele griffioenen en
groten worden geslagen.'"
De gouden realen waren de grootste
munten die tot dan toe in de Nederlanden circuleerden." Deze nieuwe
munten veroorzaakten veel commotie
onder het volk en niet alleen vanwege
de beeldenaar met de gekroonde enkelkoppige Duitse rijksadelaar.'- De steden
Gent, Leuven en Brugge weigerden
stelselmatig de munten te accepteren.
Gent kreeg toestemming van de Franse
koning (in zijn hoedanigheid als
beschermheer) om munt te slaan op
naam van Philips de Schone. Leuven
en Brussel volgden haar voorbeeld.'^
Volgens de Kronijk van Vlaanderen was
men verontwaardigd dat de munten
uitsluitend de beeltenis van Maximiliaan
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De griffioenen van
Maximiliaan, 1487

dat zich in aanleg al tijdens de regeringsperiode van Karel de Stoute had ontwikkeld."
De nieuwe munten zijn in 1487
geslagen in de munthuizen van Brabant,
Gelderland, Vlaanderen en Holland.
De magistraat van Antwerpen willigde
op 27 juni 1487 het verzoek in van
koning Maximiliaan, dat in zijn stad het
vorstelijke munthuis mocht worden
heropend. Maximiliaan sloeg er op
27 juli in hoogsteigen persoon een
aantal munten en wierp enkele daarvan
temidden van de toekijkende menigte."*
De munthuizen
Op 11 april 1487 benoemde Maximiliaan Het Antwerpse munthuis had in 1486van Oostenrijk Wouter van Outheusden 1487 een aantal maanden stilgelegen en
de muntmeester had in die periode
tot generaal-muntmeester ('hoogste
zijn werkzaamheden in Mechelen
gouverneur van alle munten') in de
voortgezet. De steden Gent en Brugge
Bourgondische Nederlanden."" Daarvóór functioneerden steeds drie tot vijf stelden zich dermate vijandelijk op dat
niet alleen in Antwerpen, maar ook in
muntmeesters-generaal in een bepaald
gebied waarin één of meer munthuizen Dordrecht en Zaltbommel de munthuizen moesten sluiten. Dat de muntopereerden. Wouter van Outheusden
was de eerste die hiërarchisch boven de activiteiten zich naar Mechelen
andere muntmeesters-generaal kwam te verplaatsten, had vooral te maken met
de trouw die de Mechelse bevolking
staan. De aanstelling van één centrale
ten aanzien van de Rooms-Koning had
muntmeester-generaal geschiedde naar
getoond
in de moeilijke jaren sinds
analogie van de invoering van een rent1482.
Als
blijk van waardering kreeg
meester-generaal voor alle domeinen in
de
stad
het
voorrecht op haar stads1482. De benoeming van een dergelijk
zegel een schildje met het wapen van
type ambtenaar heeft ertoe geleid dat
Maximiliaans Oostenrijkse stamhuis in de jaren tachtig de zogeheten Raad
de enkelkoppige adelaar - te mogen
van Finantien is ontstaan, een orgaan
voeren. Het wapen wordt vastgehouden
door twee staande griffioenen,
de schildhouders van het Habsburgse
huis.'"
vertoonden en niet dat van zijn zoon,
de wettige vorst. De waarde van de
realen was bovendien ten opzichte van
de circulerende munten zo hoog vastgesteld, dat zij de groot als munteenheid
van Vlaanderen dreigden aan te tasten.
Er zijn dan ook relatief weinig van deze
realen geslagen.'* De griffioenen hebben blijkbaar wel de toets der kritiek
doorstaan, want hiervan zijn in 1487 in
Brabant en Holland gezamenlijk een
kleine vier miljoen stuks geslagen.''

De koers van de dubbele griffioen
werd eerst op 8 en spoedig daarna op
9 groten gesteld.-" De grote hoeveelheid die toen is geslagen duidt erop,
dat men goede hoop had dat de
munten spoedig zouden inburgeren.
Aanvankelijk was het gehalte in deze
munt aan fijn zilver 11 penningen en
4 grein (931 %o). Op voorstel van de
Mechelse waardijn werd het gehalte
verlaagd tot 6 penningen, omdat de
munt van elf penningen 'den gemeynen
volcke niet gerieve en soude'.^'
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Wapens van de Nederlanden (Amsterdam 1995)
gi-aafschappen Holland en Zeeland alsmede der
75-76.
heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom
20. DEWiiTE 1896, 75-76.
(Haarlem 1858) 341.
21. P.O. VAN DER CHIJS 1851, 195.
5. H.E. VAN GELDER Muntevaluatie in Deventer
en Dortmund 1488 Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde 67 (1980) 78.

De vorst heeft het advies van de Mechelse
waardijn opgevolgd. De adviezen en
waarschuwingen van de Staten van
Brabant en Vlaanderen omzichtiger
met zijn nieuwe aanmuntingen om te
gaan, heeft hij echter in de wind geslagen. Een dergelijke houding kon niet
zonder gevolgen blijven. De opstand in
de Vlaamse steden en de gevangenneming van Maximiliaan in Brugge in
1488 waren tenslotte het resultaat
van deze onvoorzichtige politiek.
Maximiliaan werd na negen maanden
vrijgelaten nadat zijn vader, keizer
Frederik, dreigde met een groot leger
de stad binnen te trekken.
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Penningkunst op internet
Een zoektocht langs de digitale snelweg

ARNOLD
NIEUWENDAM

Als penningliefhebbers via internet op
zoek gaan naar penningen en medailleurs,
komen zij er vergeleken met muntenverzamelaars bekaaid af Slechts een
handvol munt- en penninghandelaren
toont op zijn site historiepenningen en
ook het zoeken via zoekmachines naar
eigentijdse medailleurs geeft een summier resultaat.
In Nederland was Theo van de
Vathorst vier jaar geleden de eerste die
zijn penningcreaties toonde via het
web. De Engelstalige website is zonder
meer gericht op internationale belangstelling en toont naast penningen ook
beeldhouwwerken.
Een jaar na Van de Vathorst volgde
Carla Klein met een tweetalige site:
Nederlands én Engels. Haar pagina
staat vol met penningen en geeft uitleg
hoe die gemaakt worden. In de afgelopen
twee jaar volgden nog vijf penningmakers. Van Marina Radius ziet u
penningen met dieren en een godinnenserie, Guus Hellegers toont ontwerpen
in zijn bekende stijl en van Fiona
Zondervan vindt u alleen dieren. In de
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zomer van 2004 verscheen de site van
Geer Steyn en oktober 2004 volgde
Fien Volders. Andere bekende medailleurs ontbreken helaas nog.
Jammer genoeg werken sommige
homepages niet optimaal. Ze hebben te
grote bureaubladen, onvindbare zoekpijltjes of ontbrekende titels en ook laat
de scherpte soms te wensen over door
verkeerd ingestelde pixels en minder
fraaie, in het oog vallende scrollbalken.
Vereniging voor Penningkunst
Professionele sites van verenigingen uit
Nederland, België, Duitsland en Engeland zijn beter gebouwd en geven toegang tot sites van penningontwerpers
over de hele wereld. De verenigingssites waren eerder op het web te vinden
dan die van particulieren. Al vanaf 1997
bestaat de site van de Vereniging voor
Penningkunst met uitgebreide informatie over de vereniging en een
beschrijving van het jubileumboek
Handzame sculptum' over de geschiedenis, De Beeldenaai; lidmaatschap, workshops, masterclasses en links naar de
diverse medailleurs. Daarnaast zijn
praktisch alle recente penninguitgaven
te bekijken. Deze site wordt vakkundig
onderhouden door Rob Kempen
Een van de opmerkelijkste sites is die
van voormalig Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet. Hoewel
de naam naar penningen verwijst, is
het gek genoeg voor penningenverzamelaars niet de plek om te gaan
zoeken: er is maar één afbeelding van
een historiepenning te zien. Wel vindt
men hier aankondigingen over lopende
en komende exposities, publicaties, de
collectie en het object van de maand.
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maar geen penningen. Zo ook bij
Teylers Museum. Ook dat museum
bezit een grote hoeveelheid penningen,
maar net als bij andere musea in
Nederland, is informatie hierover beperkt.
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CARLA KLEIN penningen, p e n n i n g k u n s t en reliéfe
Me<J.ats , medaian and reliefs

Startpagina's
Voor penningliefhebbers zijn drie
startpagina-dochters van belang. Startpagina-dochters zijn onderdeel van
startpagina.nl en zijn in feite indexpagina's waarop de webmasters voor u
al het zoekwerk hebben gedaan. De
eerste is de medaille.pagina.nl waarop
u links vindt naar onderscheidingen,
edelsmeden, familie-, stads- en dorpswapens, munthandelaars, musea en
medailleurs. De tweede heet numismatiek.pagina.nl en biedt voor elk wat
wils. Het grootste gedeelte wordt ingenomen door een opsomming van
munthandelaren en een beperkt aantal
penningbedrijven uit de hele wereld.
Daarnaast verwijst de pagina naar
veilingen, munthuizen, verenigingen,
boeken en medailleurs. De derde
indexpagina is penningkunst.pagina.nl
met ruim 250 links die alle met
penningkunst te maken hebben. Op
deze uitgebreide indexpagina staan
medailleurs uit binnen- en buitenland,
penningkabinetten, galerieën en een
virtuele penninggalerie: penningpromotie.nl met daarin opgenomen
een pagina waarop het ontstaansproces
van een penning wordt beschreven,
documentatie waar de verzamelaar of
beginnend medailleur naar op zoek is.
Naast de primeurs en nieuwtjes zijn
bekende bronsgieters, bibliotheken,
verenigingen uit binnen- en buitenland
aan te klikken. Deze site is min of meer
ontstaan uit onvrede over de spaarzame
publicaties over penningkunst op het
internet.
Buitenland
Zoeken op buitenlandse sites levert hier
en daar een penningontwerper op.
Hierbij valt vooral op dat de ontwikkeling

Zelfportret 7S n
jimekupgt en reliefs - medal and tiiedalart

Op deze pognui aDe» over peauingea,
peonjnginmst en peaaiagen makea door Carla Kleia (1943)

van medailleurs die zich via het web
presenteren zich nog in een pril
stadium bevindt. Zoals gezegd zijn er
in ons land acht van dergelijke sites,
bij onze zuiderburen is er alleen de
verenigingssite van Promotie van de
Medaille en Medailles, die is samengesteld door Emanuel van Dorpe.
Hier ziet u vele Jugendstil ontwerpen
en worden vooroordelen over Belgische
penningen teniet gedaan. Een gemis
is dat momenteel geen enkele levende
ontwerper in België een eigen site bezit.
Langs de digitale weg zijn van andere
landen soms een of twee 'werkende'
sites te vinden, maar vaker nog niet
één (Engeland 2, Frankrijk O, Italië 2,
Zwitserland O, Spanje O en Griekenland 0).
Portugal en de Verenigde Staten
vormen hierop met 7, resp. 6 sites een
gunstige uitzondering. Bij de
verenigingen heeft u de meeste kans
een werkstukje en een medailleur te
vinden. De Britse vereniging voor
penningkunst (BAMS) geeft sinds 1985
penningen uit en op haar site treft u
afbeeldingen van penningen aan van
zo'n 110 ontwerpers. Zeker niet
allemaal Britse medailleurs, want de
BAMS geeft ook kunstenaars uit het buitenland opdrachten.
De uit Hongarije afkomstige medailleur Szlavics Laszló bezit een homepage
met vele afbeeldingen en teksten in het
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Hongaars en Engels. Maar ook die van
Romualdas Incirauskas uit Litouwen is
de moeite waard, omdat hij penningen
toont die u niet zo gauw te zien krijgt.
Vliegensvlug kunt u met enkele muisklikken van Nieuw-Zeeland naar
Australië, van Japan naar Polen of door
naar de Verenigde Staten. In het laatste
land kunt u via de American Medaille
Sculpture Association 40 medailleurs
vinden.
Op de site van prof. dr T. Diehn uit
Duitsland, zelf ook medailleur, staan
diverse fraaie voorbeelden. U kunt via
deze plek naar verscheidene landen
doorklikken. De grootste verrassing is
de Bulgaarse site van Teodora
Dragonova waarop u prof Bogomil
Nikolov aan het werk ziet in zijn

penningschool. Jonge mensen leren
daar in een vierjarige opleiding penningen maken. Er bestaat ook een
opleiding in Italië, maar daarvan wordt
de hnk regelmatig verbroken.
Al 10.000 bezoekers
Het plezierige van internet is, dat u
penningen kunt bekijken en bestuderen
vanuit huis. De elektronica blijft overigens slechts een hulpmiddel bij het
zoeken naar de begeerde objecten. Penningen kopen bij de kunstenaar, handelaar of in een galerie is spannender en
het in de hand houden van een penning
en deze bekijken, analyseren en koesteren blijft het ideaal van de verzamelaar.
Internet biedt echter de mogelijkheid
om homepages te bezoeken van
medailleurs die uw interesse hebben en
hun werk vooraf te bekijken. Alle
besproken sites zijn via http://penningkunst.pagina.nl te vinden. Ruim
tienduizend surfers zijn u de afgelopen
twee jaar voorgegaan. •
Arnold Nieuwendam (1946) is kunstschilder en
dichter (Arnaldo) en als numismaat geïnteresseerd
in penningen met als specialisatie de eigentijdse
penningkunst. Sinds 1 januari 2003 is hij
webmaster van de http://penningkunst.pagina.nl,
waarop praktisch alle links over penningk-unst
terug te vinden zijn. Vanaf juli 2004 beheert
Nieuwendam tevens de site http://www.penningpromotie.nl: een virtuele penninggalerie waar
medailleurs uit Nederland en België hun werk te
koop kunnen aanbieden.
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Legitimatiepenningen van
het Groninger burgerregiment
Om van de muiterige Waalse vendels
in Spaanse dienst, die al geruime tijd
geen soldij hadden ontvangen, af te
komen, gelastte het Groninger stadsbestuur op 30 januari 1577 'iider borger
laten anseggen, dat elck sijn sulver
geschiir, om klyppenningen te slaen,
soil upt raedthues brengen'.' Over de
wederwaardigheden rond de 4 februari
1577 gedateerde klippenningen, de
noodmunten van een enkele en een
halve koningsdaalder, is in 1906 reeds
uitvoerig gepubliceerd door De Waard.
Niemand heeft bij de uitdeling van de
noodmunten ooit kunnen bevroeden,
dat ze een kleine eeuw later als legitimatiepenningen voor de hoplieden van
het stedelijke burgerregiment hergebruikt zouden worden.
H e t burgerregiment
Zoals in zoveel steden in ons land
bestond voor de inwoners van de stad
Groningen in de Middeleeuwen al de
verplichting, dat elk huis een weerbare
man moest leveren voor de verdediging
van de stad wanneer die werd aangevallen of voor een militaire expeditie
buiten haar grondgebied wanneer dat

noodzakelijk werd geacht. Al van oudsher was de stad opgedeeld in vier kluften
of wijken en uit elke kluft was een
vaandel samengesteld. De vier vaandels
vormden tezamen het burgerregiment.
De onzekere situatie in de beginjaren
van de Tachtigjarige Oorlog maakte dat
het stadsbestuur op 4 mei 1577 besloot
het aantal vaandels tot acht uit te breiden.
Op 20 juli 1604 beshsten de Sta tenGeneraal dat in Groningen een schutterij zou worden opgericht, hetgeen
toen in feite een bevestiging van de
bestaande toestand was.
Naarmate de bevolking van de stad
groeide, het bebouwde gebied groter
werd en de lengte der te verdedigen
wallen toenam, groeide ook de noodzaak
het burgerregiment uit te breiden. In
1633 werd het aantal vaandels op twaalf
gebracht en in 1657 op achttien.' De
laatste uitbreiding geschiedde op voorstel van de bouwmeesters der achttien
gilden. Om de uitbreiding in goede
banen te leiden, werd een commissie
ingesteld die met een voorstel voor een
nieuwe wijkindeling moest komen.
Op 22 oktober 1657 werd het voorstel
in de raad gebracht die er haar
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goedkeuring aan hechtte. Uitgewerkt
waren achttien registers met (delen) van
straatkanten en de namen van bewoners
in volgorde van bewoning. Elke hopman
(kapitein), de commandant van een
vaandel, zou het register van zijn wijk
uitgereikt krijgen. Een gevolg van de
nieuwe indeling was, dat ook de registers
aan de hand waarvan belastingen werden
geïnd, moesten worden vernieuwd.
Blijkbaar was bij de indeling van
1657 het aantal aangeslagen huizen niet
gelijkmatig genoeg over de 18 vaandels
verdeeld, waardoor na het nodige
onderzoek de registers werden aangepast
om vervolgens op 5 november 1659
door het stadsbestuur te worden goedgekeurd. De secretaris kreeg toestemming aan iedere hopman het register
van zijn vaandel uit te reiken.^ In latere
jaren zijn de registers nog diverse
malen bijgewerkt.
Hopman Hindrick van 't Laer
Nadat de Spaanse huurtroepen in de
loop van 1577 de stad hadden verlaten,
zijn blijkbaar een aantal nooddaalders
in de stadskas achtergebleven of daarin
in de loop der jaren teruggevloeid en
niet heruitgegeven. Hoe het ook zij, in
de collectie van Het Koninklijk Penningkabinet (KPK), thans beheerd door
Stichting het Geld- en Bankmuseum
(GBM), bevindt zich een koningsdaalder,
waarop rond de instempeling met het
stadswapen is gegraveerd 'ürdinaris
Penninck voor de Hopman Hindrick

Groningen, konhifrsilaalder 1577, o?figeiverkt tot tegitinitltiepemiiug voor bopittmi
Van V Lila'. Zilver
foto: GBM

van 't Laer'."* Hoewel harde bewijzen
tot nu toe niet gevonden zijn, heeft het
er, gezien de combinatie van stadswapen
en gravering op een officiële stedelijke
uitgifte (de noodmunt), alle schijn van
dat we met een legitimatiepenning van
doen hebben. Wie was die hopman Van
't Laer?
Op 23 december 1596 trouwde een
zekere Gij(s)sberth Jansen te Groningen
met Awke Peters uit Leeuwarden.
Uit dit huwelijk, waarschijnlijk zijn
tweede, werd een zoon, Hindrick
Gijsberts van Laer geboren. Deze ging
op 22 augustus 1618 te Groningen in
ondertrouw met Marrijen (Marrechien)
Jansens, met wie hij op 4 oktober daaropvolgend huwde. Bij de ondertrouw
werd Hindrick Gijsberts van ['t] Laer
[Lahr, Laar] aangeduid als 'Gijsbert
Janssen soene'. Hij was snijder (kleermaker) en in 1618 burger van Groningen
geworden. Op 3 november 1666 werd
hij bij raadsbesluit, tezamen met hopman
Cornells Clerk, toegevoegd aan raadsheer Ludolphi om 'de waepenijnge van
de borgerie ten spoedigsten te beoordelen'. Hij overleed waarschijnlijk korte
tijd daarna.
Wegens het ontbreken van doopboeken van vóór 1640 zijn de namen
van de oudere kinderen niet opgetekend;
het kunnen er vele zijn geweest,
chronologisch gezien is er tussen 1618
en 1640 ruimte voor tien of meer
kinderen. Wei werden in 1642 en 1644
nog twee kinderen van Hindrick van
't Laer en Marrechien gedoopt;
Marrechien was toen zeker al ruim
in de veertig. In beide gevallen was
het adres in Swanestrate en dat komt
overeen met het adres van hopman
Hindrick van 't Laer, die in 1657 aan
de noordzijde van de Zwanestraat,
gerekend vanaf de Grote Markt,
woonde. Hij was toen, volgens de ontwerp-wijkindeling, al hopman van wijk
17, de wijk waarin hij woonde.' Bij de
definitieve indeling van 1659 kreeg zijn
wijk nummer 15 toebedeeld.*
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In 1646 overleed de vrouw van hopman
Hindrick Gijsberts van 't Laer: toen
maakte de 'Erbare Hindrick van Laer'
een scheiding en afkoop met 'Arent
Hindrix voormond Hindrick Arents en
Thomas Warmolts', voogden over zijn
'moederloose kinderen Mettien ende
Abraham bij wijlen Marritien'. De
vader zou zijn kinderen tot het twintigste jaar grootbrengen en betaalde hen
daarna elk ƒ 2500 met nog enig huisraad, bed en beddengoed;'' de aanstelling
van de voogden had plaatsgevonden op
17 juni 1646. Een en ander betekent
dat de boedel van Hindrick en zijn
vrouw minstens ƒ 10.000 heeft bedragen:
voor die tijd een fors kapitaal. Het
geeft ook aan, dat toen nog slechts
twee kinderen in leven waren, Mettje
(geboren vóór 1640) en Abraham
(geboren 1642). Dochter Swaentien,
gedoopt te Groningen in de Maartenskerk op 4 februari 1644, was toen waarschijnlijk al overleden.
Van dochter Mettje [of Medina] staat
niet alleen de filiatie (verwantschap)
door de afkoop vast, maar ook door het
feit, dat bij het tweede huwelijk van haar
weduwnaar (op 22 april 1665) hopman
Van 't Laer als schoonvader voor hem
optrad. Over het kind uit dit huwelijk
werd hij op 9 mei 1665 tot voogd aangesteld, samen met twee buitenstaanders
die gedurende de boedelscheiding tussen
vader en kind zouden optreden; op 11
juni 1667 werden drie geheel andere
voogden aangesteld, waaruit kan worden
opgemaakt dat de hopman toen inmiddels was overleden. Het feit, dat op
10 augustus 1667 zijn hopmanschap
werd overgenomen door een opvolger,
bevestigt deze veronderstelling.

De Waard vermoedde, dat de legitimatiepenning van Van 't Laer omstreeks
1662 kan zijn gegraveerd, omdat hij in
dat jaar voorkomt onder de personen
die tot gezworenen werden benoemd.'
De penning is echter mogelijk reeds
eerder van een gravering voorzien. Van
't Laer was al in 1657 hopman en kan
de penning bij zijn aanstelling of na
zijn beëdiging hebben ontvangen. Ook
is het niet uitgesloten dat alle zittende
hoplieden met de nieuwe indeling
van 1659 voor het eerst een legitimatiepenning uitgereikt hebben gekregen.
Mogelijk is dat de reden dat Van 't Laers
penning ongedateerd is.
Hopman Franciscus Gomarus
Een tweede legitimatiepenning, maar
nu met de gravering 'Ordinaris penninck
voor de E Hopman Franciscus Gomarus
1667' kwam tevoorschijn, toen de
Amerikaan Howard D. Gibbs het
Nederlandse deel van zijn collectie in
1961 te Amsterdam liet veilen.
Hetzelfde stuk zou naderhand nog twee
keer ter veiling worden aangeboden om
daarna in de collectie van auteur dezes
te worden opgenomen.'" Hoe en wanneer Gibbs aan het stuk is gekomen,
kon niet worden achterhaald. Feit is
wel, dat deze Amerikaanse verzamelaar
al in 1902, hij was toen zeven jaar, met
het verzamelen van munten begon. In
latere jaren ontstond zijn passie voor
nood- en belegeringsmunten, geklopte
munten en bijzondere afslagen. Toen

Een latere Gijsbert Berents van Laar,
'jongeman an't Brede Merkt', werd lidmaat van de kerk in september 1646.
Hij is vermoedelijk een kleinzoon van
hopman Hindrick Gijsberts. Mogelijk
is dit de Gijsbert van 't Laer, die in
1659 aan de noordzijde van de Popkensstraat, vallende onder vaandel 3, woonde.**

Grmimgejl, kfmingsdaalder 1S71, owgewerkt tot legiti?natkpenning voor hopman
Gomanis. Zilver
foto: Jaap Buisty
Stichting Monument
en Materiaal
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hij in 1951 met pensioen ging, besloot
hij zijn bijzondere collectie stukje
bij beetje van de hand te doen. De
Amerikaanse, Engelse en West-Indische
stukken werden in New York geveild,
de Duitse in München, de Spaanse in
Barcelona en de Nederlandse in
Amsterdam.
Opvallend verschil met het voorgaande
stuk is, dat deze legitimatiepenning
1667 gedateerd is en dat de voormalige gebruiker de opvolger in vaandel 15 van Van 't Laer is. Hij wordt in
de ontwerp-wijkindeling van 1657 al
genoemd als de luitenant van hopman
Hendrick van 't Laer. Nadat de laatste
was overleden, hebben burgemeesters
en raad van Groningen op zaterdag
10 augustus 1667 'in plaetse van
d'e' Henric Gijsberts van t' Laer
heden tot Hopman des burgerlijcken
regiments alhijr gecoren de jengenwoordige Lieutenant Fransciscus
Gomarus'." Op de maandag daarop
heeft 'de nieuwe gecorene Hopman
Franciscus Gomarus [...] heden den
Eedt van suiveringe, ende op de
respective chargien staende gepresteert'.'Gomarus heeft zijn legitimatiepenning
vermoedelijk bij zijn aanstelling of
na zijn beëdiging uitgereikt gekregen.
Hij woonde aanvankelijk ook aan de
'noortsijde van Swanestrate van
't Merckt aff, slechts enkele huizen
van Van 't Laer verwijderd. In 1659
blijkt hij te zijn verhuisd naar 'd' oostseijt van 't Jadt', de oostzijde van de
Kijk in 't Jatstraat. Bij zijn oude adres
in de Zwanestraat staat in het register
van 1659 aangetekend 'lieutenant
Goumarus nu een ander'."

te Leiden en geraakte aldaar in 1604
in een theologisch geschil over de
predestinatie met zijn ambtgenoot
Arminius. Hij nam in 1611 ontslag uit
protest tegen de benoeming van de
opvolger van Arminius (overleden
1609), Vorstius, werd in dat jaar
predikant en theologisch docent te
Middelburg, in 1615 te Saumur (Fr)
en vervolgens in 1618 te Groningen.
Hij overleed aldaar op 11 januari 1641
en werd er op 18 januari begraven.
De theoloog overleefde zijn eerste
twee vrouwen, Anna Emerentia
Musenholia (overleden 1592) en
Maria I'Hermitte (begraven 27 juli 1621
te Groningen in de Academiekerk) en
huwde voor de derde keer op
31 augustus 1622 (ondertrouw 27 juli
1622 te Groningen) te Middelburg
met Anna Maria Lannoy. Uit het
tweede huwelijk werd in 1594 onder
meer een zoon geboren die naar de
vader Franciscus Gomarus werd
genoemd en die vóór 1640 overleed.'*
Ook zoon Franciscus overleefde zijn
eerste vrouw, Agneta Wermerius, die
hij op 20 februari 1620 had getrouwd
en al vóór 1622 overleed. Op 12 mei
van dat jaar (ondertrouw 16 maart
1622 te Groningen) trad hij voor de
tweede keer in het huwelijk, waarvan
de inzegening in de Martinikerk
plaatsvond. Zijn vrouw, Maria Nisinghe,
schonk hem een zoon, die naar vader
en grootvader eveneens Franciscus
Gomarus werd genoemd. Het was de
laatste, die eerst luitenant van vendel
15 van het burgerregiment onder
hopman Van 't Laer was en in 1667
tot hopman (kapitein) werd bevorderd.
Hij trouwde in 1656 (ondertrouw
15 november) te Groningen met
Barbara Celos die hem onder andere
een dochter, Barbara, schonk.'''

De naam van de nieuwe hopman
roept onmiddellijk associaties op met
de Nederlandse gereformeerde theoloog Franciscus Gomarus, waarvan de
oorspronkehjk naam Francois Gomaer
was. De laatste werd op 30 januari
Besluit
1563 te Brugge geboren, werd in 1587 Tal van vragen moeten vooralsnog
predikant te Frankfurt am Main, in
onbeantwoord blijven. In de Cironinger
1594 hoogleraar theologie en Hebreeuws Archieven zijn (nog) geen aanwijzingen
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aangetroffen wanneer en om welke
redenen de legitimatiepenningen zijn
ingesteld. Evenmin is het onduidelijk
in wiens opdracht de penningen zijn
gegraveerd en door wie. Voorts is
onbekend of de stadsregering dan wel
de hoplieden zelf de legitimatiepenningen uit hun jaarlijkse vergoeding
van honderd carolusguldens hebben
bekostigd. Ook is het wel heel toevallig dat de legitimatiepenningen
van twee elkaar in één en hetzelfde
vaandel opvolgende hoplieden bewaard
zijn gebleven; waar zijn de andere?
Ondanks de vele nog open vragen
hebben beide beschreven legitimatiepenningen met de wel beschikbare
informatie een 'gezicht' gekregen.
Dat was mede mogelijk dankzij de
inzet van genealoge mevrouw P.J.C.
Elema te Groningen, die veel gegevens
over Van 't Laer verzamelde en aan
wie ik daarvoor oprechte dank
verschuldigd ben.
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Die Verwandlung
Geïnspireerd op Kafka

PIETER
MOERENHOUT

'Toen Gregor Samsa op een morgen uit
onrustige dromen ontwaakte, ontdekte
hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. Hij
lag op zijn hardgepantserde rug en zag,
als hij zijn hoofd enigszins optilde, zijn
gewelfde bruine, door boogvormige
geledingen verdeelde buik, waarop de
deken, op het punt omlaag te glijden,
nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn,
in vergelijking met zijn overige omvang,
zielig dunne pootjes flikkerden hulpeloos voor zijn ogen.'
Zo luidt in vertaling de eerste alinea
van een van de aangrijpendste verhalen
van Franz Kafka Die Verwandlimg.
Een jonge vertegenwoordiger is in
een mensgrote kever veranderd, maar
met behoud van zijn menselijke denkvermogen en gevoelsleven. Deze
gedaanteverwisseling veroorzaakt in het
gezin waarin hij leeft een lugubere

spanning. Zijn vader, moeder en zus
raken volslagen in paniek en, terwijl hij
snakt naar een beetje liefde en begrip,
benaderen zij hem met agressie die uiteindelijk tot zijn dood leidt. De houding
van zijn familie is wel verklaarbaar.
Bijna iedereen vindt het 'eng' om een
kever op te pakken, ook al zijn die
insecten vaak prachtig van vorm en
kleur.
Wat mij in dit verhaal fascineert is
dat de behoefte aan medelijden en
troost wordt beantwoord met onbegrip,
haat en geweld. Ik heb geprobeerd die
tegenstelling in deze penning vorm te
geven. De dekschilden zijn door hun
tekening en kleur aantrekkelijk. Wie
het sterk doorgebogen borststuk volgt
naar de andere kant van de penning
vindt de bedreigende massa van kop,
poten, kaken, tasters en achterlijf 't

P. Moerenhout,
Die Verwandlung,
2004, brons, garoten,
91X 61 mm
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De enige muntuitgifte van
Amersfoort (ca 1370)
Munten in Amersfoort geslagen zijn
uiterst zeldzaam. Lange tijd was er
maar één muntje bekend, een zilveren
V4 groot. Opgravingen in 1947 en 1957
leverden drie groten op en in de
Utrechtse nieuwbouvrwijk Leidsche
Rijn kwam in 2001 een 1/16 groot uit
de grond. Er is dus een hele muntserie
gemaakt. Toch bleef het in Amersfoort
bij dit experiment.
Opgravingen
De V4 groot komt al voor in een publicatie uit 1838. Deze bevond zich toen
in een particuliere collectie en het is
niet duidelijk of en waar het muntje is
opgegraven. Het bevindt zich nu in
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet (KPK), dat opging in het Gelden Bankmuseum. Dit museum heeft
verder uit de muntvondst Arnhem 1957
een puntgave groot. Twee andere groten zijn in 1947 in Xanten opgegraven
en worden nu bewaard in een depot van
het Rheinisches Landesmuseum te
Bonn. Helaas zijn deze flink beschadigd
en na het verwijderen van lelijke
plakkers hard toe aan restauratie. De
nieuwe vondst door de Utrechtse stadsarcheologen is een zilveren 1/16 groot
met een doorsnede van 11 mm. Hij is
dus nog een stuk kleiner dan de eurocent van 16 mm die men zo graag wil
afschaffen. De vondst is opmerkelijk,
omdat tot dusver niet bekend was dat
deze kleine denominatie bestaan heeft!
Alleen was een Gelderse 1/16 meeuw
uit circa 1400 bekend.

andere greppels waren een eeuw later
niet meer in gebruik. De scherven en
metalen voorwerpen uit de veertiende
en vijftiende eeuw duiden op een
nederzetting, maar men heeft slechts
resten van één boerderij gevonden.
Omdat er nauwelijks puin lag, denken
de Utrechtse stadsarcheologen dat het
een houten pand was waarvan de palen
op stenen 'stiepen' (voetstukken)
stonden.

#

GERARD RAVEN

#

1^11 boven naar onder:
de 1/16 groot, '/^ groot
en drie groten. 0 ivsp.
11, 16 en 26 mm.
foto's: Gemeente
Utrecht (DSH'), GBM,
Rheinisches Landesmuseum

De 1/16 groot is gevonden ten noorden van Sportpark Terweide, aan de
westkant van de straat Hogeweide in
Leidsche Rijn. Hij lag in een greppel
en is vermoedelijk verloren. Deze en
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Het Mimthiiis
foto: Fctij UocdciNiiii

Omschriften, stempels en circulatie
De munten zijn geslagen tijdens het
bewind van de Utrechtse bisschop Jan
van Virnenburg (1364-1371). Wat is er
op te zien? De groten zijn het meest
uitgewerkt. De voorzijde toont een
helm met gesloten vizier en het wapen
van het Sticht Utrecht. De afbeelding
is versierd met een zespas en klavertjes.
Het Latijnse omschrift luidt in
vertaling 'Johannes, bisschop van
Utrecht'. Op de keerzijde is zoals
gebruikelijk alleen een kruis met stichtelijke spreuk te zien: 'Gezegend zij de
naam van onze Heer Jezus Christus'
en daarbinnen 'Munt van Amersfoort'.
Op alle exemplaren staat overigens
'Moneta Amers[for]t', en niet 'Ainersf',

zoals een tekening uit 1838 suggereert.
Het randschrift begint op deze zijde
bovenaan met een kruis, dat gewoon bij
de zegenspreuk hoort. Het is dus geen
muntteken, zoals we dat vanaf begin
veertiende eeuw kennen van bijvoorbeeld Engelse zilverstukken. Pas in de
vijftiende eeuw vinden we voor het
eerst zulke tekens op de Bourgondische
munten, om de verschillende Nederlandse gewesten te onderscheiden.
Van groot belang is dat we de drie
groten ook onderling kunnen vergelijken.
Dan blijkt al gauw dat één van de
munten uit Bonn kleine afwijkingen
vertoont, die duiden op het gebruik van
minstens twee afzonderlijke stempels.
In 1878 verscheen een stadsgeschiedenis van de Amersfoortse kapelaan
W.F.N, van Rootselaar. Hij meende
toen al stellig dat er in Ainersfoort ook
andere muntsoorten waren geslagen
dan die ene bekende '/( groot. Maar
zijn argumenten waren allerminst overtuigend. Van Rootselaar wees op het
sterke en hechte muntgebouw van
Amersfoort, wat bij aanmunting met
de hand niet echt het belangrijkste is.
Ook kwam hij met een archiefstuk uit
1534 dat 'goede oude enkele Eemder
guldens' noemt. Ik zou daarbij eerder
aan de handelsstad Emden denken,
dan aan het kleine Amersfoort; een
goudgulden van de bisschop werd
immers Utrechtse gulden genoemd.
Maar het meest fantastische argument
was dat de Amersfoortse munten in
1543 in beslag waren genomen tijdens
de bezetting door Maarten van
Rossum! Van muntcirculatie had de
kapelaan dus niet veel verstand.
Mislukt experiment
Waar was dat muntgebouw trouwens
gevestigd? Een pand aan de Gotschalkstraat (nu Valkestraat 32) heette in
1755 De Oude Munt. In de veertiende
eeuw vond je hier de nieuwbouwwijk
van de stad. Blijkens een moderne
gevelsteen heet het pand nog steeds
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Het Munthuis. De archeoloog Brongers Maar misschien vinden archeologen of
betwijfelt of de Munt hier wel was
archivarissen nog eens iets waardoor we
gevestigd, want bij graafwerkzaamheden ook dat zullen begrijpen.
in 1984 zijn geen brokstukken van
Gerard Raven is conservator van Museum Flehite
smeltkroezen, slakken of andere sporen Amersfoort.
gevonden. Bovendien was de veenLITERATUUR
grond hier veel te slap voor een
belangrijk middeleeuws gebouw.
A. BRONCiERS Historische encyclopedie van Amersfoort
Waarom is Amersfoort muntstad
[Amersfoort 1998].
geweest en dan nog zo kort? Tevoren
RO. VAN DER CHIJS De munten van de bisschoppen
had de bisschop het recht om te
van de heerlijkheid en de stad Utrecht (Haarlem
munten in steden als Utrecht, Deventer 1859).
en Zwolle, maar keizer Karel IV stond
H.E. VAN GELDER De Nederlandse ?mmten
hem in 1364 toe om ook andere munt- (Amsterdam-Brussel,
diverse edities).
plaatsen te kiezen. Jan van Virnenburg
maakte daar meteen gebruik van. Twee w. HAGEN en M. SCULÜIER Neue Münzschatzfunde aus dem Rheinlande Bonner Jahrbiicher 150
jaar later sloot hij ook nog een over(1950) 229-260.
eenkomst met Amersfoort over geldJ.S. \7\N DER KAMP Basisj-appoitage archeologie 3.
zaken en rechtspraak, nadat een kort
Sportpark Terweide (Dienst Stadsontwikkeling
beleg de stad wat bereidwilliger had
Gemeente Utrecht 2003) 33.
gemaakt. De oude muntsteden protesteerden tegen de nieuwe werkplaatsen, G. VAN DER MEER De vondst Arnhem 1957
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 46 (1959)
want de bisschop verlaagde graag het
1-36.
gewicht of gehalte. Voor hem was het
muntrecht vooral een inkomstenbron.
W.F.N. v.«J ROOTSELA.\R Amersfoort 777-1S80
(Amersfoort 1878) I 278-279.
De kooplieden zaten echter als eersten
met de brokken, want slecht geld verCorrespondentie met Arent Pol (conservator
dringt altijd het goede. Daarom stelden Middeleeuwen Koninklijk Penningkabinet) en
Herre Wynia (stadsarcheoloog Utrecht).
de steden zelf hun koersen vast en
lieten zij zelfs eigen munten slaan. De
bisschop week intussen uit naar de
nieuwe muntplaatsen De Weerd
(bij Utrecht), Amersfoort en Hasselt
(Overijssel). Maar er is daarna vooral
datum vondst:
veel gemunt in Rhenen en Wijk bij
NUMiS-nummer: 1006944
^ ^ ^ ^ ^ B '
Duurstede.

2»o2

Op grond van het bovenstaande zou
je verwachten dat de Amersfoortse
munten slechter zijn dan die van de
oude muntplaatsen. De V4 groot in het
KPK weegt 0,7 gram en de groot 2,0;
die in Bonn zijn onvolledig maar zullen
ook 2,0 geweest zijn. Dit zijn maar weinig gegevens, maar de munten lijken
niet te licht en lijken ook niet van een
lager gehalte. In ieder geval is de munt
van Amersfoort slechts een experiment
geweest dat vrij snel is beëindigd.
Waarom dat gebeurde weten we niet.

^HII^I^B'^

vindplaats:
gemeente:
autoriteit:
muntsoort:
datering:
mimtplaats:
materiaal:
massa:
grootte:
conditie:
voorzijde:
tekst:
keerzijde:

DeMeern '
' ^ H H R ' "
Vleuten-De Meem (Utrecht)
Jan van Vimeburg (1364-1371)
zestiende groot (?)
z.j. (1364-1371)
Amersfoort
zilver
0,23
12 mm
licht gesleten
helm met helmbos de parelcirkel doorbrekend
... lOLLA ... D TRA ...
lang kruis met cirkeltjes in de kwadranten,
de parelcirkel doorbrekend

tekst;

HON - ETA - A.ME - ( . . . )
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Munten uit het ijs van Nova Zembla
Vondsten met een historische achtergrond

L.M.J. BOEGHEIM

Oord, Hollmid, 151S.
Koper.

getroffen, die ongetwijfeld aan de arme
overwinteraars moeten hebben toebehoord. Ze werden in 1876 gevonden
door de Engelse onderzoeker Charles
L.W. Gardiner en in 1980 door de
Rus Dimitri Kravtsjenko, die beiden
op Nova Zembla onderzoekingen
hebben verricht. Van vindplaats en
vondstomstandigheden zijn geen
bijzonderheden bekend. Vijf van de
muntjes bevinden zich in de collectie
van het Rijksmuseum in Amsterdam en
één in het Regionaal Historisch
Museum in Archangelsk.
De collectie in Amsterdam bestaat
uit twee oorden en twee duiten,
afkomstig uit de Munt van Holland en
geslagen in 1576 en 1578. De oorden
tonen op de voorzijde de Hollandse
Maagd met opgestoken rechterarm,
zittend in een omheinde tuin. Op de
keerzijde staan het gekroonde wapenNog herinner ik me goed de
schild van Holland en het jaartal.
geschiedenislessen uit mijn jeugd
wanneer onze meester Poort met veel
De duiten dragen geen jaartal. Ze
elan het verhaal van de overwintering
tonen op de voorzijde eveneens de
vertelde. Het waren de vooroorlogse
I lollandse Maagd met opgestoken
jaren, waarin - in tegenstelling tot de
rechterhand, zittend in een omheinde
huidige tijd - nog de nodige aandacht
tuin. Op de keerzijde is binnen een
aan de 'geschiedenis des Vaderlands'
bladerkrans de landsnaam HOLLANDIA
mocht worden besteed. Als kinderen
in drie regels weergegeven. Dit muntliepen ons dan de koude rillingen over type is geslagen na de afzwering van
de rug, zelfs al was het buiten in de zon FilipsIIin 1581.
25°C! Onze meester heeft echter nooit
De vijfde koperen munt in het
verteld dat bij archeologisch onderzoek Rijksmuseum is afkomstig uit Portugal.
op Nova Zembla ook munten zijn aan- Het is een ongedateerd vijfreisstuk dat
is geslagen tijdens de regering van
Sebastiaan I (1557-1578) en waarvan er
meerdere interpunctievarianten bestaan.
De voorzijde toont het Portugese wapen
en het omschrift 'SEBASTIANVS I D(ei)
C(ratia) P(()rtugalorvm) ET ALGARBIORVM'.
Als gevolg van de slechte conservatie
van de gevonden munt is het omschrift
Nadat de eerste tocht naar Indië om de
zuidpunt van Afrika door Hollanders
was volbracht, kwamen enkele vermetele zeelieden op het denkbeeld te
proberen om via een noordelijke route
Indië te bereiken. Het waren Jacob van
Heemskerck en Willem Barentsz die
daartoe in 1596/97 een poging waagden.
Hun scheepjes raakten vast in het ijs
bij de kust van het in het oostelijke deel
van de Barentsz Zee gelegen eiland
Nova Zembla. De bemanningen waren
genoodzaakt op Nova Zembla te overwinteren bij temperaturen tot min 50°C.
Door het ontbreken van beschuttende
bergen in het Noorden hgt dit land
open voor koude, arctische luchtmassa's. Ongetwijfeld zullen zij het
betreurd hebben toch niet via het
zonnige zuiden naar Indië op weg te
zijn gegaan.
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nog slechts fragmentarisch leesbaar. De
keerzijde, met het waardeteken V en de
voortzetting van de tekst van de voorzijde (REX SEXTVS DECIMVS) is geheel
onleesbaar.'
De zesde koperen munt die in
Archangelsk wordt bewaard, is ook een
ongedateerde oord van Holland, dus
van het type met de zittende maagd
en de drieregelige landsnaam, geslagen
na de afzwering van Filips II.
De zes munten zijn nauwelijks verzamelwaardig te noemen. Door hun
historische context vormen ze echter
een bijzonder attractief geheel.
Er moet meer geld aan boord van de
schepen zijn geweest. Toen de geredden
van Nova Zembla vertrokken, zou één
hunner een koffer met geld - waarschijnlijk de scheepskas - hebben
gedragen. Wat daar wel in gezeten mag
hebben, zal altijd een raadsel blijven.

5 reis, Portugal,
Sebastiaan 1
(nS7-IS78). Koper
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1. SEBASTLANVS I D(ei) G(ratia) p(ortugalorvm)
ET ALGARBIORVM REX SEXTVS DECIMVS
(= Sebastiaan I bij de gratie G o d s de zestiende
koning van Portugal en Algarvië).

M e t dank aan de heer A. Kelder te Hilversum
voor zijn hulp bij het totstandkomen van dit
artikel.
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Een munt om mee te pronken
Munt of pronkobject, in beide gevallen bijzonder

ARIE
VAN HERWENEN

In 2000 is in de Zuid-Hollandse
vestingstad Gorinchem een in meerdere
opzichten bijzondere munt gevonden.
Het gaat hier om een zogeheten grote
zilveren reaal met het jaartal 1487 van
de Bourgondische hertog Filips de
Schone die is geslagen in het munthuis
van Zaltbommel. Ten eerste is zij
bijzonder, omdat deze munt nooit
eerder ais Nederlandse vondst is aangemeld bij het voormalige Rijksmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet in
Leiden. Ten tweede omdat zij een
tweede leven heeft gekregen als pronkobject; zij is op een speciale manier
bewerkt. Genoeg aanleiding om een
beknopte beschrijving te geven van
de jeugdige muntheer, de interessante
numismatische geschiedenis van de
muntplaats en natuurlijk een uitgebreidere van de munt zelf in haar beide
hoedanigheden.

de Schone overleed op 28-jarige leeftijd
in 1506 in Burgos. Zijn vrouw werd
hierdoor letterlijk waanzinnig en hield
daar haar bijnaam aan over.

De muntplaats
De gevonden munt is geslagen in
Zaltbommel. De interessante muntslag
van deze stad strekt zich uit over een
periode van mogelijk zes eeuwen. Reeds
in het jaar 999 namelijk verleende
keizer Otto III aan de bisschoppen van
Utrecht het recht om munten in
Zaltbommel te slaan. Van dit recht is,
voor zover we weten, geen gebruik
gemaakt; er zijn in elk geval geen
keiharde bewijzen gevonden dat dit wel
is gebeurd. Zo het recht al is uitgeoefend, dan heeft de eerste muntslag
plaatsgevonden in het eerste k-wart van
elfde eeuw onder de Utrechtse bisschop
Adelbold (1010-1027). In dezelfde
eeuw kan ook Rooms-Duits koning en
keizer Hendrik III (1039-1056, keizer
De muntheer
In 1478 werd Filips de Schone in Brugge 1046) in Zaltbommel gemunt hebben.
geboren. Hij was de zoon van Maria de Als dat zo is, zijn het vermoedelijk
Rijke van Bourgondië en Maximiliaan I zogeheten continentale penningen
naar Tiels voorbeeld geweest die kruisvan Oostenrijk uit het Habsburgse
en/of kromstaven in de beeldenaar
Huis. Na de dood van zijn moeder in
vertonen.'
1482 werd Filips hertog van Bourgondië
en heer van de meeste Nederlandse
In de veertiende eeuw heeft Reinald III,
gewesten; vanwege zijn leeftijd aanvan- hertog van Gelre (1343-1361 en 1371),
kelijk onder het regentschap van zijn
op beperkte schaal groten en kwart
vader. Maximiliaan was in de Nedergroten in het in die periode Gelderse
landen voogd en regent voor Filips van Zaltbommel laten slaan.
1482 tot 1492.
Karel de Stoute (1474-1477) bracht
in 15de eeuw de stad onder Bourgondisch
FiHps trouwde in 1496 met Johanna
gezag en verleende haar het privilege
de Waanzinnige van Aragón met wie
om kleingeld te slaan, waarvan de baten
hij vier kinderen kreeg: Fleonora,
bestemd waren voor de hoofdkerk.
Karel V, Maria van Hongarije en
De stad heeft hiervan omstreeks 1480
Ferdinand I. Toen zijn schoonmoeder
gebruik gemaakt door halve, kwart
Isabella in 1504 overleed, werd Filips
en achtste groten te slaan.
als Felipe I koning van Castilië. Filips
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De hier beschreven munt stamt uit de
periode van de Gelderse opstand tegen
het Bourgondische gezag. Hertog
Karel van Egmond (1477-1481 en
1492-1538) heroverde grote delen van
Gelre op de Bourgondiërs en hierdoor
werd men gedwongen om in 1483
het munthuis van Nijmegen naar
Zaltbommel te verplaatsen. In 1492
werd het Bourgondische munthuis naar
Mechelen overgebracht.
Zaltbommel sloot zich in 1572 bij
de Opstand aan en werd pas in 1602
met de provincie Gelderland herenigd.
In 1579 werd de stadsmunt weer
heropend om er naast kleingeld in de
vorm van stuivers en duiten ook - in
feite illegaal - hele, halve en kwart
daalders te slaan. Bovendien is te
Zaltbommel op basis van een samenwerkingsverband tussen stadsbestuur en
graaf Frederik van den Bergh in de
jaren 1580-1581 voor Hedel gemunt.
Het munthuis werd in 1591 gesloten.

reeks munten geïntroduceerd met een
waardevermindering van eerst 10% en
daarna nog eens 25%. De redenen voor
deze devaluaties waren noodzakelijke
financieringen van de militaire campagnes die Fihps' vader Maximiliaan moest
voeren in de oorlog tegen Frankrijk en
tijdens de opstanden in Holland, Gelre,
Brabant en Vlaanderen.
Van der Chijs veronderstelde, dat
de Gelderse grote zilveren realen in
Nijmegen waren geslagen; in Van
Gelder en Hoc is dit ten gunste van
Zaltbommel gecorrigeerd.^

De gevonden munt
De gevonden munt is een zogeheten
grote zilveren reaal die in 1487 werd
ingevoerd. Bij invoering had de munt
een waarde van acht stuiver, een
gewicht van 7,20 gram en een gehalte
van 0,930. De diameter van de munt
bedraagt circa 3 5 mm. Dit type munt
is in meerdere gewesten geslagen; door
Gelre in Zaltbommel, door Holland in
Dordrecht, door Brabant in Antwerpen
en door Vlaanderen in Brugge. De
grote zilveren reaal van Vlaanderen is
als enige ongedateerd, maar is geslagen
in de jaren 1487-1488. De realen van
de andere gewesten dragen het jaartal
1487. Van Brabant en Holland zijn de
geslagen aantallen bekend (respectievelijk 29.354 en 36.142 stuks), van Gelre
en Vlaanderen niet.
De munt behoort tot de derde
emissie (1487-1488) van Filips de Schone.
Volgens de ordonantie van 20 april 1487
(aangepast in juli en november 1487 en
juli 1488) werd hiermee een nieuwe

Zilveren reaal,
Zahhommel, 1481.
(2x vergroot)
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De afbeelding toont de munt zoals die
in Van der Chijs is weergegeven. Op
de voorzijde van deze munt staat niet
Filips de Schone zelf, maar het jeugdportret van zijn vader en voogd
Maximiliaan van Oostenrijk. De RoomsKoning staat op de munt ten halven
lijve afgebeeld met een kroon op het
hoofd. Hij is gekleed in een harnas en
heeft in de rechterhand een zwaard en
in de linker de rijksappel. Op zijn borst
zien we de koninklijke rijksadelaar en
om zijn hals de versierselen van het
Gulden Vlies.
Het omschrift luidt: (mt Gelders kruis)
CVSTODIAT * CREATOR * OHIV * hVMILE'
* SERW * SVV * 1487 (de Schepper van
allen beware zijn nederige dienaar).
Dit is een heilwens van Maximiliaan
ten behoeve van zijn zoontje Filips.
Op de keerzijde staat het gecombineerde monogram van Maximiliaan en
Filips met het juweel en de vonken van
de Orde van het Gulden Vlies. Het
vuurstaal, symbool van het Bourgondische
huis, vinden we terug in het omschrift:
(vuurstaal) DET * riBI * MATRIS * VTVTE
(vuurstaal) ET * IN * CELIS * GLüRIAM
(Hij geve u (op aarde) de deugd uwer
moeder en in de hemel heerlijkheid).
Wederom een heilwens van de vader
voor zijn zoon.

Zilveren reaal, 1481,
zoals afgebeeld in
Vaji tier Chijs

Het tweede leven
Het tweede leven van de munt is zo
mogehjk nog interessanter. Na als
betaalmiddel dienst te hebben gedaan
is er van de munt een pronkobject
gemaakt. Hiertoe is zij verguld en van
een doorboring voorzien.

Onder vergulden verstaan we het
bedekken van een voorwerp met een
dunne laag goud. Dit werd in vroegere
tijden meestal gedaan door middel van
het zogeheten vuurvergulden. Hiervoor
werd op het metalen voorwerp goudamalgaan, een legering van goud met
kwikzilver, aangebracht, waarna het
werd verhit. Door het verhitten
verdampte het kwik en bleef de goudlaag over. Op onze munt is het goudlaagje op enkele plaatsen verdwenen
of beschadigd en is het oorspronkelijke
zilver weer zichtbaar.
Het kan niet de bedoeling zijn
geweest door het aanbrengen van het
goudlaagje een vervalsing voor de
muntcirculatie te maken, omdat er
geen vergelijkbare gouden munt
bestaat. En bovendien zou in een vervalsing ook geen gaatje zijn gemaakt.
De doorboring heeft een diameter van
ongeveer 2 mm en zit precies op de
plaats van het muntteken 'Gelders kruisje'
in het omschrift op de voorzijde. Door
de positie van het gaatje hangt de
portretzijde precies goed. Dergelijke
gaatjes komen ook wel bij renaissancepenningen voor.
De doorboring is aan de randen
niet gesleten en dus zal de munt geen
dienst hebben gedaan als hanger aan
een ketting om de hals. Waarschijnlijk
heeft deze munt aan een spijkertje in
een muur gehangen, mogelijk in het
ateher van een penningmaker, maar
liever nog denk ik aan een plaatsje in
een pronkkast, keurig hangend tussen
stukken van gelijke schoonheid. Het
blijft helaas bij speculeren naar de
precieze functie van het pronkobject.
Dat dit type munt bijzonder
geëigend was om als pronkobject een
tweede leven te geven, blijkt uit het
feit dat er tenminste één ander
exemplaar met vergulding bekend is,
maar dat heeft geen doorboring. In
1988 is dat exemplaar, van Brabant,
geveild.^
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Conclusie
Munten zijn naast wettige betaalmiddelen gebruiksvoorwerpen in veel bredere
zin. Hergebruik voor allerlei doeleinden komt dan ook veelvuldig voor.
Pronk en sier zijn enkele voorbeelden
daarvan. Dat men voor pronk uiterlijk
fraaie munten koos, is een bekend
gegeven. We hebben hier echter niet
alleen te maken met een uiterlijk zeer
fraaie munt, maar ook nog eens met
een uiterst zeldzaam stuk dat op
attractieve wijze is omgewerkt tot een
pronkobject om het oog te behagen.
Terecht mogen we dan ook zeggen:
munt of pronkobject, in beide gevallen
bijzonder.
Graag dank ik Bert van Beek voor zijn suggesties
over het tweede leven van deze bijzondere munt.
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Lezers reageren
JAN POST

REKENEN M E T FICTIEF GELD

Eigenlijk had ik me niet tot een reactie
willen laten verleiden, omdat men geen
oneindige discussies moet voeren. Maar
omdat de discussie buiten het kader van
De Beeldenaar is getreden (de Friese
pers heeft zich er namelijk meester van
gemaakt) meen ik wat laat toch te
moeten reageren. De reactie van Van
der Wis bevreemdt me zeer. In mijn
publicatie De waarde van een koe heb ik
voor 1497 uit het kloosterarchief van
Nes de prijs van 6 rijnsguldens voor
een koe kunnen overnemen. Een rijnsgulden werd genoteerd voor 20 stuivers
en dat omgerekend in fijnzilver levert
het sommetje op van: 6 x 20 x 0,552 gram
fijnzilver. Hetgeen uitkomt op 60,6 gram
zilver.
Magister Menko in het klooster
Wittewierum tekent in 1279 de duurte
op aan de hand van de veeprijzen. Een
koe kostte toen '8 a 9 marca sterlingorum'. Om dit om te rekenen gebruiken
muntkenners (zij alleen) de formule:
9 X 160 X 1,03. Waarin 160 het telmark
is en het laatste getal de zilverinhoud
voorstelt. De uitkomst is 684,88 gram
zilver.
De vraag aan mijn criticus is of hij
deze neergang in de economie kan

verklaren. Slicher van Bath, Spufford
en anderen verklaren dat de hoeveelheid zilver die in omloop was bijzonder
klein was en in de loop der eeuwen
maar geleidelijk toenam, tot het
Amerikaanse zilver binnenstroomde. De
berekening van mijn criticus had logisch
gezien moeten opleveren dat er drie
eeuwen eerder minder zilver in omloop
was. Ook de kunsthistorie merkt dit
verschijnsel op. Die constateert dat er
tussen de elfde en de dertiende eeuw
nauwelijks kerkzilver is vervaardigd,
wat ook op het gebrek aan zilver duidt.
De tegen mijn empirische lijst
gerichte kritiek is gebaseerd op een
fictie die uitsluitend in het land der
numismaten wordt gehanteerd. Ik
vond deze onder meer bij professor(!)
N.E Algra, D.J. Henstra en bij Harald
Withöft. Het resumé van mijn
empirische lijst, dat in De Beeldenaar
verscheen, verdient de term verguizing
niet, maar dat is vaker het lot van voortrekkers. Van der Wis mag de aversie
tegen empirische schalen die uit zijn
kritiek spreekt wel eens verwoorden.
Want hij negeert hiermee de autoriteiten
van de loon- en prijsgeschiedenis,
zoals Posthumus en Verlinden.
Mijn publicatie is niet meer dan een

Lezers reageren
Deze rubriek is een platform voor discussie over onderwerpen die in
De Beeldenaar aan de orde zijn geweest en zij staat open voor reacties, mits niet
beledigend. Brieven zonder afzender en 'open brieven' worden niet geplaatst.
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, in te korten of
anderszins te redigeren. Brieven kimt u sturen aan de redactie van
De Beeldenaar, Postbus 11, 3500 AA Utrecht of per mail naar beeldenaar@planet.nl
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aanvulling op hun onderzoeken, zodat
men eindelijk - onder zeker
voorbehoud - voor 1500 een richtlijn
heeft voor lonen en prijzen. Tot mijn
onderzoek bestond die nog niet. Niet
voor niets heeft prof. Gerding mij verzocht de pubHcatie op te nemen in zijn
wetenschappelijk instituut, een samen-

werking tussen de universiteiten van
Groningen en Wageningen. Na het
verschijnen heb ik het boek digitaal
aangeleverd, zodat het nu bij het NAHI
op internet in te zien is. Voor een amateur toch een niet mis te verstane
erkenning van de zijde van de
wetenschap. ï

D E LAATSTE REACTIE

plaats daarvan tracht Post de discussie
te verplaatsen naar een andere pubHcatie, namelijk zijn brochure De waarde
van een koe. Aangezien die publicatie
niet aan de orde is, lijkt het mij verstandig de discussie over het artikel 'De
waarde der dingen' te beëindigen.

In mijn reactie op het artikel
'De waarde der dingen' van J. Post heb
ik mijn kritiek op de inhoud ervan met
bewijzen gestaafd. In de reactie van
Post daarop wordt geen enkel steekhoudend tegenargument aangedragen
dat mijn kritiek kan ontkrachten. In

JANC.
VAN DER WIS

What's in name
Het was sommigen onder u vast al opgevallen: De Beeldenaar heeft een nieuw postadres.
Met ingang van 1 oktober 2004 luidt het nieuwe adres van redactie en secretariaat: Postbus
11, 3500 AA Utrecht. Bij een nieuwe postbus hoort natuurlijk een sleutel en namens de
stichting had ik de eer die in ontvangst te nemen. De brief waarmee ik de sleutel kon afhalen
had deze aanhef:

«?TPCPOST
Koninklijke TPC Post BV |
Business Service

Stichting de Bedelaar
Javastraat 103
3531 PN UTRECHT

Postbus 8200. 3503 RE UTRECHT

,.l|„ll,.l|.,l|.,l|..||,.l|
Overigens heeft De Beeldenaar ook een nieuw email-adres: beeldenaar@planet.nl
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Muntmelange

RONALD
WIENTJES

Denier, Reckheini,
EG. van Aspreinont
Lienden (1665-1103)

DENIER RECKHEIM

Enige jaren geleden kwam mij het volgende muntje onder ogen. Het is van
brons en heeft een doorsnede van 16
mm. Het gaat om een detectorvondst
die misschien in de omgeving van
's-Hertogenbosch gedaan werd.

Hoewel zich op de keerzijde een
jaartal bevindt, levert de juiste datering
enige problemen op. Dit ligt aan de
twee laatste cijfers van het jaartal. Het
derde cijfer lijkt namelijk op een 2,
maar is in feite een Arabische 7 met
onderaan een haal naar rechts. Een
dergelijke schrijfwijze was in de zeventiende eeuw gebruikelijk.' Het vierde
en laatste cijfer heeft het meest weg
van een O, maar zou ook een 6 of 9
kunnen zijn, waarvan respectievelijk de
boven- en benedenhelft is weggevallen.
Voor een 8 is te weinig ruimte. Ik kom

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, Postbus
11, 3500 AA Utrecht of per mail
naar beeldenaar@planet.nl.

daarom tot een datering in 1670,
eventueel 1676 of 1679.
Op de voorzijde staat een borstbeeld
naar rechts gewend met het omschrift:
'• FRANSOi • GüBER D '. Op de keerzijde
bevinden zich in een door een binnencirkel omsloten veld twee Franse lelies
naast elkaar met daarboven een onduidelijk teken en eronder de letter A. Het
omschrift luidt: '+ DENIR D R 1670'.
Op het eerste gezicht lijkt het te
gaan om een opvallend ruwe uitvoering
van een denier tournois van koning
Lodewijk XTV van Frankrijk (16431715). Deze deniers werden in 1648 en
1649 in Parijs geslagen, maar waren
eigenlijk bedoeld als laagste denominatie voor de provincies.^
De onbeholpen uitvoering en de
omschriften verraden echter dat we in
feite te doen hebben met een heel
andere munt, naar mijn mening een
Reckheimse imitatie van deze Franse
denier op naam van Frans Gobert van
Aspremont Lienden (1665-1703).
De opschriften van dit muntje kunnen
dan als volgt aangevuld worden: op de
voorzijde: ' FRANSOI • GOBER DE ASPREMONT' (de A op de keerzijde) en op de
keerzijde: ' + DENIR DE • RECKHEIM •
1670'. Hiermee is het assortiment van
Reckheimse navolgingen weer met een
item uitgebreid.

Vgl. A. CAPPf.ixi Lexicon ahhreviaturarum;
Dizionario di ahh'eviatur latine cd itatiiine
(Milano 1973) 426.
\'. c;/\DOliRY en E DROUUKS Les momaies royales
franfaises de Louis XllI a Louis XVI1610-1792
(Monte-Carlo 1978) 69, nr, 70.
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Van belang is op te merken dat bij het
exemplaar van de munt dat alle bovengenoemde auteurs afbeelden, de
In het verleden maakte Roermond als
hoofdstad van het Overkwartier deel uit omschriften zowel op de voor- als de
keerzijde zowel boven als onder het
van het hertogdom Gelre. De Gelderse
wapen doorlopen. Daarnaast wordt het
hertogen hebben in de Middeleeuwen
gemunt te Roermond. De stad Roermond omschrift zowel op de voor- als de
keerzijde voorafgegaan door een lelie.
heeft op basis van door de hertogen
Arnold en Karel (van Egmond) verleende
Sprenger (nr. 260) beschrijft nog een
privileges van de tweede helft van de
exemplaar (uit 1606) waarbij tussen
vijftiende eeuw tot in de regeringsperiode DUCES en GEL op de keerzijde de punt
van Karel II (1665-1700) munt geslagen. ontbreekt. Hij vermeldt vier exemplaren,
alle met een lelie voor het omschrift,
De meeste stedelijke munten van
zowel op de voor- als de keerzijde.^ Bij
Roermond zijn in zeer kleine aantallen
geslagen. Dit geldt niet voor een aantal Sprenger vinden we geen afbeelding
van de duit. Bos (nr. 78) toont een
koperen munten geslagen in de zeventweetal exemplaren, één uit 1606 en
tiende eeuw. De oorden van Albert en
één uit 1611.^ De beschrijving die Bos
Isabella (1598-1621) en de duiten van
van
de munt geeft is grotendeels in lijn
Philips IV (1621-1665) en Karel II zijn
met
Van Gelder en Hoc, De Meijer,
allerminst zeldzaam te noemen. De
Purmer
en Van der Wiel en Sprenger:
duiten van Albert en Isabella zijn daarentegen wel zeldzaam. Deze duiten zijn V.Z.: gekroond aartshertogelijk wapen.
bekend met de jaartallen 1606 en 1608
Omschrift: [lehe]
tot en met 1611. Van Gelder en Hoc
ALBERTUS.ET.ELISAB(ET).D:G.
(nr. 323), De Meijer (nr. 18) en Purmer k.z.: stadswapen onder het jaartal.
en Van der Wiel (nr. 9401) tonen allen
Omschrift: [lelie]
een ftjto van hetzelfde exemplaar van
ARCHID(UCES).AUST.DUC(ES).C;EL(D)
dit type met het jaartal 1606.' Van
Hieraan houden we over, als aanvulling
Gelder en Hoc geven als beschrijving
op de hierboven vermelde literatuur,
van de stedelijke duit van Roermond,
een mogelijke dubbele punt tussen de
geslagen onder Albert en Isabella:
D en de G op de voorzijde en een
Dr. écu couronné des Archiducs
afkorting van ARCHIDUCES tot ARCHID
op de keerzijde. Opmerkelijk is echter
Hs ALBERTUS.ET.F.LISABKT.D(E).G
dat beide door Bos afgebeelde exemRv. écu de la ville, surmonté du milléplaren
sterk afwijken van het door Van
sime
Gelder
en Hoc, De Meijer en Purmer
lis ARCHIDUCES.AUS(T).DU(CF.S).
en
Van
der Wiel afgebeelde exemplaar,
GEL(DR) 1606, 1608, 1609,
1611.
en
daarmee
van de beschrijving door
In het supplement uit 1964 voegen Van
Bos
zelf.
Het
wapen op de voorzijde is
Gelder en Hoc het jaartal 1610 toe.
bij
de
door
Bos
afgebeelde exemplaren
De Meijer meldt dat de omschriften
aanmerkelijk
groter,
waardoor het omvan deze munt 'abbreviations variées'
schrift
niet
doorloopt
boven de kroon.
kennen. Purmer en Van der Wiel
beschrijven uitgebreid diverse varianten Het omschrift wordt op de voorzijde
in het omschrift die, samengevat in de
meer beknopte beschrijvingswijze van
Van Gelder en Hoc tot de volgende
beschrijving zouden leiden:
E E N ONBESCHREVEN MAAR NIET
ONBEKENDE DUIT VAN ROERMOND

Dr. lis ALBERTUS.ET.ELISA(BET).D(E.)G(.)
Rv. lis ARCHIDUC(ES).AUS(T).DU(CES).

WILLEM VAN DEN
NIEUWENHOF

Duit, Roermond,
Alben en hahclla, 160 f,

GEL(DR.)
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een negental omschriftvarianten voor
ook niet voorafgegaan door de
de voorzijde, waarvan één met een
(Roermondse) lelie. Daarnaast is bij
lelie voorafgaand aan het omschrift.
het exemplaar uit 1611 links en rechts
Varianten met of zonder door de kroon
van het wapen een punt geplaatst.
onderbroken omschrift worden niet
Bij dit exemplaar is de naam ALBERTUS
vermeld op deze site. De omschriftverder afgekort tot ALBERT. Pannekeet
varianten bij Pannekeet (website, 2004)
(1996) toont een tekening van een
exemplaar met jaartal 1611, waarbij het kunnen in de stijl van Van Gelder en
Hoc als volgt worden beschreven:
omschrift op de voorzijde eveneens
Dr. (lis) ALBERT(US).ET.ELISA(BET.)
wordt onderbroken boven het wapen
en het omschrift niet voorafgegaan
D(E:.)G(.)
wordt door een lelie."* Pannekeet verRv. (lis) ARCHIDUCES.AUS(T).DU(CES).
meldt varianten met en zonder binnenGEL(DR.)
cirkels op voor- en keerzijde en diverse Geconcludeerd mag worden dat de
omschriftvarianten, die samengevat tot
stedelijke duiten van Roermond, geslagen
de volgende omschrijving leiden:
tijdens de regeringsperiode van Albert
Vz: ALBERTU.S.ET.KLI.SA(BF,T.)D(E.)G(.)
en Isabella onder te verdelen zijn in
Kz: lelie ARCHIDUCES.AUS(T).DU(CES.) twee hoofdvarianten, waarvan er één is
beschreven door Van Gelder en Hoc
GEL(DR.)
Opvallend is dat Pannekeet geen variant onder hun nummer 323. De andere
behoeft nog een beschrijving. Die geef
noemt met een lelie op de voorzijde,
ik hieronder. Uit eigen waarneming of
voorafgaand aan het omschrift. Daarnaast vertoont het getekende exemplaar van een foto ken ik exemplaren van
deze tweede variant met de jaartallen
een dubbele punt tussen de D en de G
op de voorzijde, die in de omschrijving 1606 en 1609-1611:'
Vz: gekroond wapenschild van de
niet terug te vinden is. De website van
Aartshertogen, omschrift:
Pannekeet (www.duiten.nl, ook wel
onderbroken door de kroon boven
'Kopergeldpagina'), door mij bezocht
het wapen ALBERT(US).ET.ELISA(B).
op 5 augustus 2004, beschrijft inmiddels
D.G.

variant: binnencirckels en een punt
links en rechts van het wapen
Kz: wapenschild van Roermond, jaartal
boven het schild, omschrift: lelie
.VVWASJ

ARC[nDUCES.AUS(T).DUC(ES).(TKL(DR).

variant: binnencirckels, links en rechts
van het wapen een punt.
NOTEN
1. II. F.NNO VAN CiELDER en M. HOC Les Momwies
des Pays Bas Boiirgiii^ions et Espagnols 14S41713 (Amsterdam 1960) pi. 27 nr. 323; N.J.E.
DE MEIJER Lc monnayage communal de
Ruremonde Jaarboek voor Munt- en Pemiingkunde (1960) pi. VI, nr. 18; D. PURMER en
I1..I. \'.-\N DER WIEL Handboek van het Nederlandse kopergeld 1523-1791 (Vriezenvecn 1996)
184 nr. 9401. H. ENNO \'.\N CEI.DER gebruikt

Duiten, Rimimind
(1606, 1610 en 1611)
de 'nieuwe\ hier
hesehreven variant

een afbeelding van ditzelfde exemplaar eveneens ter verliichtiging van zijn artikel over de
muntslag te Roermontl: H. ENNO VAN (iELDER
De munt te Roermond De Beeldenaar 8 (1984)
153.
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2. J. SPRRNGER Nederlandse en Luikse munten in
het provinciaal museum voor kunst en oudheden
(Bonnefantenmuseum) te Maastricht (Maastricht
1962) 46.
3. w.s. BOS Oord en Duit uit Noord en Zuid
(Zwolle 1995) 52.
4. c.CJ.j. PANNEKEET Catalogus van het kopergeld
geslagen in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden (Slootdorp 1996) 149; opmerkelijk is dat

J. NEUMANN Beschreibung der hekanntesten
Kupfermünzen (deel 2 op pagina 84) ook geen
lelie ziet op de voorzijde.
5. w.s. BOS beeldt zoals hoven heschreven twee
exemplaren af (1606 en 1611). J. STUURMANAALBERS e.a. Jaaroverzicht Munten en Penningen
der Nederlanden Deel 2 (Den Haag 1988) pag.
60 toont een exemplaar met het jaartal 1609.

NIEUW NUMISMATISCH
INFORMATIESYSTEEM

voor snel een deskundige beschrijving
van de betreffende munt. Daarnaast
kan iedereen voor historisch of archeologisch onderzoek een beroep doen
op de gegevens die in NUMIS zijn opgeslagen. Zo is de vraag: 'Welke munten
zijn waar gevonden?' uitermate belangrijk voor archeologisch en (economisch-)
historisch onderzoek en voor een juiste
beeldvorming over muntgebruik in
vroeger tijden.
In NUMIS zijn/worden opgenomen:
- alle schatvondsten uit Nederland
- alle in Nederland los gevonden
munten van vóór 1600
- voorwerpen die iets met munten te
maken hebben zoals: muntgewichten,
muntsieraden, broches met muntvoorstelling en (reken)penningen
NUMIS is te raadplegen via de website
van Het Geld- en Bankmuseum:
www.geldmuseum.nl

Vorige maand lanceerde het Geld- en
Bankmuseum het Numismatisch Informatiesysteem (NUMIS); een database
waarin informatie over in Nederland
gevonden munten is opgenomen. Aangezien kennis over muntvondsten van
wetenschappelijk belang is voor de
numismatiek, de archeologie en historisch en economisch onderzoek, is
NUMIS een onmisbaar hulpmiddel waarmee vragen op allerlei gebieden kunnen
worden beantwoord. NUMIS wordt
beheerd door het Kenniscentrum van
het Geld- en Bankmuseum in Utrecht
en is via internet dag en nacht te raadplegen.
Iedereen die een munt heeft gevonden in Nederlandse bodem kan deze bij
NUMIS aanmelden en krijgt in ruil daar-
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Verenigingsnieuws
hefst vijf lezingen, 'Wissenschaft' vanwege de hoge kwaliteit van bijdragen
en discussies en 'Freundschaft' gezien
de goede sfeer. Het 'Treffen' werd
gehouden in het Huis Welbergen te
jos BENDERS Bijeenkomst met de Verein der
Ochtrup. Dit huis is in handen van de
Münzfreunde fiir Westfalen und
Bertha Jordaan-van-Heek-Stichting die
Nachbargebiete
onder meer beoogt de Duits-Nederlandse
Op 11 en 12 september 2004 was het
culturele betrekkingen te stimuleren.
Genootschap te gast op een 'Freundund wissenschaftliches Arbeitstrefïen'
In de eerste lezing betoogde Hanfried
georganiseerd door de Duitse
Bendig dat de daalders van het type
zustervereniging Verein der Münzfreunde Delmonte 785-787 geslagen zijn door
fiir Westfalen und Nachbargebiete. De de Oost-Friese muntmeester Dirk Iden
vlag van deze bijeenkomst dekte de
Kruitmeester. Door de bestudering van
lading: 'Arbeit' in de vorm van maar
tal van deze daalders en het vergelijken
met Oost-Friese exemplaren bleek dat
•» ? ^ * * '
deels dezelfde ponsoenen waren gebruikt
voor de productie. Contemporaine
vermeldingen 'böse Taler' en het feit
dat Kruitmeester in 1571 werd gearresteerd vanwege valsmunterij zijn verdere aanwijzingen voor de juistheid van
Bendigs stelling.
Professor Peter Berghaus liet zien
hoe de bekende kunstenaar Peter Paul
Rubens bij het ontwerpen van decoraties voor de 'Pompeuze Intrede' van
Ferdinand van Oostenrijk te Antwerpen
in 1643 uitgebreid gebruik maakte van
motieven ontleend aan Romeinse munten. Jan Peisdonk vervolgde met een
samenvatting van zijn studie naar in
Nederland gevonden loden muntachtige
voorwerpen uit de Middeleeuwen en
de 16e eeuw: Pennincxkens van loode.
Deze loodjes hadden veel verschillende
toepassingen, onder andere als
kleingeld. Zijn lezing kreeg een groot
aantal reacties. Met name voor de aanwezige Duitsers leek een nieuw numismatisch werelddeel open te gaan.
v.l.n.r. de heren Pol,
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTE N PENNINGKUNDE

Van Kieist, Lnjgcn en
Berghaus
foto: Etko Cretier

Na de lunch in een nabij gelegen
restaurant vervolgden Jos Benders en
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Marcel van der Beek met een lezing
over de grote vondst goudmunten die
in 2003 bij de Munt- en Postzegelorganisatie is geveild. Marcel van der Beek
presenteerde de resultaten van een
detailstudie naar de arnoldusgulden
(Delmonte 604). Hij wist drie varianten
van dit type te onderscheiden door de
uiterlijke kenmerken en gehalten van
300 exemplaren uit genoemde vondst
te onderzoeken. Jos Benders becommentarieerde daarna de vondst Kleef
1846 en dateerde daarbij de Gelderse
munten op naam van Hertog Willem
van Gulik en Gelre in de jaren 1370 en
1380.
De laatste lezing werd verzorgd door
Peter Ilisch en ging over Romeinse
munten, die gevonden zijn in het Westfaalse Borken. Dit lag buiten het
Romeinse rijk, maar uit de vondsten
bleek dat daar tot het einde van de
vierde eeuw Romeins geld werd geïmporteerd. De dag werd besloten met
een bezichtiging van de voormalige
Stiftskerk in Langenhorst en een
bijeenkomst in een lokaal restaurant.

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Boek
Het boek Handzame sculptuur: de
geschiedenis van de Vereniging voor
Penningkunst door Louk Tilanus is
verkrijgbaar bij Waanders Uitgeverij te
Zwolle. ISBN 90 400 9265 6. € 32,00.
Het boek is ook via het secretariaat van
de vereniging te bestellen: € 32,00 +
€ 5,50 portokosten.

Zondag ontving burgemeester
Franz-Josef Kuss van Burgsteinfurt het
gezelschap in het historische stadhuis.
Hij wees daarbij op de vroegere en
contemporaine relaties tussen de stad
en de Nederlanden. De dag werd
besloten met een rondleiding door
het Bagno park door Günther Gromotka
en een muzikale voorstelling door diens
zoon Robert, is

foto: Etko Cretier

Masterclass Over the Edge
Op 13 oktober 2004 is de selectiecommissie bestaande uit Geer Steyn,
Niko de Wit en Mirjam Mieras bij
elkaar geweest. Zij ontvingen werk van
24 kunstenaars met een zeer gevarieerd
aanbod. Na zorgvuldige afweging heeft
de commissie uiteindelijk zeven kunstenaars geselecteerd. De eerste sessie van
de masterclass vond 20 november 2004
plaats in de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag.

GREET KEMPER

Jaarpenning 2004
Jaarvergadering 2005
Aan de leden die de contributie 2004
De jaarvergadering 2005 zal op
betaald hebben, is in oktober de jaarzaterdag 21 mei 2005 worden
penning The Gateless Gate ontworpen gehouden. Leden krijgen bericht
door Riki Mijling toegezonden.
omtrent plaats en programma.
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Tentoonstellingen
VIKINGEN!
Tot en met 10 april 2005 schetst het
Centraal Museum in Utrecht aan de
hand van unieke historische voorwerpen de leefgewoontes, handelsbetrekkingen en de gewelddadige
rooftochten van de vikingen in het
stroomgebied van de Rijn in de
9de en 10de eeuw. Te zien zijn onder
andere een nagebouwd vikingschip,
kerkschatten en sieraden uit de Middeleeuwen. Een speciale plaats binnen de
tentoonstelling wordt gegeven aan de
muntvondst van 121 zilveren sceatta's
die dit voorjaar werd gevonden in de
nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.
Vikingen! Tot en met 10 april 2004
in het Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht. (030) 2362362.
www.centraalmuseum.nl

ZILVEREN ZEIST
Tot en met 13 maart 2005 toont het
Slot Zeist de geschiedenis van de
Zilverfabriek Gerritsen. Die geschiedenis begon aan het einde van de negentiende eeuw toen de Amsterdamse
zilversmid Gerritsen zich in Zeist
vestigde. In een lege rijwielfabriek aan
de Karpervijver begon hij met succes
zilveren bestekken te produceren.
Daarnaast maakte het bedrijf grote
hoeveelheden penningen en plaquettes
ontworpen door bekende medailleurs,
waaronder Wienecke en Van der Hoef
De tentoonstelling staat uitgebreid stil
bij deze penningen en plaquettes uit de
eerste helft van de twintigste eeuw.
Zeist en Zilver. Tot en met 13 maart
2005 in Slot Zeist. (030) 6921704.
www.zeistzilverwerken.nl

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERL.WDS GENOOTSCHAP VOOR
M U N T - EN PENTVINGKUNDE

E.T.E. Cretier, secretaris
p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail: info@munt-penningkunde.nl
Postbank 31187 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
NmUWSBRIKE V O O R D E NUIMISMATISCHE
KRINC;KN

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

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Secretariaat (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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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 AAuntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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Jean E L S E N & ses Fils s.a.
IN

HET

HART

VAN

EUROPA

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

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

Jean Eisen &c ses Fils s.a.
Tervurenlaan 65
B-1040 Brussel
Tel : 32.2.734.63.56
Fax: 32.2.735.77.78
info@elsen. be
www.elsen.be
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MuntfianiCeC Verschoor
gespecialiseerd in de Betere ^aCiteiten van:
Historie- en TamUiepenningen in zifver en goiuf
(Provtnciaü- en TOynin^^munten

ROTTERDAM. FEESTEN OP HET VERBOND MET FRANKRIJK. DoorJ van Baerll.
Vz. Zittende Nederlandse maagd belaagd door Engelse eenhoorn en Oostenrijkse adelaar,
daarboven reddend Frans wapenschild. Omschrift: HOC DEFENSORE-BEATA.
In de afsnede signatuur: I. V.BAERLL A.D.Z.FECIT
Kz. Mercurius verbindt de wapens van Frankrijk en Nederland aan een zuil.
Omschrift: GAUDETE-BATAVI. In de afsnede HOCMONUM.DUPL.FELIC./
D.D. GRATICIVES/ROTTERODAMENSES. /24APRIL /1786
Vvl.642; Pax 658; zilver, 50mm, 36.38 gram.

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
of realisatie via onze

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

0294 - 43 30 20
0294 - 43 30 55

#iè;
W^%,

De Nederlandsche Muntenveiling
Leeuwenveldseweq 14
1382 LX Weesp
Gediplomeerd veilinghouder en taxateur
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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 & 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.

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: coins@schulman.nl
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Redactioneel
JANJAAPLUijr Bij mijn terugkeer ais hoofdredacteur
van De Beeldenaar was er een aantal
afspraken waarmee ik rekening moest
houden. Een daarvan was dat in
jaargang 28 een themanummer zou
verschijnen bij het afscheid van Hans
Jacobi, oud-directeur van het Koninklijk Penningkabinet (KPK). Dit nummer
heeft u nu in de hand. Een aantal
vrienden en collega's van Hans heeft
een artikel geschreven over hem,
anderen juist voor hem. Hoe dan ook,
het is een nummer geworden over
verschillende onderwerpen op het
terrein waarop Hans actief was.
Naar aanleiding van het thema
'Hans Jacobi' probeerde ik mij te
herinneren hoe vaak en bij welke
gelegenheden ik hem had ontmoet. De
eerste ontmoeting met hem waarvan
ik me bewoist ben, was waarschijnlijk
die tijdens de persrondleiding bij de
tentoonstelling Het is gebeurd met de
gulden. Het was er niet druk. Als enige
vertegenwoordiger van het journaille
leidde Hans mij door de tentoonstelling

en stond hij bij elke vitrine uitgebreid
stil. Welke thema's de vitrines allemaal
behandelden, staat me niet meer voor
de geest. Wat ik mij wel herinner is een
vitrine die het girale betalingsverkeer
wilde verbeelden. Een van de uitgestalde
voorwerpen was Hans' eigen loonstrook. Welk bedrag er aan het einde
van het formulier stond weet ik niet
meer, maar een beetje jaloers was
ik wel.
's Avonds tijdens de officiële opening
van de tentoonstelling was 'heel numismatisch Nederland' vertegenwoordigd.
De meeste gasten lieten zich lovend uit
over de zojuist geopende expositie en
feliciteerden de samenstellers met het
resultaat. Toch was er hier en daar een
kleine dissonant te horen. 'Wie legt nu
zijn eigen loonstrook in de tentoonstelling? Zoiets doe je toch niet!'
Deze kritiek liet Hans koud. Volgens
hem was dit niets anders dan naijver
en rancune. En waarschijnlijk had hij
daar gelijk in.

Bij de voorplaat
1672. Schiedam. Gegraveerde zilveren penning op
Sebastiaan Anthonius Pesser, gecommitteerde
voor de stad Schiedam bij de Staten van Holland
en West Friesland. Zilver gegraveerd 55 mm.
foto: Laurens Schulman, Biissnm
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Bij het afscheid van Hans Jacobi

belangstelling, de behoefte tot discussie BERT VAN BEEK
Op 17 juni 2004 heeft H.W. Jacobi
en het gevoel voor humor. Vanuit zijn
afscheid genomen van zijn werkzame
leven in de numismatiek. Samen met
achtergrond vond ik het vanzelfsprekend
een groot aantal genodigden: familie,
dat hij ging werken bij Schulman,
vrienden, numismaten en collega's uit
dat hij na zijn afstuderen in 1976 bij
de museumwereld, is teruggeblikt op
het KPK de directe medewerker werd
een succesvolle periode van ruim
van prof H. E. van Gelder en dat hij
38 jaar. Zijn numismatische loopbaan
hem in 1980 opvolgde als directeur.
begon bij Jacques Schulman BV te
Hans vond dit ook een logische
Amsterdam. Daarna was hij van 1976
ontwikkeling. De breuk kwam echter
tot 2004 werkzaam bij Rijksmuseum
eind jaren tachtig. Hij merkte dat het
Ham jacobi, 19S0
het Koninklijk Penningkabinet (KPK),
eerst als wetenschappelijk medewerker,
van 1980-1992 als directeur en daarna
als conservator munten en papiergeld.
De laatste maanden van zijn loopbaan
was hij verbonden aan het in februari
2004 opgerichte Geld- en Bankmuseum,
voortgekomen uit de fusie tussen het
KPK, Het Nederlands Muntmuseum en
de afdeling numismatische collecties
van de Nederlandsche Bank.

Hans Jacobi werd op 29 april 1943
geboren te Boskoop (ZH), waar zijn
vader, de bioloog E.F. Jacobi, directeur
was van de Rijkstuinbouwschool. Door
zijn benoeming tot directeur van Artis
in 1952, verhuisde het gezin Jacobi
naar Amsterdam. Zodoende groeide
Hans verder op binnen de hekken van
de dierentuin. Hij werd een enthousiast
verzamelaar van onder andere munten,
Japanse prenten, schelpen, biermerken
en bierblikjes. Ook ontwikkelde hij een
enorme belangstelling voor techniek en
werd hij een vaardig knutselaar. Na het
gymnasium studeerde hij prehistorie te
Amsterdam.
Hans heb ik in het begin van de
jaren zeventig leren kennen als lid van
de Numismatische Kring Amsterdam.
Wat ons bond was de liefde voor de
numismatiek, een brede culturele
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directeurschap van het KPK niet meer
even naast de wetenschappelijke bezigheden gedaan kon worden, zoals Van
Gelder dat had gedaan en zoals hij dat
de eerste jaren ook had kunnen doen.
Door de verzelfstandiging van het
museum en het groeiende aantal
functies binnen het KPK, moest hij zich
steeds meer met managementtaken
gaan bezighouden. Bovendien ging zijn
gezondheid meetellen. Daarom besloot
hij in 1992 vrijwillig terug te treden en
weer medewerker te worden, nu als
conservator van de afdeling munten en
papiergeld van de Nieuwe Tijd.
Tijdens zijn directeurschap van het
KPK heeft hij de verhuizing naar Leiden
gerealiseerd, waardoor het KPK kon uitgroeien tot een museum. Hierdoor kon
de door Hans zo gewenste educatieve
rol van het KPK versterkt worden.

Tevens heeft hij er voor kunnen zorgen
dat het KPK het laagdrempelige,
numismatische kenniscentrum van
Nederland werd. Het nadeel hiervan
was dat hij de vraagkant zoveel
stimuleerde dat de medewerkers soms
de vele verzoeken om inlichtingen en
de groeiende behoefte aan determinatie
niet aankonden, maar dat beschouw
ik als behorend tot de categorie van:
'Elk nadeel heb zijn voordeel'.
Hans heeft daarmee in ieder geval
bereikt dat de numismatiek een breed
draagvlak heeft gekregen en op een
goede wijze gepopulariseerd werd. •

UiimJtKoiii, 19S6
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Van Macintosh tot MoederformuHer
De eigenzinnigheid van 'kwaliteitsdenken'
onderbouwd. Als opzet voor de
De automatisering van het Koninklijk
Penningkabinet (KPK) begon vlak na de automatisering van het penningkabinet
werden drie projecten voorgesteld:
verhuizing naar Leiden in 1986. De in
de eerste automatiseringsgolf door
- Project persoonlijke faciliteiten:
het ministerie van WVC aangeboden
tekstverwerking en kleinere gegevenscomputers van het type Olivetti M24
bestanden (uit te voeren op een
werden door Hans Jacobi vriendelijk,
bescheiden schaal en in eigen beheer)
doch resoluut van de hand gewezen.
- Project centrale faciliteiten: de ontEn zo deed in januari 1987 de eerste
sluiting van de collectie en de biblioApple Macintosh zijn intrede bij het
theek en documentatie (hiervoor
penningkabinet.
werd toen nog een mini-computer
voorzien en ontwikkeling door
De keus voor Apple Macintosh in
professionele krachten)
plaats van een door het besturingssysteem MS-DOS aangestuurde computer - Project integratie persoonlijke en
was typerend voor Hans Jacobi.
centrale faciliteiten.
'Je kijkt niet naar wat de massa doet, je Binnen het eerste project werden in de
kijkt naar gebruiksgemak en bovenal
loop van 1987-1988 alle werkplekken
naar kwaliteit'. In eerste instantie
geautomatiseerd, deels uit eigen middelen,
waren het gebruiksgemak en de toedeels uit middelen die ter beschikking
passingsmogelijkheden voor exposities
waren gesteld door de Stuurgroep
de kwaliteiten van de Apple, waarmee
Museale Automatisering (SMA).
Hans alle medewerkers van het KPK in
Hans vond het zeer lovenswaardig
zeer korte tijd tot getrouwe Macintosh- dat het Ministerie van WVC niet van
aanhangers wist te reformeren. Later
bovenaf de PC-standaard oplegde,
pas kwamen daar de verleidingen om
maar de diensten de vrijheid bood om
zelf databases te bouwen bij.
daarvan af te wijken. In een jaar tijd
werd het gebruik van de computer
Hans noemde de gekozen weg zelf
'de weg der verleiding': leg het gebruik op het KPK zo populair dat iedere
medewerker niet alleen op het werk
van de computer niet van boven af op,
maar laat het personeel zien dat er met
het gebruik van de computer voordeel
te behalen valt. Door de computer
beschikbaar te stellen voor taken
waarmee het personeel met geringe
inspanningen in tijd en moeite snel
rendement kon behalen - zoals tekstverwerking voor het schrijven van
artikelen - werd een behoefte bij de
stafleden gekweekt.
Na aankoop van de eerste computer
werd in het rapport Ge-mac dient de
mensch van F.A. van der Meulen de
afwijkende keuze en de te volgen route
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CHRISTEL
SCHOLLAARDT

een Macintosh wenste (op kosten van WVC)
maar ook thuis (op eigen kosten!).
In 1989 werd de stimulering door de
SMA van de museale automatisering van
het KPK beëindigd. Met de aanschaf van
hard- en software voor de automatisering van de bibliotheek en de aanleg
van een netwerk konden de laatste twee
projecten voltooid worden. De ontwikkeling van de techniek was inmiddels
zo ver gevorderd dat een moderne
bureaucomputer over voldoende capaciteit beschikte voor het verwerken van
grotere gegevensbestanden, zoals die
van de bibliotheek en de collectie.
Moederformulier
Het ontwikkelen van een registratiesysteem voor de collectie is een langdurig proces geweest. Eerst hebben
verschillende medewerkers, ieder voor
zich, 'proefdatabases' ontwikkeld met
behulp van het programma MS-File,
een zeer eenvoudige 'elektronische
kaartenbak'. Elk bestand bevatte de
gegevens van vele honderden voor-

werpen. Op basis van deze ervaringen
heeft het KPK met vallen en opstaan op
twee sporen een numismatische database
ontwikkeld, inmiddels met behulp van
het programma FileMaker-Pro.
Het eerste spoor, de maximum-optie,
moest leiden tot een zo uitgebreid
mogelijke lijst van velden voor een
geautomatiseerd gegevensbestand van
numismatische voorwerpen. Onder de
naam 'Moederformulier voor de
beschrijving van munten, penningen en
papiergeld' werd een voorlopige versie
van deze theoretische lijst in maart
1990 uitgebracht. De lijst bevatte toen
120 velden, waarbij voor elk veld werd
aangegeven wat de bedoeling daarvan
was, welke gegevens men erin mocht
vastleggen en hoe die ingevuld dienden
te worden. Alle medewerkers van het
KPK hebben meegewerkt aan de
ontwikkeling van deze standaard, maar
het leeuwendeel werd geleverd door
Hans Jacobi. Zijn interesse voor dit
thema in combinatie met zijn
analytische geest maakten hem ook tot

9 •II"'
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de meest geschikte persoon hiervoor.
het formulier voor basisregistratie
Het was (en is) niet de bedoeling, dat
beschreven.
bij het opzetten van een gegevensHans acht het van groot belang dat
bestand, alle genoemde velden uit
de registratie van numismatische vooruitputtende lijst van het moederwerpen in Nederland op uniforme
formulier gebruikt worden. De lijst is
wijze gebeurt. Indien de gegevens van
gemaakt opdat men bij de opzet van
de verschillende openbare en particuliere
een gegevensbestand uit de velden die
verzamelingen onderling uitwisselbaar
keuze maakt, die voor het gestelde doel zijn, kunnen vele moeizame aanpashet meest relevant is.
singen en dubbel werk worden voorkomen. In de loop der jaren is gebleken
Het tweede spoor, de minimumdat het moederformulier op vele
optie, moest leiden tot een zo beperkt
plaatsen inderdaad dient als uitgangsmogelijke lijst van velden voor een
punt voor het beschrijven van numisgeautomatiseerd gegevensbestand van
matische collecties. Ook musea buiten
numismatische voorwerpen. Hierbij
Nederland maken er gebruik van.
werd geprobeerd een goed bruikbaar
bestand te ontwerpen met zo min
De eigenzinnige keuze van Hans
mogelijk velden. In de basisregistratie,
Jacobi om met een gebruiksvriendelijke
zoals deze versie al snel heette, moeten computer te gaan werken heeft er in
gegevens vastgelegd kunnen worden
hoge mate toe bijgedragen dat de ontvan een verzameling antieke munten,
wikkeling van het moederformulier en
maar ook van moderne penningen of
de basisregistratie altijd in handen zijn
papiergeld. Binnen de basisregistratie
gebleven van het Koninklijk Penningis een nog beperktere keuze mogelijk:
kabinet. Hans' pionierswerk heeft
de beheersadministratie. Hierbij
ervoor gezorgd dat de beheerder van
worden alleen de velden gebruikt die
de nationale collectie een voortrekkersnodig zijn om het bezit van een
rol heeft genomen. Het Geld- en
voorwerp vast te leggen: een minimale
Bankmuseum zal naar eer en geweten
omschrijving en enkele administratieve trachten deze functie voort te zetten,
gegevens. Eventuele uitbreiding van de ook al zullen we Hans daarbij ontzettend
basisregistratie dient vanzelfsprekend
missen. •
weer aan het moederformulier ontleend
te worden. Hoewel de basisregistratie is I.ITKRATUUR
ontwikkeld voor het vastleggen van de
F.A. VERMEULEN Ge-Mac dient de tnensch (Leiden,
verzameling van het penningkabinet,
1986)
een openbare verzameling, is hij evenJACOBI Basisregistratie van numismatische
goed bruikbaar voor een privé-collectie. H.w.
voorwerpen De Beeldenaar (1991) 323-327
Nu het KPK is opgegaan in het GeldH.W'. JACOBI De automatisering van Rijksmuseum
en Bankmuseum wordt de gehele verHet Koninklijk Penningkabinet, 1987-1991;
zameling van deze nieuwe instelling
Lezing gehouden voor de SIMIN, 22 mei 1991
(400.000 voorwerpen) met behulp van
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Blijken oude munten weinig waard?
Een onbekende groot in Muntvondst Rijswijk 1978
'Oude munten blijken weinig waard te
zijn' kopte de Volkskrant op 4 augustus
1978. Dat sloeg op de geschatte waarde
van de Muntvondst Rijswijk 1978,
hoofdzakelijk klein zilvergeld uit de
Bourgondische periode, van Philips de
Goede tot aan Philips II, met als sluitdatum 1573. Dat was een teleurstelling
voor de Zuid-Hollandse gemeente
Rijswijk, die de eigenaar was van de
grond waarin zo'n duizend zilveren
munten gevonden waren. Hiermee
kwam een einde aan de korte periode
van 'zilverkoorts', die begonnen was
toen enkele kinderen in het voorjaar
van 1978 muntjes hadden ontdekt in
de grond die vrijgekomen was toen
een sloot bij de Schaapweidemolen te
Rijswijk was geschoond. Toen het
gerucht van de vondst zich verspreidde,
begon de zilverkoorts. Een gemeentewoordvoerder schatte dat 'enkele
honderden jongens en meisjes zijn
uitgerukt' en dat 'van heinde en verre
ook volwassenen een weekeinde zijn
komen graven'.
Enkele dagen eerder had de Volkskrant
al in een artikel over drie kolommen
met als kop: 'Rijswijk eist helft opbrengst
munten' enkele sappige details onthuld,
zoals dat de gemeente ook zelf was
gaan graven, maar dat toen de grond
al geheel muntvrij was. Vervolgens
hadden B en W van Rijswijk officieel
aangifte gedaan van diefstal dan wel
verduistering van gemeentelijk eigendom.
Vinders melden de vondst
Toen de eerste vinders hun vondsten
hadden laten zien aan het Koninklijk
Penningkabinet (toen nog vlakbij in
Den Haag) en zij ontdekten dat men
daar, tenzij de rechter anders zou

beslissen, niets aan de politie doorgaf,
is het grootste deel van de vondst door
de vinders aangemeld. Hans Jacobi
lichtte de houding van het penningkabinet in het Volkskrant-artikel als volgt
toe: 'We hebben iedereen wel verteld
dat de munten volgens de wet voor de
helft aan de gemeente toebehoren.
Daarna hebben we het gevondene geregistreerd en de gemeente een lijst van
de vondsten gestuurd. Verder niets, we
zijn nu eenmaal geen politieagenten.
Als we anders waren opgetreden had
dat geen winst opgeleverd - er waren
dan echt niet meer mensen hun vondst
aan de gemeente gaan melden. Er was
wel verlies geweest, voor de wetenschap
die dan niet had geweten wat er precies
was opgegraven. Wij zullen zo lang het
kan, de namen van de vinders die we

Philips de Schone (1482-1S06), dubbel vuurijzer Vlaanderen
z.j. (1492-1493) met een toenmalige koers van twee stuivers^
zilver, 6e etfiissie, GH 97-Sa; het afgebeelde exemplaar is
niet afkomstig uit de Vondst Rijswijk.

Philips de Schone (1482-1506), keerzijde van groot Brabant
zj. (1492-1493), geslagen te Antwerpen (A in hart kruis),
zilver, 6e emissie, GH 100-51; het afgebeelde exemplaar is
niet afkomstig uit de Vondst Rijswijk.
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BERT VAN BEEK

inflatiepolitiek.' Daaraan kwam in
hebben - geen adressen overigens voor ons houden. Dat is de enige manier december 1489 een einde. Na een aanvankelijke overreactie kwam er een
om te bereiken dat mensen ook in
nieuwe, goede emissie in 1492. Behalve
het vervolg met hun gevonden oude
uit twee typen gouden guldens, bestond
munten naar ons toe komen.'
deze emissie uit munten met een
waarde
van 2 stuivers, 1 stuiver, halve
Brief
stuiver
of
groot, halve groot enzovoorts,
Op 15 juli van dat jaar had Hans Jacobi
dus munten goed passend in het toen
mij al de samenstelling van de vondst
zeer populaire tweetallige stelsel. Deze
laten weten. Zijn brief is bijzonder
genoeg om hem nu, 26 jaar later, open- munten zijn in het standaardwerk VAN
GELDER & HOC beschreven onder de
baar te maken:
nummers 95 t/m 106. De ongedateerde
grootjes uit deze emissie zijn beschre'Beste Bert,
Hierbij dan de vondstlijst 'Rijswijk 1978'. ven onder de nummers 100 (geslagen
in 1492 en 1493) en 102 (geslagen tot
Ik denk niet dat ons nog meer munten
bekend zullen worden. Twee punten zijn 1496), waarbij GH 100-5 en GH 102-5
van belang: Ie Ik heb, tot ik een fatsoenlijk de Vlaamse typen zijn. Tot aan de
vondst Rijswijk was G H 100-5 nooit
exemplaar van vGH 100-5 aantrof, de
eerder aangetroffen. Alleen de grootjes
wat slechtere stukken steeds als 102-5
opgevat. Mogelijk moet dus op de vondst- van Brabant (GH 100-1), Gelderland
(GH 100-4) en Holland (GH 100-6)
lijst een aantal (3?) exemplaren van
waren
tot dat moment bekend.
102-5 naar 100-5 verhuizen, 2e Heb jij
bij Schulman het stuk gekocht wat van
Tijdens de emissie verscheen op
100-5 naar 102-5 veranderd was? Het is 16 december 1493 een ordonnantie
een munt die wij graag in de verzameling waarbij het zilvergehalte van de grootzouden opnemen, maar wij kunnen
jes werd verlaagd van 0,319 tot 0,279.
hem niet kopen omdat we weten dat de Hierdoor daalde de metaalwaarde van
verkoper niet volledig eigenaar is. Aan
deze grootjes met bijna 13%. Dat
jou is dat niet bekend, dus mogelijk
maakte een kleine wijziging in de beelkan/wil jij het kopen zodat dit belangdenaar noodzakelijk, zodat ingewijden
rijke muntje niet spoorloos verdwijnt.
de oude, meer waardevolle exemplaren
Kan je mij hierover even opbellen?
(GH 100) konden omruilen voor de
Hart groeten ook aan Ria,
nieuwe van lager gehalte (GH 102).
Hans.' Uit de vondst Rijswijk blijkt dat deze
omruil naar alle waarschijnlijkheid
heeft plaatsgevonden. Jacobi vond vijf
Inderdaad had ik het bewuste stuk al
exemplaren van GH 100 in de vondst
in handen gehad, omdat ik de firma
Rijswijk tegen 98 stuks van GH 102
Schulman had geassisteerd bij het
(drie stuks waren zo slecht van kwaliteit
beschrijven van de partijen die zij hadden kunnen kopen. Dit stuk - en enkele dat niet uit te maken viel of ze tot het
type GH 100 of GH 102 behoorden).^
andere - kreeg ik tenslotte als honoraOmdat oplagecijfers niet of nauwelijks
rium in natura voor mijn bijdrage aan
bekend
zijn, is niet vast te stellen in
de beschrijving van de munten.
hoeverre de vondstverhouding afwijkt
van de verhouding in productie.
Om welke munten ging het?
In de jaren tachtig van de vijftiende
eeuw voerde aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk als voogd van zijn zoontje Phihps de Schone een bewuste

Wat waren de verschillen?
De voorzijden van beide type grootjes
zijn identiek, het verschil zit in de
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kleine tekens tussen de benen van het
kruis op de keerzijde. De tot dan toe
onbekende Vlaamse groot G H 100-5
heeft daar twee lelies en twee leeuwtjes
en de in grote hoeveelheden bekende
nieuwe groot met het lagere gehalte
G H 102-5 heeft daar twee ringetjes,
een lelie en een leeuwtje. En op het
grootje G H 100-5 veranderd in 102-5
is goed te zien dat in het bestaande
stempel door de lelies ringetjes zijn
gesneden. Die ringetjes zijn dus op de
munt verhoogd zichtbaar.
Conclusie
'Oude munten blijken weinig waard te
zijn' kopte de Volkskrant en in het bijbehorende artikel was te lezen: 'De
deskundigen van het Penningkabinet
helpen de verhalen dat de waarde van
de munten in de tonnen zou lopen snel
de wereld uit. Zij hebben vastgesteld
dat de munten slecht van kwaliteit zijn.'
Dat viel ook aan de foto's te zien.
De totale waarde lag in de buurt van
ƒ 10.000. De hierboven beschreven
grootjes bleken slecht verkoopbaar en
hebben dan ook niet veel opgebracht.
Van de aanklacht van de gemeente
Rijswijk is niets meer vernomen, omdat
er veel te weinig bij zoveel mensen te
halen viel. Toch bleken er in de vondst
wel enkele numismatisch waardevolle
stukken te zitten: enkele exemplaren
van het onbekende grootje G H 100-5
en een stuk waarvan het stempel aangepast was aan de nieuwe beeldenaar
(GH 100-5 veranderd in G H 102-5).
Blijkbaar vond men het zonde om een
goed stempel ongebruikt te laten
liggen of was er zoveel haast bij de
productie van de nieuwe grootjes van
lager gehalte (was men bang dat de
omwisseloperatie zou uitlekken?) dat

Philips de Schone (1482-1506), keerzijde van groot
Vlaanderen zj. (1492-1493), zilver, 6e emissie, GH 100-5;
afkomstig uit de Vondst Rijswijk.

Philips de Schone (1482-1506), groot Vlaanderen zj.
(1493-1496), zilver, 6e emissie, GH 102-5; afkomstig uit de
Vondst Rijswijk.

Philips de Schone (1482-1506), keerzijde van groot
Vlaanderen zj. (1493-1496), zilver, 6e emissie, met
veranderd kz-stempel: GH 102-5 over 100-5; afkomstig uit
de Vondst Rijswijk.

men een of meer stempels heeft omgewerkt om snel te gaan produceren.
En het was natuurlijk Hans Jacobi
met zijn oog voor detail, die dat moest
ontdekken.

1 Zie voor meer bijzonderheden: BERT VAN BEEK
Geld in de Bourgondische Nederlanden II
De Beeldenaar (198}) 130-142.
2 Hiervan heb ik er één nog kunnen determineren als G H 100-5, waardoor het vermoeden
van Jacobi over meer van deze exemplaren in
de vondst dus juist is gebleken.
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Denarii uit Posen
JOS VAN DER VIN In 1827 werd bij het uitgraven van ste- gekomen, kon rapporteur Plathner
niet verklaren; wel meldde hij dat er
nen op een landgoed in Racot in het
groothertogdom Posen een schatvondst geen sporen van een huis waren
gevonden en dat waarschijnlijk in het
gedaan, die bestond uit een groot
aantal Romeinse denarii. Posen behoorde verleden het gehele gebied dicht bebost
toen bij de Duitse staten, tegenwoordig was geweest. Ook werd gememoreerd
is het de regio rond Po/.nan in westelijk dat de Romeinen op hun veldtochten
Polen. De munten lagen ongeveer twee nooit zover oostelijk waren gekomen.
De conclusie was dan ook 'dass durch
voet diep tegen een grote steen aan en
römische Kaufleute die wegen des
werden door een vrouwelijke arbeider
Ankaufs von Bernstein sich an die
gevonden. De schat lag enigszins
Kusten der Ostsee begeben, die gedachten
verspreid, maar toch dicht bij elkaar.
Münzen in jene Gegend gebracht
Over sporen van een beurs of hnnen
worden und sie, durch irgend einen
zak werd verder niets gemeld. Deze
Zufall, unter den erwahnten Stein
vondst van 266 exemplaren wekte
uiteraard groot opzien bij de vinders en gekommen sind'.
in de omgeving. De complete vondst
werd daarna volgens een later opgesteld Hoe het verder ging
rapport 'Beijm Racoter Wirtschafts
Het bovengenoemde rapport en de
Amt abgegeben'.
partij munten werden naar Nederland
gestuurd en daar kwam de ambtelijke
Dat deze denarius-schat niet, als
verwerking
op gang. Op 8 september
zoveel andere in het verleden, verspreid
1838 schreef de minister van Binnenraakte en over verzamelaars werd verlandse Zaken De Kort, onder wie ook
deeld of door een goud- en zilversmid
de koninklijke kabinetten (musea)
werd omgesmolten, komt uitsluitend,
vielen, een officiële brief 'Aan den Heer
omdat de eigenaar van het landgoed in
Opzigter van het Koninklijk Kabinet
Racot Willem I, koning der Nedervan penningen te 's-Gravenhage',
landen was. En Willem was geïntereswaarin hij meldde dat hij '256 oude
seerd in archeologische voorwerpen
romeinsche penningen, welke omtrent
en munten in het bijzonder. Tien jaar
10 jaren geleden zijn gevonden in
daarvoor immers had hij het 'KoninkZijner Majesteits Heerlijkheid Rocot in
lijk Kabinet van Munten, Penningen
het Groothertogdom Posen' toestuurt.
en Gesneden Stenen te 's-Gravenhage'
opgericht en in de jaren twintig van de Koning Willem I blijkt zich er
persoonlijk mee bemoeid te hebben,
negentiende eeuw besteedde hij
persoonlijk veel geld en veel moeite aan want de brief vervolgt met 'Zijne
Majesteit bestemt die muntspecien voor
de uitbreiding van die collectie.
het Koninklijk Kabinet, ofwel indien
Na enige tijd (4 oktober 1834) werd
die aldaar reeds aanwezig mogten zijn,
een officieel rapport van de vondst
voor
een of andere verzameling van
opgesteld waarin de exacte locatie en
gelijken
aard'. Twee dingen vallen bij
de vondstomstandigheden zo goed
deze
brief
op: in de eerste plaats is het
mogelijk waren weergegeven. Hoe de
aantal
munten
met tien stuks gedaald
munten op die plek waren terecht-
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goudstukken zijn inmiddels gevonden
langs de westehjke kusten van India,
daar terecht gekomen als betaling voor
specerijen en edelstenen, die via de
Moessonroute over zee naar Arabië en
dan per kameel naar het Middellandse
Zeegebied werden getransporteerd.
Zilveren denarii gingen daarentegen
vooral naar het noordwesten van
Europa, de Germaanse gebieden van
Noord-Nederland, Noord-Duitsland,
Polen, de Baltische staten en Scandinavië.
Hierbij past de opmerking van Tacitus
die in zijn boek over zeden en gewoonten van de Germanen (Germania) uitvoerig vertelt over de voorkeur van
Germaanse stammen voor Romeins
zilver. Grote partijen van honderden
exemplaren zijn in die landen gevonden
en al dan niet compleet beschreven. In
Nederland zijn enkele vergelijkbare
voorbeelden te vinden in de schatvondsten van Bargercompascuum-1952
(312 denarii, periode Nero - Commodus),
Balloo-1839 (circa 350 denarii, periode
Vespasianus - Lucius Verus), Renkum1811 (246 denarii, periode Hadrianus Septimius Severus), Uitgeest-1981
(1270 denarii, periode Vespasianus Commodus), Finkum-1921 (26 denarii,
periode Hadrianus - Septimius Severus).
Dat al deze vondsten geen ouder
materiaal bevatten dan van Nero komt
doordat deze keizer in 64 is gaan
knoeien met gewicht en gehalte van
De schatvondst Racot
zijn zilveren munten. Dat had heel
De summiere beschrijving van De Jonge
snel tot gevolg dat de Wet van Gresham
maakt het mogelijk iets meer over
in werking trad. Deze economische
deze Romeinse schatvondst te zeggen.
wet houdt in dat goed geld en minder
Het gaat om een schat van zilveren
goed geld nooit samen gaan in een
denarii, zoals er vele in het Romeinse
circulatie. Het goede geld zal snel
gebied, maar ook ver daarbuiten in
verdwijnen (omdat het wordt opgepot
Germaans gebied zijn gevonden.
of omgesmolten) en het minderDe oudste munten zijn dan van Nero
waardige geld blijft over. Al laat in de
(54-68) en de Flavische keizers (69-96),
eerste eeuw blijkt al het hoogwaardige
de jongste van Commodus (180-192) of
materiaal van voor 64 na Chr. compleet
Septimius Severus (193-211). Al lang is
uit de circulatie te zijn verdwenen.
bekend dat Romeinse aurei en denarii
De tweede-eeuwse schatvondsten
niet alleen binnen de grenzen van het
van denarii bevestigen dit patroon
Romeinse rijk werden gebruikt, maar
volledig.
soms ook ver daarbuiten. Duizenden
en verder wisselt de schrijfwijze van de
plaats tussen Racot en Rocot. Waar de
tien exemplaren zijn gebleven, blijft
volledig in het duister. Dat er in een
officieel rapport verkeerd geteld is, lijkt
mij erg onwaarschijnlijk. Zijn ze aan de
vinders gegeven en in Posen achtergebleven? We zullen het nooit weten.
Opzichter J. de Jonge ging aan het
werk en schreef op 20 november 1838
een keurig rapport aan de minister. Hij
stelde vast 'dat de 256 munten over het
algemeen niet veel waarde bezitten,
omdat bijkans alle zeer door den tijd
geleden hebben'. Daarna geeft hij een
summiere analyse van de samenstelling.
'De meeste zijn van keizer Hadrianus;
verder vindt men er eenige onder van
Antoninus Pius, Marcus Aurelius,
Faustina major en minor; en enkele van
Vespasianus, Titus, Domitianus, Aelius
en Commodus; de vroegste zijn van
Nero, doch deze zijn slechts twee of
drie in getal'. De Jonge maakt daarom
gebruik van het verlof om een selectie
te maken en wil er 98 voor het
Koninklijk Kabinet behouden. De
overige 158 munten stuurt hij naar de
minister retour met het voorstel 'om
deze laatste aan den Hoogleeraar van
der Chijs toetezenden, ten einde dezelve
te plaatsen in het Munt Kabinet der
Hoogeschool van Leyden'.
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beroerdste kwaliteit. Van de rest
De schatvondst Racot staat dus zeker
ontbreekt ook daar elk spoor. Nadat de
niet op zichzelf, maar past met een
collectie van het Academisch Penningeindpunt in de tijd van Commodus /
kabinet van de Leidse universiteit
Septimius Severus in een in noordenkele jaren geleden weer was overwest-Europa bekende schatvondstgedragen aan het Koninklijk Penninghorizon. Dat in de Oudheid geld in de
kabinet - zodat beide collecties na bijna
grond werd begraven was op zich niet
twee eeuwen weer bijeenkwamen zo bijzonder. Er waren immers geen
banken en maar weinig veilige bewaar- kwam ik, toen ik met de selectie van
dat materiaal bezig was, een aantal
plaatsen. Als uit een beperkte tijd veel
munten tegen die zeker zouden zijn
schatvondsten resteren, kunnen wij nu
niet anders concluderen dan dat er veel afgestoten, als er niet op de muntlegger
had gestaan: 'geschenk van koning
eigenaars plotseling zijn overleden en
Willem I, gevonden in Racot.' Deze
niet meer bij machte waren hun bezit
kleine groep munten, die nog ongeveer
weer op te graven. Perioden van
oorlogen en volksverhuizingen vertonen 10% van de volledige schat vertegenwoordigt, blijkt aardig te passen bij de
inderdaad geregeld een dergelijke
inventarisatie van De Jonge. Het gaat
concentratie van schatvondsten. In het
om één exemplaar van Domitianus uit
geval van Racot valt te denken aan de
81-82 na Chr. en eveneens één
voortdurende volksverhuizingen en de
denarius van Trajanus uit 103-111 na
in die jaren zeker nadrukkelijk aanwezige opmars van Germaanse stammen Chr. Het merendeel bestaat uit twintig
exemplaren van Hadrianus (117-138),
die uit de steppen van Rusland opde keizer die volgens De Jonge het best
drongen in de richting van het rijke
vertegenwoordigd was in deze schatRomeinse imperium. Of was het toch
het bezit van een verongelukte Romeinse vondst. Dan volgen nog drie exemplaren
barnsteenhandelaar, zoals de rapporteur van Antoninus Pius en Faustina I
(major) en een laatste exemplaar geeft
in 1834 meende?
naar alle waarschijnlijkheid de sluitdatum:
een denarius van Plautilla, echtgenote
175 jaar later
van Caracalla Caesar, geslagen in Rome
Van de 98 denarii die De Jonge heeft
onder Septimius Severus tussen 202 en
uitgezocht voor de collectie van het
205 na Chr. Deze keizerin heeft De
Koninklijk Penningkabinet heb ik bij
Jonge niet genoemd bij zijn opsomming,
het volledig doorwerken van de
maar de munt past wel goed als sluitRomeinse series in de afgelopen
munt. Zoals zo vaak bij deze noorddecennia nooit meer een spoor kunnen
west-Europese schatvondst-horizon,
vinden. Dat betekent overigens niet dat
eindigt ook de schatvondst Racot-182 7
ze niet meer in deze collectie aanwezig
in de Severische periode.
zijn. Bij de herinventarisatie van
omstreeks 1910 zijn namelijk wel meer
Een combinatie van factoren maakte
gegevens over herkomst verloren
dat ik enkele weken geleden in het
gegaan. Verder betrof het materiaal van oud-archief van het Penningkabinet slechte kwaliteit, waardoor ze in de
naar heel iets anders! - ging zoeken.
negentiende eeuw geruild kunnen zijn
Daar trof ik tot mijn verrassing ook de
voor betere exemplaren, zoals toen wel archiefstukken aan over de munten uit
meer gebeurde. Maar ... van de inderRacot. Een artikel voor mijn ouddaad aan het Penningkabinet van de
collega Hans Jacobi was daarmee
Leidse Universiteit overgedragen 158
onontkoombaar geworden.
exemplaren zijn er wel nog 27 over;
overigens bijna allemaal van de aller-
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Aanvulling op Het papiergeld van de
Tweede Wereldoorlog
Dit jaar verliet Hans Jacobi het Koninklijk
Penningkabinet. Hij is een bijzonder
positief ingestelde en humoristische
persoon en door zijn toedoen heeft het
Koninklijk Penningkabinet een fantastische collectie noodgeld opgebouwd. Ik
heb genoten van al zijn toespraken die
hij steeds lardeerde met kwinkslagen en
van zijn olijke blik.
In 1996 kwam ik bij Hans met drie
goed gevulde ordners met fotokopieën
van stukken uit gemeentelijke, provinciale en andere archieven, die ik in de
loop van de zes voorgaande jaren had
verzameld, alles over de uitgifte van
noodgeldbiljetten. Ook nu begonnen
zijn oogjes te twinkelen. Ik hoefde hem
niets te vragen; hij zei gelijk: 'Dit is
geweldig. Hier moeten we iets van maken'.
Door zijn inzet en enthousiasme is toen
ons boek over het papiergeld van de
Tweede Wereldoorlog gerealiseerd.'
Voor deze speciale aflevering van De
Beeldenaar werd mij gevraagd of ik iets
kon vertellen als aanvulling op ons boek.
In de eerste tijd na de verschijning zei
ik diverse malen tegen Hans dat het
mij teleurstelde hoe weinig echt nieuwe
wetenswaardigheden er naar aanleiding
van onze publicatie boven water kwamen.
Het enige waren enkele varianten. Hij
antwoordde dan op de hem kenmerkende
toon: 'Nou, dan hebben wij ons huiswerk toch goed gedaan!'
Pas in 2003, zeven jaar na de publicatie, meldde Jaap de Ruiter enkele
werkelijke aanvullingen waar wij zeer
verguld mee waren. Het betrof biljetten
van 50 cent en van 1 gulden uit Heerjansdam en van 1 gulden, 2,50 gulden
en 25 gulden uit Diemen. De Diemer
biljetten, ontdekt door Jacco Groeneveld,
zijn hier afgebeeld.

Hans' vertrek is een groot verlies voor
het penningkabinet. Hij is echter nog
volop aanwezig en we hopen nog veel
van hem te horen.

FONS TOELE

NOTEN
1. ALPHONS TOELE en HANS JAC;OBI Het noodgeld
van Nederland in de Tweede Wereldoorlog,
1940-194S (Leiden 1996)
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Nicolas Chevalier,
een veelzijdige medailleur
menen dat hij in 1685 als protestant
Tot nu toe is aan allerlei deelaspecten
moest vluchten na de herroeping van
van het leven en werk van Nicolas
het Edict van Nantes.' Een aantal
Chevalier aandacht geschonken. Bijna
latere schrijvers nam zelfs aan dat hij
altijd in het kader van pubhcaties die
een groter gebied bestrijken, maar hij is predikant was. Daar werd echter in zijn
tijd noch door hemzelf noch door
nooit het onderwerp geweest van een
anderen ook maar iets over gezegd.
uitvoerige speciaal aan hem gewijde
Hij noemde zichzelf koopman (en soms
studie.' Gezien de gevarieerdheid van
'marchand libraire et médailliste' of
Chevaliers activiteiten en de omvang
'droguiste'^) en werd als zodanig in
van zijn productie van penningen en
het Amsterdamse Poorterboek ingepublicaties, zou zo'n studie zeker de
schreven op 12 juni 1685.
moeite waard zijn. Misschien heeft
onzekerheid over de juistheid van de
In 1679 had hij Sedan verlaten op
toeschrijving van een aantal op zijn
18-jarige leeftijd, niet om te emigreren,
naam staande penningen tot deze verzoals eerder steeds werd aangenomen,
waarlozing bijgedragen. Ook kan de
maar voor een soort studiereis op kosten
mening van tijdgenoten dat hij een
van zijn vader, zoals hij zelf meedeelde
oplichter was een afstotende werking
in het verslag van die reis.-* Na een
gehad hebben. In de bestaande artiketocht door delen van Nederland en
len of passages in boeken wordt steeds
Engeland en een bezoek aan Hamburg
gewezen op dit aspect van zijn persoon- en Luik, keerde hij op aandringen van
lijkheid, maar het is de vraag of het
zijn vader terug naar Sedan om later
juist is. Het is duidelijk dat de verschil- weer op reis te gaan naar Parijs.
lende auteurs te veel zijn afgegaan op
Mogelijk was het zijn bedoeling om
het oordeel van eerdere schrijvers die
zich te oriënteren op een eventuele
elkaar meestal naschreven en elkaar
latere vestigingsplaats. Zijn gedetailleerde
soms ook tegenspraken zonder de
verslag schreef hij pas in 1685 waargevonden gegevens in te passen in een
schijnlijk met gebruikmaking van
samenhangend geheel. Door een onbe- dagboeknotities. Onder het vrij abrupte
vooroordeelde benadering van bekende einde van het verslag schreef Chevalier:
feiten en enkele minder bekende bron- 'Fin de cette volume'. Dit kan er op
nen, ontstaat echter een enigszins
duiden dat hij nog meer herinneringen
ander beeld en wordt het tijd voor een
op schrift gesteld heeft, maar die zijn
herbeoordeling. Dit artikel is niet de
dan nooit te voorschijn gekomen.
veelomvattende studie die aan Chevalier
Chevalier was zeer geïnteresseerd in
gewijd zou moeten worden, maar als
de geschiedenis van de plaatsen die hij
voorbereiding daarvoor kunnen enkele
bezocht en in de gebouwen die hij daar
tot nu toe voor waar aangenomen
aantrof. Over alles wat hij in de Nedermeningen gecorrigeerd worden.
landen zag, is hij vol lof. Toen hem
werd gevraagd waar hij vandaan kwam
Nicolas Chevalier werd gedoopt in
en wat hij in Holland deed, antwoordde
Sedan in Noord-Frankrijk op I juni
hij dat hij was gekomen om de Hollandse
1661 als zoon van Jean Chevalier en
taal te leren (p. 73 van zijn reisverslag).
Marie CoUas. De Vries en De Jonge
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Waarschijnlijk zag hij goede perspectieven voor zichzelf in Amsterdam en was
dat de reden dat hij zich daar in 1685
vestigde. Hij werd lid van de Waalse
Gemeente. Uit niets blijkt dat hij als
protestant had moeten vluchten en
bovendien bleven zijn ouders in Frankrijk wonen. Hij trouwde in Amsterdam
op 7 juli 1689 met de vijfjaar jongere
Jeanne Thoulouse. Zij kregen, voor
zover bekend, vier kinderen, waarvan
een zeer jong stierf. Jeanne overleed in
Utrecht en werd aldaar op 1 februari
1716 begraven. Nicolas Chevaher overleed in Amsterdam en werd in de
Walenkerk begraven op 10 oktober 1720.'
Volgens enkele auteurs verkeerde
Chevalier in zijn laatste levensjaren in
behoeftige omstandigheden en stierf
hij minvermogend. In elk geval werd
hij begraven volgens het tarief van de
klasse van onvermogenden, maar dat
wil niet zeggen dat hij 'van de armen'
werd begraven.'' Wel was er tijdens zijn
leven enkele malen sprake van schulden
en was hij bij zijn dood nog zes jaar
huur schuldig aan de stad Amsterdam
voor bedrijfsruimte ('kassen') op de
Beurs. Aan de andere kant moet zijn
winkelvoorraad, een balancier (schroefpers) om penningen mee te maken, vele
stempels, boeken, en de inhoud van
zijn drukkerij die na zijn dood werden
geveild, een niet geringe waarde vertegenwoordigd hebben. Begrafenissen
waren in die tijd erg duur en een maand
voor zijn dood had Nicolas ook al zijn
zoon Jean moeten begraven.

CATALOGUE
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was in zijn handelswaar en zelf ook een
hartstochtelijk verzamelaar was van
oudheden, munten en penningen. Of
hij die collectie ook tot zijn handelsvoorraad rekende is niet duidelijk. Over
de latere lotgevallen van zijn verzameling bestaan verschillende lezingen.**
De Vries en De Jonge vermelden dat
de Portugese gezant, graaf Tavulla,
Chevaliers collectie kocht en dat deze
bij een brand in het huis van de graaf
in Den Haag verloren is gegaan.
Volgens L.J. Wagenaar kocht August
keurvorst van Saksen het grootste deel
Chevalier was medailleur, auteur,
van Chevaliers verzameling. In de aandrukker, uitgever, kunstverzamelaar en
handelaar. Naast meer banale koopwaar, kondiging van de veiling van de inhoud
zoals koffie, chocolade, thee, 'alderhande van Chevaliers bedrijf en winkel na
diens dood wordt in de opsomming
Drogeryen, Verwen en Speceryen',^
ook een groot aantal munten en
verkocht hij munten en penningen penningen genoemd. Hij kan dus niet
zowel oude als eigentijdse - boeken,
zijn hele verzameling al eerder verkocht
antiquiteiten, kunstvoorwerpen, minehebben.
Deze werd trouwens tot enkele
ralen, naturalia en curiositeiten. Eigemaanden
voor zijn dood nog door
naren van rariteitenkabinetten konden
belangstellenden
bezocht. Dat de
dus bij hem terecht voor hun aankopen.
collectie
door
velen
uit binnen- en
Uit alles blijkt dat hij sterk geïnteresseerd
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Titelprent, ontivorpen
dom- Romeyfi de Hooghc,
van een verkoopiiitiihgïis van penningen, aangeboden door
Nicolas Chevalier [1696j

buitenland werd bezichtigd tussen 1695
en 1720 blijkt uit twee bezoekersboeken
die Chevalier bijhield. Zij worden nu
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag.^ Gezien zijn productie
als medailleur en schrijver moet
Chevalier zeer ondernemend en
energiek geweest zijn.'"
Tussen 1703 en 1717 woonde het
gezin in Utrecht, waar Chevalier er in
slaagde in 1707 de stadsbestuurders
van Utrecht ertoe te bewegen zijn
'Chambre des Raretez' tot stadsrariteitenkamer te bevorderen. Hij gaf daar ook
een krant uit, de Journal d'Utrecht.
Waarom Nicolas Chevalier zijn
'Chambre des Raretez' (ook vaak als
'Chambre des curiositez' aangeduid) en
zijn handel naar Utrecht verplaatste is
niet bekend. Als mogelijke reden verwijzen De Vries en De Jonge naar het
verslag van een van Chevaliers
bezoekers in 1711, de Duitser Z.C. von
UfFenbach." Chevalier had hem verteld
dat hij onaangenaamheden gehad had
met een burgemeester van Amsterdam.
Deze wilde dat hij een bepaalde passage
in de door hem geschreven Histoire
métalliqiie de Guillaume III (1692) zou
veranderen en die bladzijde zou
herdrukken op straffe van verbeurdverklaring van het boek. Chevalier had
geweigerd. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat deze kwestie hem 12 jaar na de
publicatie van het boek aanleiding zou
hebben gegeven om uit Amsterdam
weg te gaan. In 1717 keerde Chevalier
terug naar Amsterdam.
De variatie van activiteiten waarmee
Chevalier zich bezighield doet vermoeden dat hij geen alledaagse persoon
was. Dat blijkt ook we! uit zijn levensloop en de mededelingen die tijdgenoten over hem hebben gedaan en
die over het algemeen niet erg gunstig
waren.'- Op de een of andere manier
schijnt hij mensen tegen zich te hebben
ingenomen. Men vond hem een
opschepper en een bedrieger. De Vries
en De Jonge, die de Franse tijd hadden

meegemaakt en waarschijnlijk in 1837
nog niet veel sympathie voor Fransen
konden opbrengen, zeggen: 'alles toont,
dat hij, vol ophef, niet ongaarne de
schijn aannam van zich den roem van
anderen toe te eigenen' en 'Zeker zal
hij de gebreken van zijnen landaard ook
in zijn vak wel niet gemist en herwaarts
medegevoerd hebben'. Ook spreken zij
daar over 'zijnen winderigen aard'. Wel
moeten zij toegeven dat hij een goed
kunstenaar was. De eerdergenoemde
Von Uffenbach, die in 1711 de verzameling in Utrecht bezocht, noemde
Chevaher een Franse babbelaar en
meende zelfs dat het bedrog hem uit de
ogen scheen." Waarschijnlijk was hij
bevooroordeeld, want hij was in
Amsterdam al voor Chevalier gewaarschuwd. Hij zegt dat men hem had
wijsgemaakt dat alles in Chevaliers
collectie 'eigen fabriek of bedriegerij
was', maar achteraf gaf Von Uffenbach
toe dat het niveau van de collectie hem
was meegevallen.
Chevalier werd verweten dat hij
vervalsingen en nagietingen van
penningen vervaardigde, en penningen
van andere medailleurs - vooral van
de Leidse stempelsnijder Johannes
Smeltzing (1656-1693) - overlangs
doormidden zaagde en dan voor- of
keerzijde combineerde met eigen
stempels en voor eigen werk door liet
gaan. Een feit is dat Chevalier op
26 april 1696 de meeste stempels om
penningen mee te slaan, die Smeltzing
had nagelaten, voor 400 carolusguldens
had gekocht van diens weduwe.'"*
Bovendien was in de koop begrepen
'een extraordinaris weergaloose schroeff
off medalje pers'." Chevalier maakte
zijn aankoop bekend via een advertentie,
waarin hij de verzamelaars erop attent
maakte dat hij er nieuwe penningen
mee zou maken, alles met privilege. Op
dat moment was het ongeveer 25 jaar
mogelijk in de Republiek om munten
en penningen machinaal te produceren
en Smeltzing moet een van de eerste
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medailleurs zijn geweest die overging
op de machinale vervaardiging van
penningen. Omdat medailleurs met de
nieuwe techniek ook meer op echte
gelijkende valse munten zouden
kunnen vervaardigen, moesten zij
toestemming van de autoriteiten
hebben om een schroefpers in hun
particuliere werkplaats te kunnen
opstellen. Chevalier genoot dus
blijkbaar het vertrouwen van het
Amsterdamse, en later het Utrechtse,
stadsbestuur. Hij was door zijn aankoop
gerechtigd de stempels van Smeltzing
opnieuw te gebruiken, soms in combinatie met eigen stempels. Vermoedelijk
wist men dat later niet meer. In elk
geval is het zeer onwaarschijnlijk dat hij
penningen overlangs doormidden
gezaagd heeft. Dergelijke producten uit
die tijd zijn nooit aangetroffen en het
zou een riskant technisch hoogstandje
zijn geweest. Bij zijn overlijden in 1720
had Chevalier de apparatuur en de
stempels nog in zijn bezit. Zij worden
namelijk vermeld in de aankondiging
van de veiling van zijn bezittingen."'
Het is onbekend wie de stempels kocht
en eventueel ook hergebruikte.

Tekening van een
schroefpers voor de
Zeeuwse Munt door
Daniël de Blieck, 1670.
foto: Zeeuws Archief
Zeeuws Genootschap,
Zelandia Illustrata UI,
W27-S.

om het opnieuw te vereeuwigen, is niet
duidelijk.
Hoewel tijdgenoten daarvan overtuigd waren, kan niet bewezen worden
dat Chevalier nog andere niet-contemporaine penningen met kwade opzet
Waarschijnlijk heeft Chevalier
heeft vervaardigd of nagegoten.'"'
penningen gemaakt op gebeurtenissen
Desalniettemin is die beschuldiging
uit vroegere perioden die nu als
altijd aan hem blijven kleven. Misschien
'later werk' worden bestempeld.
irriteerde Chevalier als Franse autodiEen voorbeeld daarvan is een ongesigdact
sommige voorname Nederlandse
neerde penning op het door Jacques
verzamelaars
en ergerden zij zich eraan
Jonghelinck in 1571 gemaakte standdat hij meende zich met hen te kunnen
beeld van Alva in Antwerpen. Gerard
meten als deskundige. Ook was men
van Loon (1683-1758) die Chevalier
er toen nog niet aan gewend dat
nog gekend moet hebben, noemt hem
medailleurs reclame maakten voor de
als de maker.i'' In zijn standaardwerk
Nederlandsche Historipenningen vermeldt verkoop van penningen, zowel door
henzelf als door anderen gemaakt.
Van Loon bijna nooit de medailleurs,
dus in dit geval moet hij het belangrijk Dit kan men als opschepperij geïnterpreteerd hebben. Door andere aanziengevonden hebben dat wel te doen.
lijke verzamelaars en kunstliefhebbers,
De penning is geen imitatie van twee
zoals de geleerde Gisbert Cuper in
andere penningen die ter herinnering
Deventer (1644-1716), werd Chevalier
aan het standbeeld zijn gemaakt en
echter wel gerespecteerd en ook uit de
waarvan er een in elk geval contempomeeste bijdragen in Chevaliers bezoerain is.'^ Waarom juist dit onderwerp
kersboeken blijkt veel waardering.^" In
interessant genoeg was voor Chevalier
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het tweede deel is bijvoorbeeld een
lang Frans gedicht opgenomen, gemaakt
door S. de Latour de Charmoilles naar
aanleiding van een 'jour de fête' van
Chevalier op 6 december 1718 gevierd
met familie en vrienden 'audessus de
la Bourse a Amsterdam'. Hierin wordt
hij onder andere hoog geprezen voor
zijn deugdzaamheid, liefde, zorg en
ijver. Helaas is het ongunstige oordeel
over hem in alle latere pubhcaties
blijven overheersen.
De door Chevalier gesigneerde
penningen (soms met de toevoeging
'cum privilegio') getuigen van zijn creativiteit en vakmanschap als stempelsnijder. Door wie hij was opgeleid is
niet bekend. Misschien wel door
Smeltzing zelf, maar hij kan ook bij
een van de Amsterdamse medailleurs
in de leer zijn geweest. Zijn vroegste
gesigneerde penning dateert uit 1695,
dus een jaar voordat hij Smeltzings
stempels kocht. Deze penning vereeuwigt de herovering van Namen
door Willem III.^i
Een ongedateerde penning met
portretten van stadhouder Willem III
en zijn moeder prinses Mary van
Engeland en twee penningen met
dezelfde voorzijde, maar twee enigszins
van elkaar verschillende portretten van
de nicht van de stadhouder, prinses
Mary, op de keerzijden, werden tot nu

toe op onbekende gronden steeds aan
Chevalier toegeschreven en gedateerd
op 1677, het jaar waarin Willem III
met Mary trouwde.^^ In dat jaar was
Chevaher pas 16 jaar oud en woonde
hij nog in Sedan. Intussen is komen
vast te staan dat deze penningen
gemaakt werden door de Zweedse
medailleur Arvid Karlsteen.-^
Vanaf 1694 publiceerde Chevalier
van tijd tot tijd catalogi van zijn
'Chambre de Raretez' en aparte boekjes
met beschrijvingen van bij hem
verkrijgbare zestiende- en zeventiendeeeuwse penningen op bepaalde historische gebeurtenissen met uitleg van de
daarop afgebeelde allegorische voorstellingen. Sommige van die penningen
schijnen nooit in werkelijkheid geslagen
te zijn.
Chevaliers voornaamste publicatie
was Histoire de Guillaiime III. d'Angleterre,
Prince d'Orange
Par Médailles,
Inscriptions, Arcs de Triomphe, Amsterdam
1692 (vaak aangehaald als Histoire
métallique de Guillaume UI). Het boek
bevatte onder andere alle hem bekende
penningen op de door hem vereerde
stadhouder-koning Willem III, die hij
ook zelf had verzameld. Tot zijn teleurstelling kreeg Chevalier hierop geen
reactie van Willem III en ook niet
de volgens hem beloofde financiële
beloning van 2000 livres.-"* In een brief

Herovering door
Willem UI vim de
onneembaar verklaarde
stadNamen^ 1695,
gesymboliseerd door een
stj-uisvogel die geacht
werd ijzer te kunnen
verteren. Vroegst
bekende penning door
Chevalier.
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van de Hugenoot Du Bos in 1705
geschreven aan de geleerde Pierre Bayle
wordt indirect aan Chevalier verweten
dat hij voor dit boek geen toestemming
had gevraagd aan Willem III.-^ De
beide heren hadden blijkbaar niet veel
op met Chevaher. Als het waar is dat
hem vooraf een beloning hiervoor was
toegezegd, moet de prins toch wel van
tevoren op de hoogte zijn gesteld. Het
is overigens de vraag of een dergelijke
toestemming vereist zou zijn geweest.
De Staten van Holland hadden hem in
elk geval in 1691 een Privilege verleend
om het boek te laten drukken.
Er bestaan vijf afbeeldingen van
Nicolas Chevalier. De mooiste is een
in ivoor gesneden portret uit 1689. Aan
de maker hiervan, Jean Mansel, en aan
de andere portretten zal een vervolgartikel worden gewijd. Het is bovendien
de bedoeling om over Chevaliers
penningproductie en zijn geschriften
later een apart artikel te schrijven. In
deze bijdrage is getracht om een aantal
misvattingen over de persoon van
Nicolas Chevalier recht te zetten.
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Een onbekend stuk
muntersgereedschap
Het Groninger Museum is in het rijke
bezit van een collectie munt- en
penningstempels en een stuk muntersgereedschap. Slechts weinig musea in
den lande kunnen bogen op het bezit
van muntstempels.' Met name de aanwezigheid van het hier beschreven stuk
muntersgereedschap in de Groninger
collectie is verrassend en opzienbarend,
omdat een dergelijk stuk gereedschap
tot nu toe nergens anders is aangetroffen. Daarom is lange tijd nagedacht
over naam, functie en gebruik ervan.
De dans ontsprongen
In Groningen moesten oudtijds de
muntmeesters na gedane arbeid de
gebruikte muntstempels inleveren op
het Raadhuis, alwaar zij werden
bewaard om te voorkomen dat er
heimelijk - en dus met ontduiking van
de sleischat - mee zou worden gemunt.
Naar alle waarschijnlijkheid waren bij
elke invordering van de stempels tevens
de specifieke gereedschappen waarmee
ze gemaakt konden worden inbegrepen.
Aldus heeft de Groninger Raad
eveneens willen voorkomen, dat de
muntmeester heimelijk stempels kon
laten vervaardigen om meer of andere
munten te slaan dan waarvoor hij toestemming had.
Zo hebben eeuwenlang kisten met
muntersgereedschappen op de zolder
van het Raadhuis aan de Grote Markt
gelegen, totdat het Groninger stadsbestuur bij missive van 4 november 1808
door de Drost van het Kwartier
Groningen op de hoogte werd gesteld
van een beschikking van de Landdrost
van 28 oktober daaraan voorafgaand,
waarbij de Burgemeester werd opgedragen 'om ten spoedigste aan den Land-

drost intezenden alle sodane instrumenten JAN C.
en materialen welke bij de Stad voor^^^ ^
handen zijn 't zij geheel of gedeeltelijk
bewerkte muntstempels en zinkers of
poincoenen tot de voormaals in deze
Stad bestaan hebbende Munten behorende met bijvoeging van een accurate lijst of inventaris'. De beschikking
was een vervolg op een besluit van de
Minister van Financiën van 20 oktober
1808. De brief van de Drost werd bij
raadsbesluit van 7 november 1808 om
bericht en raad in handen gesteld van
de stadssecretaris.' Deze rapporteerde
vervolgens 'dat 't buiten allen tegenspraak zeker is dat de gevraagde muntstempels de Stad in eigendom toebehoren en dat men gevolglijk naar
gronden van rechte de Stad van
derzelver posses (bezit) niet kan priveren
(beroven)'. Voorts merkte hij op, dat
de beschikking van de Landdrost
berustte 'op een stellige aanschrijving
van den Minister van finantien' - een
ministerieel besluit waaraan volgens
zijn gedachtegang uitvoering behoorde
te worden gegeven - en dat de muntstempels door de stad niet meer
werden benut, terwijl het ook niet te
voorzien was dat de stad ooit weer het
muntrecht zou verkrijgen. Hij zag
daarom geen redenen de muntstempels
niet uit handen te geven en adviseerde
de burgemeester dan ook het verzoek
van de Landdrost te honoreren. In de
veronderstelling dat de burgemeester
zich in zijn advies kon vinden, had de
secretaris, geheel in overeenstemming
met de beschikking van de Landdrost
'eene specifique en accuraat inventaris
van de bij de Stad voorhanden zijnde
muntstempels voorzoverre dezelven
leesbaar waren gemaakt' opgesteld. Hij
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had erg veel moeite gehad de inventaris
op te stellen 'doordien vele stempels
door ouderdom zeer onduidelijk waren
geworden dat ze bijna niet te lezen
waren'. Ook dit laatste was voor de
stadssecretaris een reden om te adviseren aan de opdracht tot inlevering te
voldoen. En inderdaad zijn 'op dat
missive van den 3 v. Lentemaand
(maart 1809) alle de bij de Stad voorhanden zijnde instrumenten en
materialen tot de voormaals alhier ter
Stede bestaan hebbende Munt behoort
hebbende met bijvoeging van een
afschrift van 't in 't rapport vervatte
inventaris derzelven bij missive daartoe
heden geapprobeert en gearresteert
aan den Heer Landdrost' gezonden.^
De lijst bevatte 1045 muntstempels uit
de periode 1444-1692 alsmede een

pletmolen en een kabelradje. Echter,
op onverklaarbare wijze is toen een
kist met muntersgereedschappen aan
de aandacht van de stadssecretaris ontsnapt en eerst veel later teruggevonden,
In 1896 werd de kist met inhoud door
de gemeente Groningen aan het
Museum van Oudheden, zoals het
Groninger Museum toen nog heette, in
bruikleen gegeven. In het jaarverslag
van het Museum over 1896 vinden we
de volgende aantekening:
'Eenige voorwerpen nog op den
zolder van het raadhuis gevonden, als
... 2. een kistje, waarin een aantal
stempels van Groninger munten uit de
17e eeuw, benevens eenige leeren zakken, vermoedelijk gediend hebbende
voor verzending van geld. Bruikleen
van de gemeente Groningen.'

iiiv. 652
foTii: John Stoel
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Deze aantekening is erg summier; geen
aantallen en geen beschrijvingen. Niet
alle van de welgeteld 56 stempels in de
kist blijken zeventiende-eeuws te zijn:
14 stempels dateren uit de laatste twee
decennia van de zestiende eeuw."*
Voorts is er het in de inleiding
genoemde stuk muntersgereedschap
waarvan geen aparte aantekening is
gemaakt. Evenmin heeft het een
subnummer gekregen; de muntstempels
zijn wel van subnummers (652.1 tot en
met 652.56) voorzien.' Dat kan erop
duiden dat men destijds al niet heeft
geweten waarmee men van doen had.
Functie en naam van het stuk
muntersgereedschap
Het stuk muntersgereedschap bestaat
uit een massief stalen, achtzijdige stok
die aan de onderkant uitloopt in een
holle trechter. De totale lengte van het
stuk muntersgereedschap is 154 mm,
de lengte van de stok is 117 mm, die
van de trechter 37 mm, terwijl de
diameter van de trechteropening
ca, 39 mm bedraagt. De oorspronkelijke
doorsnee zal een fractie kleiner zijn
geweest, maar door een scheur is die
niet meer precies vast te stellen. De
stok heeft aan de bovenkant een braam
die gedeeltelijk is uitgebroken. Dat
duidt erop, dat de bovenkant van het
stuk muntersgereedschap veelvuldig
met de hamer is bewerkt. De scheur in
de trechter loopt van onder naar boven
en duidt erop, dat door het hameren op
de bovenkant van de stok op de binnenzijde van de trechter zoveel druk is
uitgeoefend, dat deze uiteindelijk is
gaan scheuren. De trechter moet dus
tijdens het gebruik ergens op geplaatst
zijn geweest waarbij aan de binnenkant
tegendruk is uitgeoefend.
Aangezien in de numismatische
literatuur een beschrijving van een
dergehjk stuk muntersgereedschap niet
te vinden is, was het niet eenvoudig
achter de functie ervan te komen, om
over de naam maar te zwijgen. Over

Stuk 7/imitersgereedschap, Groninger
Museum, inv. 652
foto: John Stoel

de functie werden meerdere suggesties
opgeworpen. Eén ervan was, dat het
stuk muntersgereedschap gebruikt zou
kunnen zijn als verlengstuk voor korte
of uitgebroken muntstempels (sommige
muntstempels zijn niet langer dan
25 mm) om duim en wijsvinger te
beschermen of om de stempels zo
lang mogelijk te kunnen gebruiken.
De trechter zou dan hebben moeten
voorkomen dat het hulpstuk tijdens het
munten van de stempel zou afglijden.
Deze veronderstelling moest echter
worden verworpen, omdat een verlengstuk in deze vorm de hamerslag zou
dempen. Bovendien zou de trechter al
na de eerste slagen vervormen en op
de butsplaatsen gaan scheuren. Het
hulpstuk zou al snel onbruikbaar
worden. Voorts zijn er geen aanwijzingen,
dat de onderzijde van de stok bovenin
de trechter ooit met stalen voorwerpen
in aanraking is geweest. Het gebruik
van een soort drevel zou in dit geval
meer voor de hand hebben gelegen.
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een metaalplaat te snijden zou de trechter erop uitglijden en zich als het ware
als een paraplu in de stormwind gaan
gedragen en in- of omklappen. De
trechterrand is voor stanswerk ook niet
scherp genoeg. Bovendien zou het snijvlak bij stanswerk met muntmetaal al
snel afstompen en voortdurend aangescherpt moeten worden. Daarvan zijn
geen sporen gevonden. Voorts zouden
de uitgestanste plaatjes in de trechter
klem komen te zitten. Het zou teveel
tijd kosten om na elke keer stansen een
plaatje eruit te schudden of te peuteren,
hetgeen van nadelige invloed op de
productiesnelheid zou zijn. Iets wat een
munter vanzelfsprekend niet kon
gebruiken. Ook is mij geen enkele stadGroninger muntsoort bekend met een
diameter die met die van het stuk muntersgereedschap overeenkomt.

Stuk tniiiiTersircfeedschilp, GrauilljraMiiscum, i/w. 652
foto: John Stoel

Een derde suggestie lijkt wel aannemelijk. Het stuk muntersgereedschap
zou gebruikt kunnen zijn bij het smeden
van muntstempels om deze aan de te
graveren (munt)zijde zuiver rond te
smeden en de verlangde diameter te
geven. Dit immers is met de hamer
niet goed mogelijk, waardoor het
Een tweede suggestie was, dat met het
hameren gevolgd moet worden door
stuk gereedschap rondellen uit
tijdrovend vijlwerk. Door het trechtertinnen zouden kunnen zijn gestanst.
vormige
ondereinde van het stuk
Gedacht daarbij werd aan een stuk
muntersgereedschap
op de gloeiend
gereedschap dat tegenwoordig nog
hete
en
daardoor
relatief
zachte smeedaltijd wordt gebruikt om ronde gaten
ijzeren stokken te plaatsen en het van
in platen van allerlei materialen te
een aantal hamerslagen te bedienen,
stansen, de zogeheten holpijp. Het
kon men de stokken aan de 'muntzijde'
ondereinde van een holpijp loopt aan
voor munten van diverse formaten vrij
de buitenkant doorgaans naar het
snel de vereiste diameter geven. Gezien
vlijmscherpe snijvlak conisch toe,
de doorsnede van de trechteropening
terwijl de cilindrische holte in de pijp
moeten we daarbij denken aan muntoveral van gelijke diameter is of naar
soorten van het formaat langrok
boven toe iets breder wordt opdat de
(ca. 30 mm) en kleiner. Een handig en
uitgestanste plaatjes er gemakkelijk uit
geschud kunnen worden, iets wat in de tijdbesparend hulpstuk voor een ijzersmid! Het gebruik van een dergelijk
praktijk overigens niet altijd blijkt mee
stuk gereedschap zou ook een verklaring
te vallen. Omdat de trechtervorm aan
kunnen zijn waarom muntstempels aan
het ondereinde van het stuk muntersgereedschap ongeschikt is voor stanswerk, de muntzijde over het algemeen zo
zuiver rond zijn en niet of nauwelijks
moest ook deze suggestie al snel
indrukken
van hamerslagen vertonen.
worden losgelaten. In plaats van door
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Deze veronderstelling zou dan het
antwoord zijn op de vraag hoe men
nog tot in de zeventiende eeuw met
de toenmalige technieken in staat was
stempels aan de muntzijde zo mooi
rond te krijgen. Of men zich alleen in
Groningen van een dergelijk hulpstuk
bediende of dat het ook elders werd
gebruikt, is door het ontbreken van
relevante archivalia of contemporaine
beschrijvingen niet bekend. Evenmin
is daardoor de naam te achterhalen.
Sprak men van stokkenronder of
stokkenvormer?
Conclusie
Uit archivaha is bekend, dat muntmeesters
de fabricage van stempelstokken bij
lokale ijzersmeden uitbesteedden. Voor
ijzersmeden was dit geen dagelijks
werk. Het ligt dan ook in de rede te
veronderstellen, dat zij door de muntmeester werden voorzien van instructies
en - althans in Groningen - van hulpmiddelen die naderhand weer moesten
worden ingeleverd. Of was tussen de
opdrachtgever en de ijzersmid overeengekomen dat de laatste de hulpstukken zou smeden, daarna zou
gebruiken om ze vervolgens in te
leveren? Aangezien het smeden van
stempelstokken dus meestal buiten het
muntatelier plaatsvond, is aan dit
aspect van de stempelfabricage in de
numismatische literatuur tot dusverre
geen aandacht besteed. Het ligt immers

buiten het directe gezichtsveld van de
muntproductie die men doorgaans
met het snijden van de stempels in
het munthuis laat beginnen. Nader
onderzoek naar het werk van de
toeleveranciers van het muntbedrijf- in
het onderhavige geval de ijzersmeden zal moeten leren of mijn verklaring
voor de functie van het stuk muntersgereedschap, hoe aannemelijk zij ook
lijkt, inderdaad de goede is. De aanwezigheid tussen de muntstempels pleit
daar wel voor.
Mijn dank gaat uit naar dr Egge Knol, conservator van het Groninger Museum, voor zijn medewerking in het verkrijgen van interne registratiegegevens en afbeeldingen.
NOTEN

1. Onder andere musea te Enkliui/xn, Hoorn,
Hedel, Gorinchem, Groningen, Kampen en
Utrecht, zie B.J. TE BOEKHORST Collectie Overzicht Nederland Munten Penningen Bankbiljetten
(Utrecht 1992).
2. Groninger Archieven (CA), C;AC;, raadsbesluit 7
november 1808, nr. 6.
3. Groninger Archieven (C;A), C;AG, raadsbesluit 2
maart 1809.
4. Jan C. van der Wis heeft de stempels
inmiddels beschreven met de bedoeling de
beschrijvingen te zijner tijd te publiceren.
5. De kist is in de inventaris onder nr. 652
beschreven als: 'Groen geverfde houten kist,
met drie yzeren banden, hebbende gediend tot
bewaring der muntstempels van Groningen.
N.B. Gevonden op den zolder van het raadhuis met de stempels er in. 17e eeuw.
Bruikleen van de gemeente Groningen. Versl.
1896-16-4.r'.
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Muntbiljet model brug
Het laatste akkoord
ERIK Meer dan 100 jaar is staatspapiergeld in
de vorm van kasbiljetten, zilverbons en
muntbiljetten een onderdeel van de
geldcirculatie geweest. De eerste biljetten werden in 1846 in circulatie
gebracht en met uitzondering van een
korte periode voorafgaande aan de Eerste
Wereldoorlog bleef staatspapiergeld tot
ver na de Tweede Wereldoorlog een
deel van het Nederlandse geldstelsel uitmaken. Na de geldsanering onder
leiding van minister Lieftinck werd de
circulatie van muntbiljetten beperkt tot
twee coupures, namelijk ƒ 2'/, en ƒ 1.
De emissie uit 1945 droeg het portret
van koningin Wilhelmina, de emissie uit
1949 het portret van koningin Juliana.
De uitgifte van ƒ 1-biljetten kon
met ingang van 15 april 1958 worden
gestaakt omdat er voldoende zilveren
guldens in omloop waren gebracht.
De uitgifte van de coupure ƒ 2'/, werd
beëindigd op 22 februari 1967, nadat
de Nederlandsche Bank met ingang
van 19 december 1966 de nieuwe
ƒ 5-coupure in omloop had gebracht.
De muntbiljetten werden echter niet
ingetrokken. Zij behielden hun status
van wettig betaalmiddel. Dit was niet het
gevolg van onachtzaamheid bij de regering maar omdat de muntbiljetten nog
een ander doel dienden. Ter bestrijding
van mogelijke calamiteiten werd namelijk een grote voorraad muntbiljetten
bewaard: ruim 57 miljoen biljetten van
ƒ Vil en bijna 160 miljoen ƒ 1-biljetten
met een gezamenlijke waarde van zo'n
300 miljoen gulden en onder beheer van
de militaire Staf Civiele Verdediging.
Dreigende tekorten
Vanaf de geldsanering groeide de
omvang van het geldvolume sterk en

halverwege de jaren zestig bleek de
voorraad muntbiljetten niet meer
voldoende om bij calamiteiten het geldstelsel adequaat te kunnen ondersteunen. Daarom deelde de minister
van Financiën de Nederlandsche Bank
mee dat hij deze voorraad wilde
vergroten door extra biljetten te laten
dnikken, te beginnen met de coupure
ƒ 1. De financiële onderbouwing van
deze productie had hij gevonden in het
fonds Kosten civiele verdedigingsvoorbereiding van het departement van
Financiën.
In eerste instantie ging de minister
uit van een herdruk van model 1949.
Van de ruim 15 jaar oude coupure werd
echter een groeiend aantal falsificaties
in omloop aangetroffen. Hieruit bleek
dat de beveiliging van deze oude biljetten niet meer voldeed. De Nederlandsche Bank achtte daarom een identieke
nadruk niet wenselijk en verkoos een
nieuw ontwerp. Zij trachtte de minister
van Financiën te overtuigen. 'Ten slotte
menen wij onder Uw aandacht te
moeten brengen,' aldus de bank, 'dat in
het hcht van de in de laatste jaren sterk
ontwikkelde druktechniek - ook die
van malafide drukkers - de uitvoering
van de onderhavige biljetten als sterk
verouderd dient te worden beschouwd
en met name niet voldoende beveiliging
tegen falsificatie biedt. In dit verband
vragen wij ons af of het niet gewenst is
aanmaak van reservemuntbiljetten van
een betere uitvoering in overweging te
nemen'.' Het overleg tussen het
ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank leidde ertoe dat de
minister het denkbeeld van de bankdirectie overnam; er zou gestreefd
worden naar een ontwerp met een niet
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tijdgebonden afbeelding en beveiligd
met de modernste technieken.
Uit de voorbereidende werkzaamheden bleek snel dat de nieuw te ontwerpen biljetten beduidend duurder
zouden uitvallen dan een eenvoudige
herdruk. Het prijsverschil werd mede
veroorzaakt door de wens van de
Nederlandsche Bank de bestaande
voorraden te vernietigen, de nog circulerende biljetten versneld uit circulatie
te nemen en hen zo snel mogelijk de
status van wettig betaalmiddel te ontnemen. Al spoedig stapte men daar
vanaf. Zo schreef de bank eind 1967
aan de minister van Financiën:
'Wij achten het wenselijk de muntwas de Nederlandse leeuw gekozen.
biljetten van oud model deel te doen
Enschedé stelde voor om, in overleg
blijven uitmaken van de depots. De
met de papierfabriek Van Houtum &
(geleidelijke) vernietiging van de
Palm, het papier te voorzien van een
huidige voorraad van circa 210 miljoen tweetonig watermerk in doorlopende
muntbiljetten van oud model, welke op banen. De afstand zou daarbij zo
basis van een huidige kostprijs van
gekozen worden dat elk biljet tenminste
2,2 cent per biljet een vervangingswaarde één compleet watermerk zou bevatten.
van ruim ƒ 4,6 miljoen vertegenwoordigt, De bank stelde de minister voor om de
hjkt niet verantwoord, daar toch op
nieuwe muntbiljetten te voorzien van
deze voorraden slechts in buitengewone een doorlopende nummering, 'uitsluiomstandigheden een beroep zal worden tend bestaande uit machinaal-optisch
gedaan'.leesbare cijfers, met beide nummers
De minister wenste in eerste instantie op één regel en voorzien van een
controlecijfer'.'*
ondanks de hogere kosten op de ingeslagen weg voort te gaan. Hij verzocht
de Nederlandsche Bank de benodigde
De Muntcomniissie van 1968
stappen te zetten ten behoeve van het
In 1968 benoemde de minister van
ontwerpen van de nieuwe muntbiljetten Financiën een commissie ten behoeve
van ƒ 1 en ƒ 2 V, en de aankoop van
van het muntwezen. In deze Muntcomhet voor de ƒ 1 benodigde papier.
missie hadden vertegenwoordigers van
Financiën, 's Rijks Munt, PIT, EconoBegin juli 1967 leverde drukkerij
mische Zaken, de Nederlandsche Bank,
Joh. Enschedé en Zonen het ontwerp
de Nederlandse Bankiersvereniging en
af. Het was van de hand van W.Z. van
het Centraal Planbureau zitting. Doel
Dijk.' De ontwerpen van Van Dijk
was om een wetenschappelijke basis te
waren op de kleur na identiek. Op
de voorzijde stond het rijkswapen afge- creëren voor de toekomstige muntslag
beeld, gehouden door twee klimmende in Nederland en daarom was een van
de punten waar de commissie haar
leeuwen. Op de keerzijde was de uit
1965 stammende Van Brienenoord-brug oordeel over zou moeten uitspreken: in
afgebeeld. De biljetten zouden gedrukt hoeverre zal, wanneer het zilver op den
duur geheel door nikkel zal zijn verworden in Simultaanoffsetdruk in één
vangen,
nog behoefte bestaan aan het
doorgang met een nummering in boekdruk. Als volwaardig schaduwwatermerk aanleggen van een voorraad muntbiljetten.
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•watermerk klhnniende
leeuw, collectie C.BM

bijvoorbeeld ter voorziening in een ver- biljettenkwaliteit. Het auteursrecht zou
keersbehoefte uit hoofde van storing in daarbij aan de staat worden afgestaan.**
De definitieve offerte van Enschedé
de girostelsels, ter vervanging van
volgde in juni 1971.'
munten in perioden van oorlog of
oorlogsdreiging of anderszins. Zo ja,
tot welke bedragen en in welke coupures.' Het alternatief
In haar verslag steunde de commissie Verder dan deze offerte kwam het
de door Financiën en de Nederlandsche project niet. Op het ministerie was in
de tussentijd de wind uit een andere
Bank genomen besluiten. Zij stelde in
haar verslag dat tenminste moet worden hoek gaan waaien: in februari 1972 verzocht de minister de Nederlandsche
gezorgd dat ontwerp en drukmateriaal
Bank om het werk aan muntbiljet Bt^ig
gereed liggen en dat het aanbeveling
stil te laten leggen. Financiering van
verdient iets verder te gaan en over te
het nieuwe muntbiljet op lange termijn
gaan tot de geleidelijke aanmaak van
kon bij nader inzien toch niet worden
biljetten van een nieuw model.'' Wel
gevonden in de begroting. In plaats
stelde de commissie dat door de gelddaarvan had men op het ministerie
ontwaarding een gulden in 1990 qua
de oplossing gevonden in de uit te
koopkracht vergelijkbaar zou zijn met
een dubbeltje in 1939. Daarnaast achtte vaardigen: 'Wet houdende regelingen
zij het goed mogelijk dat bij calamiteiten bij bijzondere omstandigheden'. Op
geen sprake meer zou zijn van oppotten. grond van de uit deze wet voortvloeiende
besluiten kon het bij calamiteiten door
Het zilvergeld zou immers binnenkort
vervangen worden door nikkelen munten. de Commissarissen der Koningin uit
te geven noodgeld in productie worden
Het verslag van de commissie had
genomen in de vorm van ongegomde
tot gevolg dat de oplage beperkt werd
tot 60 miljoen rijksdaalders en 100 mil- postzegels. Bijkomend voordeel bij deze
aanpassing was dat de productiekosten
joen guldens. Hoewel er ondertussen
van
postzegels belangrijk lager waren
nog steeds geen officiële opdracht was
dan
die van muntbiljetten. De Nederverleend, verzocht Enschedé het
landsche
Bank werd hier verder niet
ministerie van Financiën op voorhand
meer
bij
betrokken.
Financiën gaf aan
om de nieuwe muntbiljetten in de
dat
zij
contact
zou
opnemen
met de
periode 1972-1979 te mogen drukken.
PTT
en
de
door
verschillende
partijen
Dan zou zij namelijk in staat blijven
gemaakte
kosten
zou
vergoeden.
aan eventuele drukorders van de Nederlandsche Bank of andere opdrachtgevers
De rol van het Nederlandse muntte voldoen.' C^onform dit verzoek
biljet blijkt vanaf dat moment te zijn
diende de minister van Financiën het
uitgespeeld. De ontwerpen model Bnig
programma in bij de Staf Civiele
gingen de verschillende archieven in en
Verdediging: 30 miljoen rijksdaalders
de muntbiljetten zouden nog vele jaren
en 50 miljoen guldens, te drukken in
in de kluizen van de Nederlandsche
de jaren 1972-1975 en eenzelfde hoeBank blijven. Het beeld van de Van
veelheid in de daaropvolgende periode
Brienenoordbrug ging echter niet ver1976-1979. De Staf Civiele Verdediging loren. Dat kwam later - bijna identiek
ging akkoord met het programma, en
aan het muntbiljetten-ontwerp - terug
in april 1971 kreeg Enschedé het
in de zomerzegel van 25 + 10 cent
verzoek van de Nederlandsche Bank
uit 1968, naar een ontwerp van
om een definitieve offerte te maken.
R.J. Draijer.io
Het formaat was bepaald op 76 mm x
In februari 1987 deelde het ministe130 mm en de biljetten moesten
rie van Financiën de Nederlandsche
gedrukt worden op papier van bankBank mee dat zij de zich in haar
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Catalogus muntbiljetten model Brug

f 2V2 (collectie GBM)
ontwerp
W. van Dijk
drukker
Joh. Enschedé en
Zonen
graveur
W. van Dijk
papierfabrikant Van Houtum & Palm
watermerk
naar links klimmende
gekroonde leeuw
voorstelling vz staatswapen
gehouden door twee
klimmende leeuwen
voorstelling kz lijnstructuur (golfdiagram) waaronder
registratiestrook

echolood waaronder
afbeelding boogbrugconstructie
hoofdkleur
groenbruin/groenbruin
druktechnieken offset (vz/kz simultaan)
formaat
76 x 130 mm
series/oplage niet van toepassing
data
niet van toepassing
handtekeningen niet van toepassing
circulatie
niet in circulatie
gebracht
strafbepaling geen

ƒ 1 (collectie GBM)
ontwerp
W. van Dijk
drukker
Joh. Enschedé en
Zonen
graveur
W. van Dijk
papierfabrikant Van Houtum & Palm
watermerk
naar links klimmende
gekroonde leeuw
voorstelling vz staatswapen
gehouden door twee
klimmende leeuwen
voorstelling kz lijnstructuur (golfdiagram) waaronder
registratiestrook

echolood waaronder
afbeelding boogbrugconstructie
hoofdkleur
blauwbruin/blauwbruin
druktechnieken offset (vz/kz simultaan)
formaat
76 x 130 mm
series/oplage niet van toepassing
data
niet van toepassing
handtekeningen niet van toepassing
circulatie
niet in circulatie
gebracht
strafbepaling geen
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DNB-ha 2.1/230: vernietiging muntbiljetten
model 1945 en model 1949
DNB-ha 2.1/246: vervanging muntbiljetten door
munten en Rapport Muntcommissie 1968, uitgebracht aan de minister van Financiën (mei
1970), 50-52
DNB-ha 2.1/247: ontwerp/besteUing nieuwe
muntbiljetten van ƒ 1,- en ƒ 2,50
25 + 10 cent, 7j}merzegel 1968 met
afbeelding Van
Brienenoürdhrng
Rotterdam.

kluizen bevindende voorraad muntbiljetten mocht gaan vernietigen." De
muntbiljetten werden in de periode
1 1 - 1 4 april 1988 in de vuilverbrandingsinstallatie te Duiven vernietigd:
een karwei van 130 ton, te weten
57.218.000 muntbiljetten iflVj
en
159.730.000 muntbiljetten a ƒ 1 met
een gezamenlijke waarde van
ƒ302.775.000.12
LITERATIJLIR

J.J. GROI.I.K Geschiedenis van het Nederlandse
bankbiljet (Bufisum 1991)
T. LANDSDAAL We praten over 130 ton De Florijn
juli 1988
Rapport Miintco?iimissie 196S uitgebracht aan de
minister van Financiën (mei 1970)

1. DNB-ha 2.1/247: De Nederlandsche Bank
(DNB) aan het ministerie van Financiën (MVF),
15 juni 1966.
2. DNB-num.verz. 747.1*14.93: DNB aan MvF,
20 december 1967.
3. DNB-ha 2.1/159: Bij de Bank was men er van
uitgegaan dat het ontwerp gemaakt zou worden door S. Hartz. Bij de overdracht van het
auteursrecht in een later stadium bleek echter
dat het ontwerp gemaakt was door W.Z. van
Dijk (1915-1994) graveur in dienst bij Joh.
Enschedé & Zonen OLZ). Van Dijk graveerde
onder andere ƒ 100 (1953), ƒ 25 (1947) en ƒ 5
(1966) en zomerzegels 1948 (6 en 20 cent);
1950 en 1951 (21/, en 10 cent).
4. DNB-num.verz. 747.1*14.93: Interne nota DNB,
C^hef Technische Adviesafdeling aan
Directeur-Secretaris, 26 september 1967.
5. Rapport van de Muntcommissie 1968, 2.
6. Rapport van de Muntcommissie 1968, 57.
7. DNB-ha 2.1/159: lEZ aan DNB, 20 november
1970.
8. DNB-ha 2.1/159: MvF aan DNB, 29 maart 1971.
9. DNB-ha 2.1/246: JF,7, aan DNB, 22 jun 1971.
10. Speciale catalogus van de postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen (Den Haag 1978
(37e druk) 115.
11. DiNB-ha 2.1/246: Interne nota DNB, 17 februari 1972.
12. DNB-ha 2.1/230: MvF aan DNB, 16 februari
1987
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Een onverwachte groet van Sint Mathurijn
De vondst van twee vormblokken en
een stempel voor devotiepenningen
Het verschijnsel komt tijdsonafhankelijk
Tegenwoordig is het heel normaal om
voor bij iedere religie.' Veel middelop reis te gaan. We trekken massaal
eeuwse pelgrimsroutes zijn in de loop
naar het buitenland om - bijvoorbeeld
- naar de Ronde van Frankrijk te kijken van de eeuwen blijven bestaan. Een
goed voorbeeld hiervan zien we als we
of de route na te rijden. Als we dit
zouden willen uitleggen aan onze
middeleeuwse voorvaderen, worden
we hoogstwaarschijnlijk slechts onbegrijpend aangekeken. Voor de gewone
mensen was een reis naar het buitenland in de Late Middeleeuwen namelijk
geen sinecure. Naast een gebrekkig
wegennet moesten zij het stellen zonder
goede kaarten en een rijdier viel ook
niet biimen ieders budget. Gespuis op
de wegen en onbekendheid met de
plaatsehjke situatie maakten de reis
niet alleen lastig, maar ook nog eens
gevaarlijk. Terwijl wij tegenwoordig
voor ons genoegen geheel ontspannen
op reis kunnen gaan en die vakantie bij
wijze van spreken van uur tot uur kunnen indelen, was het vroeger tamelijk
onvoorspelbaar wanneer - en zelfs óf de reiziger weer thuis zou komen.
Pelgrimage
Er was in het verleden een belangrijke
reden om tóch een gevaarvolle reis naar
onbekende oorden te ondernemen: de
wens om dichter bij het goddelijke te
zijn. Die hang naar het mystieke vindt
een climax op plaatsen waar relieken
van heiligen worden bewaard, zoals
Santiago de Compostela,' of waar zich
een wonder heeft voorgedaan, zoals de
negentiende eeuwse Mariaverschijningen
in Lourdes. Zo ontstond het verschijnsel bedevaart. Mensen trokken de
pelgrimsmantel aan en gingen op weg
naar een of meerdere heilige plaatsen.
Bedevaarten, pelgrimages, komen niet
alleen in de christelijke wereld voor.

JAN PELSDONTC

Twee vannblakkaï en
een stempel
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de twaalfde eeuwse Codex Cahxtinus
vergelijken met huidige pelgrimroutes.
In het laatste deel van deze Codex, De
Gids voor de Pelgrim,^ staan de hoofdroutes door Frankrijk naar Santiago de
Compostela beschreven.
Ook heden ten dage gaan mensen
op pad. Opvallend hierbij is, dat een
bedevaart tegenwoordig niet langer
puur religieus is. In sommige gevallen
is de pelgrimage een vakantiebesteding,
of is de reis zélf het doel: een manier
om jezelf tegen te komen en de innerlijke rust te hervinden. Net zo goed als
nu, gold vroeger dat de reiziger graag
een of meerdere objecten als aandenken of bewijs mee naar huis wilde
nemen. Niet zelden werden deze voorwerpen, zoals pelgrimsinsignes en
devotiepenningen, op de kleding
bevestigd om aan te tonen dat de bezitter een bedevaartganger was en om
hem te beschermen tegen onheil. Vanwege de grote vraag werden deze voorwerpen in de bedevaartsoorden in massaproductie vervaardigd, veelal van een
tin-lood legering.
Vondst
Naast Compostela zijn er tientallen
andere bedevaartsplaatsen te noemen,
zowel in het binnen- als in het buitenland. Aan deze hele bedevaartsgeschiedenis moest ik denken toen ik tijdens
het digitaal ontsluiten van de collectie
van het Geld- en Bankmuseum (C;BM)
onverwachts op drie mallen stootte.
Door het totaal ontbreken van documentatie, tastte ik in het duister over
de vondstomstandigheden. Het is zelfs
onbekend hoe de drie voorwerpen in
het bezit van het musrum zijn gekomen.
Vroeger zaten de blokken in de collectie
van Het Nederlands Muntmuseum,
waarschijnlijk komen ze uit de oude
bezittingen van het Muntcollegie. De
enige informatie die mij iets verder kan
helpen komt uit de objecten zélf.
Het is zelfs onbekend of de drie
objecten oorspronkelijk bij elkaar hebben

gehoord. Bij de twee blokken, van brons
of messing, mag een verband worden
verondersteld, maar voor het stempel
ligt dat gecompliceerder door de afwijkende vorm en het gebruikte materiaal:
ijzer. Het stempel is als zestiende-eeuws
te dateren, de beide blokken zijn zeker
een eeuw eerder in gebruik genomen.
Zowel de ijzeren stempel als de bronzen
mallen zijn gebruikt om in de uitgestoken vormen dunne metalen plaatjes
tot reliëfs te persen.
Opvallend zijn de op de blokken
door elkaar voorkomende religieuze en
profane afbeeldingen. Het is niet
ondenkbaar dat ze oorspronkelijk voor
religieuze / kerkelijke doeleinden zijn
gebruikt, om in een later stadium te
dienen voor het maken van - bijvoorbeeld - kinderspeelgoed. De grote
'Tudorroos' (afb. 27) komt rond 1600
meer voor. Wat verder opvalt zijn de
sieraadachtige voorwerpen op het
kleinste blok (afb. 32, 36, 37) die de
oudste van de serie lijken te zijn. Een
deel van de afbeeldingen is vernietigd.
Soms is dat gebeurd op een manier
waardoor de afbeelding nog wel zichtbaar is (afb. 4 en mogelijk 13), maar
een deel van het blok is bewust
herschapen in een kraterlandschap,
waarvan we nooit zullen weten wat er
mee is vervaardigd.
De belettering van het stempel
(ins en MA) is nieuwer dan die van de
blokken, waar een klein deel van de
afbeeldingen is voorzien van een
gotisch om- of opschrift. Op het grote
blok is één keer S - M te lezen, op het
kleinere blok tweemaal SAINT MATELIN.
Gezien de afbeelding (afb. 11) kunnen
de initialen S - M niet het veelgebruikte
Sancta Maria betekenen. Het ligt voor
de hand dat hier de heilige Mathurijn is
bedoeld, wat de connectie met het
andere blok nog verstevigt. Op het
grote blok staan nog twee penningen
met een tekst. Beide penningen zijn
helaas te slecht van kwaliteit voor een
goede ontcijfering.
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Relieken van Mathurijn zijn, behalve
Sint Mathurijn
Mathurijn (naamdag 9 november) leefde in Larchant, te vinden in de Sintvan het einde van de derde tot het begin Mathurijnkapel in Parijs. Voor zover ik
weet zijn er heden ten dage vier plaatvan de vierde eeuw."* Hij is geboren in
sen waar pelgrimstochten voor de
Liricantus, het tegenwoordige Larchant
heilige Mathurijn worden gehouden:
(Seine-et-Marne, circa 70 kilometer ten
om te beginnen natuurlijk in Larchant
zuiden van Parijs), in een tijd waarin
en verder in drie plaatsen in Bretagne,
christenen nog vervolgd werden. Zijn
waar hij 'Mathelin' of 'Matilin' wordt
vader was in dienst van de Romeinse
genoemd: Moncontour, Quelneuc en
keizer Galerius Maximianus (286-310).
Quistinic. Andere vereringscentra heb
Op zijn twaalfde werd Mathurijn in
ik niet ontdekt. In Moncontour, waar
het geheim gedoopt. Hij bekeerde zijn
ouders, werd op zijn twintigste priester ook een reliekbuste van hem wordt
bewaard, geldt Saint Mathurin als
en verrichtte een aantal wonderen. Hij
speciale beschermheilige van het vee.^
had de gave bezetenen te kalmeren en
Larchant was de belangrijkste en oudste
duivels uit te drijven. Later in zijn
vereringsplaats
van Mathurijn. De
leven kwam hij aan het keizerlijk hof
kapittelkerk
van
Larchant stond onder
terecht, waar hij de dochter van de
direct
gezag
van
de Nótre Dame in
keizer en latere vrouw van Constantius
Parijs
en
de
inkomsten
van de bedeChlorus, Flavia Maximiana Theodora,
vaartskerk
kwamen
dan
ook ten goede
genas van haar geestesziekte.
aan
die
kathedraal.
Mathurijn overleed in Rome. Na
De belangrijkste kenmerken van de
zijn dood zou hij zijn herrezen om
terug te keren naar zijn geboorteplaats, Mathurijn-verering zijn duidelijk zichtbaar op de tekening van een pelgrimsLarchant.' Waarschijnlijker is, dat zijn
insigne, die een goede hulp bleek bij de
stoffelijke resten op een gegeven
moment door vereerders naar Larchant determinering van de afbeeldingen van
zijn overgebracht: in de Middeleeuwen is er erg veel met al dan niet
vermeende stoffelijke resten van
heiligen gesleept. Pas in de tweede
helft van de negende eeuw werd
Mathurijns levensverhaal opgeschreven,
door de Benedictijner monnik Usuard
(t ca. 875), waarna de interesse in de
heilige weer toenam. In de Middeleeuwen was Mathurijn onder andere populair als beschermheilige voor zeelieden.
Van de enige duizenden in Nederland
teruggevonden pelgrimsinsignes, is bij
geen van alle een verband te leggen
met Sint Mathurijn.'' In Larchant is in
1988 een tentoonstelling gehouden met
als titel Larchant, 10.000 ans d'histoireJ
Voor deze tentoonstelling is onder
meer een uitgebreid onderzoek gedaan
naar de draagtekens van het bedevaartsoord. Het bleek dat in Frankrijk en
Engeland verscheidene Mathurijndraagtekens zijn teruggevonden.
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Pelgrimsimigue,
15e eeuw,
105 X 120 mm, hod,
collectie Archeologisch
Museum Sivt-Jan,
Angers.

de vormblokken. Voor de duidelijkheid:
het insigne is niet met een van de
onderzochte voorwerpen gemaakt.
Sint Mathurijn neemt een centrale
plaats in. In zijn linkerhand houdt hij
een bijbel vast, met een uitgedreven duiveltje en boeien, als teken voor genezen
geesteszieke mensen. Hij staat op de kop
van een gedrocht, aan zijn voeten zitten
Maximianus en Theodora geknield,
tussen de keizer en Mathurijn staat een
duivel. Het bovendeel van het insigne
wordt in beslag genomen door de reliekschrijn van Mathurijn, gehouden door
twee dragers met lange mutsen, met een
stadspoort op de achtergrond. De muts
van de voorste drager is afgepakt door
de figuur in de linker bovenhoek.
Rechtsboven een medaillon met het
hoofd van Christus. De tekst luidt:

te vervaardigen met de voorstelling van
Sint Mathurijn, een heilige die vooral
in Larchant en Bretagne is vereerd. In
combinatie met Franse teksten ligt een
Franse origine voor de hand. Een
terugkerend thema bij de afbeeldingen
van Mathurijn zijn de ketenen van de
geesteszieke mensen die hij heeft genezen.
Soms zijn ook keizer Maximianus en
Theodora afgebeeld, al dan niet in
combinatie met een uitgedreven duivel.
Met name de pelgrimage naar Larchant
nam in de late middeleeuwen een hoge
vlucht, terwijl de meeste volksdevoties
in Bretagne een jongere traditie hebben.
Het meest waarschijnlijk is dan ook dat
met de stempelblokken insignes voor
Larchant werden vervaardigd en dat de
blokken daar of in het Ile-de-France
(Parijs?) ontstonden en in gebruik waren.

SAINT MATULIN DE LARCH[AN] r.

Het stempel is moderner (zestiende
eeuws) en, blijkens de afgebeelde lelie,
waarschijnlijk ook uit Frankrijk afkomstig. Het stempel en de blokken hebben
waarschijnlijk niet dezelfde oorsprong.

Conclusie
De beide blokken zijn in de vijftiende
eeuw gemaakt, ondermeer om insignes

BESCHRIJVINGEN
Het 'stempel'

'/A'sticndc ecliïi',
hcrkojfist onbekend,
viog^elijk Noordwe.^i'rnnkrijk.
12S X 40 X 26 mm.
Collectie: GBM
hiv. 2983-022$

De spits toelopende onderzijde toont
aan, dat dit voorwerp in een blok kon
worden vastgezet. Qua vorm lijkt deze
mal op een stempel, maar de afbeelding
van drie afzonderlijke voorwerpen doet
vermoeden dat het hier eerder een mal

betreft, waarop penningen werden
gevormd die later werden uitgeknipt.
Het is onbekend of deze penningen op
beide zijden een afbeelding hadden.
Het gebruiksdoel is onbekend: de penningen 2 en 3 wijzen op een religieuze
context, maar de lelie van afbeelding 1
is daarvan afwijkend. De afkorting IHS
is uiteraard het Christusmonogram, de
afkorting van de Griekse vorm van de
naam Jezus en tegelijk van de middeleeuwse schrijfwijze Ihesus. De letters
MA staan voor Maria. De lelie of
fleur-de-lis is hét symbool van het
Franse koninkrijk en al wat daarmee
samenhangt.
De grote vormmal
Direct vallen de niet zuiver regelmatige
zijden van dit blok op. Verder wijst het
ontbreken van gietkanalen op eenzelfde
soort gebruik als de zojuist beschreven

DE BEELDENAAR 2004-(
262

Vijftiende eeuw, herkomst onbekend, waarschijnlijk Larchant of (de omgeving van) Parijs. 75 .v 10 x 16 mm
Collectie: GSM inv. 2983-0224
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mal. De voorwerpen die met dit blok
vervaardigd zijn, moeten bijna zeker
eenzijdig geweest zijn. Helaas zijn de
afbeeldingen door slijtage niet altijd
even duidelijk.

afbeeldingen van beide mallen doet vermoeden dat ze door dezelfde persoon
zijn vervaardigd. De roos (afb. 27)
toont gelijkenis met de medaillons,
gebruikt ter versiering van tinnen voorwerpen.'

De kleine vormmal
Opmerkingen: zie het voorgaande
blok. De vorm, de kleur en de soort

Vi/fiiemle eeuw,
herkojHst onbekend,
WiUirschijiiUjk
Liirchant of (de omgeving van) Parijs.
43 X 73 X 66 mm
Collectie: <:H.\I
inv. 2983-0223
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Afbeeldingen
1 Lelie in cirkel, 13 mm
2 IHS en afkortingsteken, takken aan
de onderzijde, in cirkel, 13 mm
3 MA en afkortingsteken, takken aan
de onderzijde, in cirkel, 13 mm
4 Kerkgebouw met oningevulde
afsnede, in cirkel, onklaar gemaakt
met twee putten(?), 22 mm
5 Maria met kind, zittend op gotische
troon, in - deels dubbele - cirkel,
27 mm
6 Aanziende heilige (bisschop?) met
kruisstaf in de linker hand en
geheven rechterhand, staand voor
gotisch gebouw of zittend op gotische troon, in cirkel, 23 mm
7 Aanziend borstbeeld van bisschop,
in cirkel, 24 mm
8 Aanziend borstbeeld van bisschop
tussen tak en kromstaf (?), in cirkel,
17 mm
9 Veelbladerige bloem, ca. 19 mm
10 Aanziende staande bisschop met
kruisstaf in de linker hand, tussen
bomen(?), in dubbele cirkel, 19 mm

11 Heilige staand naar links, voor zich
de geknielde Theodora met een
uitgedreven duivel bij haar hoofd,
tussen handboeien en de letters S M, in cirkel, 20 mm
12 Twee dragers met een reliek naar
rechts, tussen zich in een vaas met
twee oren, in dubbele cirkel, 21 mm
13 Onvoltooide afbeelding, in cirkel.
Mogelijk een mislukt ontwerp en
met een put onklaar gemaakt,
20 mm
14 Staande figuur naar hnks, met
kind(?) en uitwaaiende sleep(?), in
cirkel, waarschijnlijk onvoltooid
ontwerp, 24 mm
15 Tak met elf bladeren, 25 x 20 mm
16 Ongeïdentificeerd, met bollen versierd voorwerp, gelijkend op een
bot of vissenstaart, 31 x 10 mm
17 Staande Maria met kind in ovaal,
onduidelijke tekst, in ovaal,
19 X 15 mm
18 Ongeïdentificeerd, met bollen versierd voorwerp, gelijkend op een
bot of vissenstaart, 3 3 x 1 3 mm
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19 Aanziende heilige met opgestoken
rechter hand, onduidelijke voorwerpen in het veld, in cirkel, 24 mm
20 Maria(?) met kind, in driedubbele
cirkel, waarschijnlijk onvoltooid
ontwerp, 27 mm
21 Aanziende bisschop, onduidelijke
letters(?) in veld, in parelcirkel,
15 mm
22 Bisschop op gotische troon, over
binnencirkel en parelrand, in cirkel,
28 mm
23 Sint Mathurijn naar links, met in
zijn linkerhand een beker(?) en in
zijn rechterhand een bijbel, vóór
zich de geknielde Theodora naar
rechts, met opgeheven gevouwen
handen en een uitgedreven duivel
boven haar hoofd, de figuren doorbreken het omschrifi:: SAINT MATELIN, in dubbele cirkel, 28 mm

24 Staande figuur naar links, onduidelijk object in veld, in dubbele cirkel,
14 mm
25 Dennenappel, 6 x 4,5 mm
26 Buste van een heilige, daarboven
een reliekschrijn gedragen door
twee figuren naar rechts, in cirkel.
Buiten het penningoppervlak
bevinden zich vier strepen, mogelijk voor het centreren van de
afbeelding. Schuin boven de bovenste streep staat een zespuntige ster,
28 mm
27 Roos, circa 33 mm
28 De heilige Mathurijn, naar voren
staand onder een gotisch baldakijn,
met links de gekroonde keizer
Maximianus en Theodora met een
uitgedreven duivel boven haar
hoofd en rechts een geknielde
engel(?), in de afsnede een soort

DE BEELDENAAR 2Ü04-6
266

29
30
31
32
33

34
35
36
37

brug. De afbeelding doorbreekt de
binnencirkel en het omschrift:
SAINT - MATELIN, in cirkel, 3 3 mm
Oog, 1 1 x 5 mm
Oog, 14 X 5 mm
Kapitaal S, 12 x 12 mm
Hanger (maansikkel?), in het midden
dik, met omgebogen uiteinden, 26 mm
Staande figuur tussen handboeien,
in binnencirkel, parelcirkel en
cirkel, 16 mm
Zwaard met bolvormig uiteinde van
het gevest, 2 0 x 7 mm
Vat met stop(?), 13 x 10 mm
In elkaar gedraaide band, 25 mm
Hanger (maansikkel?), in het
midden dik, met omgebogen uiteinden, 17 mm
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Klein maar fijn
De Hollandse groot en halve groot van 1370
JANG.
STUURMAN

Kort geleden heeft het Geld- en Bankmuseum op een veiling een tot dusver
niet in de literatuur beschreven munt
uit het graafschap Holland kunnen
verwerven.' Het muntje was als volgt
omschreven:
'Holland, Willem van Beieren V
1350-1389. Groot +MONETAxDExHOLAXlxZELANDE/- GVILL- DVXxC-OMES-HOLA

Met begeleidende brief van wijlen
Prof Dr. H. Enno van Gelder. l,265g.
R4 Ruim zeer fraai.'

Groot, Willem V
emissie 1370, zilver

Vooral de wapenvoering op de voorzijde van dit muntje met zijn diameter
van 21 mm is opmerkelijk. Meestal
voert Willem V op zijn munten een
gevierendeeld wapenschild van BeierenHolland, met linksboven en rechtsonder de Beierse ruiten en rechtsboven
en linksonder de Hollandse leeuw. Op
dit stuk komt een gedeeld wapen voor
met links de Beierse ruiten en rechts
gedeeld twee leeuwen (van Holland en
Henegouwen) onder elkaar.
De kwalificatie R4 is niet overdreven:
het exemplaar is, voor zover bekend,
uniek, maar het was al wel eerder
gesignaleerd. De gememoreerde begeleidende brief wijst dat uit. Deze
briefis van 3 december 1979, de
schrijver ervan de toenmalige directeur
van het Koninklijk Penningkabinet
(KPK) dr H. Enno van Gelder en de
inhoud is belangwekkend genoeg om in
zijn geheel te citeren:

'De munt die u hier op 28 november
hebt achtergelaten is inderdaad niet in
Van der Chijs en andere handboeken te
vinden. De munt moet toegeschreven
worden aan graaf Willem V van
Holland en Zeeland (1350-1389) en
behoort waarschijnlijk tot een uitgave
van 1370: uit archivalische gegevens is
bekend dat in dat jaar een klein
aantal zilveren groten van het gewicht
van uw stuk zijn geslagen, maar tot nu
toe was daarvan geen exemplaar teruggevonden. Het betekent dan ook een
aanvulling van onze kennis betreffende
de munten van het graafschap Holland
in de veertiende eeuw. Mocht u er geen
prijs op stellen de munt te behouden,
dan zijn wij zeker geïnteresseerd om de
munt van u te kopen tegen een overeen
te komen prijs.'
De eigenaar heeft kennelijk besloten
het stuk niet aan het KPK te verkopen.
Het is daardoor uit het zicht geraakt en
pas nu weer, via voornoemde veiling,
boven water gekomen.
Van Gelder merkte op dat het
muntje niet in Van der Chijs en andere
handboeken wordt vermeld.- Tot voor
kort was er geen 'opvolger' van Van
der Chijs, ook niet voor Holland. Van
Gelder zelf heeft wel twee artikelen
aan het Hollandse muntwezen in de
periode 1350 tot 1434 gewijd, die in
1952 en 1959 in het Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde verschenen.^
Met andere woorden dateren deze
artikelen van vóór het bekend worden
van dit muntstukje. In 2000 heeft
J.J. Grolle een nieuw overzicht van de
muntslag van de graven van Holland
gepubliceerd, waarin het muntje evenmin vermelding vindt."* Ik merkte al op
dat het uit het zicht was geraakt.
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De vraag is hoe het muntje valt in te
passen in de van Willem V bekende
muntuitgiften. Over vondstomstandigheden wordt in Van Gelders brief niet
gerept. De informatie zal uit het muntje
zelf en het beschikbare bronnenmateriaal moeten komen. Van Gelder
oppert in zijn brief dat het muntje op
grond van zijn gewicht waarschijnlijk
in 1370 is uitgegeven. Hij voegt daaraan toe dat er blijkens archivalische
gegevens in dat jaar maar weinig zijn
geslagen. Dankzij Grolie zijn deze
gegevens gemakkelijk toegankelijk.
Het gaat om een Hollandse muntordonnantie uit 1370 en een verslag
van de afdracht die aan de muntheer
verschuldigd was over de op grond van
die ordonnantie geslagen munten. Dat
verslag dateert van 1373. De ordonnantie van 1370 schrijft als aan te munten
soorten voor een gouden schild en in
zilver een groot en een halve groot:
'Te weten, dat hij doen slaen zoude
een goeden gouden schilt goet ende
gerecht van goude ende van gewichte,
gelijck den ouden conincx schilt van
Vranckrijck voor XXXVJ grooten.
Ende silveren geit daer tegens goet
ende gave van alloye up zijn beloop,
dat zouden wezen grooten ende halven
grooten XXXVJ grooten voor den
schilt voorscr.''
Van der Chijs kende deze ordonnantie
ook al, maar niet de reeks aantekeningen
betreffende de Munt te Dordrecht in de
jaren 1370-1389. Het betreft verslagen
van onderzoek naar de inhoud van de
muntbussen. De uitslag vormde de basis
van een financiële afrekening tussen de
muntmeester, onder wiens verantwoordelijkheid de munten waren geslagen, en
de bezitter van het muntrecht, de muntheer. In dit geval was die muntheer
formeel graaf Willem V (1350-1389).
Maar vanaf 1358, het jaar waarin
Willem V krankzinnig werd verklaard,
was dit in feite zijn broer Albrecht die
sindsdien als zijn 'ruwaard' (regent)
optrad.

Bij het muntbusonderzoek stond
het financiële belang van de muntheer
voorop. Het diende allereerst om, aan
de hand van het aantal in die bus gedeponeerde stukken, de aan de muntheer toekomende sleischat te berekenen.
Ook werd het gehalte van de in de bus
gedeponeerde muntstukken onderzocht
door het trekken van essaaien. Als het
gehalte lager bleek dan een bepaalde
vastgestelde limiet, dan moest de muntmeester de muntheer een boete betalen.
Van Gelder heeft voor het eerst uit
deze verslagen geput. Nu we over de
volledige tekst beschikken kunnen we
zijn gedachtegang reconstrueren. Over
de op grond van de ordonnantie van
1370 geslagen groten en halve groten
zegt het verslag:
'Van der munten Tordrecht. In den
assaye die ghedaen wort van den finen
groten vand men in der bossen LX '/2 d
fijnre grote, valent elc d X. mare;
coemt tezamen V[ C. V. mare. Ende
men vand up de mare XV Sch. gr.
Mijne heere zei hebben van der mare te
sleischatte HIJ gr., facit X Lb. XX d. gr.'s
Men stelde vast dat de groten inderdaad fijn, dus van zuiver zilver waren.''
In de muntbus werden 60'/2 groten
aangetroffen. Die 'A is in dit verband
heel belangrijk. Het betekent namelijk
dat er inderdaad, zoals de ordonnantie
ook voorschreef, niet alleen hele, maar
ook halve groten zijn aangemunt. Er
werd tenminste één halve groot in de
bus gedeponeerd!" Nu men spreekt van
'finen groten', zonder onderscheid te
maken tussen hele en halve groten,
moet de halve groot van hetzelfde fijn
zilver als de hele zijn geweest.' Uit de
zin 'Ende men vand up de mare XV
sch. gr.' concludeerde Van Gelder dat
de groot een gewicht van 1,36 gram
had. Dat lijkt me terecht. De halve
groot moet dan de helft (0,68 gram)
gewogen hebben.'"
In 1952 en 1959 kon Van Gelder
nog geen muntsoort koppelen aan de in
de ordonnantie van 1370 bedoelde fijne
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groot." In zijn brief baseerde hij zijn
toeschrijving op het gewicht van het
getoonde exemplaar: 1,265 gram. De
zichtbare lichte slijtage van het exemplaar
in aanmerking genomen, is dat gewicht
zeer goed in overeenstemming met
het gewicht van 1,36 gram bij een
ongecirculeerd exemplaar uit de muntbus. Het gehalte is uiteraard minder
eenvoudig controleerbaar. Het muntje
'oogt' wel van hoog gehalte.'^ Bij
gebrek aan exacte gegevens hieromtrent
ben ik geneigd Van Gelders op het
gewicht gebaseerde koppeling van de
groot aan de ordonnantie van 13 70 te
volgen. Blijft nog de vraag welke halve
groot - die gezien het voorgaande ook
aangemunt moet zijn - erbij hoort.
Grolle heeft onderkend dat de ordonnantie van 1370 ook een halve groot
voorschreef. De door hem als de aan
deze ordonnantie gekoppelde halve
groot is echter niet van hetzelfde zuivere
gehalte als de groot."

1370. Het is heel verleidelijk deze koppeling te volgen.'"* De groot van 1370
en de directe opvolger daarvan, de
groot uit 1373 zouden dan hetzelfde
wapen voeren!
Tot slot nog dit: het muntje heeft
maar een diameter van 21 mm en het
is daarmee aanmerkelijk kleiner dan
de groot van 1373 en andere groten
die destijds in Holland circuleerden."
Gecombineerd met het voor een
dergelijk muntje naar Hollandse maatstaven van die tijd buitengewoon hoge
gehalte, leidt dit tot de veronderstelling
dat het muntje voor de export was
bestemd. Engeland, dé handelspartner,
waar ook het kleingeld van hoog
gehalte was, dringt zich daarbij op.'*

Educated guess
Het hier beschreven muntje lijkt de
groot van de Hollandse ordonnantie
1370 te zijn, zoals Van Gelder al
veronderstelde, terwijl de bijbehorende
halve groot van hetzelfde gehalte en de
Een extra argument om deze groot
aan de ordonnantie 13 70 toe te schrijven helft in gewicht nog moet worden
teruggevonden.' •'
ontleen ik aan het al gememoreerde
opvallende wapen: het komt ook voor
Mijn betoog bevat veel veronderop een groot die volgens Grolle is
stellingen en weinig zekerheden.
gebaseerd op een ordonnantie uit 1373, Mocht het door Hans Jacobi regeliets later dus. Grolle veronderstelt dat
matig gehanteerde begrip 'educated
deze wapenvoering terug valt te voeren guess' erop van toepassing zijn, dan zou
op de erkenning op 29 november 1370 het doel van dit artikel bereikt zijn. :,door de Duitse keizer Karel IV van
NOTEN
Albrecht als opvolger, als wettig erfgenaam van zijn broer Willem V Dat
1. MIINTENHANDEL K.\RF,L DE GEUS Veiling 17
zou echter wel betekenen dat de groot
(april 2004) lot 63.
2. P.O. \AN DER CHIJS De Munten der voonnalige
van 1370 na die datum is geslagen.
gi'aafschappen Holland en Zeelmnl, alsmede der
Grolle voert de door hem aan de
heei'lijkheden Vianen, Asperen en Heiikelmn, van
ordonnantie van 1373 toegeschreven
de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend
(Haarlem 1858).
groot op als opvolger van de groot van
3. H. ENNO VAN GELDEK Het Hollandse Muntwezen onder het huis Wittelsbach, Jaarboek
voor Munt- en Penningkiinde 39 (1952) 1-26 en
Jaarboek voor Mant- en Penningkiinde 46 (1959)
37-81.
4. J.J. ciROLLE De mnntslag van de graven van
Holland tot de Bourgondische unificatie in 14>4
(Amsterdam 2ÜÜ0).
5. VAN DER CHIJS 216 en GROLLE II 28-29 doeument 12: ordonnantie van 16 juni 1370.
6. VAN (iELDER (1952) vermeldt als vindplaats:
Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief),
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Registers van de Leenkamer, inv. Leenkamer
56B, 48-.')4. Sinds 1981 luidt het signatuur:
Archief Graven van Holland, inv. 1212,
48''-54 (vriendelijke mededeling J.J. Grolle).
Van Gelder heeft de inhoud daarvan verkort
weergegeven in zijn Bijlage 1. Het eerste
gedeelte daarvan (a en b) heeft betrekking op
getrokken essaaien en bepaling van de hoogte
van de sleischat van op grond van de ordonnantie van 1370 geslagen gouden schilden en
zilveren groten. Grolle geeft het verslag volledig weer met een kopie van de originele tekst
en levert ook de transcriptie in Grolle III,
p. 100. Hij dateert het verslag in 1373, na
20-26 juli,
7. De term 'fine' suggereert zuiver zilver. H e t .
hoogste gehalte, rwaalf penning fijn, zou dus
zuiver zilver, zonder bijmenging (geen
alliage) betekenen. Van Gelder vatte 'fine' zo
op (zie noot 14). Het ligt echter voor de
hand dat met 'fijn' het zogenaamde koningszilver (een gehalte van 23/24 fijn, oftewel
0,960) wordt bedoeld. Dit was het zilvergehalte dat in Frankrijk bij diens invoering
aan de Tourse groot werd voorgeschreven.
De ordonnantie van 1370 hanteert weliswaar
niet expliciet het begrip koningszilver, maar
in de Middeleeuwen werd niet alleen in
Frankrijk, maar ook in de Nederlanden
koningszilver als fijn zilver gerekend. Een
gehalte van 12 penningen koningszilver komt
overeen met een gehalte van 0,960.
Uitgaande van koningszilver moet men het
door Vm Gelder gehanteerde gewicht van
1,36 gram van de groot 1370 vermenigvuldigen met 0,960 = 1,302 gram om de hoeveelheid zilver in die groot te bepalen, wat
Cïrolle dan ook doet.
8. Uit 'valent eic d.x. mare' leiden Van Gelder
en Grolle af dat er 10 x ÓOV, mark, dus voor
605 mark aan groten zijn geslagen. Per mark
is er voor 15 Sch[ellingen] aan groten aangemunt. Een schelling is een hoeveelheid van
12; 15 X 12 = 180. Van Gelder en Grolle
komen tot een aanmunting van respectievelijk 109.000 en 108.900 stuks groten door
605 mark met 180 te vermenigvuldigen.
(605 X 180 = 108.900). Mij lijkt dat te kort
door de bocht. Van Gelder hield, zoals
gezegd, geen rekening met de halve groten.
Gevolg is wel dat de door Van Gelder en
Grolle genoemde aantallen geslagen hele
groten niet juist kunnen zijn. Hoe de verdeling tussen helen halve groten is geweest,
weten we niet, wel dat er ook halve groten
zijn geslagen. Zie Van Gelder (1952) 23 en
(1959) 71, in beide gevallen wordt wel de
groot genoemd, onder nummer 13, maar de
halve groot niet. Grolle heeft de halve groot
wel in zijn catalogusgedeelte opgenomen.
Grolle I cat. 17.6.3. Hij vermeldt bij de groot
een oplage van 108.900. Grolle I cat. 17.6.2.
Grolle merkt elders (Grolle IT, p. 29, noot 3)
op: 'De oplage van de halve groot wordt in
het essaai van juli 1373 niet apart vermeld,
doch kan verantwoord zijn in de daar wel

9.
10.

11.

12.
13.

vermelde fine groot'. Dat lijkt mij zeker (zie
verder noot 13).
Het verslag maakt immers geen onderscheid:
er wordt voor de hele en halve groten een
zelfde, zuivere gehalte vastgesteld.
Als volgt te reconstrueren: 180 groten per
mark (zie noot 8). In de tijd van Willem V
werd in Holland al de uit Frankrijk
stammende mark Troois gehanteerd. Een
mark Troois is ongeveer 245 gram, 245: 180
= 1,36 gram. In 1959 noemt Van Gelder datzelfde gewicht v.\N GELDI'.R (1959) 71 nummer 13. De halve groot, van hetzelfde
gehalte, moet dan wel de helft zo zwaar zijn
geweest: 1,36: 2 = 0,68 gram.
VAN GELDER (1952) 23, ondcr n r 13, opteert
nog voor VAN DER CHIJS VI.20 met een
vraagteken, In een noot merkt Van Gelder
daarbij op: 'Stukken, die met de gegevens
van de groten van 1370 en 1373 overeenkomen, zijn niet bekend. Wellicht moeten zij
gezocht worden in de slechts uit afbeeldingen in het Penningboeck van E. van
Houwelinghen (Leiden 1595) bekende stukken van der Ghijs VI, 20 en VI, 19.' In \'.^N
GELDER (1959) vermeldt Van Gelder alleen
dat de muntsoort niet bekend is. V.4N GELDER
(1959) 71 onder nr. 13.
Voorlopige analyse levert circa 0,850, dus
zeker veel hoger dan het gehalte dat voor
groten gebruikelijk was.
GROLLE onder 17.6.1 (gouden schild), 17.6.2
(groot) en 17.6.3. (halve groot). De aldaar bij
17.6,3 opgevoerde halve groot heeft een
gewicht van 0,895 gram, aanzienlijk meer
dan het theoretisch te berekenen gewicht van
1,36: 2 = 0,68 gram. Dat impliceert dat deze
halve groot nog elders ondergebracht moet
worden. Van de afbeelding bij 17.6.1 (groot
1370) zegt Grolle zelf al dat deze afljeelding,
die aan Van Houwelinghen (zie noot 11) is
ondeend, waarschijnlijk niet teruggaat op een
directe waarneming van de munt en vermoedelijk een reconstructie betreft van de
halve groot (catalogtis 17,6,3) die om
genoemde reden niet in de ordonnantie van
1370 past (zie ook noot 17).
Uit de archivalia is eveneens bekend dat in
1373 een nieuwe muntordonnantie is uitgevaardigd waarbij een groot werd voorgeschreven die evenveel zilver bevatte als
de groot van 1370, Uitgaande van zuiver
zilver zou dat 1,36 gram zijn, uitgaande van
koningszilver 1,302 gram (zie noot 7), Er
werd wel een lager gehalte voorgeschreven.
Van Gelder merkte in dat verband op dat aan
de ordonnantie van 1370 de bedoeling ten
grondslag lag een groot met eenzelfde zilverinhoud als de groot van 1370 aan te munten,
alleen werd besloten 'de technisch onuitvoerbare groot van fijn zilver te vervangen
door een zwaarder stuk van zilveralliage'
(VAN GELDER (1952) 8). De ordonnantie van
1373 koos voor een groot waarvan het gehalte
de helft was van de groot 1370 (6 penningen = 0,500, dan wel 0,480 [koningszilver])
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en het gewicht twee keer zo hoog (90 uit de
mark [Troois] = 2,72 gram). Zie CiROIXE I,
cat. 17.7.1 en II 30, document 13; zie ook
VAN CF.LDER (1959) 71, nr. 14. De groten
1370 en 1373 zijn ook aan elkaar te koppelen doordat een essaai uit 1376 van de op
grond van de ordonnantie 1373 geslagen
groot rept van 'groten die op de finekens
ghemaect waren' (r.ROLl.E III, p. 104),
een duidelijke verwijzing naar de fijne groot
van 1370. Het voert in dit kader te ver op
de eveneens zeer zeldzame groot van 1373
nader in te gaan.
15. Eigenlijk zou men moeten zeggen
'magerder': gros, zoals de Franse naamgever
uit 1266 heette, betekent immers 'dik'. De in
de vorige noot gesignaleerde groot uit 1373
beantwoordt veel meer aan het normale
beeld van de groot.

GROOT ASSORTIMENT:

óv^ife.
I

16. Vriendelijke mededeling Marcel van der
Beek. Jan Grolle schreef mij dienaangaande
op 27 oktober 2004: 'Ruw gewicht en zilverinhoud zijn net iets hoger dan de [Engelse]
sterhng 1351: nl van 1,17 gram a 0,925 (sterling zilver) = 1,082 gram zilver'.
17. Grolle meldde in dezelfde brief ook de toewijzing van de in dit artikel beschreven groot
aan de emissie 1370 als nummer 17.6.2 te
onderschrijven. Over 'zijn' nummer 17.6.3
merkte hij gelijktijdig op: 'de onder 17.6.3
afgebeelde halve groot 1370 moet wel het
duitje of kwart plak 1375 zijn: 17.5.3 B.
Gezien het ruw gewicht van 0,895 gram
beeft 1375 (B) een voorkeur boven 1374 (A)'.

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

MuntX er
en
edelmetaalhandel

• Gouden munten
• Bankbiljetten

Xw
L U T T E K E S T R A A T 31

TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE

FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

•«• Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR

DE BEELDENAAR 2004-6
272

Ontwerp voor Surinaamse munten
herontdekt?
Een vondst in de documentatiecollectie van het KPK
Een van de teksten die mij direct opviel
Door de fusie van het Koninklijk
Penningkabinet (KPK), Het Nederlands was een kopie van een brief van de
Directeuren van de Sociëteit van
Muntmuseum (HNM) en de numismatische verzamelingen van de Neder- Suriname aan de Staten-Generaal van
4 augustus 1762. Zij vragen daarin om
landsche Bank tot het Geld- en Banktoestemming om in de munthuizen
museum (GBM) heb ik na 21 jaar,
van
de Republiek guldens, zes stuiver6 maanden en 12 dagen weer vrij toestukken,
dubbele en enkele stuivers en
gang gekregen tot de collecties van het
penningkabinet. De munt- en penning- duiten te laten slaan. Alvorens in te
collectie van dit voormalige rijksmuseum gaan op dit specifieke verzoek eerst een
is natuurlijk nationaal en internationaal klein stukje Surinaamse muntgeschiedenis.
vermaard. Maar wat velen niet weten is
dat verschillende medewerkers ook een Vroegste (munt-)geschiedenis van
Suriname'
documentatiecollectie hebben aanOmstreeks 1500 waren de Spanjaarden
gelegd, waarin een schat aan gegevens
is opgeslagen, die inmiddels gebruikt is de eerste Europeanen die de noordkust
van Zuid-Amerika verkenden. Pas in
voor diverse publicaties of eenvoudig
1593 namen zij delen van deze gebieden
nog gebruikt kan worden voor verder
in bezit, om ze korte tijd later weer te
onderzoek en publicatie, i
verlaten. In 1613 bestond er in de
De documentatiecollectie bevat een
nederzetting Parambo aan de Surinamerijke schakering aan originele en
rivier een Amsterdamse handelsfactorij.
getranscribeerde documenten over
Doordat tussen 1630 en 1650 veel
munt- en penningkundige onderwerpen.
Engelsen afkomstig uit onder andere
Een van de rijkdommen in deze
Barbados zich vestigden in dit gebied,
collectie is een bundel manuscripten
werd de invloed van de Hollanders
verzameld door Jan van Borsselen,
steeds kleiner. De Hollandse kolonisatie
baron van Borssele en ter Hooghe.^
van dit gebied liep forse schade op toen
Van Borsselen was vertegenwoordiger
de Engelsen in 1635 Eort Willoughby
van de Eerste Edele (lees: de stadhouder) stichtten. In 1667 veroverden de
van Zeeland in de Staten-Generaal.
Zeeuwen onder leiding van Abraham
Hij heeft een aantal belangrijke docuCrijnsen dit fort, maar raakten het na
menten op onderwerp bij elkaar gebracht korte tijd ook weer kwijt. Uiteindelijk
en laten inbinden.
werd bij de Vrede van Breda in datzelfde
Gay van der Meer, conservator penjaar Suriname definitief aan de Nederningen van het KPK van 1960 tot 1988,
landers overgedragen. Door de krijgsheeft in 1983 uit deze bundel geciteerd
inspanningen van de Zeeuwen werden
voor haar artikel over de 1/4 en 1/8
de Staten van Zeeland met het bestuur
Zeeuwse zilveren dukaten.^ Bij het door- over dit gebied opgezadeld. In 1679
stelden zij voor Suriname voor
bladeren van deze bundel bleek echter
dat er veel meer interessante informatie ƒ 260.000 te verkopen aan de West
Indische Compagnie (WIC).* De formele
in zat. Snel was daarop de beshssing
verhouding tussen Suriname en de
genomen om samen met Van der Meer
Republiek der Zeven Verenigde Nedereen index op die bundel te maken.'*
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landen werd geregeld in het octrooi
van 23 september 1682. De bestuurders
van de WlC hadden al voorzien dat het
bestuur van dit gebied te zwaar zou
drukken op haar eigen exploitatie en
nodigden de stad Amsterdam en
Comelis van Aerssen van Sommelsdijck
uit ieder voor 1/3 deel partner te
worden in de nog op te richten Sociëteit
van Suriname. Het akkoord hierover
werd op 21 mei 1683 getekend.
De soevereiniteit over Suriname
kwam bij de Staten-Generaal. De
directie van de sociëteit werd samengesteld uit drie a vier vertegenwoordigers van elk van de drie partners. Zij
benoemden een gouverneur die in de
kolonie het oppergezag over de burgers
en militairen had, maar in belangrijke
zaken verplicht was de Raad van Politie
te raadplegen. Cornelis van Aerssen van
Sommeisdijk, heer van Sommelsdijk,
de Plaat, Bommel en Spijk, markies van
C^hatillon, baron van Besrière en Basois
(1637-1688) was van 1683 tot aan zijn
dood de eerste gouverneur van Suriname.
De eerste munten die in Suriname
hebben gecirculeerd moeten de Spaanse
8 realstukken en wat regulier zilvergeld
uit de Republiek zijn geweest. Bekend is
dat de inwoners in 1667 wegens een tekort
aan muntgeld waren overgegaan op het
gebruik van ruwe suiker. Bij resolutie
van 11 september 1669 werd vastgesteld
dat een pond suiker tegen een koers van
2 Nederlandse stuivers mocht circuleren.
Hoewel de waarde van suiker fluctueerde
heeft het nog tot omstreeks 1750 als
betaalmiddel dienst gedaan.

Piipcgaaie/ttluiren,
Suriïiavie

In 1679 waren door toedoen van
Johan Heinsius (gouverneur 1679-1680)
speciale koperen munten vervaardigd,
die naar de afbeelding op de voorzijde
'papegaaitjes' of (later) 'papegaaiduiten'
werden genoemd. Deze lokaal geproduceerde koperen munten werden
met het Plakkaat van 8 mei 1679 tegen
een oorspronkelijke waarde van 4, 2,
en 1 pond suiker, ofwel 4, 2, en
1 stuiver in circulatie gebracht. Hoewel
de Staten-Generaal dit muntgeld bijna
direct verboden, heeft gouverneur
Van Aarssen ze bij plakkaat van 6 april
1688 weer als duiten in omloop laten
brengen.
De volgende honderd jaar is van
muntproductie speciaal voor Suriname
geen sprake. Wei is bij besluit van het
'Hof van Policie en Crimineele Justitie'
van 19 mei 1761 kaartgeld ingevoerd.
Nieuwe stuivers voor Suriname
Scholten noemt dat onder Wigbold
Oommelin (gouverneur 1756-1768)
een missive aan haar Hoog Mogenden
(de heren van de Staten-Generaal) met
verzoek om geld te mogen slaan voor
de kolonie Suriname niet positief
beantwoord was. Hij meldt verder
'Echter werd door de Res(olutie) van
17-11-1763 goedgevonden om Stuivers
en Duiten - als pasmunt - te doen
slaan door de provinciale muntmeesters,
die deze munten moeten afleveren
tegen ¥4 stuiver en V4 duit per stuk'.^
De door Scholten vermelde missive
is waarschijnlijk de brief van 2 april 1761
die Boegheim op basis van het artikel
van 's Rijks Muntmeester J.W.A. van
Hengel uit 1940 noemt, maar waarvan
hij noch ik het origineel hebben
gevonden.** Dat hier op voorspraak van
de gouverneur en Raden van Policie en
Crimineele Justitie sprake was van een
heel ander ontwerp dan de ons bekende
koperen duitjes (Scho. 1437) wordt
duidelijk door de transcriptie in de bundel samengebracht door Van Borsselen.
Op de pagina's 247r-250v is het volgende
afschrift van de brief van de Directeuren
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van de Sociëteit van Suriname aan de
Staten-Generaal te vinden:'
'Hoog Mogende Heeren,
Wij hebben d'eere ter behoorlijker tijd
te ontfangen U Ho:Mo: seer gerespecteerde missive in dato 3 julij 1761
streckende tot geleide van U Ho:Mo:
Resolutie ten selven dage genomen op
een missive van Gouverneur en Raaden
van Politie en Criminele Justitie in
Suriname aan U Ho:Mo: sub dato 2
april daar bevooren afgevaardigt, daarbij om geallegueerde reedenen in
bedenken geevende off U Ho:Mo: tot
voorkominge van veele inconvenienten,
aan hun, onder U Ho:Mo: approbatie
niet souden gelieven te vergunnen, om
bij provisie voor een somma van 30.000
guldens aan contanten te laaten
munten, en welke missive U HoiMo:
hebben goedgevonden dat copielijk aan
ons soude worden toegesonden om ons
berigt en consideratien daarop aan U
Ho:Mo: te laten toekomen.
Omme waar aan Eerbiedigst te
voldoen, hebben wij d'eere van te seggen, ten volle overtuigt te sijn van de
noodsakelijkheid van een particuliere
Munt voor de Colonic van Suriname,
en omme aldaar en binnen die Colonic
te verstrekken tot een standpenning ten
dien eijnde deselve minder van alloij
maakende als de munte deeser Landen,
ten eijnde daar door te prevenieeren
den uitvoer van de munte deeser Lande
voor heen en altoos dcrwaards
gesonden, dog telkens door Engelse off
andere baatsugtige, van daar wceder na
haar Colonien off na elders getransporteert geworden, nietteegenstaande bij
Placaaten daartoe te Lande van den aan
beginne, dat de Colonic van Suriname
onder de besittinge van tegenwoordige
Eijgenaaren is gekoomen, gestatueert
is, dat na het Exempel van andere
Colonien de waarde van het geld met
2 5 percento soude worden verhoogd,
en den uitvoer van dien op poene van
confiscatie verbooden.

Des nietteegenstaande sijn de contemte
penningen van hier derwaards overgemaakt telkens weeder uitgevoert, en
speciaal door d'Engclschen men aldaar,
ter saake van den aanvoer van Paarden,
uijt haare Colonien, en welk Transport
van hier uijt Europa na derwaarts niet
wel kan geschieden moet dulden, in
soo verre dat de Regeeringe daar te
Lande sig genoodsaakt heeft gevonden
bij gebrek van silvcre speciën, papiere
geld te doen circuleeren 't geen aan
d'eene kant sujet is aan falsificatien en
aan d'andere kant door lang gebruijk
aan slijtage.
Wij souden dierhalven Ho: Mo:
Heeren, om reedenen in de missive van
Gouverneur en Raden aan U Ho: Mo:
in dato 2 april 1761 en aan ons bij
Hoogst derselver hier voorengemelde
Resolutie in 3 julij daar aanvolgende
toegesonden, in 't breedc geduceert,
meede van gedagten, en het met Cïouverneur en Raden eens sijn, dat een
muntslag omme voor off in de Colonic
van Suriname particulier privative als
een standpenning en omme aldaar
alleen gangbaar te sijn, wierde afgeslagen,
soodanig dat het een gulden stuk geen
hooger intrinsique waarde ter Munte
alhier, na aftrek van de muntslag daar
voor verschuldigt soude hebben als van
agtien goede Hollandse stuivers, dat
ook speciaal en voor al eenige kopere
duijtcn, enkele en dubbelde stuijvers,
mitsgaders ses stuijvers stucken souden
behooren te worden geslaagen tot soulaas van de gemeene man en schamele
gemeente om haar brood en andere
kleijne noodwendigheeden te konnen
koopen, waar van sij nu door de disette
van klijne geldspecien gedestitueert
sijn.
Deselve kleijne speciën souden egter
van soo veel ligter allooij moeten sijn,
dat 25 cnkelde stuijvers gedestineert
voor de muntslag van Suriname intrinsiquement niet meer soude sijn als het
beloop van de standpenning van deesen
Staat van een gulden stuk. De muntslag
daaren boven afgetrocken; off het geen
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het selve is en op een uitkomt dat deese
25 stuivers gedestineert voor de Colonie
van Suriname, in waarde niet meer souden valueeren als 20 van onse jeegenwoordige enkelde stuivers en volgens
die voet insgelijx de duijten, twee stuijvers
en ses stuijvers stucken na advenant.
En om beeter den uitvoer van dit
geld uijt de Colonie van Suriname te
preevenieeren, soude het selve behooren
gestempelt te sijn met het merk van
cVs beteekende Colonie van Suriname
off met soodanig ander merk als U
Ho:Mo: tot berijkinge van dit oogmerk
best en noodig souden oordeelen.
Ten eijnde wijders alle schaaden voor
d'onderdanen van deese Staat, alhier in
Europa, te preevenieeren door het slegter en minder alloij van deese guldens,
schellingen, twee en een stuijver
stucken, mitsgaders duijten, souden U
HoiMo: desnoodig vindende, komen
verklaaren, dat bij weeder invoer van de
gem: speciën in deese provinciën deselve
souden worden verklaart voor billioen
en d'ingeseetenen van deese staat verbooden deselve te ontfangen, op poene
so als U: Ho:Mo: in diergelijke gevallen gewoon sijn te statueeren.
Eijndelijk Ho:Mo: Heeren, omme van
een proeve te neemen souden wij U
HoiMo: bij deese eerbiedigst versoeken
van die goedheid te willen sijn van te
permitteeren, in conformitte van het hier
vorengem: alloij, off gehalte op de Munte
van deesen Staat te mogen doen slaan
eenige enkelde guldenstucken, schellingen
off ses stuijvers stucken mitsgaders dubbelde en enkelde stuijvers en duijten te
samen ten beloope van 30.000 guldens
bestempelt 't sij met het hier voorgem:
merk, off soodanig ander als U Ho:Mo:
sal behagen, met ordrc aan de respectieve
Muntmeesters omme onder preestatie
van Eede te moeten beloove, dat sij geen

Duit, Suriname, 1764

payement slaan, off munte sullen van het
alloij off gehalte hier voren vermeld,
anders dan alleen voor onse Sociëteit,
dat sij ook deselve payementen aan
niemand ter wereld dan alleen aan onse
Sociëteit leeveren off debiteeren sullen,
en voorts onder soodanige andere
poenaliteiten, als ten behoeve van
d'Oostindische Compagnie deeser Landen
in gelijke gevallen sijn gestatueert.
Waarmeede Ho: Mo: Heeren,
hoopende en vertrouwende aan U
Ho:Mo: beveelen, ten eijnde ons berigt
en consideratien aan U Ho: Mo:
op de hier vorengem: missive van
Gouverneur en Raden te laten toekomen te hebben voldaan, zullen wij
God Almagtig bidden etc.
Amsterdam, den 4. augustus 1762
(onderstondt)
U Ho:Mo: zeer dienstwillige en
onderdanige dienaren
De Directeuren van de Sociëteit van
Suriname
(was getekent)
A. Munter
Wm Roëll'
Naar aanleiding van een brief van de
gouverneur en Raden van Politie en
Criminele Justititie te Suriname van
2 april 1761 verzoeken de directeuren
van de Sociëteit van Suriname met
bovenstaande brief van 4 augusms 1762
de Staten-Generaal om toestemming om
voor een bedrag van 30.000 gulden een
standpenning van 1 gulden, maar vooral
ook koperen duiten, enkele en dubbele
stuivers en schellingen (zes stuiverstukken) te mogen laten slaan. De laatste
om de gewone man in de niet zeer welvarende gemeente brood en andere
kleinigheden te kunnen laten kopen.
Om te voorkomen dat de speciaal voor
Suriname gemunte stukken direct worden
uitgevoerd, stellen de gouverneur en
Raden van Politie en Criminele Justititie
voor de nominale waarde van de munten
gelijk te houden, maar de intrinsieke
waarde zo'n 25% te verlagen. Dus 25 van
de Surinaamse stuivers moesten evenveel
zilver bevatten als 20 stuivers geslagen
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in de provinciale munthuizen volgens de
instructie van 19 augustus 1670.'" Bovendien zouden de nieuwe munten volgens
dit verzoek voorzien moeten worden
met het monogram cVs, de afkorting
staande voor Colonie van Suriname.
De controleurs over het muntwezen,
de Raden en Generaalmeesters der Munt,
en als onderzoeker en publicist op
adviseerden echter desgevraagd negatief
het terrein van de vaderlandse muntop dit verzoek. Zij vreesden dat verwargeschiedenis met een gedeelde
ring zou ontstaan en dat toestemming
belangstelling voor de productiezou kunnen leiden tot een situatie waarin
techniek van munten en penningen.
door andere maatschappijen 'hetselve
- 14 februari 2004 - 30 juni 2004
versoek zoude worden gedaan, tgeen
als collega bij het Geld- en Bankdiend gepraevenieerd te worden'." Het
museum.
mag duidelijk zijn dat de Raden en
Generaalmeesters hier natuurlijk de
NOTEN
Verenigde Oost-Indische Compagnie
1. In de periode dat ik bij het KPK werkte
(voc) bedoelden.
(augustus 1977- oktober 1982), noch daarna
Van een productie van guldens, schelis het bestaan van deze collectie mij onder de
aandacht gebracht, anders dan in summiere
lingen, dubbele stuivers, enkele stuivers
verwijzingen in de literatuur.
en duiten met dit monogram is nooit
2. GBM documentaüecollectie (ex-KPK) D
iets gekomen. Raden en Generaalmeesters
20.037 (oud inv. 90).
adviseerden twee jaar later de beeldenaar 3. G. VAN DER MEER Emoties rond de kwart en
achtste zilveren dukaten van 1762 Jaarboek
te gebruiken zoals bekend van de duiten
voor Munt- en Penningkunde 70 (1983) 31-57.
beschreven door Scholten onder
4. D e index is inmiddels via de bibliotheek van
nummer 1437. Het is de verdienste van
het GBM beschikbaar en zal hoogstwaarschijnlijk te zijner tijd via internet beschikbaar komen.
L.M.J. Boegheim dat we van deze stuk5. Deels gebaseerd op L.M.J. B(5EGHEIM H e t
ken niet alleen de productiegeschiedenis
m u n t w e z e n in Suriname De Muntkoerier 24
maar ook de originele ontwerptekening
(1995) nr. 7, 4-9 en nr. 8, 4-8 (Een artikel
dat op mijn verzoek vanwege mijn bezoek
hebben getoond gekregen.
aan de Centrale Bank van Suriname te ParaMet dit kleine aanvullinkje op de
maribo in dat jaar is ontstaan).
muntgeschiedenis van Suriname dankt
6. H e t akkoord over deze verkoop werd bereikt
op 6 juni 1682 en op 6 januari 1683
de auteur dezes Hans Jacobi voor zijn
getekend. M.E. VAN OPSTALL Inventaris van
collegialiteit in de afgelopen 27 jaar.
het archief van de Sociëteit van Suriname
Een periode die qua werkverhouding
('s- Gravenhage, 1976) I.
voor beiden in drie verschillende fases
7. c;. SCHOLIEN Munten van de Nederlandse
Gebiedsdelen Overzee 1601-1948
{Amsterdam,
kan worden verdeeld:
1951) 172.
- 1 oktober 1 9 7 7 - 3 1 juh 1982
8. J.w.A. VAN HENGEL Geschiedkundige aanteeals collega bij Rijksmuseum Het
keningen betreffende den muntslag voor
Nederlandsch Wcst-Indië Jaarboek voor
Koninklijk Penningkabinet, toen
Munt- en Penningkunde 27 (1940) 1-42.
nog gevestigd aan de Zeestraat 71b
9. (iBM documentatiecoUectie (ex-KPK) D20.037,
te 's-Gravenhage.
247r-250v
10. Nationaal Archief (NA), Archief Generaliteits
- 1 augustus 1 9 8 2 - 1 3 februari 2004
Mundcamer (1.01.44), inv. 11, 306r- 2 0 8 v
als bouwer van een nieuwe museum11. N A , 1.01.44-24, 208v-209v Kopie: GBM
organisatie met tentoonstellingsdocumentatiecoUectie (ex-KPK) D20.037
251r-252v
faciliteit (Hans in Leiden, ik in Utrecht)
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M&nogram voor op
de nieuwe munten
voor de ^Colonie van
Suriname^

Ovalen en andere randverschijnselen
MARCEL Op Nederlandse munten uit de eerste
IER BEEK j^gj^ ^gj^ jg negentiende eeuw zijn
tussen de letters en sterren van het
randschrift vaak ovale veldjes zichtbaar.
In principe zijn het er vier, min of
meer regelmatig verdeeld over de
omtrek van de munt. Op de meeste
munten zijn echter niet alle vier ovalen
zichtbaar. Deze ovalen zijn geen fouten
of onvolkomenheden van de munt,
maar zij zijn met opzet aangebracht
door ovaalvormige holten in de randschrifcblokjes waarmee vóór het munten
het randschrift in de muntrand werd
geperst. Bij het beschrijven van de
randschriftblokjes in de collectie van
het voormalige Nederlands Muntmuseum
moest ik bekennen dat de betekenis van
de ovalen mij niet duidelijk was.'
Inmiddels hebben enkele documenten
in het archief van 's Rijks Munt licht op
de zaak geworpen.
Het bewerken van de muntrand
Tot halverwege de achttiende eeuw was
het bewerken van de muntrand in ons
land niet verplicht. Het uitstansen van
het muntplaatje en de druk van de
stempels tijdens het munten waren de
voornaamste factoren die de uiteindelijke vorm van de muntrand bepaalden.
Soms speelden ook andere zaken een
rol. Zo is bekend dat het justeren
(het op het juiste gewicht vijlen) van
muntplaatjes bij Zeeuwse rijksdaalders
vaak aan de muntrand plaatsvond.
In 1749 schreef de Staten Generaal
het 'kartelen' van de rand van gouden
muntstukken voor en in 1760 ook van
die van de grotere zilveren munten.^
Deze bewerking voerde men uit op de
muntplaatjes vóórdat ze werden
gestempeld. Het plaatje werd op een

kartelmachine tussen twee stalen blokken gebracht, waarbij de ruimte tussen
deze blokken zo smal was dat het
muntplaatje er strak tussen klemde.
Het ene blok stond stil, het andere
werd in parallelle richting verschoven
en nam daarbij het muntplaatje mee,
dat daarbij een rondgaande beweging
tussen de blokken maakte. De lengte
van de blokken was zo gekozen dat het
plaatje er weer tussenuit kwam na een
halve rondgang te hebben gemaakt. Op
dat moment had de ene helft van de
rand van het plaatje contact gemaakt
met het ene kartelblok, de andere helft
met het andere blok, zodat de gehele
rand met een van beide blokken in aanraking was gekomen. Aan de binnenzijde van de blokken was inwaarts een
kabelvormige gravure aangebracht, die
tijdens die rondgang in de zijkant van
het plaatje werd geperst. Hoewel men
destijds over het kartelen van de munt
sprak, noemen wij het resultaat tegenwoordig geen kartelrand, maar een
kabelrand.
Munten in de ring
De muntslag zelf zou voorlopig nog
plaats vinden op een schroefpers. Rond
het eind van de achttiende eeuw werd
de techniek hiervan aan de Parijse
Munt verbeterd, onder andere door de
technici Droz, Salneuve en
Gengembre. De nieuwe typen schroefpers maakten het veel makkelijker om
'in de ring' te munten, dat wil zeggen
dat het muntplaatje wordt gestempeld
binnen een nauwsluitende metalen
ring. Door de kracht van het stempelen
zet het plaatje iets uit en wordt de zijkant ervan tegen de gladde binnenkant
van de muntring geperst. De egaal
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gladde muntrand die hierdoor ontstond
werd destijds als bijzonder fraai ervaren,
maar de techniek had belangrijker
voordelen. Zo was de gladde rand erg
moeilijk na te bootsen, wat producten
van valsemunters makkelijk herkenbaar
maakte, terwijl ook gesnoeide munten
dadelijk opvielen. Ook een (rechtopstaand) gekartelde muntrand werd
met deze techniek mogelijk gemaakt
door gebruik te maken van een
gekartelde muntring.
Noodzakelijk voor het munten in de
ring was een nieuwe techniek voor de
invoer van muntplaatjes in de muntpers. Deze vond men in het zogenaamde
'handje': een metalen schuifje met een
halvemaanvormige rand, waarmee het
muntplaatje over een glad vlak in de
holte van de muntring werd geschoven.
Het muntplaatje kwam daarbij plat op
het onderstempel terecht dat onderin
de muntring geplaatst was. In die
positie werd door het krachtig neerdalen van het bovenstempel de
beeldenaar aangebracht.
De slijtrand
De techniek van het munten in de ring
kon worden gecombineerd met het
aanbrengen van een verdikte rand aan
het muntstuk, de zogenaamde slijt- of
stapelrand. Voor zo'n rand werd op een
draaibank een cirkelvormige uitsparing
in het muntstempel aangebracht. De
slijtrand voorkwam het afslijten van de
beeldenaar en zorgde voor stapelbare
muntstukken. Als niet 'in de ring', maar
'op de losse stempel' wordt gemunt kan
zo'n slijtrand niet goed worden
gevormd door het ontbreken van een
fysieke begrenzing tijdens het persen.
Nu bevindt zich bij munten met een
slijtrand een relatief groot gedeelte van
het metaal langs de verdikte rand.
Zonder speciale voorzorg zou deze
hoeveelheid metaal tijdens de muntslag
vanuit het midden van het muntplaatje
naar de rand toe moeten worden
geperst. Dit vereist een krachtige en

langdurige perskracht, dus zware apparatuur en snelle slijtage van muntpers
en muntstempels.
Om deze metaalverplaatsing tijdens
de muntslag te voorkomen kan het
muntplaatje van tevoren worden
"opgezet'. Dat wil zeggen dat al vóór
de muntslag de rand van het muntplaatje wat dikker werd gemaakt dan
het middengedeelte. Dit opzetten
gebeurde op dezelfde machine als voor
de randkarteling werd gebruikt, maar
dan met blokken waarop geen gravure
was aangebracht. Men sprak destijds
dan ook wel van een 'blinde karteling'.
Door de afstand tussen de blokken iets
kleiner te maken dan de diameter van
het muntplaatje wordt dit tijdens zijn
rondgang wat samengeperst en ontstaat
een verdikte rand.
Het randschrift
De nieuwe munttechnieken werden in
ons land ingevoerd onder de regering
van koning Lodewijk Napoleon. De
Utrechtse Munt ontving hiertoe een
aantal moderne Franse muntpersen.
De nieuwe munten met de afbeelding
van de Koning van Holland zouden in
de ring worden gemunt en een slijtrand
krijgen. Vanaf 1808 werd tevens
geëxperimenteerd met het aanbrengen
van een randschrift, waarvoor de
verdikte muntrand voldoende ruimte
bood. Een randschrift werd, op dezelfde
manier en op dezelfde machine als de
eerder beschreven 'karteling', vóór de
muntslag op de rand van het muntplaatje aangebracht door in de zijkant
van de kartelblokken geen kabel te
graveren, maar een opwaartse tekst in
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R/iml van y-^itlcleitstnk
1823, Brimèl

te persen. Men spreekt in dit geval van beperkt bleef tot één tekstregel en één
potloodschets. De tekstregel komt voor
randschriftblokken. De machine die
in een brief die Inspecteur Essayeur
al deze ftincties verricht (het kartelen,
Generaal W.A.A. Poelman op
het opzetten van de rand en het
aanbrengen van een randschrift) noemt 25 augustus 1821 richtte aan Marie
Joseph Desaint, de technicus van
men meer algemeen een randerings's Rijks Munt te Brussel. Deze laatste
machine.
heeft dan juist eigenhandig de
Bij het kartelen werd al aangegeven
randeringsmachines voor het Brusselse
dat de helft van de rand van het muntmunthuis vervaardigd.'' Om deze
plaatje in aanraking komt met het ene,
apparatuur te beproeven zijn enkele
de andere helft met het andere kartelkoperen muntplaatjes ermee van een
blok. Ingeval van randschriftblokken
randschrift
voorzien. Die plaatjes stuurt
zijn beide dan ook slechts verantwoorDesaint
ter
beoordeling naar Utrecht,
delijk voor de helft van de tekst. Voor
vanwaar Poelman hem zijn oordeel
de negentiende-eeuwse munten van
het Koninkrijk betekent dit dat het ene zendt. In dit bericht komt de enige
schriftelijke verwijzing naar de randblokje ' * GOD * ZY' instempelt en
ovalen voor die mij bekend is; Poelman
het andere ' * MET * ONS .'J
Bij onze Koninkrijksmunten met een spreekt hierin namelijk over 'het ovaal
in relief (een der punten dienende om
randschrift spelen achtereenvolgens
het stuk midden in den ring te plaatsen)'.
twee technieken een rol: eerst wordt
Als men dan bedenkt dat de inwaartse
het muntplaatje tussen randschriftovale uitsparingen in de randschriftblokken geperst, waarbij het wordt
blokjes op het muntplaatje vier uit'opgezet' en gelijktijdig het randschrift
stekende nokjes moeten hebben achterontvangt, en daarna wordt het plaatje
gelaten wordt een en ander duidelijk.
'in de ring' gemunt in een gladde
Het
muntplaatje moest in het verbeterde
muntring. Tijdens dat munten wordt
type
muntpers door het handje binnen
de bewerkte rand van het muntplaatje
de
muntring
worden geschoven. Dit
door de uitzetting met kracht tegen de
proces
diende
in de meeste gevallen,
muntring geperst. Het gevolg hiervan
liefst
altijd,
goed
te verlopen. Bleef
is dat de inwaarts aangebrachte randhet
plaatje
half
op
de rand van de ring
schrift-letters wat vervormen en hun
liggen
dan
werd
slechts
een deel ervan
randen wat overhellen. Zolang niet met
gestempeld
en
ontstond
een zogenaamd
bijzonder grote kracht wordt gemunt
'petje'
dat
niet
door
het
automatische
is dit effect niet storend. Hierbij moest
mechanisme
kon
worden
verwijderd
worden gezocht naar een tussenweg
waardoor
de
muntpers
vastliep.'
Om
waarbij enerzijds de gravure van de
dit
te
voorkomen
werden
de
muntmuntstempel voldoende opkwam en
plaatjes relatief klein gesneden zodat
anderzijds het randschrift niet te erg
zij makkelijk binnen de muntring
verflauwde. Over het algemeen lette
men in de eerste helft van de negentiende gleden. Door dit verschil in diameter
kwamen zij natuurlijk vaak excentrisch
eeuw wat meer op het randschrift en
te liggen hetgeen ook een excentrisch
wat minder op de beeldenaar; in de
geslagen muntstuk opleverde. Daar
tweede helft van de eeuw lag deze
lag
nu de taak voor de vier nokjes:
voorkeur andersom.
zij zorgden voor een gelijkmatige
afstand tussen het muntplaatje en de
De nokjes
muntring, zonder gevaar te lopen dat
Gewapend met deze kennis kunnen wij het muntplaatje op de rand van de
de nieuwe informatie over de randmimtring bleef hangen.
ovalen te lijf, die overigens tot nu toe
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Als illustratie hiervan mag een potloodschets van iets later tijd dienen, die
voorkomt op de achterkant van een
brief gericht aan FJ. baron van
Heeckeren van Brandsenburg, waardijn
van het Utrechtse munthuis. Van
Heeckeren stond in zijn tijd bekend als
een niet onverdienstelijk schilder en
tekenaar. Op een aantal aan hem
gerichte documenten vindt men schetsen en tekeningen van zijn hand. De
schets die hier bedoeld wordt, laat
duidelijk een muntring zien, waarbinnen
zich een muntplaatje bevindt met langs
zijn rand vier nokjes.
De brief die de schets tot ondergrond
diende, dateert van 21 maart 1842.
Dit valt juist in een tijdvak dat muntapparatuur volop in de belangstelling
van de muntbeambten stond, en zeker
van de waardijn die voor deze machinerie verantwoordelijk was. Van de muntpersen van het fabrikaat Uhlhorn was
namelijk recent een nieuwe versie ontwikkeld. Hierbij was onder andere het
invoermechanisme van de muntplaatjes
verbeterd. Deze verbetering moet het
aanbrengen van de nokjes overbodig
hebben gemaakt: op de proefstukken
die in 1841 in Grevenbroich ter beoordeling van de werking van de vernieuwde
Uhlhorn persen zijn vervaardigd komen
geen randovalen meer voor.^

dat het niet om Utrechtse stukken gaat.
De Brusselse muntpersen, die Desaint
'in huisvlijt' vervaardigde, hadden waarschijnlijk toch niet de kracht van de
Franse machines die in Utrecht stonden
opgesteld. Als gevolg van die mindere
perskracht vertonen de meeste Brusselse
muntstukken zowel een wat flauwer
reliëf van het portret op de voorzijde
(vooral zichtbaar aan 's Konings bakkebaard die niet volledig is opgekomen)
als een duidelijk zichtbaar stel ovalen
op de muntrand, die tijdens de muntslag onvolledig zijn weggedrukt.
De randovalen zijn dus te koppelen
aan de technisch nog onvolkomen
werking van het invoermechanisme van
muntplaatjes dat voorkwam bij de
muntpersen tussen rond 1800 en rond
1850. Zij komen voor op de in Nederland geslagen franc-munten, waarvoor
in 1812 Parijse Gengembre-muntpersen
naar Utrecht waren overgebracht. Ik
vond ze niet op de strooipenning van
1814, die in de ring gemunt is op een
van diezelfde Gengembre-persen met
behulp van muntringen uit de Franse
tijd.^ Op diezelfde persen zijn ook de
meeste grote zilverstukken op naam
De ovalen
van Willem I geslagen, zodat ook daar
Snel nadat de nokjes hun taak hadden
randovalen op voorkomen. Op de
volbracht werden zij geruisloos
proefstukken van het drieguldenstuk
geëlimineerd. Tijdens de muntslag
van
1817 komt zelfs een dubbel aantal
wordt immers de zijkant van het muntovalen
voor, en wel aan weerszijden van
plaatje met kracht tegen de muntring
elke
ster
in het randschrift. De muntgeperst. De nokjes verdwenen hierbij
schroeven
van 's Rijks Munt te Brussel,
en alleen hun ovale omtrek bleef
door
Desaint
geheel naar voorbeeld
zichtbaar; soms wat meer en soms wat
van
Gengembre-persen
vervaardigd,
minder duidelijk, afhankelijk van de
zijn
boven
al
ter
sprake
gekomen.
Men
kracht waarmee was gemunt. Illustratief
treft
de
ovalen
ook
aan
op
de
proefvoor dit laatste zijn de guldens en voorstukken ter grootte van een guldenstuk
al de drieguldens die onder Willem I
die in 1821 op Uhlhornse muntpersen
in Brussel zijn geslagen. Vaak kan men
hiervan, al zonder de keerzijde met het zijn geslagen.^ Waarschijnlijk zijn bij de
beproeving van de persen normale
muntteken te hebben bekeken, zeggen

DE BEELDENAAR 2004-6
281

RuTitischrifthlokje voor
3-guldaistukkeii
Witlew I met ovale
holte
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Utrechtse muntplaatjes gebruikt, die
al van nokjes voorzien waren.
Vóór de overkomst van de Gengembrepersen heeft de Utrechtse Munt korte
tijd de beschikking gehad over muntschroeven van het fabrikaat Salneuve,
die in 1808 zijn aangekocht. Ook deze
apparaten blijken dezelfde problemen te
hebben gehad met de invoer van de muntplaatjes, want op de zilveren proefstukken
die hierop zijn geslagen (met jaartal 1808)
komen de randovalen eveneens voor, zij
het dan eerder cirkelvormig.' Op de bronzen exemplaren trof ik ze echter niet aan.
De aanmuntingen onder koning
Lodewijk Napoleon hebben zich beperkt
tot gouden en zilveren dukaten die niet
in de ring geslagen werden. Voor randovalen moet men daarom zoeken op de
proefinunten van de nieuwe gulden-serie.
Bij het slaan van de kleine oplage van deze
stukken zijn de muntplaatjes mogehjk
handmatig in de muntpers ingebracht; in
ieder geval heb ik op één uitzondering
na geen ovalen in de muntrand aangetroffen. De uitzondering betreft het
21/2-guldenstuk 1808 (Schulman 136).
Het is mij niet bekend waarom juist bij
deze proefaanmunting de nokjes-techniek
wei is toegepast.
Het tijdstip dat de ovalen van de muntrand verdwijnen is niet precies aan te
geven. In 1842 werd begonnen de oude
Uhlhorn-persen van de Utrechtse munt
aan de nieuwste verbeteringen aan te

passen. In maart 1843 kon het eerste
gereviseerde exemplaar in gebruik worden
genomen. In 1845 zijn de oude
Gengembre-persen afgedankt en werkte
het bedrijf enkel nog met Uhlhornpersen. Rond 1847 tenslotte waren alle
Uhlhoms hetzij gereviseerd, hetzij
recent van het verbeterde model aangeschaft. Het is niet aannemelijk dat in die
tijd nog randschriftblokjes met ovalen
zijn gemaakt. De laatste periode waren
die overigens eerder ruitvormig dan
ovaal van vorm. De oude randschriftblokjes blijken echter nog wel enige tijd
in gebruik te zijn gebleven, waardoor
wat langer dan strikt noodzakelijk muntstukken met randovalen ter wereld zijn
gekomen. De jongste munten met ovalen die bij Laurens Schulman zijn aangetroffen, droegen het jaartal 1853.
Met dank aan Hans Jacobi voor het onderzoeken
van de collectie van Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet op het voorkomen van randovalen en het bespreken van deze materie.
NOTEN
1. M.L.F. VAN DER BEEK De muntslag ten tijde van
koning Willem I (Utrecht 1997) 211; M.L.K VAN
DER BEEK De miintslag ten tijde van koning
Willem ƒƒ (Utrecht 1999) 264.
2. Resoluties van de Staten Generaal, 1 augustus
1749 en 3 november 1760.
3. Regelmatig komt men muntstukken tegen
waarop het randschrift niet correct is overgekomen. Er is dan meestal overlap ontstaan
tussen de tekst van de twee blokjes, zoals GOD
* ZY •*• MET * ONS • . , waarbij de ster vóór
GOD terecht is gekomen tussen ONS en de
eindstip. Of de twee randschriftblokjes waren
niet recht boven elkaar bevestigd, of de afstand
tussen beide blokjes was te ruim ingesteld. In
het laatste geval werd het muntplaatje tijdens
de bewerking niet voldoende strak tussen de
blokjes ingeklemd, 'slipte' het wat en maakte
de cirkelbeweging niet rond.
4. M.L.E V/\N DKR BEEK De oprichting van het
Nederlandse munthuis te Brussel Geld van de
Koning-Kooptiian (Brussel 1997) 80.
5. Zie voor een afbeelding van een vroeg petje:
IL4NS JACOBI / BERT VAN BEEK Geld van het
Koninkrijk (Amsterdam 1988) 28.
6. Schulman 517; VAN DER BEEK (1999 Willem II)
79.
7. M.E.F. \'AN DER BEEK Onbeschrijflijk is het
genoegen - de portretdukaat van koning
Willem I De Beeldenaar 26 (2002) 267.
8. Schulman 277.
9. Schulman 160.
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De niet-bestaande muntplaats
Gansoijen
Hermans: 'Waalwijk of liever Gansoijen
Onlangs verscheen in De Beeldenaar
had in de vijftiende eeuw een aaneen bijdrage over valsemunterij in de
merkelijken muntslag, alwaar veel geld
Late Aliddeleeuwen, waarin onder het
is gemunt.' Hij vervolgt met enige
kopje 'Waalwijk' ook gewag werd
gemaakt van de muntplaats Gansoijen.' mededelingen over de heerlijkheid
In de bekende overzichten van plaatsen Waalwijk om daarna op te merken dat
bij gebrek aan een schriftelijke bron
waar binnen de huidige Nederlandse
grenzen ooit munten zijn geslagen wordt voor het muntrecht van Waalwijk deze
activiteit elders gesitueerd moet worden:
Gansoijen echter nergens genoemd.'Men moet dit regt dus van elders
Bronnenkritiek leidt dan ook al gauw
tot de conclusie dat in Gansoijen nooit zoeken'. Hij komt tot de conclusie dat
Waalwijk en Gansoijen in de vijftiende
aantoonbaar munten zijn geslagen. De
eeuw wel in een hand verenigd geweest
vermelding van deze plaatsnaam in het
moeten zijn onder het geslacht Bredegenoemde artikel is terug te voeren op
de onjuiste interpretatie in oudere lite- rode."* In een privilegebrief van 1400
ratuur van een bepaalde passage in laat- wordt geen vestigingsplaats genoemd er is slechts sprake van een munthuis
middeleeuwse teksten.
De Brabantse archivaris en historicus 'van onsen landen van Waelwijk ende
andersins ons toebehoorende'.' VerC.R. Hermans (1805-1869), medevolgens
stelt Hermans vast: 'In muntoprichter van en drijvende kracht achter
ordonnantiën
is mij nimmer de naam
het Provinciaal Genootschap van
van
Waalwijksche
munt voorgekomen,
Kunsten en Wetenschappen in Noordmaar
Gansoijensche
geldstukken waren
Brabant, publiceerde over uiteenlopende
in
de
laatste
helft
der
vijftiende eeuw
onderwerpen uit de geschiedenis van
vrij
gemeen',
om
daarna
een opsomming
zijn provincie en besteedde daarbij
te
geven
van
diverse
van
zulke versoms ook aandacht aan numismatische
meldingen
in
aan
een
manuscript
onten geldhistorische zaken.^ Zo schreef
leende evaluaties van Maximiliaan en
hij in 1840 over Noord-Brabantse
Maria uit de periode 1478 tot 1493.''
muntplaatsen en in 1846 over niuntEchter, waar Hermans in de lopende
evaluaties; in 1860 publiceerde hij een
tekst 'Gansoijen' schrijft, luidt die
catalogus van de verzameling munten
naam in zijn opsomming plotseling
van het Genootschap en ook in zijn
'Ganoijen'. In een voetnoot licht hij
'Noord-Brabantse Oudheden' komen
dit
verschil toe zonder ook zelfs maar
soms numismatische aangelegenheden
een
begin van een verklaring te geven:
aan de orde. Hermans onderhield ook
contact met Van der Chijs en deze
maakte voor het deel over Brabant van
zijn grote standaardwerk over middeleeuwse munten ook dankbaar gebruik
van Hermans' al dan niet in druk
verschenen werk.
In zijn bijdrage over de muntplaatsen
in Noord-Brabant (1840) betoogt

ARENT POL

Jmigdam\ Waal-wijk,
circa 1395
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ken waren [...] vrij gemeen.' De oplossing van het probleem wordt door
Hermans zelf al aangereikt - hij signaleert in de al genoemde voetnoot ook
zelf het probleem, maar hij volhardt in
zijn uitleg. Achteraf bezien is duidelijk
dat de lettervormen in het laat-middeleeuwse manuscript Hermans parten
hebben gespeeld en een correcte lezing
in de weg hebben gestaan. Maar dat
'In het manuscript staat op al die
ook de tegenwoordige lezer van
plaatsen Ganoyen, doch het lijdt geen
twijfel of hier wordt Gansoijen bedoeld'. Hermans' weergave niet altijd meteen
Munten van de heerlijkheid Waalwijk de goede oplossing bereikt, mag blijken
uit het feit dat in eerste instantie in de
zijn uiterst zeldzaam: er is slechts één
aanduiding Ganoyen de plaatsnaam
denominatie bekend, in niet meer dan
Genua werd vermoed. Al snel bewees
twee exemplaren. Deze dubbele groot
zich echter weer de waarde van het
of jangelaar op naam van Jan van
Brederode dateert van ca. 1395, geslagen intercollegiale contact op een instituut
naar een Vlaams voorbeeld uit 1386; in met vakgenoten: toen het geval bij de
koffie ter sprake werd gebracht, zag
1387 wordt als heer van Waalwijk nog
Hans Jacobi onmiddellijk dat in
een Willem van Brederode genoemd,
Ganoyen de gebiedsnaam Savoyen
in 1400 is dat Jan van Brederode. De
verstopt
zat. Zijn parate kennis op dit
toeschrijving van dit munttype aan
punt
was
overigens gebaseerd op de
Waalwijk berust op de afbeelding van
recente
bewerking
van een gedrukt
het Brederodewapen en de omschriften
koersboekje
uit
1549.'
In Nederlandse
jOHannes DKI C;RAC;IA Dominvs DE
schatvondsten
worden
munten uit
BREDERODE r e s p . MONETA BREROEDE
Savoye ook inderdaad zo nu en dan
en op het feit dat in een privilegebrief
aangetroffen.
van heer Jan uit 1400 sprake is van
aanmuntingsactiviteit in Waalwijk.'
Het is niet duidelijk of Hermans al
Het ene exemplaar van deze jangelaar
snel begreep dat hij verkeerd had
stamt uit de vondst Luik 1921 en berust gelezen, maar in zijn uitgave van de
nu in het Penningkabinet der Koninkmuntevaluaties (1846) neemt hij dezelfde
lijke Bibliotheek van België (Brussel),
munten op - nu correct gespeld als
het andere werd aangetroffen in de
'croon van Savoyen' en 'Savoyschen
vondst Zutphen 1958 en kwam terecht
croon'. Hij verwijst niet naar zijn eerdere
in het Koninklijk Penningkabinet
bijdrage om de herkomst van de met
(eerst Den Haag, later Leiden) en
Ganoyen aangeduide munten te verwordt thans bewaard in het Geld- en
klaren - te pijnlijk misschien? Zijn
Bankmuseum (Utrecht).*^
oorspronkelijke uitleg is in ieder geval
Terug naar Gansoyen. Het grote
tijdsverschil tussen de muntactiviteit
van de heerlijkheid Waalwijk in 1400
en de vermeldingen van Gansoijense
munten in de valuaties zo'n driekwart
eeuw later is al een beetje verdacht.
Ook de grote zeldzaamheid van de
Waalwijkse munten is niet te rijmen
met Hermans' woorden 'aanmerkelijke
muntslag' en 'Gansoijensche geldsttik-

niet gevolgd door Van der Chijs, de
grote autoriteit op het gebied van
middeleeuwse munten: in het register
van diens deel over Noord-Brabantse
heren en steden uit 1862 ontbreekt
iedere verwijzing naar tekstvermeldingen
inzake Gansoijen. Of naar Waalwijk,
maar dat verbaast minder omdat daarvan toen nog geen enkel muntstuk was
gesignaleerd.
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Muntmelange
JANJAAP LUTJT In De Beeldenaar nr. 3 van deze
jaargang konden de lezers zich op de
hoogte stellen van wat er in de afgelopen
twee jaar gebeurd is met de ingeleverde
guldens. De munten werden 'gewokkeld'
en vervolgens verkocht aan schroothandelaren. Dit proces kreeg uitgebreid
aandacht.
Deze ontwaarding deed mij denken
aan een soortgelijke actie van de stad
Utrecht aan het begin van de achttiende
eeuw, toen in 1703 het stadsbestuur
grote aantallen koperen duiten uit de
muntcirculatie had gehaald. Uiteraard
beschikte men toen nog niet over

geavanceerde apparaten zoals de 'Coin
Crusher', de 'Unwrapper', de 'Apollo'
of de 'Kippenmachine'. Toch hadden de
bestuurders uit die tijd ook nagedacht
over een 'goede bestemming' voor de
ontwaarde munten: zij verstuurden
het kopergeld ('46 tonnetjes Duijten
wegende tesamen suijver 8770 ponden')
naar de Rotterdamse geschutgieter
Johan üuderogge met de opdracht het
te verwerken tot kanonnen.
Vanuit dat oogpunt had de ontwaarding van de Nederlandse guldenmunten waarschijnlijk een vrediger
karakter.

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, Postbus 11, 3500 AA Utrecht of per mail naar beeldenaar@planet.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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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 \'E:ILINGEN EN
VERZENDEN WIJ 4 LIJSTEN AAN VASTE PRIJZEN.

Jean Eisen & ses Ft Is s.a.
Tervurenlaan 65
B-1040 Brussel
Tel : 32.2.734.63.56
Fax: 32.2.735.77.78
info@elsen.be
www.elsen.be
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Munthandef Verschoor
'Kistorie-

(^especiaCiseercfin de Setere kwaCiteiten van:
en Tamifiepenningen in ziCver en goud
(provinciaCe- en
1(pnin^j^munten

1745. 25 JARIG HUWELIJK ANDRÉ AMSINCQ en ANNA MARTHA VAN DER HULST.
Door M. Holtzhey
Vz. De wapenschilden van Amsincq en van der Hulst onder een kroon in een
rococo omlijsting gejlankeerd door bamboestokken en oranjetakken.
Omschrift: André Amsincq en Anna Martha van der Hulst,
eronder op een doek de tekst IN DEN ECHT VEREEND/DEN XV SEPT. MDCCXX.
Kz. Het echtpaar bij een brandend altaar waarop een ooievaar is afgebeeld, geven elkaar een
hand, in de wolken het cijfer XXV. Omschrift: DE AL GOEDE GODT- SCHENKT ONS DIT LOT,
in de afsnede: TSIL VRE FEEST GEV./ MDCCXL V. Bem.997: zilver, 49 mm, 45.57 gram.

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