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Kopergeld van de 4e eeuw
De VOTA Series
A. Algemene gegevens
Verspreid over de gehele in deze artikelenreeks behandelde periode
(294 munthervorming van Diocletianus - 337 dood van Constantinusi
I) worden bij diverse regeringsjubilea munten geslagen, waarop die
jubilea gememoreerd worden. Een belangrijk element van die jubilea
waren de geloften (Vota) of misschien beter gezegd de gebeden,
waarbij de keizer als een 'het volk vertegenwoordigende' tussenpersoon bad tot de goden. Het betrof hier eigenlijk gelijktijdig een
terugzien over de vorige 5 jaren en een vooruit zien naar de volgende
(soms ook 10 jaren), rekenschap geven over vroeger gedane beloften
en afleggen van nieuwe.
Zoals ook bij andere belangrijke feesten wel voorkwam werden bij
deze gelegenheden belangrijke bedragen geschonken aan tal van
personen. De omvang van deze schenkingen hing samen met de
belangrijkheid van de persoon of diens prestaties. VOTA-munten
bestaan dan ook wel zowel in goud, zilver als koper. De koperen,
waar het hier om gaat, werden bij de 5 jaars jubilea soms in groten
getale geslagen.
Soms staan zij op naam van vorsten die zojuist die positie hebben
verworven. In zo'n geval is er uiteraard alleen maar sprake van vooruitzien.
Naast de 5 jaars festiviteiten bestonden er ook jaarlijkse (op 3 januari
samenhangend met de nieuwjaarsviering). Incidenteel werden ook bij
die gelegenheden VOTA-munten geslagen. Dat waren dan meestal
relatief kleine koperen munten die slechts een deel van de waarde van
één FoUis vertegenwoordigden. Welk deel is gewoonlijk niet bekend.
De gewichtsverhouding van zo'n munt tot een FoUis behoeft nog niet
persé gelijk te liggen met de waardeverhouding. Tot deze laatste
categorie behoren waarschijnlijk de vele kleine VOTA-munten van
Treveri (Trier), die in een reeks van jaren tussen 302 en 320 geslagen
zijn, dusdanig dat enige relatie met de 5 jaars feesten ontbreekt.
Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de deelstukken geslagen in enkele
andere muntplaatsen.
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In duidelijk onderling verband staan de uitgiften
van een tiental muntplaatsen in de jaren 320-324
en 325-330. Deze kunnen gerelateerd worden aan
het op handen zijnde jubileum van de dan
regerende vorsten.
Het blijft altijd moeilijk een zuivere relatie te
leggen tussen een jubileum en de produktie data
van de betrokken munten. Deze produktie moest
immers ruim van te voren plaatsvinden. Zo zijn
bv. VOT V en VOT X munten bekend van
dezelfde Caesar maar in één jaar geslagen, terwijl
in de voorgaande twee jaren ook al VOT V
munten op diens naam geslagen werden.
Licinius I werd in 308 tot Augustus benoemd,
Constantinus I officieel in 309, maar deze laatste
werd al in 306 door de legioenen in Brittania als
zodanig uitgeroepen na de dood van zijn vader
Constantius I. Daartussen was hij officieel weer
teruggezet in de rang van Caesar. Toch vinden we
in de jaren 320-324 voor beide VOT XX op de
munten. Welke data de betrokken vorsten nu
precies aanhielden is niet erg duidelijk. Voor de
gelijktijdig in 317 tot Caesar verheven Crispus,
Constantinus II en Licinius II is deze zaak duidelijker. De muntslag van 320 richt zich vrij zeker op
hun komend 5-jarig jubileum in 322, in welk jaar
dan ook VOT V in VOT X wordt veranderd.

In 325 zijn de beide Licinii van het toneel
verdwenen. Vanaf dat jaar worden de
VOTA-munten van Constantinus I met VOT XXX
4

geslagen (in slechts 3 muntplaatsen). In één
daarvan (Ticinum) verschijnen dan ook VOT XX
munten voor enkele Caesars.
Tenslotte valt nog melding te maken van enkele
incidentele VOTA-emissies zodat verder de
betrokken munten in 4 groepen verdeeld zullen
worden nl.:
1. De emissies van deelstukken.
2. De emissie van 320-324.
3. De emissie van 325-330.
4. Incidentele emissies (318-320).
Wat de gewichten betreft het volgende:
1. De deelstukken uit de periode van de eerste
Tetrarchie wegen ca. 3 gram hetgeen voor een
'/i FolUs vrij zwaar is. (1 Follis immers woog
officieel 10,2 gram en gemiddeld 8-11 gram)
De op naam van Maxentius geslagen deelstukken wegen van 2 tot 3 gram, zodat de
zwaardere stukken (periode rond 310) mogelijk
Vi Folies zijn. Tenslotte variëren de deelstukken van Treveri van H tot IVi gram. Ook hier
zijn de zwaarste stukken waarschijnlijk Vi Folies terwijl de overige resp. V4 en Vs Folies
zijn. De zeer kleine denominaties werden wel
tijdens de festiviteiten rondgestrooid.
2/4. Alle andere emissies bestaan uit hele Folies.
Jammer genoeg worden in deel VII van de
R.I.C. (in tegenstelling tot deel VI) geen gewichts-variaties bij de diverse emissies opgegeven. Voor zover kon worden nagegaan wegen
de betrokken stukken van ca. 2Vi tot 3'/2 gram.
Afhankelijk van de momenten waarop in de
onderscheiden muntplaatsen de reducties tot
uitvoering kwamen is derhalve sprake van stukken van de 5e resp. de 6e reductie.

Van de 4 genoemde groepen komen vooral de
stukken uit de periode 320-324 nog steeds
ruimschoots voor. De andere zijn minder algemeen,
hoewel over het algemeen niet zeldzaam. In totaal
vermeldt de R.I.C. (delen VI en VII) van deze
groepen de volgende aantallen varianten (tussen

haakjes dezelfde cijfers maar inclusief
atelieraanduidingen).
groep 1 110 (178)
groep 2 299 (488)
groep 3
24 ( 66)
groep 4
52 ( 82)
Totaal

485

(814)

b. De Muntplaatsen
De deelstukken uit de periode van de eerste Tetrarchie zijn geslagen in Roma (297/8), Ticinum (297)
en Carthago (303). In elke plaats is slechts van een
enkele emissie sprake. De stukken van Roma zijn
geslagen in 9 ateliers gemerkt van A tot 0, deze
letters (eigenlijk cijfers) staan in het veld onder de
tekst. Die van Ticinum in 3 ateliers P.S.T. voeren
de atelierletter voor de T (van Ticinum) onder in
het veld. Carthago had maar 1 atelier, deze stukken zijn gemerkt FK in het veld.
De deelstukken van Maxentius komen uit Aquilea
(307/310) een enkele stuk gemerkt AQF) en
Roma (310/312 gemerkt met R gevolgd door de
atelier letter P.S.T. of Q dan wel ongemerkt).
De Trierse deelstukken tenslotte zijn van een reeks
jaren van 302/322 en kunnen alleen nader gedateerd worden op grond van naam en titels der
vorsten. Geen dezer grotendeels zeer kleine
munten heeft identificerende tekens.
De emissies van 320/324 zijn bekend van 10
muntplaatsen nl. Aquilea, Arelate, Heraclea,
Londinium, Lugdunum, Roma, Siscia, Thessalonica, Ticinum en Treveri. Vanaf 320 werd
geslagen in Lugdunum (tot 324) over 7
slagperioden, in Thessalonica (tot 324) ook in 7
slagperioden en 5 atehers gemerkt A/E, in
Ticinum (tot 325) over 4 slagperioden in 3 ateliers
(P.S.T.), Arelate (tot 323), 9 slagperioden en 4
ateliers ( P / Q ) , Aquilea (tot 323), 3 perioden en 3
ateliers (P.S.T.), Roma (tot 322), 3 perioden en 4
ateliers ( P / Q ) en Siscia (tot 324), 10 perioden en 5
ateliers ( A / E ) . In Londen (1 periode en 1 atelier)
en Trier (2 perioden en 2 ateliers P.S) werd
geslagen van 323 tot 324 en ten slotte in Heraclea
alleen in 324 (4 perioden en 5 ateliers A / E ) .
Een overzicht van alle vormen van onderscheiding
van de slagperioden gaat te ver voor dit overzicht.

Volstaan wordt met de vermelding, dat daarbij
gebruik werd gemaakt van punten, sterren, halve
manen, extra letters en Romeinse cijfers alsmede
andere symbolen zowel in veld als afsnede. Een
enkele methode zou verwarring kunnen wekken nl.
TSAVl (Thessalonica) dat staat voor Thessalonica
(TS) atelier 1 (A) en een periode gemerkt 6 (VI).
De late emissies van 325-330 zijn geslagen in
Ticinum (325) in 2 perioden en 4 atehers ( P / Q ) ,
Heraclea (325/330) 5 perioden en 5 ateliers ( A / E )
en Roma (329/330) over 2 perioden en in 4 ateliers
(P/Q).
Ten slotte is er in Thessalonica een serie van
318/319 geslagen overe 2 slagperioden en in 5
ateliers (A / E) en in Roma een in 320 eveneens
over 2 slagperioden en in'4 ateliers ( P / Q ) . Deze
series worden apart vermeld vanwege de zo
afwijkende teksten en het nog niet aanwezig zijn
van omschriften op de keerzijden.
C. De Voorzijde
Aangezien het leeuwendeel van de VOTA-munten
uit een wat latere periode stamt, is de variatie in
portretten groter dan bij sommige eerder
behandelde series.
Bij de deelstukken is de vorm Hoofd met
lauwerkrans naar rechts alleen in Treveri nog
overheersend, voor de rest overheersen borstbeelden die wel overwegend naar rechts geplaatst zijn.
Opvallend is dat de deelstukken van Carthago,
Roma en Ticinum portretten met stralenkrans
tonen, gewoonlijk weer naar rechts en meestal met
kuras. De stukken van Maxentius hebben weer alle
de lauwerkrans. Dat van Aquilea en één van Roma
hebben een heel speciale portretvorm nl. met een
leeuwenhuid getooid (attribuut van Hercules). De
verdeling van de deelstukken over de vorsten is als
volgt:

Afb. 14

Diocletianus
Augustus
Maximianus
Augustus
Maximianus Sen Augustus
Constantius I
Caesar
Constantius I
Augustus
Galerius
Caesar
Galerius
Augustus
Severus II
Caesar
Maximinus II
Caesar
Maximinus II
Augustus
Maxentius
Augustus
Constantinus I Caesar
Constantinus I Augustus
Licinius I
Augustus
Crispus
Caesar
Constantinus II Caesar

Totaal
22- 37
16- 39
6- 6
11- 24
2- 2
14- 24
1- 1
3- 3
3- 3
1- 1
7- 14
6- 6
15- 15
1- 1
1- 1
1- 1

Treveri
8-8
5- 5
6- 6
3- 3
2- 2
6- 6
1- 1
3- 3
3- 3
1- 1

Totaal

110-178

Aquilea
Arelate
Heraclea
Londinium
Lugdunum
Roma
Siscia
Thessalonica
Ticinum
Treveri
Totaal

47- 54
54- 68
10- 18
2- 2
21- 21
23- 30
43-135
47- 56
44- 90
8- 14
299-488

Constantinus I Aug.

1-1
2-2

3- 3

6- 6
15-15
1- 1
1- 1
1- 1

-

-

62-62

13-18

6-6

28-91

-

Licinius
I Aug.

Crispus
Caesar

Licinius
Constantinus II Caesar II Caesar
171531571410103-

85-138

2- 3
4- 7
8- 8
5-11

-

58-119

30-40

96-154

3- 3
8- 8

-

6-13

1-1

1-1

en een schild op de arm en één met pijlen in beide
handen en een schild op de arm en tenslotte van
Roma enkele borstbeelden gehuld in de trabea
(staatsiemantel van een consul) naar rechts of naar
links. Voor de rest zijn de portretten met
lauwerkrans en al dan niet geharnast met of
zonder overkleed. De naar rechts gerichte
portretten tonen weinig variaties; het zijn
hoofdzakelijk borstbeelden. De verdeling over de
vorsten is als volgt:

5
10
35
13
22
3

7
14
10

Aquilea

-

-

De stukken van de series van 325-330 hebben ten
dele borstbeelden, die in plaats van een
lauwerkrans met een diadeem getooid zijn, een
verandering die juist rond deze tijd begint en die
wellicht samenhangt met het feit dat de
Christelijke keizer Constantinus I zich, mede via
de portretvorm op de munten, distancieert van zijn
6

4- 4

17-21
12- 15
3- 4
1- 1
11- 11
7- 6
13- 44
12- 14
17- 32
3- 6

5114568892-

Roma
9-22
7-27
3-16
3-13

Carthago
2-2
1-1

-

De variatie in teksten is betrekkelijk gering hetgeen
ook voor de volgende groepen geldt.
Van de 299 (488) stukken van de emissie van
320-324 zijn er 37 (48) naar Unks gericht. Een deel
van deze portretten is gehelmd, vaak met een speer
over de schouder en een schild op de arm. Er zijn
enkele interessante uitzonderingen nl. een exemplaar van Lugdunum met speer over de schouder
en een paard aan de teugel, drie van Aquilea nl.
één met Sol op de rechter hand en links een paard
aan de teugel, één met naar voren gestoken speer

Totaal

Ticinum
3 -5
3- 6

18
20
4
1
5
9
44
12
20
5

5- 5
8-11

1473-

Constantius II C.

_
-

2
5
7
5

2-2

28-35

2-2

-

niet-Christelijke voorgangers. Een ander element
daarin is het ontbreken van een baard en dat bleek
zo opvallend te zijn dat vanaf die tijd het gebruik
werd dat Christenvorsten zich zonder en Heidense
zich met baard heten afbeelden. Overigens is de
portretvariatie klein. De verdeUng is als volgt:

Totaal Constanti- Crispus Constantinus I Aug. Caes.
nus II C.
Roma
5- 7
Heraclea 13-43
Ticinum
6-16

5- 7
13-43
2- 7

2-4

2-5

24-66

20-57

2-4

2-5

Tenslotte zijn er in Thessalonica in 318/9 en in
Roma in 320 series geslagen die hier vanwege de
afwijkingen op de keerzijde t.o.v. de vorige 2
groepen apart worden vermeld.
De borstbeelden van deze series wijken ten dele af
door de relatief vele gehelmde afbeeldingen,
waarvan een aantal zelfs met extra hoge helmen,
alsmede enkele exemplaren met speer en schild, in
Thessalonica ook een met de trabea. De laatste
zijn alle naar hnks gericht. De verdeling is:
Totaal Roma Thessalonica
Constantinus I Aug. 18-35
Licinius I
Aug. 7- 9
Crispus
Caes. 9-13
Licinius II
Caes. 8-11
Constantinus II Caes. 10-14

7-16 11-19
4- 5 3- 4
2- 5 7- 8
6- 8 2- 3
5- 9 5- 5

52-82

24-43 28-39

Afb. 15

D. De Keerzijde
Alle VOTA-munten hebben op de keerzijde een
krans waarin de tekst, die aangeeft over welke
aantallen jaren de geloften betrekking hebben.
Aanvankelijk staan muntplaats- en ateheraanduidingen onder de tekst maar binnen de krans, later
worden zij in de afsnede geplaatst. Na 320 worden
behoudens enkele uitzonderingen in Roma teksten
rond de krans geplaatst (naast de gebruikelijke
daarin). Indien de munten zijn geslagen op naam
van een Augustus bestaat die tekst uit zijn naam
en titel, vrijwel steeds echter in een geheel andere
vorm dan zulks op de voorzijde geschiedt. Van
Constantinus I komen 4 tekstvarianten voor,
waarvan de langste en meest gangbare luidt
D N CONSTANTINI MAX AUG. Van Licinius I
zijn er zelfs 9 bekend uiteraard met LICINI i.p.v.
CONSTANTINI. De meeste varianten starten met
D N (Onze Heer) enkele echter missen deze letters.
Als de munt is geslagen op naam van een Caesar is
de meest gangbare tekst CAESARUM
NOSTRORUM (Onze Caesars). In afwijking

daarvan is in Ticinum de tekst DOMINORUM
NOSTRORUM CAESS soms verkort tot
DOMINOR NOSTROR CAESS gebruikt. De
laatste (verkorte) tekst werd ook in Heraclea
toegepast.

A/b. 16

De teksten binnen de krans zijn zeer gevarieerd.
De meest gangbare is VOT gevolgd door een
Romeins cijfer V, X, XV, XX of XXX. Soms
i.p.v. VOT iets meer voluit VOTIS. Beide zijn
afgeleid van Votum hetgeen vertaald kan worden
met gelofte. Hiernaast komen een aantal andere
woorden of afkortingen voor als MUL of
MULTIS en PLURA (betekenis veelvuldig of
veel); SIC aangevend het voortduren van een
bestaande toestand, NATAL wijzend op een
verjaardag en FEL verkorting van Fehciter
betekenend op gelukkige wijze. In Carthago is dit
laatste zelfs verkort tot F gevolgd door de K van
Karthago. Een incidenteel voorkomende tekst als
PLUR NATAL FEL of MULT NATAL FEL kan
letterlijk vertaald worden als 'meerdere
verjaardagszaken op gelukkige wijze' en SIC X
SIC XX als 'de volgende 10 jaar net als de vorige
10' (ofwel 'houden zo') en VOT XX MULT XXX
als 'De komende periode van 10 jaar tot 30 jaar
gelijk aan de reeds verlopen 20.
Bij dit alles komen een enkele maal hybride
munten voor die op voor- en keerzijde
verschillende vorsten vermelden of indien er geen
titulatuur op de keerzijde voorkomt een aantal
jaren aangeven dat niet past bij de betrokken
vorst.
De deelstukken zijn alle van het type zonder tekst
rond de krans en normaliter zonder afsnede.
Alleen al in deze groep komen 30 verschillende
teksten voor in 2 tot 5 regels onder elkaar
geschreven.
Ook de stukken van de beide incidentele series van
Roma en Thessalonica zijn van dit type. Deze
hebben resp. 4 en 2 verschillende teksten,
overwegend met 2 jaaraantallen als VOT XV FEL
XX of VOT V MULT X CAESS.
De series na 320 hebben alle teksten rond de krans
(met één uitzondering uit Roma waar in de krans
PLURA NATAL FEL staat). Van 320-324 krijgen
de Augusti VOT XX en de Caesars eerst VOT V
en later VOT X. Na 325 wordt dit resp. VOT
XXX en VOT XX (het laatste alleen in Ticinum).
E. Zeldzaamheid en Slotopmerkingen
Aangezien in RIC VII in tegenstelling tot deel VI
de zeldzaamheid per atelier wordt aangegeven is de
samenvatting daarop aangepast. Jammer genoeg
7

wordt in de verschillende delen der RIC niet
eenzelfde norm toegepast. De betekenis is in de
twee delen als volgt:
C3
C2
CofC 1
S
Rof R 1
R2
R3
R4
R5

Afb. 17

R I C VI

niet gehanteerd
meer
Algemeen in elke grote collectie
Komt in elke grote collectie voor
Komt in de meeste grote collecties voor
Tot 50 bekend
Tot 25 bekend
Tot 10 bekend
Tot 5 bekend
Uniek

De scheidingslijn tussen beide delen ligt bij de
dood van Maximinus II (313). Bij de beide hierna
volgende tabellen valt de eerste (deelstukken) op 2

Diocletianus
Maximianus
Maximianus Sen
Constantius I
Constantius I
Galerius
Galerius
Severus II
Maximinus I
Maximinus
Constantinus I
Constantinus I
Licinius I
Crispus
Constantinus II
Maxentius

R2

37
39
6
24
2
23
2
3
3
1
6
15
1
1
1
14

15
20
6
2
-

12
9
14
15
-

2
5
I
1
4
-

_

13

_

178

43

63

13

Augustus
Augustus
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Caesar
Augustus
Caesar
Augustus
Augustus
Caesar
Caesar
Augustus

Overige emissies
Constantinus I Aug.
Licinius I
Aug.
Caes.
Crispus
Caes.
Licinius II
Constantinus II Caes.
Caes.
Constantius II

dan 40 bekend
31 -40 bekend
22 - 30 bekend
16-21 bekend
11 - 15 bekend
7 - 1 0 bekend
4 - 6 bekend
2 - 3 bekend
Uniek

R 5 exemplaren na geheel voor 313 en de tweede
geheel daarna.

Totaal

Deelstukken

R I C VII

R3

R4

R5
1

2
2
2

1
1

17

21

14

Totaal

C3

C2

C

S

R

R2

R3

R4

R5

211
49
171
46
157
2

13
7
8
-

10
3
3
4
-

7
12
1
10
-

14
3
8
1
8
-

10
3
10
3
12
-

21
4
15
3
14
1

34
5
27
7
23
-

46
15
49
13
29
-

56
16
40
18
49
1

636

28

20

30

34

38

58

96

152

180

Hoewel deze tabellen suggereren dat de deelstukken
gangbaarder zijn dan de andere gaat zulks toch niet
op. Hoewel specifieke stukken zeldzaam kunnen
zijn, is er toch een aanzienlijke hoeveelheid nog
steeds beschikbaar. Juist hier kan men zeldzame

stukken vaak goedkoop kopen.
Hoewel VOTA stukken (zonder figuratieve afbeeldingen), niet zo aantrekkelijk lijken zijn zij dat
eigenlijk juist wel vanwege hun historische betekenis.

.•.•^S&iX.

Afb. 18

Afb. 19

Afb. 1. Galerius Caesar, deelstuk van Roma atelier H.
Borstbeeld met stralenkrans (297/8).
Afb. 2. Crispus Caesar, Thessalonica Atelier E. Borstbeeld met lauwerkrans (318/9).
Afb. 3. Constantinus II Caesar, Arelate atelier Q.
Hoofd met lauwerkrans (320/321). Kz. met
CAESARUM NOSTRORUM.
Afb. 4. Constantinus I Augustus, Heraclea atelier A.
Hoofd met diadeem (327/9). Kz. met DN
CONSTANTINI MAX AUG.
Afb. 5. Maximianus Augustus, deelstuk Carthago.
Borstbeeld met stralenkrans (303).
Afb. 6. Crispus Caesar, Thessalonica atelier A .
Borstbeeld met lauwerkrans (320).
Afb. 7. Licinius II Caesar, Siscia atelier A. Hoofd met
lauwerkrans (320).

Afb. 8. Crispus Caesar, Arelate atelier T. Borstbeeld
met lauwerkrans (322/3).
Afb. 9. Maxentius Augustus, deelstuk Roma atelier P.
Hoofd met leeuwenhuid (310).
Afb. 10. Crispus Caesar, Roma atelier T. Borstbeeld
met speer naar voren en schild op de arm (320).
Afb. 11. Licinius I Augustus, Roma atelier P. Gehelmd
borstbeeld (320).
Afb. 12. Constantinus II Caesar, Ticinum atelier S.
Borstbeeld van voren, hoofd naar links (320/1). Kz. met
DOMINOR NOSTROR CAESS.
Afb. 13. Constantinus I Augustus, Arelate atelier P.
Hoofd met lauwerkrans (320/1). Kz. met
CONSTANTINI AUG.
Afb. 14. Constantinus II Caesar, Roma atelier T. Borstbeeld met lauwerkrans (320).
Afb. 15. Constantinus I Augustus, Thessalonica atelier E.
Hoofd met lauwerkrans (320). Kz. met DN
CONSTANTINI MAX AUG.
Afb. 16. Constantinus I Augustus, deelstuk Treveri.
Borstbeeld met lauwerkrans (310/1). Kz. met
VOT.X.MUL.XX (geen aanduiding van muntplaats of
atelier).
Afb. 17. Crispus Caesar, Ticinum atelier S. Borstbeeld
met lauwerkrans en kuras (320). Kz. met DOMINORUM
NOSTRORUM CAESS.
Afb. 18. Maximianus Augustus, deelstuk Roma ateliers.
Borstbeeld met stralenkrans (297/8).
Afb. 19. Licinius II Caesar, Thessalonica atelier E.
Hoofd met lauwerkrans. Kz. met CAESARUM
NOSTRORUM.

RESTAURATIESCHELLING OOSTERKERK
De Coster- of Sint Anthoniskerk te Hoorn ( N - H ) dient hoognodig gerestaureerd te worden. ,,Monumentenzorg" plaatste deze eenvoudige schippers- en visserskerk dan ook op de rampenlijst. Ter ondersteuning van
de komende restauratie van dit 525 jaar oude monument, slaat
's Rijks Munt te Utrecht een speciale restauratieschelling met een diameter van 30 mm in zilver (900/1.000) en cupro-nikkel ( F D C ) .
De hoeveelheden die geslagen zullen worden en de uitgifteprijs
BTW) bedragen:

(incl,

ca. 1.000 stuks in zilver (prooflilie) a 5 Schelling, / 4 5 , — per stulc
ca. 7.500 stuks in cupro-nikkel ( F D C ) a 1 Sclielling, / 6,— per stul(
De munt zal voorzien worden van 's Rijks Muntmeestersteken.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden door overmaking van het totaalbedrag der gewenste munten + f 6 , — verzend- en
administratiekosten, op rekening nr. 47.53.97.401 van de AMRO-bank
te Hoorn (Gironr. van de bank 2379) ten name van ,,Stichting Oosterkerk Restauratieschelling" en met vermelding van de specificatie van
uw bestelling alsmede naam en adres.
De aflevering zal o.o.v. in het najaar van 1978 plaatsvinden.
De inschrijving staat open tot 15 maart 1978 tot het maximum van
bovengenoemde aantallen, waarbij als datum van bestelling geldt de
datum waarop het verschuldigde bedrag bij de bank is binnengekomen.
Bij eventuele overtekening worden betalingen direct teruggestort,
Oosterkerk, monument in nood. Help nu liet nog kan !
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Zoekt u dit soort munten?
1. Thakuri dynastie van Nepal.
Amsu Varma, 635-654 AD, koper, 10 gram
Walsh 1,7

2. Khaiji dynastie van Dehli.
Alau-d-din Muhammad Shah II
695-715 AH, 1296-1316 AD
Tankah, zilver 11 gram.
Als Huil 206, geslagen in Dehli in
711 AH.

3. Seljukken van Rum ( = 'Rome', het op de
Byzantijnen veroverde deel van KleinAzië).
Gezamenlijke regering van 3 broers:
Kaikawus II, Qilij Arslan IV en Kaiqubad
II, 1249-1257 AD.
dirham, geslagen te Qonya in 654 AH.
De vz. vermeldt de Mohammedaanse geloofsbelijdenis (Er is geen God, Muhammad is
zijn profeet), de naam van de heersende kalief Al Must'asim en muntplaats en jaartal.
Kz. de namen van de 3 sultans.

4. Kampen
Rijderschelling, 1689
Verkade 166,1.

Op verzoek zenden wij u gaarne onze prijslijsten

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
10

toe.

F.I.D.E.M. congres 1977
Op 5 september begon in Boedapes; de internationale tentoonstelling van moderne penningkunst, verbonden aan het 17e congres van de
F.I.D.E.M. (Federation Internationale de la
Médaille). De expositie was op voorbeeldige wijze
ingericht in het Nationale Kunstmuseum, dat pas
verhuisd is naar het kasteel van Boeda. Alle
penningen, een kleine 1700 stuks, ingezonden uit
25 landen, kwamen tot hun recht door de
ingenieuze opstelling en uitstekende belichting in
vitrines, die op ooghoogte waren aangebracht in
de wanden van een grote U-vormige ruimte. Zij
waren gedeeltelijk bevestigd aan de achterwand
van de vitrines, gedeeltelijk aan vooruitstekende
pinnen van verschillende lengte. Doordat zij dus
niet alle in één vlak lagen, raakte het oog minder
snel vermoeid en kon het beeld van de afzonderlijke penningen gemakkelijker opgenomen worden
Het rustige kleurenschema en de goed doordachte
belettering versterkten de harmonische sfeer.
De Nederlandse inzending bestond uit 50 penningen van 20 kunstenaars die, in al hun verscheidenheid, een eenheid vormden wat artistiek niveau
betreft, met enkele uitschieters. Sommige landen
hadden een andere maatstaf aangelegd door niet
op de kwaliteit te letten, maar een doorsnede van
de meest recente penningproductie in te zenden,
zodat rijp en groen naast elkaar hing. Het was
duidelijk dat het publiek de voorkeur gaf aan de
vitrines met een evenwichtige samenstelling. Ook
de tentoonstellingscatalogus is smaakvol van
uitvoering. Van iedere kunstenaar is één penning
afgebeeld.
Het programma van het FIDEM congres (van
5 t/m 10 september) bestond voor een groot deel
uit lezingen. Enkele onderwerpen: De rol van de
serie in de penningkunst. Architectuur op munten
en penningen, Stylistische evolutie van de Franse
penning aan het eind van de 17e eeuw, Nederlandse
barokpenningen. Muzikale thema's op Tsjechische
penningen. Een onbekende penning van Severin
Brachmann uit 1574, Penningen van Numismatische verenigingen in Italië, Portugese penningen
na de revolutie van 1974, en overzichten van het
werk van verschillende moderne penningkunstenaars. Verder waren er de gebruikelijke
ontvangsten, een bezichtiging van de stad, een
avondlijke boottocht op de Donau en een dagexcursie, waarbij verscheidene musea bezocht
werden die speciale penningexposities ingericht
hadden. Een belangrijk element bij dergelijke
congressen is altijd de gelegenheid die zij bieden
voor onderling contact tussen kunstenaars,
verzamelaars, museumstafleden, en fabrikanten.
Zoals altijd, ontvingen de deelnemers een speciaal
ontworpen penning (zie afb., ware grootte

83 mm). De medailleur, Lèszló Papp, heeft de
voorzijde decoratief versierd met een afbeelding
van spateltjes en andere instrumenten die penningkunstenaars bij hun werk gebruiken, en met
daarbij passende letters en cijfers die de tekst
vormen: XVII FIDEM 1977. Helaas is de penning
niet te koop.

Een belangrijk agendapunt op de huishoudelijke
vergadering was een voorstel van de Finse
delegatie om de organisatiestructuur van de
FIDEM te veranderen. De vertegenwoordige
enigszins informele werkwijze, waarbij de
organisatie redelijk goed functionneert, omdat het
bestuur en de gedelegeerden, die de FIDEM in alle
aangesloten landen heeft, zich met enthousiasme
ervoor inzetten, wilden zij vervangen door een
meer bureaucratische. Kort gezegd, zou in ieder
land een Nationaal Comité opgericht moeten
worden, dat op zijn beurt zeer formeel tot stand
zou moeten komen, en alleen deze nationale
comité's zouden lid van de FIDEM kunnen
worden. De meerderheid van de leden meende dat
het resultaat zou zijn, dat alles veel meer geld zou
gaan kosten en dat de gemoedelijke sfeer, die de
congressen altijd tot een succes maakt, zou
verdwijnen. Aan de andere kant zou een sterkere
organisatie misschien meer als pressiegroep ten
11

bate van de penningkunst en de kunstenaars
kunnen fungeren, en zou de goede gang van zaken
minder afhankelijk zijn van de bereidwilligheid
van enkele personen om veel onbezoldigd werk op
zich te nemen. In landen, zoals de Oosteuropese,
waar de maatschappij in zijn geheel bureaucratisch
georganiseerd is, zou een dergelijk Nationaal
Comité misschien van de grond kunnen komen. In
de meeste andere landen zou het onmogelijk zijn
om genoeg mensen te interesseren voor een internationale penningkunstorganisatie, omdat men
teveel in beslag genomen wordt door de bevordering van de eigen penningkunst. Ook in Nederland

verloopt de ledenwerving voor de FIDEM
moeizaam (tot nu toe zijn er 11 leden). De vergadering besloot dat ieder land zijn eigen vorm van
aansluiting bij de FIDEM kan kiezen: óf een
Nationaal Comité dat optreedt namens de daarbij
aangesloten leden, óf individueel Hdmaatschap met
een gedelegeerde als contactpersoon (voor
Nederland ondergetekende, p/a Koninklijk
Penningkabinet, Zeestraat 71B, Den Haag).
Het volgende congres wordt in de eerste week van
september 1979 in Lissabon gehouden.
G. van der Meer

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEEen 1880

'MAqSON ^UATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

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

Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend di. t/m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij het opzetten en uitbreiden van
een waardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop

Verkoop

Taxatie

Advies

Ned. Ver. 'De Verzamelaar'
afdeling Rijn en Gouwe
Internationale Munten- en Penningenbeurs
in het kasteel te Montfoort (U.), Om 't Wedde 2.
Zaterdag 11 maart 1978 van 11.00 uur voormiddag tot 17.00 uur namiddag.
Inlichtingen: J. H. van Rutten, tel. 03483-2663.
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minimunt

uitgave 1973

verschijnt midden februari

Altijd bij de hand - in de binnenzak, het handtasje, bij uw rijbewijs.
Deze handige catalogus bevat de meest
recente prijzen van de munten van het
Koninkrijken bovendien een beknopt
overzicht van munt- en bankbiljetten.

minimunt
is voor f3,75 te koop bij uw
postzegel- of munthandelaar.
Voor de handel uitsluitend te bestellen bij
MEVIUS Numisboüks International b.v.,
Sarphatistraat 91, Annsterdam

i ¥ i i i i i i l i ^ J i i i ^ IS een uitgave van
Grafika Den Haag, Postbus 53191, Den Haag

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

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

r^^^
#

>V^
#

Jè

Wij bieden U:

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

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

T.M. BOSMA, SIRIUSSTRAAT132. HOORN (N.-H.) - TEL. 02290-16824

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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Tel. 05423-1221

Vereniging voor
Penningkunst
Prijslijst Verenigingspenningen per 1 maart 1978
In verband met de sterk gestegen kosten sedert de
vorige verhoging 1 mei 1974, ziet het bestuur zich
genoodzaakt, de prijzen van de door de Vereniging
uitgegeven penningen te verhogen.
Met het uitkomen van deze lijst vervallen alle
vorige prijsopgaven.
Onderstaande prijzen gelden tot nader
aankondiging, terwijl tussentijdse prijswijzigingen
voorbehouden blijven.
Penningen van onderstaande lijst worden uitsluitend aan leden en op voorwaarde, dat deze

penningen niet in de handel gebracht zullen
worden - geleverd tegen de genoemde bedragen,
vermeerderd met de kosten van toezending.
Betaling kan geschieden na ontvangst van de bij de
aflevering bijgesloten nota en wordt dan gaarne
per omgaande tegemoet gezien, met vermelding
van het nota nummer.
Bestelling s.v.p. uitsluitend te zenden aan:
Secretariaat Vereniging voor Penningkunst,
v. d. Meystraat 1, 1815 GP ALKMAAR,
tel. 072- 120041.
Hoewel zoveel mogelijk geprobeerd wordt, van al
de onderstaande penningen enkele exemplaren in
voorraad te houden, kan het natuurlijk
voorkomen, dat een penning tijdelijk is
uitverkocht. Wij vragen er bij voorbaat begrip
voor, dat er soms enige tijd gemoeid is met het
aanvullen van de voorraad.

PENNINGEN:
,
, j ••
De penningen, waar met anders vermeld, zijn van
brons.

M. = Messing
S. = Staal
^^ ^ Slingergietpenning
Z. = Zilver
G. = Gietpenning
VG. = Vacuumgietpenning

1926-1
1926-2
1927-1
1927-2
1928-1
1928-2
1929-1
1929-2
1930-1
1930-2
1931-1
1931-2
1932-1

Drieportret Kon. Fam.
Kol. Instituut
Prinses Juliana
Schoonheid in Sport
Koning Willem I
Verbinding Nederl. Indië
Radio Holland-lndië
Johan Maurits van Nassau
Artis
Droogmaking Zuiderzee
J. C. J. vanSpeyk
Vrede
Ath. lUustre A'dam

J. J. van Goor
J. J. van Goor
Toon Dupuis k.z. J. J. van Goor
Jaap Kaas
Huib Luns
H. J. Etienne
D. Wolbers
Chr. van de- Hoef
Tjipke Visser
Gijs Jacobs v. d. Hof
J. J. van Goor
Dirk Bus
L. H. Sondaar

41 mm
60 mm
60 mm
41 mm
59 mm
41 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

1973.1

/
ƒ
ƒ
/
/
/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

16,50
22,50
22,50
16,50
22,50
16,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
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1*74-2

1932-2
1933-1
1933-2
1934-1
1934-2
1935-1
1935-2
1936-1
1936-2
1937-1
1937-2
1938-1
1938-2
1939-1
1939-2
1940-1
1940-2
1941-1
1942-1
1943-1
1944-1
1945-1
1946-1
1947-1
1947-2
1948-1
1948-2
1949-1
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Dr. Joh. Wagenaar
Lucas van Leyden
Landbouw in Nederl.-Indie
Lucht en Water
Dr. H. P. Berlage
Mr. P. W. A. Cort v. d. Linden
Lodewijk van Deyssel
Erasmus
Toon Dupuis
Jhr. Mr. B. C. de Jonge
Jhr. Dr. J. Loudon
Reg.jub. Kon. Wilhelmina
Buziau
Eeuwfeest Nederl. Spoorwegen
Geestelijke Herbewapening
Marnix van St. Aldegonde
Opbouw
Admiraal Corn. Tromp
Maastunnel Rotterdam
Dr. P. C. Boutens
Willem Barents
Herkregen Vrijheid
Bombardement Rotterdam
P. C. Hooft
Fier en Ongebroken
Reg.jub. Kon. Wilhelmina
Inhuldiging Koningin Juliana
Jan Luyken

Grada Rueb
Gerret Jan v. d. Veen
H. A. V. d. Eijnde
Leendert Bolle
Nel Klaassen
Theo van Reijn
L. P. J. Braat
B.Ingenhousz
Jeanne Wichers
O. L, Weckebach
Toon Dupuis
Mari Andriessen
Marian Gobius
Fr. van Hall
F. Hoevenagel
H . M . Wezelaar
Han Richters
Albert Termote
M. Kutterink
C. Franzen-Heslenfeld
Han Rehm
W. Valk
C. van Kralingen
Joop Hekman
Titus Leeser
Louise Metz
Joop Hekman
Bram Roh

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
60 mm
60 mm
65 mm
60 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm

/ 22,50
/ 22,50
/ 22,50
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

/
ƒ
ƒ

/
/
ƒ

/
/
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

/
/
/
/
G.
G.

ƒ
ƒ
ƒ

22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
22,50
29,00
22,50
22,50
27,50
22,50
20,00
22,50
70,00
22,50
70,00

1949-2
1950-1
1950-2

Hulde Sold, in Indonesië
Reis van Pr. Bernhard n/d West
Jub. Ver. voor Penningkunst

1951-1
1952-1
1952-2
1953-1
1954-1
1955-1
1956-1
1957-1
1957-2
1958-1
1959-1
1959-2
1960-1
1960-2

Dr. W. Drees
Prinses Beatrix
Prof. Jan Bronner
H. Roland Holst-v. d. Schalk
Jhr. Mr. F. Beelaerts v . Blokland
10 Jaar Bevrijding
John Radecker
Het Huis Europa
Jan Sluyters
Deltaplan
Carnaval
Witte Cornelisz. de Whh
Multatuli - Max Havelaar
50 Jaar Heemschut

G. Brinkgreve
Pol Dom
J . B . Gutterswijk
k.z. H. Wetselaar
Albert Termote
A. C. Blok
V. P. S. Esser
Maarten Pauw
O. L. Wenckebach
J. Ph. L.Petri
Han Radecker
Paul Grégoire
Theresiav. d. Pant
Fred Carasso
Niel Steenbergen
C. van Krahngen
Auke Hettema
G. Brinkgreve

60 mm
60 mm
60 mm
75 mm
60 mm
88 mm
76 mm
60 mm
81 mm
83 mm
74 mm
61 mm
61 mm
60 mm
65 mm
63 mm
60 mm

/ 22,50
ƒ 22,50

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

G.

/ 22,50
/ 72,50
/ 22,50
ƒ 90,00
ƒ 72,50
/ 22,50
ƒ 85,00
/ 85,00
/ 85,00
/ 70,00
/ 22,50
/ 22,50
ƒ 27,50
/ 70,00
ƒ 22,50

1961-1
1962-1
1962-2
1963-1
1964-1
1964-2
1965-1
1966-1
1967-1
1967-2
1968-1
1968-2
1969-1
1970-1
1970-2
1971-1
1972-1
1972-2
1973-1
1974-1
1974-2
1975-1
1975-1-H
1976-1
1976-2
1977-1
1977-EX

Jan Pietersz. Sweelinck
Geboortepenning
G. H. Breitner
Frank Lloyd Wright
Shakespeare
Ruimtevaart
Hendrick de Keyser
150 Jaar Kon. Penningkabinet
Ruiter te Paard
Leda en de Zwaan
Israël 1948-1968
Herd. Begin 80-Jarige Oorlog
Zomer
150 Jaar Electr. - Ampère
Word wat gij zijt
Hoekig - Rond
Dr. Maria Montessori
Herder met schapen
Vondelparkslaper
Le couple
Leidse Universiteit
Jubileumpenning
Jubileumpenning + boek
Alice in Wonderland
Naaktstrand
Zonder titel
A. Roland Holst

Louise Metz
Christina Nijland
Wilfried Put
Eric Claus
V. P. S. Esser
Jan Snoeck
Frank Letterie
Eric Claus
Artur Spronken
Fred Carasso
Theresiav. d. Pant
H. J. J. Dannenburg
Ruth Brouwer
Renze Hettema
Floyd T. DeWitt
Fried.. C. J. Wevers
Nynke Jelles-Schepers
Christl Seth-Höfner
J . H . Jorna
Fons Bemelmans
Ek van Zanten
Paul Grégoire
Paul Grégoire
Marianne Letterie
Guus Heilegers
Ger Zijlstra
Charlotte van Pallandt

Het restant van de 1000 genummerde exemplaren
van de Jubileumuitgave over het slingergieten, met
het zilveren penninkje, worden verkocht in
volgorde van binnenkomende besteUingen.
Hiervan komt geen herdruk.
De catalogus is voor zover nog voorradig,
verkrijgbaar a ƒ 3,50 met afbeeldingen van alle tot
1973 verschenen verenigingspenningen.
Een boekje 'Penningkunst Nu', uitgegeven sept.
1975 is voor zover nog voorradig, verkrijgbaar a
18

65 mm
55 mm
70 mm
80 mm
55 mm
49 mm
63 mm
74 mm
40 mm
55 mm
76 mm
61 mm
64 mm
60 mm
50 mm
60 mm
80 mm
63 mm
70 mm
75 ram
70 mm
29 mm
29 mm
105 mm
70 mm
75 mm
93 mm

/ 37,50
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.
S.
G.
G.
G.
G.
Z.SG.
Z.SG.
M.G.
VG.
G.

ƒ 22,50
/ 72,50
ƒ 77,50
/ 70,00
/ 22,50
/ 70,00
/ 72,50
/ 62,50
/ 70,00
ƒ 37,50
/ 70,00
/ 70,00
ƒ 22,50
ƒ 67,50
/ 22,50
ƒ 90,00
ƒ 70,00
ƒ 70,00
ƒ 70,00
/ 37,50
/ 35,00
/ 55,00
/ 60,00
/ 37,50
ƒ 25,00
ƒ200,00

ƒ 3,50 met o.a. van gietmodel tot penning en een
opgave van medailleurs met enige personalia en
gegevens betreffende hun penningen met diverse
afbeeldingen.
Een bronzen Huwelijkspenning van Niel
Steenbergen 50 mm is ( ook voor niet-leden)
verkrijgbaar a ƒ 12,50.
Een mapje met 10 verschillende fotokaarten van
Verenigingspenningen a ƒ 3,50

nieuwe
uitgaven

^^I^ ^H^
^O' ^C7

RWANDA
20 Francs 1977; koper-zink; 0 27 mm.
50 Francs 1977; koper-zink; 0 29 mm.
Aanvulling op de huidige muntenreeks. (Afb. 3,4).

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J . C . van der Wis
ARGENTINIË
10 Pesos 1977; aluminium-brons.
Uitgegeven ter herdenking van de 200-ste
geboortedag van admiraal C. Brown, één van
Argentiniës helden uit het verleden.
HONG-KONG
50 Cents 1977; messing; 0 22,4 mm.
De voorzijde verschilt van de tussen 1971 en 1974
geslagen 50-Centsstukken en draagt het vernieuwde
portret van koningin Elizabeth II, zoals we dat ook
al kennen van munten van andere Britse
Gemenebestlanden. (Afb. 1).

RUSLAND
I Roebel 1977; koper-nikkel-zink.
Geslagen op de 60-ste verjaardag van de oktoberrevolutie van 1917. Op de voorzijde staat een
vaandel met daarop de kop van Lenin met links
daarvan een deel van het ruimtevaartmonument te
Moskou en het model van een atoom. Onder het
vaandel staan achtereenvolgens de kruiser Aurora,
de jaartallen 1917 en 1977, van elkaar gescheiden
door een hamer en een sikkel, en een lauwertak.
(Afb. 2).

SALOMON—EILANDEN
1 Cent 1977; aluminium-koper-tin; 4gram;
0 17,5 mm.
2 Cents 1977; aluminium-koper-tin; 6 gram;
0 21,6 mm.
5 Cents 1977; koper-nikkel; 4,8 gram; 0 19,4 mm.
10 Cents 1977; koper-nikkel; 7,5 gram; 0 23,5 mm.
20 Cents 1977; koper-nikkel; 12 gram; 0 28,5 mm.
1 Dollar 1977; koper-nikkel; 15 gram; 0 30 mm.
Alle voorzijden van deze serie circulatiemunten
dragen het portret van koningin Elizabeth II.
(Afb. 5 t/m 10).
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THAILAND
5 Baht 1977; koper-nikkel geplateerd; 12 gram;
0 29,6 mm.
25 Satang 1977; aluminium-koper-tin; 3 gram;
0 20,5 gram.
Het betreft hier twee nieuwe circulatiemunten.
(Afb. 11, 12).

ZUID-AFRIKA
IRand 1977; nikkel; 11,85 gram; 0 31 mm.
Met dit muntstuk worden de in omloop zijnde
bankbiljetten van 1 Rand vervangen. (Afb. 13).

•m)r>
•i,

v-i'

Kunstwerke der Antike
Münzen und Medaillen aller Zetten und Lander
Monatltche Pretslisten
Aukt tonen
Fachltteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar

MUNTHANDEL HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494 - 47810

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa
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Boeken
Catalogi
Albums

MUNTHANDEL

BATAVIA

Oranjelaan 10
Den Haag
Tel. 070-412537

Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

Boeken
Catalogi
Albums

Geopend din sdag t/m zaterdag van 10.00 uur lot 18.00 uur - Donderdagavond tot 21.00 uur.

Wilhelmine
2V2 gulden
S.787a(R)
2V2 gulden
S. 788
2V2 gulden
S. 790
2y2 gulden
S. 790a (S)
2y2 gulden
S. 792
2y2 gulden
S. 792
1 gulden
S.796(R)
1 gulden
S.813(S)
1 gulden
S.1055
y2 gulden
S.830
25 et.
S. 869
25 et.
S.857
25 et.
S.859
25 et.
S. 861
25 et.
S. 862
25 et.
S. 869
10 et.
S. 878
lOet.
S.882

1932 (grof haar)
zfr.
1933 zfr./pr.
zfr./pr.

1938

1938 (grof haar)
zfr./pr.
pr.
1940

750,—
40,80,—

800,350,-

1940

zfr./pr.

1896

zfr.

1200,-

1911

pr-

850,-

1944p zfr. +

325,-

175,-

1898

zfr./pr.

175,-

1897

zfr.+

175,—

1904

zfr./pr.

175,—

1906

zfr./pr.

225,—

1911

Dr.

225,—

1912

zfr.

150,—

1919

pr.

-

100,-

1893

zfr.—

75,—

1897

zfr.

95,--

r^' •

GOUDEN MUNTE^1
Willem lil
lOgulden
S.552
lOgulden
S.554

1879

pr.

1885

pr.

-

325,800,-

lOgulden
S. 555
lOgulden
S.556
lOgulden
S.558
Wilhelmina
lOgulden
S.742
lOgulden
S.742
lOgulden
S.749
5 gulden
S.754

1886

pr.

1250,-

1887

pr. —

1150,—

1889

pr.

450,-

1897

pr.

750,-

1897

pr. —

700,-

1925

pr.—

150,-

1912

pr.

Suriname
100 gulden (rood goud)
1976
pr./fdc
Bankbiljetten
1 gulden zilverbon
M01-1e
1914
pr.
1 gulden zilverbon
M.02-3
1916
pr.
2y2 gulden zilverbon
M.10-1a
1914
une.
2y2 gulden zilverbon
M. 11-2b
1916
zfr. -t5 gulden zilverbon
M.22-1d
1944
unc.
5 gulden AA
M. 23-2
zfr. +
5 gulden X (ander papier)
M.23-1b
unc.
Min. van Oorlog
Serie 1-5-25 gulden
M. e01-e02-e03
unc.
25 gulden
M.C03
unc.
Serie plastikgeld
S. 1600-1605

1250,-

450,—

700,—
450,—
1750,—
1000,—
200,250,—
100,—

3000,1000,150,-
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boeken en
tijdschriften

^Z^
^17

1. Algemeen
Erpenbeck, D., Passt alles unter einen Hut?, Geldgeschichtliche Nachrichten, 1977, p. 227-279.
Behandeld wordt de vrijheidshoed/muts als rechtssymbool op munten vanaf de Romeinse tijd tot heden (o.a.
Nederlandse munten).

2. Antieke munten
Albert, R., Die Entwicklung der Cistophoren und der
Machtkampf zwischen Mare Anton und Octavian-Augustus, NumismatischesNachrichtenblatt,
1977, p. 238-250.
Met enkele voorbeelden wordt besproken hoe de
cistophoor tijdens de burgeroorlog na de dood van Caesar
als propagandamiddel gebruikt wordt.
Conophagos, C. en H. Hadecca en C. Tsaïmou, La technique athénienne de la frappe des monnaies èi l'époque
classique, Nomismatika Chronika, 1976, no. 4, p. 4-33.
In dit artikel wordt een gedeeltelijk nieuwe visie gegeven
op de muntproduktie in Griekse en ook Romeinse tijd.
Moderne experimenten liggen ten grondslag aan de bewijsvoering.
Morisson, C , Du solidus è l'Hyperpère: devaluations et
déclin de la monnaie d'or byzantine, Cercled'études
numismatiques, 1977, p. 65-76.
Morisson bespreekt de waardevermindering van de Byzantijnse gouden munten. Met enkele grafische voorstellingen
worden de opeenvolgende gehalteverlagingen duidelijk gemaakt.

4. Latere tijd
Van Keymeulen, A., Erreurs de gravure sur les monnaies

des Pays Bas du Sud depuis Ie règne de Philippe II
(1555-1598), La vie numismatique, 1977, p. 145-152.
Van Keymeulen geeft een lijst met commentaar van munten van de Zuidelijke Nederlanden waarop fouten in de
omschriften voorkomen.
Wiel, H. J. van der. Les monnaies de la Principauté
d'Orange sous la maison de Nassau, Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde, 60/61, 1973/74, p. 69-127.
In dit artikel wordt naast een inleiding een komplete
katalogus van de munten van het Prinsdom Orange
(Frankrijk) onder de prinsen Willem, Maurits en
Frederik-Hendrik van Nassau gegeven.

Gelder, H. E. van. De Nederlandse Beeldenaars van 1586
tot 1626, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 60/61,
1973/74, p. 5-68.
In dit artikel geeft Prof. van Gelder een uitgebreide
bespreking van de Noord-Nederlandse geïllustreerde
munttariefboekjes.

5. Moderne tijd
Hirschberg, H., Marken und Geldzeichen konsumgenossenschaftlicher Unternehmen in Österreich, Numismatische Zeitschrift, 90, 1975, p. 55-112.
Dit artikel geeft naast een inleiding een komplete en rijk
geïllustreerde katalogus van de 'tokens' van Konsumgenossenschaften in Oostenrijk.

6. Penningen
Meer, G. van der. De algemene familiepenningen van de
Holtzhey's, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde,
58/59, 1971/72, p. 101-141; 60/61, 1973/74, p. 141-152
en 165-167.
Idem, Drie dichters en een schrijver als ontwerpers van
penningen, J.M.P., 60/61, 1973/74, p. 128-140.
In dit artikel worden de dichters Daniel Heinsius, Jacob
Cats, Johan de Brune en de schrijver Pieter de la Court
als penningontwerpers vermeld.

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

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

omdat uw kostbare muntenkollektie
recht heeft op een veilig en representa
tief opbergsysteem.
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De voordelen:
Als u uw huidige opbergsysteem
vergelijkt met de muntmeester zult u
moeten toegeven dat er vandaag-de-dag
veel is verbeterd.

De muntenmeester verhoogt
de visuele waarde van uw
kostbare muntenverzameling.
uw kollektie ziet er verzorgd uit
het systeem is volkomen afsluitbaar
de muntmeester is oneindig uit te breiden
voor beginnende en ervaren
verzamelaars
y"
^ •'*»•
past in elk safeloket
/
)
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De beginset
-De beginset van het muntmeester-kabinet bestaat uit
een basis-unit met 3 laden
en een kompleet centraal
vergrendel-slot.
Elke lade heeft een indeling
van 4 x 6 vakken van 50 x
50 mm.
(code M3 - 50). F. 89,50
-Zonder vakindeling, dus met
vlakke bodem.
(code M3 - 0) F. 89,50

Uitbreidingsmogelijkheden
Uitbreidings-set met frame en twee dub—
belsluitende systemen. Lade-indeling: 24
vakken van 50 x 50 mm. (code Ml - 50)
F. 20,00
Uitbreidings-set (als boven), maar nu
met 12 vakken van 76 x 67 cm. (code
Ml - 76). F. 20,00
Uitbreidings-set (als boven), maar
nu zonder vakindeling,
(code M1-0).F.20.00
Uitbreidings-set (als boven), maar
met de unieke patent-inlage; alleen indrukken en u heeft de
maat van de munt. Compleet uitbreidings-set patentinlage. (code
Ml - p). F. 40,00
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Munten-bedden
voor beginset code M3-50 en uitbreidings-set code Ml-50
Deze zijn 50 x 50 mm. groot, uitgevoerd in donkerrood fluweel, verkrijgbaar voor
verschillende munten-diameters. (per 6 stuks verpakt).
voor de juiste muntafmetingen zie:
Schulman Ned. Munten.
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

1 munt van
mmj0
1 munt van
mm 0
1 munt van
mm 0
1 munt van
mm J0
1 munt van
mm0
1 munt van 32,5mmjd
1 munt van 34,5mm 0
1 munt van 37,5mm)2(
1 munt van 38,5mm 0

Code MZ 50-19
Code MZ 50-22
Code MZ 50-24
Code MZ 50-27
Code MZ 50-30
Code MZ 50-32,5
Code MZ 50-34,5
Code MZ 50-37,5
Code MZ 50-38,5

Rechthoekig muntenbed voor méér dan 1 munt
6 stuks per maat...F. 2,75

Code MZ 50-50

Munten-bedden.
voor beginset code M3-76 en uitbreidings-set code Ml-76
Deze zijn 76 x 67 mm. groot, uitgevoerd in donkerrood fluvifeel,
verkrijgbaar voor verschillende munten-diameters.
(Per 4 stuks verpakt.)
Voor 1 munt van 41 mmjÓ Code MZ 76-41
Voor 1 munt van 46 mm 0 Code MZ 76-46
Voor 1 munt van 51 mm ji Code MZ 76-51
Rechthoekig muntenbed voor méér dan 1 munt
Code MZ 76-00
4 stuks per maat... F. 2,95
Munten-inleg Voor beginset M3-0 en
uitbreidings-set Ml-0
Voor 54 munten
Code SK 54
Voor 40 munten
Code SK 40
Voor 24 munten
Code SK 24
Voor 15 munten
Code SK 15
Prijs per stuk
F. 5,50
De muntmeester is exclusief voor de Benelux verkrijgbaar bij:

Vismarkt-Lepelstraat 3 's-Hertogenbosch
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tel. (073)-140498

Munten-bedden
voor beginset code M3-50 en uitbreidings-set code Ml-50
Deze zijn 50 x 50 mm. groot, uitgevoerd in donkerrood fluweel, verkrijgbaar voor
verschillende munten-diameters. (per 6 stuks verpakt).
voor de juiste muntafmetingen zie:
Schulman Ned. Munten.
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

1
1
1
1
1
1
1
1
1

munt
munt
munt
munt
munt
munt
munt
munt
munt

van
mmJ0
van
mm0
van
mm 0
van
mmjE)
van
mm0
van 32,5mm^
van 34,5mm 0
van 3 7 , 5 m m 0
van 38,5mm 0

Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code
Code

MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ
MZ

50-19
50-22
50-24
50-27
50-30
50-32,5
50-34,5
50-37,5
50-38,5

Rechthoekig muntenbed voor méér dan 1 munt
6 stuks per maat...F. 2,75

Code MZ 50-50

Munten-bedden.
voor beginset code M3-76 en uitbreidings-set code Ml-76
Deze zijn 76 x 67 mm. groot, uitgevoerd in donkerrood fluweel,
verkrijgbaar voor verschillende munten-diameters.
(Per 4 stuks verpakt.)
Voor 1 munt van 41 mm)3 Code MZ 76-41
Voor 1 munt van 46 mm 0 Code MZ 76-46
Voor 1 munt van 51 mm 0 Code MZ 76-51
Rechthoekig muntenbed voor méér dan 1 munt
Code MZ 76-00
4 stuks per maat... F. 2,95
Munten-inleg Voor beginset M3-0 en
uitbreidings-set Ml-O
Voor 54 munten
Code SK 54
Code SK 40
Voor 40 munten
Code SK 24
Voor 24 munten
Code SK 15
Voor 15 munten
Prijs per stuk

F. 5,50

De muntmeester is exclusief voor de Benelux verkrijgbaar bij:

vismarkt-Lepelstraat 3 's-Hertogenbosch
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tel. {073)-140498

Diefstal munten en penningen
In de nacht van 3 op 4 februari is een inbraak gepleegd in
de gemeentelijke openbare bibliotheek te Heemstede,
waar een collectie munten en penningen van het
Koninklijk Penningkabinet tentoongesteld werd.
Gestolen zijn de navolgende stukken:
Nederlandse Penningen
zilveren rekenpenning met de moord op Willem van
Oranje;
nieuwjaarspenning 1746 door M. Holtzhey;
penning betr. instelling van het metalen kruis 1831;
beloningspenning voor verdedigers van het kasteel van
Antwerpen, toegekend aan K. Buitendijk, 1832;
herdenkingspenning op de herroeping van het edict van
Nantes in 1685, 1885;
penning op de geboorte van prinses Juliana, door
Wienecke;
penning met Koning Willem I, 1828, door Huib Luns.
Nederlands papiergeld
1 gulden 1938, 1943, 1945, 1949
2'/4 gulden 1938, 1943, 1949
10 gulden 1943
Chinese munten
7 muntjes van 1 cash
1 munt van 10 cash
Russische munten
Catharina II, 5 kopeken 1793
Alexander II, 5 kopeken 1858
Nikolaas II, 1 kopek 1895
Nikolaas II, VA kopek 1895

Holland, schelHng 1754
Holland, halve gulden 1749
Holland, gulden 1762
Holland, gouden dukaat 1771
Zeeland, duit 1781
Zeeland, zilveren dukaat 1786
Utrecht, zilveren rijder 1742
Overijssel, duit 1764
Overijssel, schelling 1691
Friesland, oord 1648
Gelderland, duit 1739
Gelderland, Nederl. rijksdaalder 1620
Stad Kampen, florijn 1618
Stad Groningen, 8-stuiver 1627
Koninkrijk der Nederlanden
Willem I, 10 cent 1827 Utrecht
Willem II, 25 cent 1849
Willem II, 1 gulden 1847
Willem III, Vi cent 1857
Willem III, 1 cent 1862
Willem 111, Vi cent 1884
Willem III, 1 cent 1878
Willem III, 2!/2 cent 1884
Willem III, 5 cent 1850
Willem 111, Vi gulden 1863
Willem III, 1 gulden 1858
Willem III, 2'/2 gulden 1864
Willem III, 10 gulden 1876
Wilhelmina, 5 cent 1913
Wilhelmina, 5 cent 1948
Wilhelmina, 1 gulden 1897
Wilhelmina, 1 gulden 1905
Wilhelmina, 1 gulden 1913
Wilhelmina, 1 gulden 1923
Juliana, 1 gulden 1954

Bourgondische Nederlanden
Karel V, Holland, stuiver 1499
Karel V, Vlaanderen, 4-stuiver 1540
Philips II, Vlaanderen, philipsdaalder 1562

Ook werden een aantal stukken aan anderen toebehorend
gestolen:

Republiek der Verenigde Nederlanden
Holland, duit 1720
Holland, oord 1576
Holland, stuiver 1739
Holland, dubbele stuiver 1726

Reeks van 22 giet- en slagpenningen in de laatste jaren
uitgegeven door de Koninklijke Begeer B.V., Voorschoten, o.a. Pablo Picasso door André Bartels.

Gouden erepenning van de gemeente Heemstede,
toegekend aan H. J. Verkouw.

Kleine reeks Romeinse en latere munten.

zaterdag 4 maart 1978 te Middelburg
in de Foyer van de Schouwburg,
Molenwater99
van 10.00-17.00 uur

cJiicAüncr u¥ï/.?m^'ma/ica

/y//

Inlichtingen secretariaat:
Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Telefoon 010-655244
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zaterdag 18 maart 1978 te Gorinchem
in de Foyer van de Nieuwe Doelen
Haarstraat 64
van 10.00-17.00 uur
zondag 2 april 1978 te Thorn
in de Café Metten-Rulkens
Steegputstraat 4
van 11.00-17.00 uur

{Limburg)

verenigings
nieuws

Amsterdam
8 maart 1978: lezing door Prof. Dr. P. Naster.
12 april 1978: lezing door Dhr. en Mevrouw Gerritsen.

Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.

Hoogeveen
bijeenkomsten op 8 maart en 10 mei
14 juni 1978: lezing door Dr. A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus.

Numismatische kringen

Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkpmsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 07220041.

Oost Nederland
28 februari 1978: lezing door Dr. H. J. van der Wiel.
12 april 1978 samen met de kring Twente: lezing en
veiling door Dhr. J. Schulman; plaats van samenkomst:
T.H. te Enschede.
25 april 1978: korte voordrachten door onze leden.
Twente
9 maart: voordrachten door eigen leden.
13 april: lezing en veiling door Dhr. J. Schulman samen
met de Kring Oost Nederland in Enschede.
11 mei: lezing door Dr. A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus over penningen.

Internationale Ruilbeurs voor Munten
en Penningen
Zondag 12 maart 1978 in
Schouwburg Royal, Markt 6, Hoogeveen
Openingstijd

van 10.00 tot 17.00 uur.

Antieke, Middeleeuwse, Provinciale, Koninkrijks, Buitenlandse, Koloniale Munten,
Papiergeld, Numismatische Lectuur, enz.
Diverse goede handelaren hebben hun medewerking toegezegd.
Inlichtingen: I.R.M., Postbus 187, Emmeloord, Tel. 05270-4822.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags
OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

gesloten

7940

TELEFOON

05499-1322
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agenda

r^
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26 februari: Muntbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Rotterdam, inl.: tel. 030-294076.
26 februari: Jaarlijkse Ruildag van de Kring voor Numismatiek en Filatelie. Lokaal 'In de Wereld', Markt 5,
Sint-Katelijne-Waver (België) van 9-17 uur. Inlichtingen
tel. 015-311302. De ruildag wordt gehouden in de
Parochiezaal (Centrum) aldaar.
1/3 maart: Veiling Rauch, Wenen.
4 maart: Beurs Stichting Numismatica Middelburg,
Foyer Schouwburg, Molenwater 99; 10-17 uur.
7/9 maart: Veiling K. Kresz, München.
8 maart: Veiling Sotheby's, Londen.
11 maart: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Montfoort; inl.: tel. 03483-2663.

11 maart: Verkooptentoonstelling te Surhuisterveen in de
Spaar- en Voorschotbank, Torenplein 7, 11-16 uur.
14/17 maart: Veiling Dr. Busso Peus Nachf., Frankfurt
a/Main.
18 maart: Int. Beurs Stichting Numismatica, Gorinchem,
Nieuwe Doelen Foyer, Haarstraat 64, 10-18 uur.
2 april: Int. Beurs Stichting Numismatica te Thorn.
Café-restaurant Metten-Ruttens, Steegputstraat 4,
10-17 uur.
12 april: Veiling Sotheby's, Londen.
15/16 april: Veiling B. Ahlstrom, Stockholm.
18/19 april Veiling Lanz München, Antieke en moderne
munten, Promenadeplatz 911, D.8000 München 2.
22/23 april: Int. Beurs Stichting Numismatica te
Nijmegen. Hotel-rest. Park Tivoli, Oude Kleefse Baan
116, Berg en Dal; zaterdag 10-18 uur, zondag 10-17 uuj.
25/26 april: Veiling Bank Leu, Zurich.
27/29 april: Veiling Münz Zentrum Keulen.
30 april Int. Muntenbeurs te Ciney (Prov. Namen),
10-17 uur. Ontvangsthal van de bedekte markt,
tel. 083-212324.
6/7 mei Int. Beurs Stichting Numismatica, 's-Heerenberg
in de Oude Grafelijke Munt. Zaterdag 10-18 uur en
zondag 10-17 uur.
10 mei Muntenveiling Sotheby's Londen.
28 mei: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar Bergen
op Zoom; inl. tel. 01640-42482.

Verkooptentoonstel I i ng
ZATERDAG 11 MAART 1978 van 11.00 - 16.00 uur
te S U R H U I S T E R V E E N in de SPAAR- en VOORSCHOTBANK, Torenplein 7.
De tentoonstelling omvat een grote collectie munten enpenningen van hoogwaardige kwaliteit :
*

Provinciale en Stedelijke munten, waaronder zeldzame afslagen in goud en zilver.

*

Koninkrijksmunten, vanaf Va cent t o t dubbele negotiepenning.

*

Historiepenningen vanaf 1500 t o t heden.

Tevens inkoop- en taxatie van munten en penningen.
Voor nadere inlichtingen : J.B. Westerhof, tel. 05150 - 17198 en J. Bekkema, tel. 05124 - 1925
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Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer ^

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en viTzainelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseird zijn in een liet'roiiwliare belegging
die tegelijkertijd een fascinerende fiobhy is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten. Wij sturen u deze gratis toe!

Evan Lanschot
Banki(

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

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
Ontmoeting van de eeuw op penning vastgelegd
Sadat In Israël
Modelleur: Willem Vis

Afmeting 40 mm

Prijzen van deze gietpenning:
1. Sterling zilver
2. Gepatineerd brons
3. Als zilveren hanger met ketting
Inclusief verzendkosten + BTW

^79,00
/ 38,00
/ 88,50

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overmaking op girorekening 53764 ten name van de Koninklijke Begeer B.V. te Voorsctioten, onder vermelding
van het juiste nummer 727, 1, 2 of 3 en gew/enste aantal. Sluitingsdatum vóór 28 februari 1978.
Uw bestelling is alléén geldig wanneer Uw overschrijving vóór genoemde sluitingsdatum door de girodienst is afgestempeld.

ABRAHAM PENNING
^lodelleur: Niels Steenbergen.
Afmeting 50 mm.
De prijs van deze fraaie gietpenning inclusief doosje, 18% BTW, verpakkings- en verzendkosten is
^70, — .

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning.
Modelleur: Willem Vis.
Afmeting: 22,5 mm.
Zilver: ƒ38,50.

WIJZE VAN BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

N.B. Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rekeningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst aan diverse stichtingen.

V o o r s c h o t e n , novennber 1977
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband met tiet af te

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB
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Een jaar geleden is er wederom een kind geboren in de numismatische familie. De baby kreeg de naam van 'de Beeldenaar'. De
geboorte verliep voorspoedig, maar ging wel ten koste van twee
oudere zusters 'De Geuzenpenning' en 'de Florijn'. Niet alleen het
kind was veelbelovend, ook de redactie die de baby de wereld in
hielp. Wanneer wij, na een jaar eens willen zien wat er van al die vele
beloften terecht is gekomen, dan komen wij tot de conclusie, dat het
voor de baby een voorspoedig jaar was, al ontbraken enkele
kinderziekten niet. De Beeldenaar heeft veel nieuws gegeven op
munt- en penningkundig gebied. De beoefenaars van beide takken
van de numismatiek zijn aan hun trekken gekomen, zelfs de randgebieden zijn niet veronachtzaamd. Bovendien is het blad prettig
leesbaar. Toch miste ik artikelen over: gildepenningen, familiepenningen, onderscheidingen, rekenpenningen. Soms moest ik even
wennen aan advertenties die wat storend door de tekst heen liepen.
De redactie zal moeite hebben een oplossing te vinden die beide
partijen, lezers en adverteerders, zal kunnen bevredigen.
Bij een verjaardag hoort een wens. Moge de redactie op de
ingeslagen weg voortgaan en de baby tot een volwassen jonkvrouw
laten opgroeien, die op 25 jarige leeftijd geen gedwongen huwelijk
met andere numismatische bladen hoeft aan te gaan.
Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus
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De oudst bekende Amsterdamse Chirurgijnspenning
Door Dr H. L. Houtzager
De hierbij afgebeelde penning (fig. 1 en 2) is in
tweeërlei opzicht van medisch historisch belang.
Enerzijds is het de tot op heden oudste penning
van het chirurgijns gilde te Amsterdam, anderzijds
is het motief op de keerzijde van deze penning een
zodanig curieuze, dat zij een nadere bestudering
rechtvaardigt. De penning werd, behalve door
Dirks, tweemaal beschreven door Wittop Koning
in het jaarboek voor Munt- en Penningkunde.
Op de voorzijde, het gekroonde wapen van
Amsterdam geflankeerd door twee klimmende
leeuwen, het geheel omgeven door een palmkrans.
Onder het wapen het jaartal 1620. Op de
keerzijde is afgebeeld een skelet, het hoofd
gesteund in de linker hand, terwijl de rechter hand
rust op een zandloper, welke op een verhoging
staat. Het linker been van het skelet is gekruist
voor het rechter en op de voorgrond is een
laaggroeiende plantenvegetatie aanwezig. Op de
voorzijde van de verhoging, wellicht een graf,
staat NO 28 ingekrast.
De penning is van brons vervaardigd en heeft een
doorsnede van 40 mm. Het archief van het
Chirurgijnsgilde van Amsterdam, bewaard in het
gemeente archief, bevat bijna geen stukken uit het
begin van de 17e eeuw; de maker van de penning is
dan ook onbekend. Het is niet geheel uitgesloten,
dat Hans Rogiers, overleden in 1638, ook deze
penning heeft vervaardigd, evenals de penningen,
die hij in 1612 voor het makelaarsgilde maakte.
Het is waarschijnlijk dat Rogiers in 1618 ook voor
het waagdragersgilde en in 1619 voor het slepers-
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gilde van de hoofdstad de gildepenningen heeft
ontworpen, doch archief stukken hierover zijn niet
bekend.
Deze geelgieter verkreeg op 11 september 1598 het
poorterschap te Amsterdam: 'coperwerker uyt
Vlaenderen, is op huyden poorter deser stede
geworden hebbende syn poorter eed gedaen ende
het poortergeld betaeld'. Hij heeft vooral
bekendheid gekregen door het gieten van
kaarsenkronen, waarvan er enkele nog aanwezig
zijn in verschillende kerken in ons land.
Daar op deze chirurgijnspenning de naam van de
gildebroeder ontbreekt, blijft het een open vraag
wie de chirurgijn is geweest aan wie de penning
heeft toebehoord.
De gildepenningen werden aan ieder lid bij zijn
toelating tot het gilde verstrekt als bewijs van zijn
lidmaatschap. In 1620 hebben vijf chirurgijns in
het Amsterdamse gilde de meesterproef afgelegd.
Het is zeer waarschijnlijk dat onze penning het
lidmaatschapsbewijs van één van deze vijf is
geweest.
De afbeelding op de keerzijde van de penning,
zoals hierboven beschreven, te weten het op een
graf leunend skelet, vinden we in zijn oorspronkelijke ontwerp terug in het in 1543 verschenen boek
van Andreas Vesahus (1515-1564): De Humani
Corporis Fabrica Libri Septem (fig. 3). Met het
verschijnen van dit opzienbarende standaardwerk,
dat bij Johannes Oporinus te Basel verscheen,
werd een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de
anatomie en geneeskunde ingeluid. Vesalius,
lijfarts van Karel V, had het aan de vorst
opgedragen. Voor het eerst verscheen er een
anatomie boek, dat geschreven was door een
geleerde, die uit eigen aanschouwen aan de
sectietafel het menselijk lichaam in al zijn verschillende facetten had onderzocht en geprepareerd. De

prachtige anatomische prenten werden
waarschijnhjk vervaardigd door Johannes van
Calcar, leerhng van Titiaan.
Het anatomie boek van Vesalius is in de loop der
eeuwen vele malen herdrukt en beleefde vele
uitgaven.
Ook in ons land zijn er in het verleden door verschillende vooraanstaande medici uitgaven
verzorgd hetzij het volledige werk van Vesalius,
hetzij van de zg. Epitome, een compendium van
het boek, vooral door studenten te gebruiken bij
hun studie.
Zo verzorgde de Leidse anatoom Pieter Pauw in
1616 een uitgave van Vesalius' Epitome
Anatomica, voorzien van een commentaar, terwijl
de gehele Fabrica onder de titel Anatomia in qua
tota humani corporis fabrica in 1617 te
Amsterdam verscheen bij Joannus Janssonius.
^xn.
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De bibliotheek van het Chirurgijns gilde te
Amsterdam zal zeker een exemplaar van de
Fabrica bezeten hebben, waarin de plaat van het
skelet als voorbeeld kan hebben gediend voor de
ontwerper van de chirurgijns gildepenning van
1620.
De afbeelding op de penning verschilt slechts in
onderdelen met die van de prent van Vesalius. Zo
is de schedel op het graf vervangen door een
zandloper, zinnebeeld van het kortstondig leven.
Ook ontbreekt de tekst op het graf.
We komen deze afbeelding uit Vesalius' Fabrica
ook tegen op een serie penningen, die in 1552 door
Weiditz of door een navolger werd vervaardigd
voor de drie generaties Occo, te weten Adolphus
Occo I, II en III. De laatste twee waren vrienden
van Vesalius en oefenden de geneeskundige
praktijk uit in Augsburg.
Of er een familierelatie bestaat tussen de
oorspronkelijke bezitter van de Amsterdamse
chirurgijns penning uit 1620 en de Augsburgse
Occo's, die familie waren van het bekende
bankiers- en koopmansgeslacht Occo in
Amsterdam, lijkt niet onmogelijk.

Literatuur:
Cushing, H. (1962). A Bio-Bibliography of Andreas
Vesalius. Archon Books, London.
Dubbe, B. en F. van MoUe (1971). De Amsterdamse
geelgieter Hans Rogiers van Harelbeke. Ned. Kunsthist.
Jrb. 22, 21-40.
Habig, G. (1929). Die deutschen Schaumilnzen. I, 1,
p. 68-69..
O'Malley, Ch. D. (1959). Camille Picqué's Adolphe
Occo III. J. of Hist, of Medicine. XIV, 434-439.
Wittop Koning, D. A. De penningen van het Chirurgijnsgilde te Amsterdam. Jrb. voor Munt-en Penningkunde
56/57, (1969/1970) 132-134; idem De oudste
Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger. Jrb.
voor Munten Penningkunde 60/61, (1973/1974) 168-170.
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Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
6. De munten van Hercules
A. Algemene gegevens
In de periode van 304-313 zijn in een tiental
muntplaatsen Folies geslagen met afbeeldingen van
Hercules op de keerzijde. Hoewel in de Tetrarchie
Hercules duidelijk in relatie te brengen was met
Maximianus, die ook wel Maximianus Herculius
werd genoemd, blijkt deze relatie geenszins uit de
muntslag. Weliswaar zijn de eerste
Herculesmunten in 304/5 te Alexandria op zijn
naam geslagen, mogelijk om zijn Afrikaanse
overwinningen te onderstrepen, (zie ook de
toelichting op de Fortuna serie) maar daarna
worden deze munten ook geslagen op naam van 7
andere keizers zonder duidelijke voorkeur voor de
Herculische tak in de Tetrarchie.
De Herculesmunten, hoewel op enkele
uitzonderingen na qua beeldenaar en omschrift
vrijwel gelijksoortig, vormen geen gesloten serie.
Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen
twee emissies en enkele losse uitgaven.
De eerste emissie loopt van 304-307 in slechts 2
muntplaatsen en valt derhalve voor de eerste
reductie. Het gewicht van deze munten varieert
dus van 8 tot 11 gram. De stukken zijn van
nagenoeg gelijk type.
De tweede emissie loopt van 310-313. Hierbij zijn
6 muntplaatsen betrokken. Ook hier is het type
grotendeels hetzelfde hoewel iets afwijkend van de
eerste emissie, waarbij de exemplaren van
Heraclea qua beeldenaar tussen de twee emissies in
staan. Aangezien de reducties niet overal
gelijktijdig ingevoerd werden is het vaak moeilijk
te zeggen met welke men te maken heeft, de
grenzen liggen veelal per muntplaats verschillend.
De stukken van deze emissie wegen van 3 Vz tot 7
gram en vallen derhalve in de 2e, 3e en 4e
reductieperioden.
Tenslotte zijn er nog een aantal incidentele
uitgiften, die afwijken van de emissies door andere
keerzijde-teksten en deels ook door andere
beeldenaars. In tijdsvolgorde zijn dit:
- Een (enigszins twijfelachtig) deelstuk, geslagen
in 305 in Roma op naam van Constantius I.
Gewicht onbekend.
- Stukken in 307 in Londinium geslagen op naam
van Maximianus als Senior Augustus met een
gewicht van SVt tot 8'/2 gram (Ie reductie).
- In Ticinum in 307/8 geslagen stukken op naam
van Constantinus I, eerst als Caesar en later als
Augustus. Ongereduceerd (dus 8/2 tot 10'/2
gram).
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- Een in Roma in de periode van 308-310 geslagen
stuk op naam van Maxentius, gewicht 6-7 gram
(Ie reductie).
In totaal kunnen 39 varianten onderscheiden
worden, welk aantal stijgt tot 106 als atelier
aanduidingen meegerekend worden. 36 (100)
daarvan zijn van het algemene type met de staande
Hercules. 3 (6) van het type waar Hercules vecht
met een leeuw.

/ foltis Maximianus Londen

B. De muntplaatsen
De 2 muntplaatsen betrokken bij de eerste emissie
zijn Alexandria en Siscia. In Alexandria loopt de
muntslag over 2 perioden, in de laatste waarvan
een wisseling in de Tetrarchie plaats vindt. Beide
hebben ALE in de afsnede, Unks in het veld een S
en rechts een P waarboven de atelier letter. In de
eerste periode zijn 5 ateliers bij de slag betrokken
(A, B, r, A, E), daarna alleen de eerste 4. Behalve
het aantal ateliers verschillen de perioden alleen
door de samenstelling van de Tetrarchie.
In Siscia loopt de slag over 4 perioden, steeds met
SIS en de atelier letter in de afsnede, voorts met VI
in het veld afwisselend rechts, links en weer rechts
en links. De 2 groepen vallen te onderscheiden
door de samenstelling van de regerende viervorsten
en hun titulatuur. Er waren 3 Ateliers (A, B, f).
De 6 muntplaatsen betrokken bij de tweede emissie
waren Antiochia, Cyzicus, Heraclea, Nicomedia,
Ostia en Roma. In Antiochia en Cyzicus Hep de
slag over 3 perioden. In de eerste plaats steeds met
ANT in de afsnede en in de eerste periode de
atelier letter en een halve maan links in het veld
(alleen atelier A bekend), in de tweede atelier
letter(s) rechts in het veld (7 ateliers bekend,
sommige met dubbele letters) en in de derde idem
maar links (12 ateliers bekend).
In Cyzicus heeft de eerste periode MKV in de
afsnede en de atelier letter links in het veld (5 van
de 6 ateliers bekend), de beide andere hebben SMK
in de afsnede en de atelier letter links in het veld,
waarbij in de laatste periode daarboven een ster
staat. Van de tweede periode is slechts 1 van de 9
ateliers bekend (B), van de derde slechts 1 van de 7
(A). Mogelijk zijn deze munten slechts in 1 atelier
geslagen.
In Nicomedia en Roma liep de slag over 2
perioden. Nicomedia heeft SMN in de afsnede plus
een atelier letter eerst zonder later met een ster in

het veld. De eerste periode zijn er 4 later 6 ateliers
werkzaam.
Roma heeft R en atelier letter in de afsnede. Van
de 4 ateliers zijn er per variant maar 1 of 2
bekend. Het onderscheid tussen de 2 perioden ligt
hier in een afwijkende beeldenaar.
Tenslotte zijn van Heraclea en Ostia elk één type
bekend. De eerste met SMHf in de afsnede en de
atelier letter (alleen A bekend) links of rechts in het
veld en de laatste met MOST en de atelier letter in
de afsnede (alleen S bekend).
Wat de losse uitgiften betreft heeft het deelstuk
van Roma R en atelier letter in de afsnede en het
andere stuk van die plaats RB en die letter. De
stukken van Ticinum hebben de atelier letter (P, S
of T) in de afsnede, De beide stukken vallen in
opeenvolgende slagperioden. Het stuk van
Londinium heeft PLN in de afsnede.

D. De Keerzijde

2 follis Constantinus Cyzicus

Er komen 2 verschillende keerzijde typen voor,
beide met variaties.
De meest gangbare beeldenaar is een staande
Hercules leunend op een knots. Aanvankelijk
(Alexandria en Siscia) staat Hercules van voren
gezien met het hoofd naar links gericht en leunt hij
met de rechterhand op de knots, terwijl hij in de
linkerhand 3 appels en een leeuwenhuid heeft. Bij
de 2 laatste slagperioden van Siscia worden die
attributen dichter tegen het lichaam geplaatst. Ook
Heracles heeft dit type, maar zonder appels en
C. De Voorzijde
leeuwenhuid en met de linkerhand op de knots
Van de 39 (106) typen zijn als gewoonlijk verreweg leunend.
de meeste namelijk 30 (93) van het type 'Hoofd
Later staat Hercules naar rechts en leunt (evenals
met lauwerkrans naar rechts'. Daaronder vallen
bij Heraclea) met de linkerhand op de knots
alle exemplaren met de afwijkende keerzijde met
terwijl hij de rechterhand op de rug houdt
de vechtende Hercules.
(Antichia, Cyzicus en Nicomedia). Bij Ostia en
De andere stukken hebben naar rechts gerichte
Roma daarentegen leunt hij weer rechts op de
borstbeelden. 4 (6) daarvan met kuras, 1 (1)
knots en draagt hij links de appels en de
gedrapeerd en 3 (3) met een combinatie van die
leeuwenhuid. De eerste periode van Roma wijkt
twee. Als laatste dient 1 (3) type van Alexandria te
hier weer van af door een Victoria in de
worden genoemd, dat eveneens een borstbeeld met
hnkerhand in plaats van de appels.
kuras en drapering toont maar nu getooid met een
De losse uitgaven variëren weer verder. Van het
stralenkrans.
deelstuk van Roma is geen afbeelding beschikbaar.
De variatie in de omschriften is gering. Er komen
Het stuk van Londinium is gelijk die van
maar 17 varianten voor, waarbij alleen van
Alexandria, maar nu met een boog in de
Constantinus I als Augustus 3 tekstvarianten
linkerhand en de leeuwenhuid over de schouder.
bekend zijn en van Severus II als Augustus 2.
De overige stukken tonen Hercules naar links
De spreiding van de 39 (106) varianten over de
terwijl hij of een leeuw wurgt (Roma, Ticinum 2e
vorsten is als volgt:
periode) of daarmee vecht (Ticinum Ie periode)
met de knots ergens in het veld.
De tekst van de stukken der beide emissies is steeds
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2
Augustus
Maximianus
HERCULI VICTORI (Aan Hercules de overwin1
1
Maximianus Senior Augustus
naar) Bij de losse uitgiften komen steeds andere
Caesar
5
I
Constantius I
teksten voor nl. VIRTUS AUGG (De dapperheid
18
7
Augustus
Constantius I
van de Augusti) op het deelstuk van Roma,
4
10
Augustus
Galerius
CONSERVATORI AUG N op het andere stuk van
Augustus
3
6
Severus II
Roma met de vechtende Hercules (Beschermer van
Caesar
1
3
Maximinus II
onze Keizer), HERCULI CONSERVAT CAES
30
7
Augustus
Maximinus II
(Hercules beschermer van de keizer) en VIRTUS
Caesar
3
1
Constantinus I
PERPETUA
AUG (De bestendige
12
Augustus
9
Constantinus I
vastberadenheid van de Keizer) op de stukken van
Augustus
1
2
Constantinus I
resp. de Ie en de 2e periode van Ticinum en
Augustus
1
7
Licinius I
HERCULI CONSERVATORI (Hercules de redder
Maxentius
Augustus
1
I
of de beschermer) op de stukken van Londinium.
Hoewel de dapperheid (Virtus) uiteraard zeer goed
39
106
past bij een figuur als Hercules komt deze
normaliter meer voor bij munten waarop de
= inclusief een deelstuk
oorlogsgod Mars staat afgebeeld.
' = type met de vechtende Hercules
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E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen

3 foUis Galerius Aniiochië

De Herculesmunten komen met zo veelvuldig voor
als die van enkele der eerder behandelde series,
maar dankzij het feit dat ze toch in 10
verschillende plaatsen gemunt zijn, zijn ze in het
algemeen toch niet zeldzaam. De 39 (106) stukken
vallen volgens de R.I.C. in 6 zeldzaamheidsgraden
als volgt verdeeld:
c
2-10

Alexandria
Antiochia
Cyzicus
Heraclea
Londinium
Nicomedia
Ostia
Roma
Siscia
Ticinum

S

R

1- 4
1-12
1- 5

1- 4

R^

R^

1- 7

1-3
2-2
1-1

2- 3

R'

1- 1
1- 6

3-16
Of verdeeld naar vorst:
Maximianus Augustus
Maximianus Senior Augustus
Constantius I Caesar
Constantius I Augustus
Galerius
Augustus
Maximinus II Caesar
Maximinus II Augustus
Severus II
Augustus
Constantinus I Caesar
Constantinus I Augustus
Licinius I
Augustus
Maxentius
Augustus

C

1- 1
1- 4

21
21
9
1
1
10
1
9
28
5

1-1
1-1
1-1

1-1

5-14
1- 3

3- 4
1- 1

11-43

11-24

6-13

7-9

1-1
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R^

R'

R*

Totaal

S

R

1-3
1- 1

1- 5
3-10
2- 5
1- 3
3-21

1-1

2- 6
2- 5
1- 1
2- 5

1- 1
1- 1

1-1

4- 7

3- 4
1- 7

3-3

1-1

1- 3

1-1
3-16

54411217122-

2- 3
5-12
1- 2

1- 5

1- 6

Totaal

11-43

11-24

6-13

7-9

1-1

Hierbij valt aan te merken dat het deelstuk van Roma in de categorie R" valt.

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

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

2117417311011-

8
1
5
18
10
3
30
6
3
14
7
1

39-106

De zeldzame gulden 1765
Utrecht
H. A. Verhoef
Al enkele jaren verwonder ik mij steeds weer
opnieuw bij het lezen van veilingcatalogi en
muntaanbiedingslijsten over het geslagen aantal
provinciale guldens 1765 Utrecht n.l. 1740 stuks.
Dit aantal berust n.l. op een grote vergissing welke
telkens weer door anderen wordt overgenomen.
In het boek 'De Muntmeesters en hun muntslag'
van Mr. L. W. A. Besier (oorspronkelijk bijlage
bij Muntverslag 1889, herdruk Rotterdam 1972)
wordt een overzicht gegeven van de geslagen
aantallen op grond van de rapporten van de
busopeningen door de Raden en Generaal-meesters
van de Munt; hierin wordt steeds de productie
over enkele jaren, verlopen tussen twee busopeningen, samengevat. Voor de Utrechtse munt is
de rekening over de periode 14 augustus 1764 29 december 1766 in twee gedeelten gesplitst,
omdat achtereenvolgens twee essayeurs werkzaam
waren. In het tweede gedeelte wordt inderdaad een
aantal van 1740 guldens geslagen in 1764
verantwoord. Echter, ook in het eerste gedeelte
worden guldens van 1764 en 1765 tezamen
vermeld, en wel 787.005 stuks.

In de huidige munthandel is de gulden Utrecht
1765 ruim aanwezig, wat bij een uitgifte van
slechts 1740 stuks beslist niet het geval zou zijn.
Aangenomen mag dan ook worden dat een
belangrijk deel van de bovengenoemde % millioen
in 1765 geslagen is.
In de muntvondst Barendrecht werden 3648 stuks
provincieguldens lopend tot 1791 gevonden,
waarin gerekend naar muntplaats en jaartal 152
verschillende soorten voorkomen. Hierin komt
deze gulden voor met 12 exemplaren. Nemen we
bijv. het jaartal 1760 Utrecht met een geslagen
aantal van 19.975 stuks, dus ruim tienmaal zoveel,
en we zien dat dit jaartal in de genoemde
muntvondst met twee exemplaren vertegenwoordigd is, dan lijkt dit mij voldoende bewijs dat er in
1765 zeer veel meer dan 1740 stuks geslagen
moeten zijn.
Hopelijk wordt hiermede een voor de verzamelaar
duur misverstand uit de weg geruimd.

Kunstwerke der Antike
Münzen und Medaillen aller Zeiten und Lander
Monatliche Preislisten
Auktionen
Fachliteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22,76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandel in numismatische
literatuur, albums etc, uitgevers.

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar
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De Scheepjesgulden van
1802 en haar onderdelen

222

J. Leyten
In het laatste nummer van het Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde (1973-1974) komt een
uiterst interessant artikel voor over de Scheepjesgulden en haar onderdelen van de hand van de
heer Spronk.
Zonder ook maar de geringste afbreuk te willen
doen aan het voortreffelijk artikel, lijkt het mij
juist om een kleine fout recht te zetten.
In het artikel staat dat er van de verschillende
denominaties resp. 5, 3, 6, 7 en 8 verschillende
stempels bestaan. Hierbij wordt verwezen naar het
boek van Scholten, pag. 67 en 68.
Nu geeft Scholten op die pagina's inderdaat een
aantal goed herkenbare varianten op en wel van de
gulden 5, van de halve gulden 3 + een gouden met
afwijkend stempel, van de kwart gulden 6, van de
achtste gulden 4 voor de eerste emissie en 2 voor
de tweede emissie en ten slotte van de zestiende
gulden 4 voor de eerste en 3 voor de tweede
emissie. Dit geeft dus resp. 5, 4, 6, 6 en 7
varianten. Dit zijn echter niet de verschillende
stempels welke bekend zijn. Scholten schrijft
hierover op pag. 67:
'Moquette verzaamelde de volgende aantallen
stempelvarianten; Gulden 10, Vi Gulden 6,
'/4 Gulden 7, 1/8 Gulden en 1/16 Gulden 5
stempels. Gulden, Proefslag in goud 2 stempels
Tweede emissie 1/8 Gulden 2, 1/16 Gulden 5
stempels.'
Dit levert dus op de volgende totaal aantallen,
resp.: 12,6, 7, 10, 10.
Om de lijst van verschillende opgaven te
completeren nu de opgave zoals die in het betreffende artikel van Moquette voorkomt. Moquette
schrijft:
'Van den Gulden bezit ik 10, van den halvengulden
6, en van den kwartgulden 7 varianten. Van de
genoemde 3 waarden, bezit of ken ik goudafslagen, en vormt alleen die van den halven
gulden nog een stempel variant, tot heden, door
mij nog niet in zilver aangetroffen. 1
Mr. Besier zegt dat de stempels door den Graveur
Gerrit Konsé gesneden zijn. We zullen dit
gesneden moeten lezen als vervaardigd, want
zonder uitzondering zijn de stempels met poincons
voor de onderdeden geslagen.
Op de stempels van de ƒ 1.— f Vi en 14 werd het
schip geslagen met poinpons waarop de romp met
de masten en eenige andere deelen van de takelage
voorkwamen, doch een groot deel van het want
etc. werd op de stempels bijgegraveerd.
10

226

228

Op den stempel die gediend heeft voor mijn goudafslag van den ƒ Vi, vergat de graveur de touwen
die van den middenmast naar voren gespannen
zijn.
De leeuw en de kroon zijn op de stempels apart
geslagen, evenals de letters en cijfers der
opschriften. De poinpons voor het wapen op den
ƒ 1 en den ƒ 'A zijn; bij aldien ze niet ontleend
werden aan die voor Nederlandsche munten
gebruikt; speciaal voor die waarden vervaardigd,
doch voor den f V* werden voor het wapen
dezelfde poinfons gebruikt die ook gediend hebben
voor de stempels van den duit fig. 228.
En nu de ƒ 1/8 en ƒ 1/16 guldens. Ik heb daarvan,
zoo goed ik kon, zuivere afbeeldingen gegeven.
Voorzoover mij bekend heeft niemand die zeer
uiteenloopende typen duidelijk beschreven, en
toch vormen ze blijkbaar 2 emissies, en wel
behooren fig. 225 en fig. 223 tot den eersten, en
fig. 226 en fig. 224 tot een lateren slag, naar mij
voorkomt.
Van den ƒ 1/8 (fig. 225) bezit ik 8 varianten. Op de
stempels der voorzijde is de leeuw geslagen met
denzelfden poinpoin, die diende voor den ƒ V* en
voor den duit (fig. 228), doch de kroon is nieuw en
op geen der andere munten terug te vinden.
Het schip is in zijn geheel op de stempels geslagen,
en bestaan twee typen van den poinpon, gemakkelijk te herkennen aan de vlag, die op den eenen
zooals door mij afgebeeld, aan een vlaggelijn, en
op den anderen direct aan den stok verbonden is.
Op een der stempels is het schip verschoven en zijn
de masten boven verdubbeld.
Van het andere type van den ƒ 1/8 gulden (fig.
226) vond ik slechts 2 varianten. Op de stempels er
van, is het wapen geheel geslagen met depoinfons
die ook gediend hebben voor den halven duit (fig.
229), terwijl het schip van een geheel nieuwen
poincpn is.
Van de beide typen van den ƒ 1/16, bezit ik van elk
5 varianten. De stempels der voorzijde van het
type fig. 223 zijn geslagen met poin^ons gebruikt
voor het wapen van de munten fig. 226 en 229. Het is ook aan de munten te zien, dat de stempels
voor de 1/16 (fig. 223), eerder gemaakt zijn, dan
die van den 1/8 gulden (fig. 226) en den halven duit
(fig. 229), omreden daarop de bovenste parel van
de kroon nog aanwezig is, terwijl die op de
stempels van beide laatste munten, doordat de
poinpon beschadigd werd, óf geheel ontbreekt, óf
slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Dit klopt ook met
mijn gevoelens dat de ƒ 1/8 fig. 226, van een
lateren slag is, dan die van fig. 225. De poinpon voor het schip is nieuw, en omgeven
door een effen cirkel, instede van een kabelrand,
zooals op de hoogere waarden.
Van den ƒ 1/16 type fig. 224, zijn de stempels voor
beide zijden met geheel nieuwe poinpons geslagen.

Het wapen met den hardloopenden leeuw is veel
kleiner, zoo ook het schip, waarvan de vlag direct
aan den stok verbonden is, terwijl de figuren, die
het jaartal, - dat niet tusschen haakjes staat, flankeeren, geheel anders gevormd zijn. Het schip
is niet door een cirkel, of kabelrand omgeven.
Alle boven beschreven munten zijn gekarteld, en
alleen die van de typen fig. 226 en 224 hebben geen
geribde buitenranden, voor zooverre mijn
exemplaren betreft.
Steeds zijn de munten van de typen fig. 226 en 224
kleiner, dan die van de typen fig. 225 en 223.
Men ziet dus dat aan die munten meer vast zit, dan
dat alleen een cirkel op een of andere zijde
ontbreekt.
Beschrijving van kleine verschillen, z.a. 't ontbreken van punten achter een der woorden, laat ik
achterwege. Regel is het, dat op de typen fig. 222,
dus ook op de ƒ 'A f V* en fig. 225 de woorden
door: gescheiden zijn, terwijl op de typen fig. 226,
223 en 224 slechts een enkel punt voorkomt.
Fonrobert maakt nog melding van een ƒ 1/16 type
fig. 224, met een fout in het omschrift n.m.
BTATVORUM. Ik zag die variant wel is waar
niet, doch de stempel fabrikage in aanmerking
genomen, is zoo'n fout niet onmogelijk.'
Als we de variant met 'BTATVORUM' meetellen,
hetgeen mag omdat het zeker is dat zij bestaat
sinds Scholten deze variant onder no. 497c heeft
opgenomen en afgebeeld, dan komen we tot de
volgende opgave van stempelvarianten door
Moquette:
Gulden, 10 in zilver, de gouden zijn van stempels
die ook in zilver bekend zijn;
Vi Gulden, 6 in zilver, de gouden zijn op 1 na van
de zelfde stempels als de zilveren, dus totaal 7
stempels;
!4 Gulden, 7 in zilver, de gouden zijn steeds van
stempels die ook in zilver voorkomen;
1/8 Gulden, eerste emissie 8 en tweede emissie 2
stempels. Hiervan komen geen gouden voor.
Totaal dus 10 stempels;
1/16 Gulden, eerste emissie 5 en van de tweede
emissie eveneens 5 stempels. Daarnaast nog de
variant met BTATVORUM. Totaal dus 11
stempels.
Bovenstaande levert nu de volgende rij, resp.: 10,
7,7, 10, 11.
In de tabel zijn de verschillende opgaven bijeen
gebracht. Omdat alle opgaven teruggaan op
uiteindelijk dezelfde bron, n.l. Moquette, die in
zijn artikelen-serie ongelofelijk veel informatie
over de munten van Nederlands-Indië heeft
samengebracht, zou het toe te juichen zijn als deze
artikelen een herdruk zouden beleven. Alleen een
betere toegankelijkheid van het werk van
Moquette kan een reeks van steeds verdergaande
11

j overschrijf-fouten als hierboven aangehaald voorkomen, en de belangstelling voor het nauwkeurig
bestuderen van de munten stimuleren.

Denominatie (G.)

1

1/8 1/16 1

1/4

a
Opgave van Moquette;

Schohen, verwijzend
naar Moquette;
Scholten, de door hem

64-1
7

7

8+2
10

10-1-2
12

6

7

8+2 5+5
10
10

5

3+1

6

4+2 4+3

opgenomen varianten,
Spronk, verwijzend
naar Schoiten*

b a b

10

1. Netscher en van der Chijs, beelden den gulden af met
omgekeerd muntteeken. Ik ken echter dien variant niet.
Literatuur
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1973/74. Het
artikel van J. E. W. Sponk.
Scholten, De Munten van de Nederlandsche
Gebiedsdelen Overzee. Amsterdam 1951.
Moquette, De Munten van Nederlandsch-Indië. Een serie
artikelen in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-,
en Volkenkunde van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen. Batavia 1907-1910.

1/2

4
5

3

6

5+6
11

6

7

7

7

(a is de eerste missie; en b is de tweede missie.)
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1
1
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Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa

RESTAURATIESCHELLING OOSTERKERK
De Ooster- of Sint Anthoniskerk te Hoorn (N-H) dient hoognodig gerestaureerd te worden. ,,Monumentenzorg" plaatste deze eenvoudige scliippers- en visserskerk dan ook op de rampenlijst. Ter ondersteuning van
de komende restauratie van dit 525 jaar oude monument, slaat
's Rijks Munt te Utrecht een speciale restauratieschelling met een diameter van 30 mm in zilver (900/1.000) en cupro-nikkel (FDC).
De hoeveelheden die geslagen zullen worden en de uitgifteprijs (incl.
BTW) bedragen:
ca. LOOO stuks in zilver (prooflike) è 5 Schelling, / 45,— per stuk
ca. 7.500 stuks in cupro-nikkel (FDC) a 1 Schelling, / 6,— per stuk
De munt zal voorzien worden van 's Rijks Muntmeestersteken.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden door overmaking van het totaalbedrag der gewenste munten + f 6,— verzend- en
administratiekosten, op rekening nr. 47.53.97.401 van de AMRO-bank
te Hoorn (Gironr. van de bank 2379) ten name van ,,Stichting Oosterkerk Restauratieschelling" en met vermelding van de specificatie van
uw bestelling alsmede naam en adres.
De aflevering zal o.o.v. in het najaar van 1978 plaatsvinden.
De inschrijving staat open tot 15 maart 1978 tot het maximum van
bovengenoemde aantallen, waarbij als datum van bestelling geldt de
datum waarop het verschuldigde bedrag bij de bank is binnengekomen.
Bij eventuele overtekening worden betalingen direct teruggestort.
Oosterkerk, monument in nood. Help nu het nog kan I

12

1
j
1

Attes over Romeinse munten
nuineenunieke katalogus.
Postumus (259-268)
Gallisch Keizer
antoninianus,
geslagen in Lugdunum.

Kenmerkend voor de rijke geschiedenis
van het Romeinse imperium is de grote
verscheidenheid aan munten uit die periode
(±200v.Chr.-474n.Chr.).
In een unieke katalogus is door de NMB
voor het eerst een zeer groot aantal (meer
dan 2000 stuks) Romeinse munten bijeengebracht. Onze „Romeinse munten" katalogus
telt 136 pagina's, waarin al deze munten op
overzichtelijke wijze worden aangeboden.
Zowel in de katalogus als in de aparte
fotobijlage, waarin maar liefst 400 munten zijn
afgebeeld, wordt zeer veel achtergrondinformatie gegeven.

Bestel mbjjdeNMB.
Deze „Romeinse Munten" katalogus werd
met bijzonder grote kennis van zaken samengesteld door de numismatische experts van de
Nederlandsche Middenstandsbank.
U kunt hem bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, postbus 1800, Amsterdam.

NMB
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

DeNMBdenktmetumee.

a
i
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BIJZONDERE MUNT TER GELEGENHEID VAN DE
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN SKIËN 1978 TE LAHTI.
BEPERKT AANTAL: 500.000 st.
Een bijzondere zilveren munt ter
waarde van 25 mark, de eerste munt
van deze waarde in Finland, is uitgegeven op 16 januari ter ere van de
wereldkampioenschappen skiën die
van 17 tot 26 februari 1978 in Lahti
gehouden zullen worden.
De munt is ontworpen door de
beeldhouwer Antti Neuvonen. De
beeldzijde van de munt vertoont een

skiër en de muntzijde een gestileerd
skispoor in de sneeuw.
Van de munt worden slechts 500.000
stuks geslagen. Het zilvergehalte van
deze bijzondere munt is 500 %o, het
gewicht 26,3 gram en de doorsnede
37 mm. De munt heeft een gladde rand.

DE FINSE MUNT

Ned. Ver. Ve Verzamelaar'
afdeling Rotterdam

grote muntenruil beurs 1978
Rotterdam - De Doelen - Kruisplein 40
zondag 26 februari van 11-17 uur- ingang expositiezaal
entree /2,50 / leden en jeugd tot 17 jaar f^,—

Inlichtingen: M. Bot, Dorpsweg 181c, Rotterdam [3021], tel. 010-294076

14

minimunk

uitgave 1978

verschijnt midden februari

Altijd bij de hand - in de binnenzak, het handtasje, bij uw rijbewijs.
Deze handige catalogus bevat de meest
recente prijzen van de munten van het
Koninkrijken bovendien een beknopt
overzicht van munt- en bankbiljetten.

minimunl:
is voor /3,75 te koop bij uw
postzegel- of munthandelaar.
Voor de handel uitsluitend te bestellen bij
MEVIUS Numisbooks International b.v.,
Sarphatistraat 91, Amsterdam

i 1 i l V l I i V 1 % M V 1 ^ is een uitgave van
Grafika Den Haag, Postbus 53191, Den Haag

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer ^
'4t \

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

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

Evan Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (U73) 153359.
'S-Hertogenbüsch, Amsterdam, tireda, Uen Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam,Tilburg, Vught.

Ter lering ende
(leed)vennaak
J. G. H. D. Bettink
Eén van ons kreeg een tip dat bij een antiquair
ergens in de rimboe enkele munten te koop waren.
De antiquair bleek een eenvoudige oude buitenman, die nogal ongeïnteresseerd vertelde dat hij
vroeger een muntenverzameling had gehad, maar
dat hij deze op vijf grote munten na en wat klein
goed al voor jaren had verkocht.
Uit een keukenla vol papieren toverde hij een
muntenmapje tevoorschijn waarin een drieguldenstuk van 1820 en vier rijksdaalders van de
zeldzame jaren 1840, 1841, 1863 en 1898
versmeerd, maar in een toestand van zeer goed tot
fraai in hun rust verstoord werden.
Het feit dat de rijksdaalders juist uit de duurste
jaren van de negentiende eeuw waren en de lage
vraagprijs had reeds de argwaan moeten wekken.
In de hoek van de la lag namelijk een catalogus
van de munten van het Koninkrijk van Mevius
anno 1977 in een beduimelde staat, die erop wees
dat hij vaak was geraadpleegd.
Thuisgekomen heeft één van ons de munten met
een vlakje gereinigd. De toestand van de munten
viel mee. Alleen het kostbaarste stuk, de
rijksdaalder van 1863, schemerde bronsachtig door.
Bij het wegen viel hij al direct door de mand. Hij
woog iets minder dan 22.5 gram. Alle rijksdaalders van 1840 tot 1940 moeten 25 g wegen.
Maar ook al was de rijksdaalder uit 1863 vals, dan
nog was de rest een koopje.
De letters van MUNT en KONINGRIJK van het
drieguldenstuk waren van slechte kwaliteit. In de
M was gesneden, de letters waren niet goed radiaal
gericht en sprongen uit de band. Vergelijking met
een goede driegulden uit 1818 liet duidelijk zien
hoeveel mooier de letters in werkelijkheid moesten
zijn.
Wij waren er beiden van overtuigd dat het
drieguldenstuk slecht was nagemaakt. Onze hoop
was nog gevestigd op de drie rijksdaalders van
1840, 1841 en 1898. Wij kregen in ieder geval waar
voor ons geld, zij waren alle iets te zwaar, de
kroningsrijksdaalder zelfs 3 gram!
Met weinig hoop zetten wij ons onderzoek voort.
Wij besloten de rijksdaalders te vergelijken met in
onze verzameling aanwezige exemplaren. Een
moeilijk onderdeel van het falsificeren vormt altijd
het randschrift van de Nederlandse gulden en de
rijksdaalder.

Het viel ons direct op dat de letters van GOD ZY
MET ONS onderling onregelmatig gespatieerd
waren. Ook het lettertype vertoonde grote in het
oog lopende verschillen met het originele type.
De letters op de drie nog te onderzoeken
rijksdaalders evenals trouwens op het
drieguldenstuk en de 'bronzen' rijksdaalder van
1863 bleken van het type te zijn zoals gebruikt
werd na 1900, met overal een gelijke dikte. Het
negentiende-eeuwse lettertype zoals bijvoorbeeld
heel duidelijk te zien is aan de £ en de N vertoont
in het oog lopende verdikkingen aan de uiteinden
van de dunne lijnen.
Dit gemeenschappelijk afwijkende randschrift
sterkte ons in de overtuiging dat de vervalsingen
uit hetzelfde atelier kwamen.
De antiquair bleek direct bereid het reeds betaalde
bedrag terug te geven en bood zijn excuses aan
voor het feit dat de munten niet echt waren
gebleken.
Deze ware geschiedenis leert weer eens dat men bij
'koopjes' van dure munten te maken heeft met van
diefstal afkomstige munten of met falsificaties.
In dit geval waar nota bene een veel geraadpleegde
catalogus van 1977 in de la naast de munten lag
was deze overweging a fortiori op zijn plaats
geweest. Tegen heling kan men zich wapenen door
zich te vergewissen van de goede naam van de
verkoper. Om te voorkomen, dat men valse
munten koopt is het raadzaam bij het overgaan tot
de aankoop van kostbare stukken altijd de
expertise van een deskundige in te roepen.
In dit geval lag de valsheid er duimendik op. Soms
zijn alleen zeer ingewijden in staat de tekortkomingen van naslagen te herkennen.

Correctie
Het onderschrift onder afbeelding twee in het
artikel over de Fidesserie in het vorige nummer is
onjuist.
Deze munt toont niet Maximianus maar
Galerius.
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Een Yefimok
of een tot Russische
munt getransformeerde Patagon
door J. Fortuyn Droogleever

munten, vooral florijnen, ook in andere provincies
dan die van uitgifte als wettig betaalmiddel werden
erkend. In de koloniën waren andere redenen om
munten af te stempelen aanwezig. Deze kloppen
hebben geringe afmetingen, nl. maximaal 5 mm in
doorsnede.
Een klop met een diameter van meer dan 10 mm
is, althans hier te lande, minder vaak te vinden en
daarom wordt thans, als 'munt van de maand' een
Patagon van Vlaanderen uit de 17e eeuw (Delm.
nr. 297) afgebeeld, die twee kloppen heeft en wel
een ronde, een ruiter voorstellende, met een
doorsnede van 14 mm en een tweede klop van 12
X 4 mm die het jaartal 1655 vermeldt. Het stuk
bevindt zich in de muntencoUectie van het
Museum de Waag te Deventer.
Deze munt is een z.g. Yefimok, het Russische
woord voor daalder. In de 17de eeuw waren in
Rusland voornamelijk kleine zilveren munten, ter
waarde van 1 kopeke in omloop. Aanmunting van
grotere geldstukken stuitte op velerlei bezwaren en
daarom werden in 1665 de, vooral in de Ukraine,
circulerende buitenlandse daalders door middel
van een instempeling gelegaliseerd tot een munt
van 64 kopeken. Het was de bedoeling dat deze
munten tot 1659 overal in Rusland geldig zouden
zijn, maar zij bleven, althans in de Ukraine, tot in
de 18e eeuw in gebruik. Volgens Spasskii, aan
wiens boek' ik enkele gegevens over dit
onderwerp ontleende, zijn er plm 800.000
buitenlandse daalders geklopt tot Russische
munten. Er zijn thans 956 verschillende soorten
van deze daalders bekend, voornamelijk afkomstig uit de Nederlanden. Ook enkele op deze
wijze geklopte Saksische daalders zijn gevonden en
Ehrend/Schreier, die in hun overzicht^) een tiental
regels aan deze yefimoks wijden, beelden een
Tiroler daalder van 1618 met een hierboven
beschreven klop af. Merkwaardigerwijze zijn
nimmer Engelse crowns met een 'Yefimokklop'
aangetroffen, hoewel in de 17e eeuw toch veel
Engelsen in Rusland als handelaar werkzaam
waren.
Aangenomen mag worden dat de Engelse munten
in daalders van de Zeven Provinciën werden
omgewisseld, die daarna in Rusland in circulatie
werden gebracht.

De meeste verzamelaars van munten, en zeker die
van provinciale of koloniale munten, zullen
verscheidene stukken in hun collectie hebben, die
van een z.g. klop of instempeling zijn voorzien.
Deze klop was een in bepaalde provincies wettelijk
voorgeschreven instempeling, waardoor sommige
18

1) I. G. Spasskii, Taler'i v. Rousskom denegnom
obrchenii. Leningrad 1960
2) H. Ehrend und U. Schreier, Gegenstempel auf
Münzen, Speyer 1975

nieuwe
uitgaven
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Muntennieuws

gram.
Herdenkingsmunten op resp. de 60-jarige
onafhankelijkheid en de in 1978 te Lahti te houden
wereldkampioenschappen wintersport.
Zoals in het verleden ook meerdere malen het
geval is geweest, zijn deze (pseudo-)munten in
kunstzinnig en stylistisch opzicht van zeer hoog
gehalte.
(Afb. 7 en 8)

DUITSLAND - BONDSREPUBLIEK:
In 1978 zullen drie herdenkingsmunten van 5 Mark
uitgegeven worden en wel ter gelegenheid van de
175-jarige geboortedag van de chemicus baron
Justus von Liebigt (1803-1873), ter gelegenheid
van de 175ste sterfdag van de dichter Friedrich
GottHeb Klopstock (1724-1803) en ter gelegenheid
van de 175ste sterfdag van de filosoof Johann
Gottfried von Herder (1744-1803).
ETHIOPIË
5 Cents 1977; koper-zink; 0 20 mm; 3 gram.
10 Cents 1977; koper-zink; 0 21,5 mm; 3,7 gram.
25 Cents 1977; koper-zink; 0 23 mm; 4,5 gram.
50 Cents 1977; koper-nikkel; 0 25 mm; 6 gram.
Nieuwe serie FAO-munten. AanvuUing op de
aankondiging in 'De Beeldenaar' nr. 8/1977 van
het 1-Centstuk, dat wij hier volledigheidshalve
nogmaals afbeelden.
(Afb. 1 t/m 6)

ITALIË:
200 Lire 1977; bronzital; 0 24 mm; 5 gram; oplage
500 miljoen stuks.
Bronzital is een roestvrije legering van brons en
andere metalen, die speciaal voor munten is
ontwikkeld.
(Afb. 9)

KAAP VERDISCHE EILANDEN:
1 Escudo 1977; koper-zink; 0 23 mm; 4 gram.
2'/2 Escudos 1977; koper-tin; 0 26 mm; 7 gram.
Het betreft hier nieuwe FAO-munten.
FINLAND:
10 Markaa 1977; zilver 500/1000; 0 35 mm; 24,2
gram.
25 Markaa 1977; zilver 500/1000; 0 37 mm; 26,3

KEELING-COCOS-EILANDEN:
5 Cents 1977; koper-tin-aluminium; 0 18,5 mm;
4 gram.
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10 Cents 1977; idem; 0 20 mm; 5 gram.
25 Cents 1977; idem; 0 22 mm; 5,8 gram.
50 Cents 1977; idem; 0 23,9 mm; 7 gram.
1 Rupee 1977; koper-nikkel; 0 25 mm; 7 gram.
2 Rupee 1977; koper-nikkel; 0 27 mm; 10 gram.
5 Rupee 1977; koper-nikkel; 0 29,3 mm; 12
gram.
Eerste serie munten van deze uit 27 koraaleilanden
bestaande eilandengroep in de Indische Oceaan,
die sinds 1855 tot Australië behoort en in 1609
door de Engelsman William Keeling werd ontdekt.
(Afb. 10 t/m 16)

Herdenkingsmunt op de 20-jarige
onafhankelijkheid.
(Afb. 17)
OOSTENRIJK:
100 Schilling 1977; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram; oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op het 500-jarige bestaan van de
muntplaats Hall in Tirol. De afbeelding op de
keerzijde is een kopie van een daalder van
aartshertog Sigismund, geslagen omstreeks 1480.
(Afb. 18)

SAMOA:
1 Dollar 1977; koper-nikkel; 0 38 mm.
Herdenkingsmunt op het oversteken van de
Atlantische Oceaan door Charles Lindbergh in
1927. Speciaal voor verzamelaars werd de munt
ook uitgegeven in zilver en in goud (100 Dollar).
(Afb. 19)

'^^

A!

MALEISIË:
1 Ringgit 1977; koper-nikkel; 0 33,4 mm; 15
gram.
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TSJECHOSLOWAKIJE:
5 Haleru 1977; aluminium; 0 16,2 mm;
Aanvulling op de sinds 1972 uitgegeven nieuwe
serie circulatiemunten.
(Afb. 20)

Zoekt u dit soort munten?
1.

Indo-Bactrie.
Apollododotus II Philopator, ca. 110-80 v. Chr.
Drachme, geslagen te Taxila
Mitchlner423a

2. Kruisvaarders te Antiochle.
Roger, regent, later usurpator
1112-1119
koperstuk, Sctil urn berger II, 12

3. Engeland
Henry VII, 1485-1509
Groat type IVb
Seaby 1596

4. Raja's van Kangra (Z. India)
Triloka Chandra, ca. 1610-1625
koper
Cunningham XI, 29

Ceylon
Anonieme 'stater'
Opschrift: Sri Lanka Vishnu.
(Vishnu heer van Ceylon)
Periode 840-993
goud
Friedberg 1

Op verzoel< zenden wij u gaarne onze

prijslijsten

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
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boeken en
tijdschriften
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In 1977 verscheen het derde deel van de Roman Imperial
Coins in the Hunter Coin Cabinet, University of
Glasgow, door Anne S. Robertson. De auteur, tevens
directrice van het Hunter Coin Cabinet, behandelt in dit
deel de periode van de keizers Pertinax t/m Aemilianus
(193t/m253 A.D.).
De vele honderden munten - veelal van verrassend goede
kwaliteit - worden overzichtelijk ingedeeld, duidelijk
beschreven en voor een groot deel op fraaie fotopagina's
afgebeeld.
Wat dit boek zeer waardevol maakt, zijn de ruim
honderd inleidende pagina's. Hierin wordt een schat aan
informatie geboden over de romeinse muntslag van de
vroege derde eeuw. Per keizer worden in korte samenvattingen de verschillende muntplaatsen en de in die
plaatsen geslagen typen en denominaties behandeld.
Duidelijk komt tot uiting hoe in deze jaren de munt van
Rome niet meer alleen voor de muntproductie is
ingeschakeld: meer en meer wordt er ook geslagen in
belangrijke steden als Antiochië, Emesa en Laodicea.
In een tijd waarin de keizers zelf ook niet meer uit Italië
afkomstig waren, kan dit nauwelijks verbazing wekken.
Enkele indexen en registers maken het mogelijk snel te
zien of een bepaalde munt in dit boek is beschreven.
Onder de pagina's tekst treft men steeds verwijzingen
aan naar andere, uitvoeriger catalogi zoals de Roman
Imperial Coinage en de catalogus van het Brits Museum.
Dit boek kan worden aanbevolen aan eenieder, die
speciaal belangstelling heeft voor de romeinse muntslag
in de eerste helft van de derde eeuw na Christus.
J. P. A. van der Vin
Michael Mitchiner 'The world of Islam' Oriental coins
and their value.
Uitgave van Hawkins Publications, Londen 1977.
Distributie B. A. Seaby Ltd. Londen Hfl. 114,—.

In dezelfde stijl en vorm als zijn 'Indo-greek and IndoScythian Coinage komt de schrijver nu met een ruim
500 pagina's groot nieuw werk, waarin het gehele gebied
van de muntslag der Islamitische heersers behandeld
wordt. Het publiceren van zo'n omvangrijk werk zo kort
na het verschijnen van dat vorige is op zichzelf al een
indrukwekkende prestatie. Geleidelijk van West naar
Oost gaand worden de munten van de Kaliefen, van de
Spaanse en Afrikaanse dynastieën, de vorstendommen
rond het Middellandse Zeegebied, van Midden-Azië en
Egypte, Arable en Oost-Afrika, de Mongoolse vorsten,
de heersers van Iran en Afghanistan, van de Perzische
Golf, van Delhi, de Moghuls van India, de verschillende
Indiase staatjes, en tenslotte de vorstendommen van
Z.O.-Azië en Indonesië behandeld.
Bij dit alles worden foto's getoond van meer dan 4000
munten, zowel de voor- als de keerzijden.
Aan dit alles is toegevoegd een introductie in Arabisch
schrift opdat lezers met enige inspanning teksten en
jaartallen kunnen ontcijferen. Hierbij zijn 26 pagina's
toegevoegd met verklaring van Arabische teksten inzake
Titels en muntplaatsen. Vervolgens is een tabel
opgenomen met de omrekening van de Mohammedaanse
naar de Christelijke jaartelling en een uitgebreide
bibliografie. Aan het eind van het werk volgen dan nog
gewichts- en prijstabellen en enkele kaarten. Een extra
attractie is m.i. dat op verschillende plaatsen summier
munten van contemporaine niet-Islamitische rijken
worden gegeven, hetgeen de lezer helpt bij het plaatsen in
de tijd van de diverse behandelde emissies.
Samenvattend dient gesproken te worden van een
imposant boekwerk dat voor de liefhebbers van deze
groep van munten beslist onmisbaar geacht mag worden,
onverschillig of deze liefhebber een beginner dan wel een
zeer gevorderde verzamelaar is. De prijs moet voor een
boek van deze kwaliteit en omvang uitzonderlijk laag
genoemd worden. De enige wat minder positieve
opmerking die gemaakt moet worden is dat tengevolge
van de gekozen druktechniek (overigens de oorzaak van
de zo lage prijs) een deel der foto's duidelijk aan
kwaliteit hebben ingeboet.
Ik kan u alleen maar aanbevelen u te haasten dit werk in
uw numismatische bibliotheek op te nemen.
W. K. de Bruijn

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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B. A. SEABY LTD,

MUNTEN EN PENNINGEN

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

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^A'lSON 'T'L^TT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
ACHAT • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de fournitures numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
Iiistorie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
OverdinkeI7831
Nederland
-

Tel. 05423-1221

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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agenda

c:^ zC:^ vragen

28 januari: Verkooptentoonstelling H.B.U. Heerengracht
434-440, Amsterdam, 10-16 uur.
4 februari: Ruilbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Krimpen a/d IJssel, gebouw De Bron, Hobbemalaan 1;
11-17 uur.
4/5 februari: Internationale Beurs Stichting Numismatica
Den Haag, Congresgebouw, Churchillplein 10; zaterdag
10-18 uur, zondag 10-17 uur.
6/7 februari: Veiling E. Button, Frankfurt a/Main.

r~\ r~\

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

Vraag 16: Kunt u mij mededelen wat de munt waarvan ik
een foto insluit, voorstelt, wat voor waarde deze had,
waarvandaan die afkomstig is en wat de diverse letters en
woorden betekenen. Wij hebben hem indertijd gekocht
van iemand die zei dat het een Byzantijnse munt was.
Het materiaal lijkt mij brons te zijn.

8 februari: Veiling Sotheby's Londen.
9/10 februari: Veiling Schweizerische Bankverein, Basel.
11 februari: 5e 'London Coin Fair', Cumberland Hotel
'Marble Arch', London Wl; open voor publiek van
10-17 uur, open voor de handel vanaf 9 uur.
14/15 februari: Veiling G. Hirsch München.
19 februari: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Amsterdam; inl. tel. 020-423519.
26 februari: Muntbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Rotterdam; inl.: tel. 030-294076.
26 februari: Jaarlijkse Ruildag van de Kring voor Numismatiek en Filatelie. Lokaal 'In de Wereld', Markt 5,
Sint-Katelijne-Waver (België) van 9-17 uur. Inlichtingen
tel. 015-311302. De ruildag wordt gehouden in de
Parochiezaal (Centrum) aldaar.
1/3 maart: Veiling Rauch, Wenen.
4 maart: Beurs Stichting Numismatica Middelburg,
Foyer Schouwburg, Molenwater(99; 10-17 uur.
7/9 maart: Veiling K. Kresz, München.
8 maart: Veiling Sotheby's, Londen.
11 maart: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Montfoort; inl. tel. 03483-2663.
14/17 maart: Veiling Dr. Busso Peus Nachf., Frankfurt
a/Main.
18 maart: Int. Beurs Stichting Numismatica, Gorinchem,
Nieuwe Doelen Foyer, Haarstraat 64, 10-18 uur.
2 april: Int. Beurs Stichting Numismatica te Thorn.
Café-restaurant Metten-Ruttens, Steegputstraat 4, 10-17
uur.
12 april: Veiling Sotheby's Londen.
15/16 april: Veiling B. Ahlstrom, Stockholm.
22/23 april: Int. Beurs Stichting Numismatica te
Nijmegen. Hotel-rest. Park Tivoli, Oude Kleefse Baan
116, Berg en Dal; zaterdag 10-18 uur, zondag 10-17 uur.
25/26 april: Veiling Bank Leu, Zurich.
27/29 april: Veiling Münz Zentrum Keulen.
28 mei: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar
Bergen op Zoom; inl. tel. 01640-42482.
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Antwoord: Uw munt is een Follis van de Byzantijnse
Keizer Justinianus die regeerde van 527 tot 565. Onder
deze keizer beleefde het Byzantijnse Rijk een hoogtepunt
van zijn bloei. Er werden gouden, zilveren en koperen
munten geslagen. De onderlinge verhoudingen in waarde
liepen van 1 Solidus (goud) tot 7200 Nummi (de kleinste
koperen munt. De Follis gold als grootste koperen munt
40 Nummi en was dus het l/180e deel van een Solidus.
Op de voorzijde staat het borstbeeld van de keizer
afgebeeld, gehelmd en geharnast. In de rechterhand heeft
hij een kruis op een globe, op de linkerarm een schild.
Boven de linkerschouder is een kruis geplaatst. Het
omschrift luidt D N lUSTINI ANUS P P AUG. De
laatste letter wegens ruimte gebrek beperkt tot een
streepje, althans op uw exemplaar. D N staat voor
Dominus Noster = Onze Heer en P P voor Pater
Patriae = Vader des vaderlands.
Op de keerzijde staat een grote M. Deze letter staat voor
het getal 40 en geeft derhalve de nominale waarde aan
van 40 Nummi. Links en rechts de datering ANNO XII
of wel het 12e jaar van de regering van Justinianus. Dus
gerekend van het moment van de troonbestijging de
periode van 1 Augustus 538-1 Augustus 539. Boven de
M een kruis. Onder in de afsnede staat CON voor de
muntplaats Constantinopel. Tenslotte geeft de letter E
onder de M aan dat de munt is geslagen in de 5e
munt werkplaats. Deze werkplaatsen of ateliers werden
genummerd. De atelieraanduiding vindt dan plaats met
de letter van het alfabet die met het ateliernummer
correspondeert, 5 wordt dus E.
De datering op deze wijze werd juist in dat jaar (538)
ingevoerd door deze keizer. Van dit type Folies zijn
exemplaren bekend van de jaren 12 t/m 36 en van veel
van die jaren van alle 5 de ateliers. Het type is bovendien
nog in een zestal andere muntplaatsen geslagen.

verenigings r^r^~^
nieuws
^^ ^17
Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededeUngen in te korten.

Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr, Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 07220041.

Groningen
secr. Hertenlaan 69, Haren-Gr,, tel. 050-45086
Den Haag
secr. Zeestraat 71 B, Den Haag, tel. 070-469702
bijeenk. laatste woensdag of laatste donderdag
Hoogeveen
secr. Dahliastraat 22, Hoogeveen, tel. 05280-65582
bijeenk. 2de woensdag
Kampen
secr. Erasrauslaan 4, Zwolle, tel. 05200-35735
bijeenk. 1ste maandag in 'de Steur', Oudestraat 8,
Kampen
Kennemerland
secr. Neptunusstraat 29, Haarlem
bijeenk. 4de dinsdag in Buurtcentrum Noord,
Reggestraat 21 te Haarlem-Noord
Het Land van Ravestein
secr. Fr. v. Helvert, O.P. Esdonkstraat 1, Eerde (N.B.)
bijeenk. 1ste maandag in 'De Schouw', Brabantplein te
Uden
Limburg
secr. Hondstraat 5, Maastricht
Noordoostpolder
secr. Sternstraat 4, Zwartsluis, tel. 05208-1803
bijeenk. 3de donderdag in het Geref. Centrum te
Emmeloord

Numismatische kringen
Amersfoort
secr. Soesterweg 269, Amersfoort, tel. 033-19562
bijeenk. elke 3de maandag in de kantine Ned. Middenstands Bank te Amersfoort

Noordwijk
secr. Duinweg 49, Noordwijk aan zee
bijeenk. 1ste maandag in 'De Rank', Golfweg,
Noordwijk

Amsterdam
secr. Julianakade 70, IJmuiden, tel. 02550-18682
bijeenk. 2de woensdag, beh. uitzonderingen

Oost-Nederland
secr. W. Barendszstraat 22, Arnhem, tel. 085-433610
bijeenk. laatste dinsdag in de Poort van Kleve, Zutphen

Bloembollenstreek
secr. V. Speykstraat 46, Lisse, tel. 02521-12035
bijeenk. 2de dinsdag in de Pauluskerk, Ruyshornlaan,
Lisse

Rotterdam
secr. Haverlandstraat 29b, Rotterdam-3001

Boxmeer
secr. Bilderbeekstraat 36, Boxmeer, tel. 08855-1448

Twenthe
secr. Bentheimerstraat 75, Oldenzaal, tel. 05410-3041
bijeenk. 2de donderdag in zaal 3 Vrijhof, Techn.
Hogeschool Twenthe te Enschede.

Brabant
secr. Zilvermeeuwlaan 23, Eindhoven, tel. 040-439520
bijeenk. elke 2de donderdag in het Jeroen Boschhuis,
Hinthamerstr. 74, 's-Hertogenbosch

Utrecht
secr. Joh. Wagenaarkade 71-1, Utrecht, tel. 030-931051
bijeenk. 4de woensdag in 's Rijks Munt, Leidseweg,
19.30 uur

Breda - De Baronie
secr. Weerijssingel 55, Breda
bijeenk. 3de donderdag in het gemeenschapshuis
Doornbos, Abdijstr. 26

Voorschoten
secr. Prof. Eykmanhof 24, Voorschoten, tel. 01717-3105

Grave
secr. Graspeel 48, Zeeland (N.B.)

Zeeland
secr. Statenlaan 152, Middelburg
bijeenk. 2de donderdag in 'de Schakel', Bachten
Steene 14, Middelburg
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Zwolle
seer. Assendorperstraat 237, Zwolle, tel. 05200-11538
bijeenk. 3de maandag in Wijkcentrum Holtenbroek,
Beethovenlaan

Amsterdam

C^
^37

Op 4 februari 1978 viert de Numismatische Kring
Zeeland haar 10-jarig bestaan.

8 februari 1978: lezing door Dr H. J. v. d. Wiel
8 maart 1978: lezing door Prof. Dr P. Naster
12 april: lezing door Dhr en Mevr. Gerritsen.

Hoogeveen
Bijeenkomsten op 8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni
1978: lezing door Dr A. J. Bemolt van Loghum Slaterus.

Oost-Nederland
31 januari 1978: bezoek aan het museum de Waag te
Deventer.
28 februari 1978: lezing door Dr H. J. van der Wiel.
maart 1978: veiling tezamen met de kring Twenthe.
25 april 1978: korte voordrachten door onze leden.

cJacAtin^uVunus/fial/ca

aktualiteiten

Ter gelegenheid hiervan
wordt een tentoonstelling georganiseerd van
verzamelingen van leden van die Kring. Deze tentoonstelling vindt plaats in Gebouw De Schakel, Bachten Stene
14 te Middelburg op zaterdag 4 februari 1978 van 10 tot
17 uur.
Ook wordt een klein aantal herdenkingspenningen
geslagen in Zilver en Brons, waarvan de prijs nog niet
precies vast staat. Inlichtingen en bestellingen bij de heer
J. M. Scheepstra, Spaariingstraat 5, Kapelle. Tel. 011021977.
Alle verzamelaars zijn van harte welkom op 4 februari in
Middelburg.

/gjj

Zaterdag 4 februari 1978
Zondag 5 februari 1978
Internationale muntenbeurzen
Haags Congrescentrum
Faja Lobizaal
Den Haag
Geopend van 10.00-17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
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Grote voorraad Nederland
Hoge kwaliteit.
Prijslijst (gratis).
Muntfotografie.

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

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

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)
(020) - 292287-292288-292255-292284-292286

UNIEKE MUNTENVERKOOP
De Hollandse Bank-Unie nodigt u uit voor een bezoek aan een exclusieve
muntenverkoop op

ZATERDAG 28 J A N U A R I 1978 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR.
Aangeboden zal worden:
• Een vrijwel complete verzameling niet-gouden koninkrijksmunten, waarvan
vele in de kwaliteit 'P' en 'FDC'.
• Een groot aantal provinciale munten, waaronder zeer zeldzame exemplaren
• Een collectie prachtige zilveren en bronzen munten van het Romeinse
keizerrijk
• Binnen- en Buitenlandse gouden munten

De verkoop vindt plaats in het kantoor van de Hollandsctie Bank-Unie N.V., Herengracht 434-440 te Amsterdam.
(Vanaf Centraal Station te bereiken met tramlijnen 1 en 2; halte Koningsplein/Herengracht.)
Indien u onze muntenboekjes niet regelmatig ontvangt, zullen wij u op verzoek t.z.t.
gaarne onze speciale prijslijst van 28 januari 1978 toezenden.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
Ontmoeting van de eeuw op penning vastgeiegd
Sadai in Israël
Modelleur: Willem Vis

Afmeting 40 mm

Prijzen van deze gietpenning:
1. Sterling zilver
2. Gepatineerd brons
3. Als zilveren hanger met ketting
Inclusief verzendkosten + BTW

f79,00
/ 38,00
/ 88,50

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overmaking op girorekening 53764 ten name van de Koninkiijke Begeer B.V. te Voorschoten, onder vermeiding
van het juiste nummer 727, 1, 2 of 3 en gew/enste aantai. Siuitingsdatum vóór 28 februari 1978.
Uw besteiiing is aiiéén geidig waanneer Uw overschrijving vóór genoemde sluitingsdatum door de girodienst is afgestempeid.

ABRAHAIVI PENNING
^lodelleur: Niels Steenbergen.
Afmeting 50 mm.
De prijs van deze fraaie gietpenning inclusief doosje, 18% BTW, verpakkings- en verzendkosten is
/70,-.

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeid bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONiNKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.

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

WIJZE VAN BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van t 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

H.B. Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rekeningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst aan diverse stichtingen.

Voorschoten, november 1977
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband met tiet af te

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

unt- en penningkundig nieuws
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Penningen van Guus Hellegers
door A. J. de Koning
Alweer enige tijd geleden verscheen als tweede penning 1976 van de
Vereniging voor Penningkunst de penning 'Naaktstrand'. De beeldhouwer Guus Heilegers ontwierp deze penning in opdracht.
Hellegers, geboren in 1937 te Teteringen bij Breda, kreeg zijn opleiding van 1959 tot 1964 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten te Den Haag. Daarna, dankzij een beurs, aan het Nationale
Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen, waar hij uit een
groep van 80 beeldhouwers de eerste prijs ontving voor zijn plastiek
'arenlezend vrouwtje'. Het zou bepaald overdreven zijn om al zijn
werk met superlatieven te prijzen, maar een nadere kennismaking
met zijn penningen en ander werk toont dat er interessante aspecten
aan dat werk zitten.
Guus Hellegers is als medailleur autodidact, maar al sinds zijn
opleidingstijd experimenterend en uitvoerend bezig met penningen en
reliëfs, een vorm van beeldhouwkunst waarin de in deze kunst zo
belangrijke derde dimensie toch anders wordt toegepast.
Een van zijn eerste penningen is de 'Oogstpenning' (Afb. la en b gietpenning 0 95 mm)) waarop als tekst bij herhaling het woord
Oogsten is geplaatst, weergevend het ritme van de weerkerende seizoenen. Als Huwelij kspenning ontwierp Hellegers in 1972 een
penning met de tekst 'Sero te amavi' (laat heb ik u liefgehad); mede
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zitten, gaan zij onder water door met kwaad te
spreken), (afb. 4a en b - gietpenning 0 64 mm.)
In het ander werk van Guus Heilegers - kleinplastiek, beelden, drie-dimensionale objecten zijn verschillende ontwikkelingsfasen te onderscheiden: Aanvankelijk houdt hij zich het meest
aan de natuur, gaandeweg begint hij sommige
vormen te overdrijven, waardoor zijn werk een
expressionistisch aanzien krijgt; later,
voortbouwend op de reliëfvorm van (zijn) penningen treedt er in zijn werk een samengaan, een
wisselwerking tussen de ruimtelijke vorm en het
reliëf op. Zelf zegt hij, via een figuratief

door formaat en vorm ontstond een intiem kunstwerkje. De bolvormige keerzijde geeft"een
kerkvenster weer. (afb. 2a en b - komvormige
gietpenning 0 54 mm). Naar aanleiding van het
afscheid van Jan Brussen, na twintig jaar het
Nederlands Studentenorkest gedirigeerd te hebben,
vervaardigde Heilegers een penning met
op de voorzijde een compositie waarin het oude en
nieuwe N.S.O.-vignet is verwerkt. De keer- of
onderzijde van de penning geeft een onderaanzicht
van het orkest, (afb. 3a en b - gietpenning
0 93 mm.)
Geestig en doordacht is de penning met op de ene
zijde Kwakende Kikkers, weerspiegeld in het
wateroppervlak, en op de andere zijde in het
water opstijgende luchtbellen met daarin de tekst
van Ovidius: 'Quamvis sub aqua, sub aqua
maledicere temptant' (Hoewel zij onder water
4

uitgevoerd onderzoek een stijl te hebben ontwikkeld, waarin de 'platte' vorm van de penning dusdanig in beelden wordt gebruikt, dat daardoor een
eigen verrassende werking kan ontstaan.
Experimenterend met het uitbeelden van mensen

die op stoelen en aan tafels zitten, ontstaan er, via
.bijvoorbeeld een zeer groot formaat penning,
'penningen op pootjes' (kleinplastieken), waarin
de figuren op een verrassende manier een geheel
vormen met de genoemde meubels: vrijstaande
beeldjes met een wat dikte betreft gereduceerd
volume. Typisch voorbeeld: Moedertje (zie
afbeelding). Het in 1974 in Heerenveen geplaatste
bronzen beeld van de Friese 'dichter en strijder'
Fedde Schurer (zie voorpagina) kan men beschouwen als een vrijstaand reliëf. Heilegers spel
tussen twee- en driedimensionaliteit werd in
zijn Vier Heemskinderen in Geldrop en een dubbelreliëf in Joure weer anders verwerkt.
Wat de penning 'Naaktstrand' betreft, geeft Guus
Hellegers de volgende toelichting:
'Op de bolle zijde het eeuwige spel van zon, zand

en zee; kinderen verliezen zich in het bouwen van
bij voorbaat verloren forten. — In de - bescherming biedende — holle zijde 'n moeder en grootmoeder. Zij breien bloot zomerwarmte tot een
winterdek.'
De medailleur laat daarbij in het midden wat de
voor- of keerzijde van de penning is. De penning
(zie Beeldenaar febr. 1978, blz. 17) is uitgevoerd in
gematteerd brons en geslagen in een grootte van 70
mm diam. bij de Kon. Begeer te Voorschoten.
Andere penningen van Heilegers zijn: Circuspenning, Prof. Steinmetzpenning, Erepenning Haagse
Kunstkring en diverse Huwelijks- en geboortepenningen. Zijn vertolking is veelal lyrisch en niet
zonder humor.
Guus Hellegers woont en werkt te Steggerda (Fr.),
Leem weg 8.
5

De koperen munten van
Cochin
In de 'Newsletter' no. 45 van oktober 1976 van de
'Oriental Numismatic Society' vond ik onderstaand artikeltje van K. W. Wiggins, dat ook voor
de Nederlandse verzamelaars van Ned. Indische
Munten die geen lid zijn van bovengenoemde
'Society' van belang is.
J. Leyten
Cochin, South India.
AE. Diameter 12 mm.; weight 2.915 gm. (45
grains).
Scholten in 'The coins of the Dutch Overseas
Territories' (Schulman, Amsterdam 1953) lists
under Cochin a copper Rasi (no. 1252) and a Half
Rasi (no. 1253). The Rasi is illustrated. A recent
addition to this series is the Quarter Rasi
illustrated here.
Scholten gives the weight of the Rasi as between
10.840 and 11.794 grams. My specimens weigh:
6

Rasi 11.788 gm (181 grains); Vi Rasi 5.832 gm
(90 grains).
It is doubtful if the largest coin was in fact known
as a Rasi. This denomination was an old, very
small, Hindu gold coin weighing about 6 grains. It
was superceded by the gold fanam. Scholten
quotes Rademacher (Verhandelingen van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. IVe dl. Rotterdam 1786) as calling it
'Rasi copper from Muscat' but qualifies this in a
footnote by saying that Rademacher probably
means that he obtained the coin from Muscat.
The denomination of this copper series therefore
seems quite uncertain but it is possible that the
coins were the equivalent of One, Half and
Quarter Stivers and used locally by the Dutch in
Cochin and on the Malabar coast.

Uit: Leids Jaarboek 1975.

Leidse
Vroedschapspenningen
door W. F. van Zegveld
In het Notulenboek van de Burgemeesterskamer
wordt op 10 november 1670 het volgende vermeld:
'In de vroedschap te brengen ofte niet een penning
te slaen voor de Vroedschappen inplaets van 4
stuijvers'.'
Een week later wordt de vergadering van de Grote
Vroedschap gehouden. Daarin stelt burgemeester
Meerman voor om 'naer 't exempel van veele
andere steden' het presentiegeld van 4 stuivers te
veranderen in een zilveren penning, de zogenaamde vroedschapspenning ter waarde van ongeveer 14
tot 15 stuivers.
De vroedschapspenningen moeten dienst doen als
een soort presentiegeld. Het uitbetalen van
presentiegelden in het normale gangbare geld
behoorde eigenlijk niet meer bij de status, die de
vroedschap meende te hebben. Bij gewone
vroedschapsvergaderingen ontving men één
penning, bij de verkiezing van burgemeesters (op
Sint Maartensavond = 10 november) twee
penningen. Als er nog andere punten van discussie
waren boven de burgemeestersverkiezing gaf men
er nog een penning bij.
Het voorstel van burgemeester Meerman wordt
aangenomen en aan de burgemeesters wordt
verzocht om een stempel voor de penningen te
laten maken.^ De officiële stempelsnijder van de
stad Leiden is in deze tijd Arent Jansz. Smeltzing
(1639-1710). In 1662 was hij hiertoe benoemd en
hij bleef in deze functie tot 1695, toen zijn zoon
Johannes hem opvolgde. Deze Johannes Arentsz.
Smeltzing (1668-na 1732) moet men niet verwarren
met zijn neef, de bekende penningmaker Johannes
Quiringsz. Smehzing (1656-1693).
De eerste maker van de Leidse vroedschaps-

RECTIFICATIE
In de advertentie van muntenhandel
Dr. R. van Slageren in het februarinummer is helaas een storende fout
geslopen.
Onder 3 staat abusievelijk '(Er is geen
god, Muhammad is zijn profeet)' dit
had moeten zijn '(Er is geen god dan
God, Muhammad is zijn profeet).

penningen is de uit Utrecht afkomstige goud- en
zilversmid Dirk van Werkhoven (overleden in
1692). In 1670 had hij al 2830 schutterspenningen
vervaardigd' en het is dus geen wonder, dat hij er
achter aan trekt, als er sprake is van het maken
van een nieuw soort penning. Begin april 1671
doet hij het voorstel om die penningen te maken,
als hij de hulp krijgt van twee stadswerklieden en
als hij 2 stuivers en 8 penningen ontvangt van
iedere penning, die hij maakt."
Hij krijgt inderdaad de opdracht. Eind 1671 levert
hij 482 zilveren vroedschapspenningen af.*
In 1670 is op 27 december de laatste vergadering
van de vroedschap waarin nog een presentiegeld
gegeven wordt van vier stuivers. Op 10 januari
1671 vindt de eerste vergadering plaats waarin
gerekend wordt met de nieuwe vroedschapspenningen, met een vastgestelde waarde van 16 stuivers,'
die echter nog niet uitgereikt konden worden. De
eerste uitreiking vond pas plaats in januari 1672.'
Uit de in januari 1672 betaalde rekening aan Dirk
van Werkhoven blijkt ook nog, dat hij 400 stuks
nog niet geschroefde penningen weer heeft laten
versmelten. Daarvoor krijgt hij nog eens 2 stuiver
per stuk. Waarorn dit gebeurt blijkt uit de
rekening van 25 januari 1672.' Daarbij levert
Simon Rottermont (1620-1678), de muntmeester
van Dordrecht, 2233 vroedschapspenningen af. De
Dordtse munt heeft ze gemaakt voor ƒ 63,—. Dat
komt dan op 9 penningen per stuk, wel even
goedkoper dan de 2 stuiver en 8 penningen per
stuk van Dirk van Werkhoven!
Ter verduidelijking van deze rekensommetjes dient
men te weten dat tot de Franse revolutie nog
gerekend werd op de Engelse manier: een gulden
was 20 stuivers, een stuiver 16 penningen. Een
gulden kwam zo op 320 penningen.
Arent Smeltzing en Willem van der Helm hebben
die 2233 penningen in Dordrecht gehaald.
Kennelijk hebben ze niet direct betaald, want op 9
februari schrijft Simon Rottermont een brief aan
de thesaurier ordinaris, Rippert van Groenendijk,
dat hij na veertien dagen nog niets gehoord heeft.'
Hij vraagt tevens of men aan zijn zwager Jacob
Sonnemaens, die de brief komt brengen, het geld
wil uitbetalen. Dit gebeurt inderdaad op 11
februari. In dezelfde brief klaagt Rottermont 'dat
hij gewenst zou hebben, dat de stempels beter
hadden gevat', m.a.w. hij vond de muntplaatjes
wat te dun. Ze waren gemaakt op een waarde van
14 stuivers aan zilver.
Op 17 januari 1674 schrijft de secretaris in de
notulen, dat besloten is om ongeveer 1000
vroedschapspenningen te laten maken door Dirk
van Werkhoven.'" Op 23 maart 1674 ontvangt
Floris van Sanen als thesaurier ordinaris van Leiden
1016 stuks vroedschapspenningen met een waarde
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zilver in de munten dan de afspraak eigenlijk was.
Inv. 133a - Vroedschapspenning, voorzijde.
Zilver, 32 mm.
Daarom werd eind 1678 zijn vergunning ingetrokInv. 134 - Vroedschapspenning, voorzijde: Leeuw met 2 ken en beslag gelegd op stempels en werktuigen.
haarvlokken a. d. gekrulde slaan. Zilver, 32 mm.
In die tussentijd had de vroedschap van Leiden wel
Inv. 137 - Vroedschapspenning, voorzijde: Leeuw, wiensgeprofiteerd van die particuliere munt in
zwaard binnen randschrift blijft. Zilver, 30 mm.
Enkhuizen. In 1677 had men voor het maken van
Inv. 135 - Vroedschapspenning, voorzijde: Leeuw, met
één
vroedschapspenning 1 stuiver en 10 penningen
afgewende kop, die met zwaard randschrift in tweeën
betaald. In 1678 liet men nogmaals 3000 stuks
scheidt. Zilver, 30 mm.
Foto's Museum Lakenhal, Leiden vervaardigen,'^ waarvoor ƒ 150,— betaald werd.
Eén vroedschapspenning kostte dus 1 stuiver. Deze
van 812 gulden, 16 stuivers." Deze vroedschapsvoordelige zaken werden gedaan via de
penningen hadden dus een waarde van 16 stuivers.
Amsterdamse agent van de Enkhuizense munt,
Een kwitantie hiervan is tot op heden nog niet
Jurriaan Dussel, die er natuurlijk ook nog aan
gevonden. In 1677 ontvangt Johan van den Bergh,
verdiende!
thesaurier ordinaris van dat jaar, 1500 vroedschapspenningen van David Hagenet, muntmeester In 1677 waren de stempels nog gemaakt door
Arent Smeltzing, in 1678 door de stempelsnijder
van de geoctroyeerde munt van Enkhuizen.'^ Hij
van de geoctroyeerde munt in Enkhuizen, Adolphi.
maakt ze voor 125 gulden. Dat komt per stuk op 1
In 1685 ontvangt Jacob van Zanen als thesaurier
stuiver en 10 penningen. Duurder dan de munt van
ordinaris op 22 december 3000 vroedschapspenninDordrecht, maar goedkoper dan Dirk van
gen met een waarde van ƒ 2400,—'". Op 18 april
Werkhoven.
daaraanvoorafgaand heeft Arent Smeltzing een
Die munt van Enkhuizen wordt de geoctroyeerde
stempel gemaakt 'met een latijns vers' voor 20
munt genoemd, in tegenstelling tot de officiële
gulden en twee stempels met de leeuw en het
munt, die op grond van oude privileges ook in
wapen van Leiden voor 40 gulden.'^
Enkhuizen gevestigd was. Dat octrooi
Wie ditmaal de vroedschapspenningen vervaar(vergunning) was gegeven aan de Amsterdamse
digd heeft is tot nu toe onbekend. Een kwitantie is
zilversmid Dirk Bosch. Hij mocht de officiële
niet gevonden.
munten maken van de Staten van West-Friesland
en voor die vergunning betaalde hij meer aan de
Jacobus de Tombe levert in 1702 1300 vroedStaten dan de officiële munt kon doen. Om toch
schapspenningen aan de stad Leiden, ter waarde
winst te maken verwerkte Dirk Bosch iets minder
van ƒ 1040,—." Dit is een ongewone situatie.

Jacobus de Tombe is een gouverneur van de
lakenhal van 1692 tot aan zijn overlijden op 19 juli
1704. Bij zijn trouwen in 1681 staat als beroep
aangegeven: koopman. Als notabele in Leiden en
als koopman heeft hij kennelijk verdiensten gezien
in de leverantie van vroedschapspenningen. Tot
nog toe zijn we er niet in geslaagd om te
ontdekken waar die vroedschapspenningen van
1702 vandaan komen. Wel is er de opmerking in
de notulen van de burgemeesterskamer van 15
augustus 1702, dat 'Burgemeesteren goed gevonden hebben de vroedschapspenning te begrijpen op
16 stuivers omredenen, dat de inscriptie van ouds
andersins niet op de penningh zoude kunnen staen
als dezelve minder zoude zijn'." Tot die tijd
werden de vroedschapspenningen geslagen op
muntplaatjes met een zilverwaarde van 14 stuivers.
Simon Rottermont klaagde daarover al in 1672.
Dit verklaart misschien het verschil in diameter. Er
zijn namelijk penningen van 30 en van 32 mm
doorsnede.
In 1710 worden er door muntmeester Mattheus
Sonnemaens van Dordrecht 4030 vroedschapspenningen afgeleverd.'* Deze Mattheus (1650-na
1715) is een broer van Jacob Sonnemaens, die in
1672 het geld voor Simon Rottermont te Leiden
geïnd heeft. De stempels zijn deze keer gemaakt
door Daniël Koene voor een bedrag van 215
gulden en 15 stuivers. Deze betaalt aan een smid
voor het smeden van negen stempels 35 stuivers
per stuk, dus een totaalbedrag van 15 gulden en 15
stuivers. Als de vroedschap deze verantwoording
in de rekening ziet, gaat ze daar niet mee accoord,

omdat afgesproken was een bepaald bedrag te
betalen aan' Daniël Koene. De rekening van de
smid zou daaronder vallen. Daniël Koene ontkent
dat en zegt, dat in de afspraak alleen is gesproken
over het snijden van de stempels, waarvoor hij zijn
geld zou krijgen. Na dit geharrewar blijkt de
vroedschap bakzeil te halen en betaalt hem alsnog
'5 enkele ducatons' uit. Hieruit blijkt dat een
ducaton 63 stuivers is.
Na 1710 is geen aanmaak van vroedschapspenningen meer gevonden.
De verantwoording van de uitbetaalde
vroedschapspenningen vindt trouw elk jaar op 10
november plaats tot en met 1794. De laatste
vroedschapsvergadering, waarbij de penningen
gebruikt worden, wordt gehouden op 14 januari
1795, even voor de komst van de Franse troepen."
Hierbij zou men de vraag kunnen stellen: waren er
nog penningen in voorraad, toen men zo plotseling
met de uitgifte hiervan stopte? Een kwitantie van 6
april 1841 geeft hierop waarschijnlijk het
antwoord. Daarin geeft de stedelijke ontvanger
van Leiden een verantwoording voor de ontvangst
van ƒ 639,45 'wegens het provenu der verkochte en
versmoltene zilvere vroedschapspenningen deze
stad in eigendom toebehorende en in 1838 door
den gewezen klerk C. Seyn aan de Raadscommissie
overgegeven'. Sinds 1813 hadden er malversaties
plaats gevonden, waarbij Casper Seyn een der
Inv. 139: Zakje van groen fluweel met zijde beslikt. Aan
de ene zijden het wapen van Leiden, aan de andere zijde
opschrift. Plus zilveren vroedschapspenningen.

hoofdschuldigen was.^° Toen de fraude in 1838
uitkwam, heeft Seyn zijn waardevolle bezittingen
ter beschikking gesteld in de hoop om verder
vrijuit te gaan. Dat lukte niet en hij werd toch
gevangen genomen. De lijst van zijn in beslag
genomen boeken, schilderijen en kostbaarheden
beslaat tientallen bladzijden, waarvan al zeven
stuks met een beschrijving van sieraden, waardevolle voorwerpen, munten en penningen.^'
De vroedschapspenningen zijn kennelijk verkocht
en het restant versmolten. Waar dat gebeurd is
hebben we nog niet kunnen achterhalen.
Vroedschapspenningen zijn ook voor vele andere
Nederlandse steden vervaardigd. Na Leiden
volgden Haarlem in 1688, Rotterdam in 1689,
Gouda in 1691, Alkmaar in 1692, 's-Hertogenbosch in 1704 en Den Haag pas in 1718.
In vergelijking met de vroedschapspenningen van
andere steden zijn die van Leiden beslist niet mooi
te noemen. Die van Rotterdam en Den Haag
waren veel kunstzinniger, van 's-Hertogenbosch
waren ze veel groter in aantal en variaties.
Afgezien van de onderlinge stempelverschillen zijn
de Leidse vroedschapspenningen steeds gelijk
geweest aan het eerste ontwerp.
Op de beeldzijde staat een Hollandse leeuw met in
zijn rechterpoot een omhoog wijzend zwaard. De
linkerpoot rust op het wapen van Leiden met de
kroon en de twee sleutels. Als omschrift staat er:
Nummus senatorius (raadsheerpenning). Van deze
voorzijde zijn tot nu toe acht verschillende
uitvoeringen aangetoond kunnen worden.
De achterzijde is geheel gevuld met een latijnse
tekst. Deze komt in twee versies voor.
1. Prudens parentum cladibus et fide virtute discat
pertinaci posteritas patriam tueri.
2. Prudens parentum consilio & fide. Fortis
parentum cladibus & fame. Virtute discat pertinaci
posteritas patriam tueri.
Van deze latijnse tekst zijn negen verschillende
uitvoeringen bekend.
In Van Loon komen drie verschillende afbeeldingen voor,^^ in Bizot één afbeelding met de
verklaring van de latijnse tekst.^^ 'Dat de
nakomelingen, door de wijsheid en trouwe hunner
voorouderen voorzichtig geworden zijnde; en door
derzelver uitgestaane nederlaagen en hongersnood
hebbende leeren verdraagen; hieruit leeren, dat het
beschermen van sijn vaderland een deugd is, daar
men eeuwiglijk aan moet verbonden blijven.'
BIJLAGE
In de periode tussen 10 november 1670 en 14
januari 1795 zijn er 16.561 vroedschapspenningen
geslagen. In onderstaande tabel vindt U een

overzicht van de aantallen en de makers of de
plaatsen van vervaardiging.

jaar

1671
1672
1674
1677
1678
1685
1702
1710

aantal

482
2233
1016
1500
3000
3000
1300
4030

wie of waar
Dirk van Werkhoven
Munt in Dordrecht
Dirk van Werkhoven?
Munt in Enkhuizen
Munt in Enkhuizen
777
777
Munt in Dordrecht

16561

AANTEKENINGEN
1. Secr. Arch. 1575-1851 (verder te noemen SA II)
inv. nr. 563 biz. 79 (Notulenboek van de burgemeesterskamer A).
2. SA II inv.nr. 454 folio 134^° (Vroedschapsboek Y).
3. SA II inv.nr. 3774 folio 48 d.d. 15/5 1670 (Ordonnantieboek Y).
4. SA II inv.nr. 563 blz. 96 (1 april 1671; Notulenboek
burgemeesterskamer A).
5. SA II inv.nr. 3774 folio 78, d.d. 22/1 1672 (Ordonnantieboek Y).
6. SA II inv.nr. 650 blz. 136 (Burgemeestersdagboek
N).
7. SA II inv.nr. 151.
&. SA II inv.nr. 3774 folio 80 en 80^° (Ordonnantieboek Y).
9. Idem.
10. SA II inv. nr. 563 blz. 180.
11. SA II inv.nr. 650 folio 55.
12. SA II inv.nr. 3775 blz. 216 d.d. 29/5 1677 (Ordonnantieboek Z).
13. SA II inv.nr. 3775 blz. 288^0 d.d. 9/11 1678.
14. SA II inv.nr. 652 folio 19^° d.d. 22/12 1685 (Burgemeestersdagboek P).
15. SA II inv.nr. 3776 folio 255 d.d. 28/2 1686 (Ordonnantieboek AA):
16. SA II inv.nr. 655 folio 20 d.d. 1/11 1702 (Burgemeestersdagboek S).
17. SA II inv.nr. 565 blz. 161 d.d. 15/8 1702 (Notulenboek burgemeesterskamer C).
18. SA II inv.nr. 3781 folio 131 d.d. 2/8 1710(Ordonnantieboek FF).
19. SA II inv.nr. 489 na folio 27 (Vroedschapsboek
FFF).
20. P. .1. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. IV.
Den Haag 1918, blz. 119 en 120. Voor verslag van de
rechtszitting: Bibl. Gem. Arch, nr, 7000 C. Seyn.
21. Bibl. Gem. Arch. nr. 75689.
22. G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche
historipenningen, I. Den Haag 1723, blz. 196.
23. P. Bizot, Medalische historie der Republiek van
Holland, Amsterdam, 1690, blz. 24.
(wordt vervolgd)
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De Collectie Gorter in het Koninklijk Penningkabinet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
10

door H. W. Jacobi
In het afgelopen jaar heeft de verzameling van het
Koninklijk Penningkabinet een belangrijke uitbreiding ondergaan op het gebied van de niet-Westerse
numismatiek. De collectie Oosterse munten van de
in april 1977 overleden numismaat Dr. A. Gorter
is door zijn weduwe uit de nalatenschap aan het
Penningkabinet overgedragen. Hierdoor zullen de
kennis en de zorg waarmee Dr. Gorter zijn
verzameling bijeen heeft gebracht niet verloren
gaan, maar voor latere generaties bewaard blijven.
Dr. Gorter begon reeds op zijn twaalfde jaar met
het verzamelen van munten. Terwijl zijn
belangstelling eerst algemeen was, ging hij zich in
de jaren vijftig steeds meer toeleggen op Oosterse
munten, vooral de munten van de Arabische
wereld en India.
Zijn collectie omvat ruim 4000 verschillende typen,
waarbij van de met de hand geslagen munten vaak
meerdere exemplaren aanwezig zijn. Hierdoor zijn

7.
8.
9.
10.

Gold Coast, George III, 1 ackey 1818
Siam, Mongkul (1851-1868), 4 bath
Jaipur, Ram Singh (1835-1880), 1 mohur jaar 28
Riukiu eilanden, 100 mon (1847-1866)
Nepal, Patan, Jaya Yogaprakasha Malla, mohur
842 (A.D. 1722)
Perzië, Karim Khan, 'A mohur ashrafi 1180
(A.D. 1767)
Quaiti, Monasser bin Abdallah, 1 rupee met klop
1307(A.D. 1849)
China, Hsien Feng periode (1851-1862), 1000 cash
Kutch, Pragmalji II, 25 kori 1862
Assam, Harendra Narayana (1783-1839), 'A rupee

de opschriften, die op één munt vaak niet
compleet zijn, zo volledig mogelijk vastgelegd.
Omdat ook varianten binnen een muntsoort vaak
met verschillende exemplaren getoond worden,
omvat de collectie meer dan 5000 munten.
Het zwaartepunt van de verzameling ligt op de 19e
en 20e eeuwse series; de vroegere muntgeschiedenis
is meest met enige karakteristieke munten vertegenwoordigd. De collectie bestaat uit ca. 1300 munten
uit de Arabische wereld: Noord-Afrika tot Turkije
en Perzië en Afghanistan; ca. 1900 munten uit
India; ca. 600 uit Zuid-Oost Azië: Siam, Malaya,
Nederlands-lndië, Philippijnen en ca. 1200 munten
uit Oost-Azië: China, Korea, Annam en Japan.
De inrichting van de collectie is zodanig dat hij tot
de best verzorgde verzamelingen gerekend mag
worden. ledere munt is zorgvuldig en met grote
kennis van zaken gedetermineerd en van een literatuurverwijzing voorzien. Dit is bij munten met
niet-westerse opschriften een groot werk dat veel
11

moeite vereist. Helaas heeft Dr. Gorter niet zijn
gehele collectie zo kunnen inrichten, als het hem
voor ogen stond: aan het begin van ieder land een
kartonnetje van gelijk formaat als de
muntenbakjes, waarop de naam van het land en
een kaartje van het werelddeel met het betreffende
land zwart aangegeven. Dit voorbeeld verdient

onder verzamelaars zeker navolging. De munten
van Afrika heeft hij reeds op deze manier
ingericht; aan Azië is hij helaas niet meer toegekomen.
Omdat de belangstelling voor niet-westerse munten
steeds groeit, is het van groot belang dat de
minieme verzameling Oosterse munten van het
Koninklijk Penningkabinet door de collectie
Gorter een zeer grote uitbreiding heeft ondergaan.
De verzameling zal zeker zijn nut afwerpen als
studiecollectie; nl. als vergelijkingscollectie voor
verzamelaars die informatie wensen en als basis
voor artikelen over Oosterse munten, zoals het
reeds in dit blad verschenen artikel over de munten
van Ethiopië.
Zondag 2 april
te Thorn (Limburg)
in Café Metten-Rulkens, Steegputstraat 4
van 11.00-17.00 uur

JéieAtincri Vunuó7/ta//c(/,

/()j'

Zaterdag 22 april
te Nijmegen
in Hotel-Restaurant 'Park Tivoli'
Oude Kleefsebaan 116, Berg en Dal
van 10.00-17.00 uur
Zaterdag 6 mei en zondag 7 mei
te 's—Heerenberg
in De Oude Grafelijke Munt, het voormalige
Berghse Muntmeesterhuis te 's-Heerenberg
zaterdag van 11.00-17.00 uur
zondag van 12.00-18.00 uur
Int Secr.: Accountantskantoor G. Teders
Rotterdam, Tel. (010) 65 52 44

MUNTHANDEL HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa

Kunstwerke der An tike
Münzen und Medaillen aller Zeilen und Lander
Monatliche Preislislen
A uktionen
Fachliteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel
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HOLLAND:
DRIE GULDEN 1680
'^ATENMUNT'.
Vz.: klimmende leeuw.
Ie type van het nieuwe
3-iJuldenstuk.
Geslagen te Dordrecht. Vanaf
1681 i.p.v. de klimmende
leeuw de staande Pallas-figuur
(Nederlandse Maagd).

Nieuwe katalogus
Provinciale Munten.
De NMB heeft haar uitgebreide sortering
Provinciale munten - ruim 1800 nummers bijeengebracht in een nieuwe 136 pagina's tellende katalogus.
De aparte fotobijlage van 36 pagina's bevat
naast vele afbeeldingen ook nu weer diverse
numismatische wetenswaardigheden.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus
bestellen bij de NMB, afdeling Numismatiek,
Postbus 1800,Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee.

minimunl

uitgave 1978

Deze handige catalogus bevat de meest
recente prijzen van de munten van het
Koninkrijk en bovendien een beknopt
overzicht van munt- en bankbiljetten.
Altijd bij de hand - in de binnenzak, het handtasje, bij uw rijbewijs.

minimunt
Kost f 3,75
Verkrijgbaar bij uw postzegel- of
munthandeiaar of bij
IVIEVIUS Numisbooks International b.v.,
Sarphatistraat 91, Amsterdam

i i i i i l i i 1•%»•i ^
is een uitgave van
Grafika Den Haag, Postbus 53191, Den Haag
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Ned. Ver. 'De Verzamelaar'
afdeling Rotterdam

GROTE PAASRUILBEURS
voor alle verzamelobjekten
Rotterdam - De Doelen - Kruisplein 30
Maandag 27 maart (2e paasdag) van 11.00-17.00 uur
Entree f 2,50 - Leden en jeugd tot 17 jaar / 1 ,—

Inlichtingen en tafelreserveringen: J. Springvloet,
laan 356, Rotterdam {3021) - Tel. 010-858415

Brielse-
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muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische literatuur.

. ^
Wij bieden U:
. ^
. ^

#
,
< ^

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

/

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

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

„DE SNEEKER VLIEGER"
iC^%,

JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen

Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel 7831
Nederland
-

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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Tel. 05423-1221

Een Reckheimse Duit? (2)
door J . C . van der Wis
In 'De Beeldenaar' Ie jaargang nr. 2, blz. 15,
(aanvulling Ie jaargang nr. 3, blz. 33) schreef ik
over de mogelijke herkomst van een duit met op
de voorzijde het West friese wapenschild en de
spreuk DEUS PROTECTOR NOS en op de
keerzijde binnen een bladerkrans
WEST/FALIAE/1660 (in den vervolge
gemakshalve 'West-Faliae-duit' te noemen.
Voorts maakte ik melding van de suggestie van
Prof. Dr. H. E. van Gelder, dat er een
vermoedelijke samenhang zou kunnen bestaan
tussen deze duit en de in de veilingcatalogus
Schulman 3 okt. 1911 onder nr. 1074 vermelde
Reckheimse imitatie van een Utrechtse duit met
het opschrift WEST/FRlIAE/1660, waarvan de
onzekere verblijfplaats het beletsel vormde door
middel van stempelkoppeling het bewijs te leveren,
dat de 'West-Faliae-duit' (waarvan overigens
meerdere stempels bekend zijn) van Reckheimse
makelij is.
Tijdens de op 21, 22 en 23 november 1977 te Den
Haag gehouden veiling van Coin Investment B.V.
werd onder nr. 785 een (onjuist omschreven)
Reckheimse duit 1660 geveild, waarvan Dr. F. H.
Simons te Son de gelukkige bezitter werd. Hij was
het ook, die mij op de hoedanigheid van deze duit
opmerkzaam maakte en mij daarvan afbeeldingen
zond, waarvoor mijn erkentelijkheid.
Deze duit vertoont grote gelijkenis met de duit uit
de Schulman-veiling 1911.
De voorzijde toont ons een versierd
rechtsgeschuind wapenschild, het eerste onbeladen,
het tweede gedamasceerd.

2. 'West-Frliae-duit'
Op de keerzijde zien we een bladerkrans, waarbinnen in drie regels WEST/FRLIAE/1660, de
letters A en E in ligatuur (gemakshalve
'West-Frliae-duit' te noemen).
De toeschrijving van deze duit aan Reckheim lijkt
mij juist op grond van stempelkoppeling van de
wapenzijde met andere met zekerheid aan
Reckheim toegeschreven imitaties van Utrechtse
duiten (o.a. J. de Mey: Les Monnaies de
Reckheim, nrs. 226d en 229).
De keerzijde vertoont grote overeenkomst met de
'West-Faliae-duit'. Op beide is de struktuur van de
bladerkrans identiek; de bovenste twee takken
gaan uit van een cirkeltje, de onderste twee van
een rozet, terwijl de bovenste en onderste twee
takken links en rechts door een rozet van elkaar
gescheiden zijn.
De gebruikt letters en cijfers op de
'West-Frliae-duit' zijn van hetzelfde type als die
op de 'West-faliae-duit'.
Het enige verschil tussen de keerzijden der beide
munten is de letter R op de ene en de letter A (met
rechtsboven een punt) op de andere. Zulke letterveranderingen in teksten op Reckheimse munten
komen veelvuldig voor. Daarom lijkt mij, ondanks
dit verschil, op grond van het bovenstaande een
toeschrijving van de 'West-Faliae-duit' aan Reckheim alleszins gerechtvaardigd. Hij moet geslagen
zijn onder Ferdinand d'Aspremont-Lijnden
(1636-1665).

/. 'West-Faliae-duit'

De betekenis van de karakters in fig. 4 is:

Iets over de munten van
Paliakate

Pha

door J. Leyten

Li

Ya Kha Ta

In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
1934 geeft Scholten een beschrijving van Koperen
2 en 1 Kasjes van Paliakate.
Ook in zijn bekende boek heeft Scholten deze
munten opgenomen, en wel onder nummer 1215
en 1216.
De voorzijde van deze muntjes is weergegeven in
figuur 1.
In het V.O.C, monogram zijn vaak de O en de C
van plaats verwisseld en door de slordige slag van
de munten is vaak maar een deel van het stempel
op de munt afgebeeld.
Fig. 2 geeft een reconstructie van de keerzijde. De
tekening is vervaardigd naar een aantal munten
om de tekst van het gehele stempel te kunnen
terugvinden. Ook de keerzijde is meestal zo slordig
geslagen dat slechts een deel van het stempel te
zien is. Van de keerzijde komen varianten in
spiegelschrift voor.
Scholten meende dat het Sanskrit opschrift van de
keerzijde in slecht gevormde Nagari karakters was
gesteld en gaf een reconstructie van de tekst in
correcte Nagari letters als in fig. 3. De tekst zou
dan luiden 'Ratnirih parage' hetgeen te vertalen is
met 'Welvaartbrengende Onafhankelijkheid'.
Tegen deze lezing valt in te brengen dat de karakters in fig. 3 nogal afwijken van de tekens op de
munt en dat de betekenis van het opschrift niet
aansluit bij de teksten van andere door de Nederlanders in India geslagen munten.
In fig. 4 geef ik een tekst in Bengali karakters
welke naar mijn mening meer lijkt op hetgeen op
de munten te vinden is.

Hetgeen dan bedoeld zal zijn als 'Paliakate' en dit
opschrift is redelijkerwijs te verwachten op
munten van die stad.
In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1934
geeft Scholten eveneens een beschrijving van een
Pagode, welke hij aan Paliakate toeschrijft. Deze
Pagode is door hem ook opgenomen in zijn boek
onder no. 1202. De pagode welke hij als unicum
beschrijft kwam voor in de veiling Moquette (J.
Schulman 28 en 29 mei 1929) onder nummer 938.
Kenmerkend is volgens Scholten het teken (zie fig.
5), dat in het midden staat van het opschrift, op de
keerzijde. Volgens Scholten is dit teken in het
geheel geen Nagari-karakter en moet het gezien
worden als de verbonden arabische letters 'TL' uit
het woord 'Soeltan' dat op latere koperen
munten, met arabisch opschrift, van Paliakate
voorkomt. Op de munt komt dit teken kopstaand
voor. Schoiten slaagt er echter niet in een
verklaring te geven voor het gehele opschrift.
Afgezien dat het bedoelde teken kopstaand op de
munt voorkomt, is het ook geenszins waar dat een
dergelijk teken niet in Nagari opschriften kan
voorkomen. Fig. 6 geeft het opschrift weer van een
gouden Pagode van Krshna Deva Raya
(1509-1529). Het opschrift luidt:
Sri Pra
Ta Pa Kri Shna
Ra Ya

TTïtfV
3.

2.

XT ^J ^

y

^1 ir
5.

TT T

volgende betekenis:
Pha Li
Ya Kha Ta Pa
De verlenging van de 'A' zoals in Ta en Ra wordt
aangegeven met een vertikaal lijntje na de
betreffende letter. Dit lijntje van Ta gevolgd door
de Pa levert nu het teken op en wel in dezelfde
stand als het op de door Scholten beschreven
Pagode te vinden is. Het is dus niet noodzakelijk
het kopstaande teken uit fig. 5. Daarmee is nog
niet het opschrift van de door Scholten beschreven
Pagode verklaard. Het probleem daarbij is dat er
slechts één munt beschikbaar is om de tekst uit de
reconstrueren, waarbij op die munt nog een deel
van de tekst is weggevallen. Uitgaande van de stijl
van de letter-tekens op de koperen kasjes, zou de
tekst er uit kunnen zien als in fig. 7. Dit zou dan
een min of meer geslaagde weergave zijn van een
opschrift in Bengali karakters (zie fig. 8) met de
Literatuur
Jaarboek v. Munt- en Penningkunde 1934.
Scholten, De munten van de Nederlandsche Gebiedsdelen
Overzee. Amsterdam 1951.
Catalogus Veiling Moquette, J. Schulman, Amsterdam

Go Da
Dit opschrift zou dan bedoeld zijn als 'PaliakatePagode' hetgeen niet onredelijk is voor een
Pagode van Paliakate. Van het gedeelte 'Pha Li
Ya Kha Ta' ben ik vrij zeker door de vergelijking
met de enkele en dubbele kasjes. Het woord 'Pa
Go Da' is wel erg gestileerd op de munt gekomen
en misschien moeten we hier wel iets anders lezen.
Een verklaring voor de gebrekkige uitvoering van
de lettertekens kan zijn dat de stempelsnijder aan
een Indiër gevraagd heeft de woorden op te
schrijven, en dat de stempelsnijder ze toen zonder
aan deze tekens gewend te zijn zo goed mogelijk
copieerde. De Indiër moet uit Bengalen afkomstig
zijn geweest om te verklaren waarom het Bengali
alfabet en niet het Nagari gebruikt is, dat in het
zuiden meer te verwachten zou zijn.
mei 1929.
De Bengali letters heb ik gevonden in:
Prinsep, J. Essays on Indian Antiquities, Deel II pag. 35
e.v. London 1858.

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

r^ r~^
^17 ^Z7

20 Rupee 1977; zilver 500/1000; 038,5 m m ; 28,5
gram.
Het betreft hier FAO-uitgaven, die geslagen zijn in
een oplage van 15.000 stuks elk. (Afb. 2 en 3).

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J . C . van der Wis
BULGARIJE:
50 Stotintci 1977; koper-nikkel; 0 23,3 m m ; 4,1
gram.
Herdcnkingsmunt op de athletiekwedstrijden van
de universiteit van Sofia. De oplage van dit type
munt bedraagt 2 miljoen stuks. (Afb. 1).

MALEDIVEN:
5 Rupee 1977; koper-nikkel; 0 35,5 m m ; 18,9
gram.

boeken en
tijdschriften

^^
^C7

'The Standard Catalogue of Provincial Banks and Banknotes' door G. L. Grant.
Wij ontvingen een aankondiging van Spink & Son Ltd.
London over het verschijnen van dit boek dat 156 blz.
teh en 32 platen met 86 illustraties. De prijs is £ 9,75.
'Les monnaies de la Principauté d'Orange sous la maison
de Nassau' door Dr. H. J. van der Wiel.
Van deze publicatie in het Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde 60/61 van 1977 verscheen een herdruk in
brochurevorm. Deze publicatie van 60 pagina's met 8
platen is in de handel verkrijgbaar voor ƒ 20,—.
Bij de Firma J. Schulman B.V. Amsterdam verscheen het
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OOSTENRIJK:
In 1978 zullen er vier lOO-Schillingstukken worden
uitgegeven en wel naar aanleiding van (I) het 700jarige bestaan der stad G m u n d e n , (2) de grootste
middeleeuwse ridderveldslag o p 26 augustus 1278
bij Dijrnkrut in Machfeld, (3) het 1100-jarige
bestaan der Karintische stad Villach en (4) de 150jarige sterfdag van Franz Schubert.

Supplement op 'De Gouden Benelux'. Dit supplement
telt 37 pagina's en een fotoplaat. De prijs bedraagt
ƒ10,-.

HERDRUKKEN
'Austria Münzkatalog' 1972-1977 Uitg. Rosner Verlag
Wenen. Prijs Ö. S. 95,—. 4e druk.
Michael Milchiner: Indo-Greek and Indo-Scythian
Coinage.
Volume 8: The Indo-Parthians.
Volume 9: Greeks, Sakas and their Contemporaries in
Central and Southern India.
Met het verschijnen van bovenvermelde delen is de reeks
werken over Indo-Griekse en Indo-Scythische munten gecompleteerd. Over de kwaliteit en hoedanigheid van deze
reeks verwijzen wij naar eerdere publikaties in 'De
Florijn' nrs. 22 en 23 en voor een andere publikatie van
de schrijver naar 'De Beeldenaar' nr. 1, 2e jaargang 1978.
JCvdW

aktualiteiten
Contact met Spanje
Via de Culturele Raad van de Ambassade in Madrid
kwam het verzoek binnen van de Heer Dionisio Arrazola
López, Calle del Medio 10 te Binéfar (Huesca) Spanje,
die contact zoekt met personen die geïnteresseerd zijn in
ruil, aan- of verkoop van oude Spaanse munten. Wie
belangstelling heeft kan contact met genoemde Heer
opnemen in de Franse taal.
Nieuw Franstalig Numismatisch blad
Wij ontvingen hel eerste nummer van het nieuwe blad
'La nouvelle Information Numismatique'. Het adres van
dit blad dat per jaar Bfrs. 1200 kost is 17b, rue de
Lennery B 6430 Walcourt, België. Het blad is een
Belgisch-Franse coproduktie. Het telt 40 bladzijden en
zal 10 X per jaar verschijnen. Het eerste nummer bevat
o.m. artikelen over de goudguldens van Florence,
Philipsdaalders en 7 eeuwen Albaanse munten. Het heeft
een agendarubriek waarin de bijeenkomsten van
Belgische en Franse numismatische kringen vermeld
worden naast beurzen, veilingen etc. Voorts een rubriek
nieuwe uitgiften en een inzake boeken en catalogi.
Wij wensen ons nieuwe Frans/Belgische zusterorgaan
alle succes.
Numismatische Kring Zeeland vierde het 10-jarig bestaan
De Numismatische Kring Zeeland vierde zaterdag 4
februari jl. het 10-jarig bestaan met een jubileumtentoonstelling in 'De Schakel' te Middelburg. De tentoonstelling
- die een grote verzameling met o.m. antieke munten, gewichtdoosjes en thematische munten omvatte - werd
geopend door Dr. P. K. van Daalen, directeur van het
Zeeuws Museum.
De heer van Daalen belichtte tijdens zijn openingstoespraak vooral de artistieke zijde van de tentoonstelling en
schetste het vele werk dat er vooraf gaat aan het slaan

B. A. SEABY L T D .

van een munt. 'De geest van iedere cultuurgeschiedenis
spreekt het meest uit munten die in een bepaalde tijd zijn
geslagen', aldus spreker, die vervolgens door de voorzitter, de heer P. J. Davidse, twee penningen kreeg
uitgereikt voor zijn museum. Deze penningen - een
zilveren en een bronzen - zijn speciaal voor het 10-jarig
bestaan vervaardigd en dragen aan de ene kant het
wapen van Zeeland en aan de keerzijde de jaartallen
1968-1978. In totaal zijn er van deze jubileumpenningen
150 exemplaren geslagen.
Na de opening was er gelegenheid om de tentoonstelling
te bezichtigen. Bijna 300 bezoekers konden wij verwelkomen. De Kring heeft in dit jubileumjaar juist het
100ste lid ingeschreven en ook dit is een mijlpaal in haar
bestaan.
De jubileumviering werd besloten met een feestavond
voor de leden en hun famihe, eveneens in 'De Schakel' in
Middelburg.

10 jaar kring Kampen
Op 11 maart a.s. zal het 10 jaar geleden zijn dat de kring
'Moneta Campensis' te Kampen werd opgericht. Op 2
januari jl. hield deze kring haar 100e bijeenkomst. Beide
gebeurtenissen zullen worden gevierd door het houden
van een tentoonstelling, waarop een grote verscheidenheid op het terrein van de numismatica te zien zal zijn.
De voorbereiding daarvoor is in volle gang. Deze tentoonstelling, waarvoor het gemeentebestuur van Kampen
de Stadsgehoorzaal aan de Burgwal welwillend beschikbaar heeft gesteld, wordt gehouden op zaterdag 22
april a.s. en zal voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
De kring Kampen telt thans 51 leden, een aantal dat voor
uitbreiding vatbaar is. Van de oprichters van deze kring
maken thans nog deel uit van het bestuur de heren T.
Kuik, voorzitter, G. J. van Gelder en H. M. Koster. De
uitgave De Florijn, die inmiddels door De Beeldenaar is
opgevolgd, was een initiatief van Moneta Campensis en
een tweetal leden van deze kring heeft, zoals bekend, veel
bemoeienis gehad met dit blad, dat precies 5 jaar heeft
bestaan.
Wij wensen de kring Kampen geluk met dit jubileum en
een grote bloei!

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

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

21

agenda
^17^37
27 maart: Paasruilbeurs, Ncd. Ver. 'De Verzamelaar'
afd. Rotterdam. De Doelen, Kruisplein 30, Rotterdam.
11.00-17.00 uur.
2 april: Int. Beurs Stichting Numismatica te Thorn.
Café-restaurant Metten-Ruttens, Steegputstraat 4,
10-17 uur.
4, 5 en 6 april: Veiling Schulman Carlton Hotel
Am.sterdam.
6 april: Veiling Sotheby's London. 10.30 uur.
Islamitische munten.
12 april: Veiling Sotheby's London. 10.30 uur. Militaire
en andere ordetekens.
15/16 april: Veiling B. Ahlstrom, Stockholm.
16 april: Int. Muntenruilbeurs van de Soc. Num. De
Bern (Zwitserland). 9-17 uur in het Casino.
17 april: Veiling Coin Investment. Motel Hoornwijk,
Rijswijk (Z.H.). Kijkdagen 14-16 april 10-17 uur.

18/19 april Veiling Lanz München, Antieke en moderne
munten, Promenadeplatz 911, D.8000 München 2.
22/23 april: Int. Beurs Stichting Numismatica te
Nijmegen. Hotel-rest. Park Tivoli, Oude Kleefse Baan
116, Berg en Dal; zaterdag 10-18 uur, zondag 10-17 uur.
25/26 april: Veiling Bank Leu, Zurich.
27/29 april: Veiling Münz Zentrum Keulen.
30 april Int. Muntenbeurs te Ciney (Prov. Namen),
10-17 uur, Ontvangsthal van de bedekte markt,
tel. 083-212324.
1 mei: Int. Muntenruilbeurs Leuven (België), in de
Tuinbouwschool, 9-16 uur, tel. 016-227914.
6/7 mei Int. Beurs Stichting Numismatica, 's-Heerenberg
in de Oude Grafelijke Munt. Zaterdag 10-18 uur en
zondag 10-17 uur.
10 mei Muntenveiling Solhety's Londen.
20/21 mei: Muntenbeurs in het Westmoreland hotel St.
John's Wood, London NW 8 10-17 uur.
28 mei: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar Bergen
op Zoom; inl. tel. 01640-42482.
4 juni: Int. Beurs Stichting Numismatica, Wijk bij
Duurstede, in het Kasteel 10-18 uur.
14 juni: Veiling Sotheby's Londen.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^A^SON TDATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 - PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • V E N T E • EXPERTISE • ORGANISATION DE
VENTES PUBLIQUES • LISTES A PRIX MARQUES
Catalogues de librairie et defournitures

y.iJe

nutnlsmatiques sur demande

fLAlunfAande/

Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend dl. t/m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij het opzetten en uitbreiden van
een waardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop
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Verkoop

Taxatie

Advies

Zoekt u dit soort munten?
Domitianus
Romeins keizer 81-96 AD
as
als Sear 811 doch COS XII i.p.v.
COS Xllll op vz. Domitianus was voor de
12^ maal consul in 86 AD, in welk jaar deze
munt dus moet zijn geslagen.

Aelia Flaccilla, 368 AD
AE4
als Sear 4094 doch muntplaats Antiochie (ANT op kz)
i.p.v. Thessalonica
Aelia Flaccilla was de eerste echtgenote van keizer
Theodosius I.

Aartsbisdom Keulen
Walram von Jiilich, 1332-1349
groot zonder jaartal
geslagen te Deutz
Noss 55

Sultanaat Darfur in Sudan
Ali Dinar, 1896-1916 AD
biljoenen 1 piaster geslagen tijdens de
opstand van 1327 AH (1909 AD) in Fasher.
Door de zeer zwakke (dubbel) slag zijn
delen van het ontwerp nauwelijks meer
zichtbaar.
Deze munt is pas recentelijk aan het licht
gekomen en is nog niet opgenomen in de
meeste catalogi. Zie echter Mitchiner,
Oriental Coins, nr 1353.
Op verzoek zenden wij u gaarne onze prijslijsten

toe.

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
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vragen

^~^ ^~^

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

Vraag 17: Kunt u mij zeggen waar de volgende
koper/bronzen munt vandaan komt en welke waarde
deze had? Het jaartal is 1609. Het omschrift luidt Vz
CAR.GONZ.D.N
EIH. en Kz.
ARCHENSIS.SUP
INCEPS.
Antwoord: Aangezien de bijgesloten gekraste afbeelding
zich niet leent voor reproduktie geven wij hierbij een
afbeelding van de betrokken munt van het jaar 1608.
Deze munt is een Liard (oort) van Charles I Gonzaga
Hertog van Nevers en Rethel, geslagen te Arches. De
hertogen van deze familie konden het muntrecht al enige
lijd niet meer uitoefenen, omdat zulks in strijd was met
de koninklijke rechten. Toen zij echter het Prinsdom
Arches (tegenwoordig Charleville aan de linker
Maasoever, vlak bij de Belgische grens) in handen
kregen, dat behoorde tot het gebied van de Duitse
Keizers, bood dat hun weer nieuwe mogelijkheden.
Genoemde Hertog liet in 1606 de burcht versterken en
opende daarin een munthuis, waar hij op grote schaal
munten van anderen ging imiteren waaronder tj'pen uit
do Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, uit het

Rijnland, Frankrijk, Spanje en Lotharingen. De enige
originele munten waren de Liards, waarvan u er een
bezit. De tekst luidt (kleine letters niet op de munten)
C'ARolus GONZaga Dux NIVcrnensis ET RETHelensis
SU Premus PRINCEPS ARCHENSIS, doorlopend over
beide zijden van de munt. Uit het laatste blijkt dat hij de
munten sloeg in zijn kwaliteit van Prins van Arches.
Langs deze weg kon hij minder gemakkelijk moeilijkheden met de Franse Koning krijgen.
Op de voorzijde staat zijn borstbeeld naar rechts en in de
afsnede het jaartal. Er zijn verschillende jaartallen
bekend. Op de keerzijde staat een gekroond en
gevierendeeld wapen met een hartschild. In alle vier de
velden slaat een adelaar (Gonzaga). Hel zal u uit het
bovenstaande duidelijk zijn dat deze muntslag niet zo
/eer diende om in een behoefte aan geld voor de
circulatie in het betrokken Prinsdom te voorzien dan wel
om er als muntheer goed aan te verdienen. Daarnaast
stond het altijd goed als men zich als muntheer kon
presenteren. De muntslag blonk dan ook niet uit wat
betreft de kwaliteit van het gehalte der geproduceerde
stukken. Genoemde Hertog regeerde van 1601-1637.
Na hem heeft zijn zoon Charles II de muntpraktijken
\ an zijn vader nog geruime tijd voortgezet.

Vraag 18: Ik ben in het bezit van een zilveren munt
waarvan ik u ingesloten een foto stuur. Gaarne zoi^ik
willen weten wat voor munt dit is.
Antwoord: Uw munt is een Drachme van de
Sassanidenkoning Xusro II, die regeerde van 591-628.
Het Sassanidische rijk werd in het eerste kwart van de
derde eeuw gesticht door Ardaser, die de laatste
Parthische koning Artabanus IV versloeg in 224. De
Sassaniden zijn dus de opvolgers van de Parthen in
Perzië. De dynastie van Ardaser heeft tot ± 650 over dit
rijk geheerst tot de invallen van de Arabieren. Daarna is
nog korte tijd in het district Tabaristan een Sassanidisch
prinsdom gehandhaafd. In de 4 eeuwen dat de
Sassaniden heersten zijn er 29 koningen geweest. Xusro
Il was de 23e in de reeks. Zilveren Drachmen zijn
gedurende vrijwel de gehele 4 eeuwen in tamelijk
constante kwaliteit geslagen. Zij vertonen gewoonlijk op
de voorzijde het portret van de koning naar rechts en op
de keerzijde een vuurahaar geflankeerd door twee
mannen. Er bestaat meningsverschil over de vraag of dat
twee altaardienaars zijn dan wel de koning zelf met een
ander.
De koningen kunnen van elkaar worden onderscheiden
door de vorm van hun kroon. Koningen met dezelfde
24

naam hebben overigens eenzelfde kroon. Naast het
portret van de koning staan de naam en titels in Pahlevischrift.
In de latere perioden van de dynastie werd het gebruikelijk de stukken te dateren (met het regeringsjaar van de
vorst) en er een aanduiding op te plaatsen die aangaf
waar het stuk was gemunt. Links van het vuurahaar staat
de datering, op uw exemplaar is dat 20. Rechts staat de
afkorting van de muntplaats, op uw munt staan de letters
AW. Een groot aantal van deze muntplaatsaanduidingen
zijn nog niet toegeschreven kunnen worden aan een
bekende plaats. Sommige van de plaatsen bestaan al lang
niet meer. Ook AW is nog niet toegeschreven.
De drachmes van Xusro II (door sommige auteurs
Chosroes II genoemd), komen nog veelvuldig voor. Deze
koning is ervoor bekend, dat hij op grote schaal gemunt
heeft.

300 JAHRE BEHERRSCHTEN DIE

MOGHUL KAISER
grosse Teile Indiens. In Ihrer wechselvollen Geschichte
- von den Auseinandersetzungen mit den Rajputen bis zur
Konfrontation mit der britischen Wehmacht —
spiegelt sich die ganze Vielfalt höfischer Intrigen und
orientaUschen Glanzes.

3500 verschiedene Silber Rupien der Moghul Kaiser
— eine der grössten Sammlungen, die Europa in den letzten
Jahrzehnten gesehen hat —

Sind in meinen ausführlichen bebilderten Katalogen enthalten.
Teil I — Babar bis Jahangir — kommt im Marz zum Versand.

Ihr Indien-Spezialist

ULRIKE MULLER
Johannesstrasse 34, D 7220 Schwenningen
ANA ANS ONS NSI NI GIG

Auf Wunsch erhalten Sie auch gerne meine ausführlichen Kataloge
Indische Münzen von der Antike bis zur Neuzeit und Orientalen.

verenigings
nieuws
^i:^"^
Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meystraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 072120041.

contributie over 1977. Voor het geval u betaling mocht
hebben vergeten: graag alsnog!
Penningen 1978
Het bestuur heeft aan de kunstenaars Christine Nijland
en Francisca Wijnberg opdrachten gegeven voor het
maken van ontwerpen.
Contributie 1978
De leden wordt verzocht hun jaarlijkse contributie ad
ƒ 60,— te willen overmaken op postrekening 96820 van
de Vereniging. Extra bijdragen en donaties zijn eveneens
van harte welkom.
Jaarvergadering 1978
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 6 mei
1978 te Haarlem in Teylers Museum. Nadere berichten
zullen nog aan de leden worden gezonden.
Numismatische kringen
Brabant
In tegenstelhng tot het op blz. 25 vermelde adres, hebben
de bijeenkomsten tegenwoordig plaats in het Provinciaal
Museum te 's-Hertogenbosch, Bethaniëstraat 4.

Vereniging voor Penningkunst
Bestuursvergaderingen
Op 13 december 1977 en 19 januari 1978 kwam het
bestuur in vergadering bijeen. Allereerst werden t.a.v.
het secretariaat een aantal belangrijke besluiten genomen.
1. Het adres van de Vereniging blijft gevestigd bij de
heer N. Visser, v. d. Meystraat 1, 1815 GP Alkmaar,
tel. 072-120041.
2. Vanuit dit adres vindt de verzending plaats van nabestelde verenigingspenningen e.d.
Alle correspondentie kan aan dit adres worden gericht.
3. Met het penningmeesterschap heeft de heer W. M.
Seuren te 's-Gravenhage zich belast.
4. Mevr. E. Hendrikse te Haarlem treedt op als secretaris van de Vereniging.
5. Voor de verzending van de penningen van het jaar is
de hulp ingeroepen en verkregen van een bevriende
relatie.

Oost-Nederland
13-4-78: lezing en veiling door de Heer J. Schulman
samen met de num. kring Twente. Plaats van
bijeenkomst: T.H. Enschede; die avond alleen voor
leden.
25-4-78: korte bijdrage van eigen leden.

Penning 1977
De verzending van de gietpenning 1977 van de hand van
Ger Zijlstra zal in de loop van de maand ter hand
worden genomen.
Toezending is afhankelijk van het voldaan hebben van de

Het land van Ravenstein
6-3-78: lezing door de Voorzitter.
3-4-78: lezing door Prof. Dr. H. Enno van Gelder.
Bij afwezigheid van de secretaris wende men zich tot
postbus 295 te Uden of telefonisch: 085-433231.

A msterdam
12-4-78: lezing door de Heer en Mevr. Gerritsen uit
Enschede.
Hoogeveen
12-4-78: veiling uit de nalatenschap van een onzer leden.
10-5-78: bijeenkomst.
14-6-78: lezing door Dr. A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus.
13-9-78: bijeenkomst.
11-10-78: lezing door Prof. Dr. H. Enno van Gelder.
8-11-78 en 13-12-78: bijeenkomst.

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

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer ^

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. lien iiitniiintend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een bet'rouwliare belegging
die tegelijkerlijd een fascinerende hobby is. Meer weten? ;
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige '
prijslijsten.U'ij sturen u deze gratis toe!

F. van Lanschot
t^ankicr-^

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoun (Ü73) 153359.
's-Hertügcntiosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindtiuven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
Ontmoeting van de eeuw op penning vastgelegd
Sadat in Israël
Modelleur: Willem Vis

Afmeting 40 mm

Prijzen van deze gietpenning:
1. Sterling zilver
2. Gepatineerd brons
3. Als zilveren hanger met ketting
Inclusief verzendkosten + BTW

/ 79,00
A 38,00
/ 88,50

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overmaking op girorekening 53764 ten name van de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten, onder vermelding
van het juiste nummer 727,1, 2 of 3 en gewenste aantal. Sluitingsdatum vóór 28 februari 1978.
Uw bestelling is alléén geldig wanneer Uw overschrijving vóór genoemde sluitingsdatum door de girodienst Is afgestempeld.

ABRAHAM PENNING
L^odelleur: Niels Steenbergen.
Afmeting 50 mm.
De prijs van deze fraaie gietpenning inclusief doosje, 18% BTW, verpakkings- en verzendkosten is
^70, — .

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.

ALBERT SCHWEITZERPENNING
,NN MAN

m

NUR:

[CTIPLIZIÉREE

mEM'tAM

Herinneringspenning.
Modelleur: Willem Vis.
Afmeting: 22,5 mm.
Zilver: M 8 , 5 0 .

WIJZE VAN BESTELLEN:
'
ü kunt in het bezit komen van deze penning door storting van f 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

N.B. Bij betaling s.v.p. nauwkeurig /effen op juiste giro- of rekeningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst aan diverse stictitingen.

V o o r s c h o t e n , november 1977
Prijswijzigingen voorbeliouden.

in verband met tiet af te

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

munt- en penningkundig nieuws
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NUMISMAAT

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

VOORJAARSVEILING
4, 5 en 6 april

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

loques Schuimon B.U
Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

a
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Munt- en penningkundig nieuws,
Numismatisch maandblad voor
Nederlanden België.
Publikatie van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging
voor Penningkunst.
Eindredaktie:
W. K. de Bruijn
J. P. A. van der Vin
AedafctJeraad:
J. Fortuyn Droogleever
W. M. Seuren
J. C. van der Wis
G. W . d e W i t
Rubriek Tijdschriften:
H. W. Jacobi
Redaktie-, administratie en
advertentieadres:
Postbus 420, Zeist,
tel. 03404-19295.
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De stedelijke muntsiag te Deventer
in de XVde eeuw
door J. Fortuyn Droogleever
Hoewel de geschiedenis van de munt te Deventer reeds enkele malen
beknopt 1), 2) en uitvoerig 3) werd beschreven, is de omvang van de
stedelijke muntsiag in de XVde eeuw nog steeds niet geheel duidelijk.
Reeds in de Xde en de Xlde eeuw werden in Deventer voor de Duitse
keizers Otto III, Hendrik II en Koenraad II munten geslagen, later
geschiedde dit voor de Bisschoppen van Utrecht, in wier ambtsgebied
Deventer lag. De overdracht van het muntrecht door de Keizer aan
de Bisschoppen is door privilegie of door usurpatie geschied; in elk
geval vinden we sinds 1050 de naam van de Utrechtse Bisschop op de
in Deventer geslagen munten. Uit de Xllde eeuw is mogelijk één in
Deventer geslagen munt bekend, en uit de XlIIde eeuw is dit weer
vaker het geval. Ook in de 2de helft van de XlVde eeuw wordt door
de Bisschoppen munt geslagen in Deventer, evenals in de 1ste helft
van de XVde eeuw. 4)
In de loop van de XVde eeuw beleeft Deventer een hoogtepunt van
bloei, zowel in commercieel als in politiek opzicht. De macht van de
Bisschoppen wordt steeds geringer. Aangenomen kan dan ook worden dat de stedelijke overheid behoefte kreeg aan een stedelijke
muntsiag, maar het staat niet vast, wanneer en in welke mate zij deze
muntsiag uitoefende.
3

VAN DER CHIJS 1) meent 'dat de Deventersche
Regering alligt (...) er toe zal zijn overgegaan in
het Bisschoppelijk munthuis eenige stukjes met het
enkele wapen der stad te laten slaan'. Hij beeldt
deze munten af in zijn werk over de munten van
Overijssel op pi. XI, 7-16. In zijn beschrijving van
de munten van Utrecht vermeldt hij een Deventer
gulden uit 1398 en 1401, waarvan het moeilijk is te
bepalen of er sprake is van Bisschoppelijk of
stedelijk geld, maar hij veronderstelt dat het hier
toch wel om een bisschoppelijke munt gaat
(blz. 148).
De tussen 1464 en 1474 in Deventer geslagen
munten, die het wapen van David van Bourgondië
dragen, deelt VAN DER CHIJS in bij de bisschoppelijke munten (beschr. munten Utrecht XVII
11-21, XVIII 22, XXIX 4) maar, zoals wij op
grond van een vorige publicatie 6) aannemelijk
trachtten te maken, kunnen op grond van
gegevens over de overdracht van de opbrengsten
van de Deventer munt, alle sinds 1466 te Deventer
geslagen munten als een stedelijke muntslag
worden beschouwd. Deze opvatting wordt gedeeld
door VAN GELDER 5), nadat hij aanvankelijk 2)
van mening was, dat na 1466 gedurende enkele
jaren twee munthuizen in Deventer naast elkaar
werkzaam waren geweest.
COST JORDENS 3) komt met vele feiten
aandragen die zouden kunnen wijzen op een
stedelijke muntslag voor 1464 en vermeldt o.a. de
volgende, in oorkonden beschreven,
gebeurtenissen:
In 1404 wordt een bezoek gebracht aan de munt te
Hasselt 'want men daer ghelt sloech na onsen
munte. 'In 1388 en 1460 wordt gesproken van het
ambt van gezworen wisselaar, welk ambt
doorgaans samen ging met het 'recht van munt te
hebben'. In een Remonstrantie van 1554 staat, dat
het recht van valuatie door de Overijsselse steden
reeds 200 jaren zonder tegenspraak werd
uitgeoefend enz. Ook verwijst hij naar enkele
archiefstukken uit 1386, 1391, 1398 en 1401,
waarin van Deventer Grooten en van Deventer
Guldens sprake is.
Nergens blijkt dat de stad Deventer ooit het recht
heeft bezeten om zilveren munt te slaan. Zoals bij
zoveel andere steden binnen en buiten de landsgrenzen zal ook hier het 'recht van muntslag' een
geüsurpeerd recht zijn geweest, en is het nimmer,
door de Landsheren verleend. Wel werd in 1486
door Keizer Frederik aan Deventer hel recht om
gouden munt te slaan verleend, tegen een aan de
Keizer betaalde vergoeding van 80 goudguldens.
Op het 'bestaande recht om zilveren munt te slaan'
wordt in de keizerlijke oorkonde niet nader
ingegaan. Waarschijnlijk wilde de Keizer de
(overal) bestaande gewoonterechten zoveel moge4

lijk negeren, althans niet bevestigen of ontkennen.
In de keizerlijke oorkonde, die hier gedeeltelijk
wordt afgebeeld, staat o.a. dat 'Wir Friderich von
Gottes gnaden Roim.scher Keyser enz. (...) gonnen
und Erlauben In auch von Roimscher Keiserlicher
macht volkomenheit wissamtlich in craft diss
briefs, Also daz nu furbaszhin sy und Ir nachkomen in ewig zeit inder gemelten stad Deventer
GULDEM MUNZ an der einen seitten ein
Keiserlicher apffel und der anderen Ir zeichen oder
was sy verlust und gelegen sein will, (...) machen
und slagen.'
Hierbij moge nog worden opgemerkt dat twee jaar
later, in 1488 door dezelfde keizer Frederik aan
Zwolle zowel het recht van gouden, als van
zilveren muntslag werd toegekend!
Wij hebben getracht de munten op te sporen,
waarvan het bestaan in de hierboven vermelde
aanhalingen wordt gesuggereerd. In de collectie
van het museum DE WAAG te Deventer, die
voorzover mij bekend, de grootste verzameling
van de in Deventer geslagen munten bezit, heb ik
geen enkele aanwijzing voor het bestaan van deze
munten kunnen vinden, en evenmin in de
verzameling van het Kon. Penningkabinet en in
enkele particuliere collecties, die zich op de
Deventer muntslag hebben gespecialiseerd. Ik
meen dan ook te mogen aannemen dat de z.g.
Deventer munten, waarover in XlVde eeuwse
handschriften wordt gesproken, alle door en op
last van de Utrechtse Bisschoppen geslagen
munten zijn, die weliswaar in Deventer zijn
vervaardigd en ook het omschrift 'Moneta nova
Davent(riensis)' dragen, maar zeker niet tot de
stedelijke muntslag hebben behoord. De 'Deventer
Grooten' vermeld in de Deventer Cameraarsrekeningen van 1371 zijn vermoedelijk de grooten
van bisschop Jan van Arkel geweest, en de
grooten, vermeld in de rekening van 1391 kunnen
hetzij van Jan van Arkel, hetzij van Bisschop
Floris van Wevelinkhoven geweest zijn. De
'Deventer Gulden' vermeld in de valuatien van
1386, 1398 en 1401 lijkt mij de goudgulden van
Floris van Wevelinkhoven of van Frederik van
Blankenheim te zijn. Deze munten zijn vermeld bij
V. d. Chys onder resp. X-8/10, XII-5/10, Xll-3 en
XIIl-4/5.
Over de bracteaten, die in de XVde- en ook de
vorige-eeuwen in vele steden werden geslagen, wil
ik hel volgende opmerken: Deze eenzijdig
geslagen, primitieve kopermuntjes werden in
Deventer 'braemschen' genoemd, welk woord is
afgeleid van de 'Brabantse penningen'. Zij werden
als pasmunt uitgegeven en hadden een waarde van
1/8 plak of 1/64 stuiver. Zij zijn dermate primitief
van uitvoering, dat ik me nauwelijks kan
voorstellen dat ze door de goed geoutilleerde munt

te Deventer, die in de XVde eeuw fraai ontworpen
en voortreffelijk vervaardigde munten sloeg, zijn
aangemaakt. De braemschen lijken eerder het
werk van een ongeschoolde metaalbewerker, maar
ze zijn in grote aantallen geslagen en in elk geval
door de stedelijke regering uitgegeven, door middel
van de kerkmeesters. In het Deventer Buurtspraakboek van 1492 vinden we vermeld dat: 'Scepenen
ende Rait doen allen en eynen eygeliken wetten dat
sije myt oeren meenthen averkomen seynt nye
braemschen te doen slaen daer van die VIll gelden
sullen eene nye plak. (.) Ende wye die braemschen
hebben wil die kome bey dyc kcrkmcysters.(.) Ende
voortan sullen alle oelde braemschen afwesen ende
te nyct seyn voor gheen waarde te boeren' 7).
Hieruit volgt dus dat ook vóór 1492 braemschen in
Deventer in omloop waren, die toen ongeldig
werden verklaard. Het is mij niet mogelijk na te
gaan welke van de hieronder vermelde muntjes van
de uitgifte van 1492 zijn en welke van vroeger
datum.
De tot de XVde eeuwse stedelijke muntslag
behorende munten, die konden worden
opgespoord zijn niet alle in het - nog steeds
fundamentele - werk van Van der CHIJS vermeld.
Bovendien worden in dit werk vele munten volgens
de tegenwoordige inzichten onjuist betiteld. Een
Groot is een XlVde eeuwse terminologie en een
'dubbele groot' wordt in de XVde eeuw een stuiver
genoemd, maar de door v. d. Chys vermelde
grooten van David van Bourgondië zijn minder
waard geweest dan Vi stuiver. Juister is dan ook
de naam 'witpenning' i.p.v. dubbele groot te
gebruiken, daar deze benaming in de XVde eeuwse
valuatien algemeen wordt gebruikt. Wel wordt in
deze tijd de groot elders nog als rekenmunt
vermeld. Zo werden de ontvangen tolgelden
geboekt als (tol)groten, waarbij 30 mijten als 1
(tol)groot werd berekend 8).
Dit alles in aanmerking nemende leek het mij
gewenst een gecorrigeerde catalogus van de XVde
eeuwse stedelijke Deventer muntslag op te stellen
met een muntbenaming en indeling volgens de
tegenwoordige inzichten, waarbij tevens de
aanwezigheid in de muntencollectie van het
museum de Waag te Deventer en in die van het
Kon. Penningkabinet te Den Haag wordt vermeld.
Deze catalogus zal in de volgende nummers van De
Beeldenaar worden gepubliceerd.
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Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
8. Uitgiften met een staande keizer en andere
figuur of figuren
A. Algemene gegevens
Uitgaven van dit type kunnen in 2 groepen
verdeeld worden.
De eerste zou betiteld kunnen worden als late
Antoniniani. De Antoninianus is een munttype dat
einde 214 door Caracalla werd geïntroduceerd als
een dubbele denarius. Van een echte zilveren munt
degradeerde de Antoninianus geleidelijk aan tot
een van koper, gewoonlijk overtrokken met een
zeer dun zilverlaagje. Waar portretten op de
denarii altijd getooid waren met een lauwerkrans,
waren ter onderscheiding die op de Antoniniani
getooid met een stralenkrans. Voor de
munthervorming van 294 was dit nog steeds de
algemeen gangbare kopermunt. De antoninianus
verdween bij de munthervorming van 294 maar is
tussen 294 en 307 toch nog in 7 muntplaatsen geslagen.
De R.I.C. noemt deze munten deelstukken (van de
FoUis) en formeel is dit juist omdat vanaf dat
moment de FoUis de basis-kopermunt is. De hier
te bespreken munten, die evenals de vroegere
Antoninani ± 3 gram wegen zijn dus deelstukken.
Welk deel is echter niet duidelijk. Kwa vormgeving
zijn het echter typisch Antoniniani, die mogelijk
als gevolg van overgangsproblemen nog voor korte
tijd werden geslagen. In totaal vermeldt de R.I.C.
52 varianten (inclusief atelieraanduidingen 170).
Interessant is dat door deze late slag dit type
munten nu ook nog geproduceerd is in een
muntplaats waar ze nog niet eerder geslagen
waren. In Alexandria werden voor 294 alleen maar
Tetradrachmen geslagen. Egypte stond bestuurlijk
en dus ook monetair gezien geheel los van het
Romeinse Rijk en werd als een soort privé gebied
door de keizers geregeerd. De overal in het Rijk
gangbare munten waren daar niet geldig en de
produkten van de munt van Alexandria kwamen
het land niet uit. Deze toestand werd in 294
beëindigd en de enige munten van de toen
verdwenen typen die dan daar alsnog verschijnen
zijn juist deze Antoniniani. Hier zelfs duurt dat
nog langer dan bij de andere 6 muntplaatsen,
mogelijk omdat voor dit gebied de overgang nog
ingrijpender was.

De tweede groep wordt gevormd door enkele zeer
kleine en kortstondige uitgiften, die tussen 307 en
315 in een viertal muntplaatsen verschijnen. Deze
staan los van elkaar en zijn hier samengevoegd
omdat ze kwa keerzijdetype overeenkomst
vertonen met de eerste groep en omdat het om zo
weinig stukken (in totaal 12) gaat dat apart
behandelen weinig zin heeft.

2. Diocietianus, Antiochia atelier B periodeteken halve maan
B. De muntplaatsen
De 7 muntplaatsen waar de late Antoniniani
geslagen werden, zijn Alexandria (296-307),
Antiochia (296/7), Cyzicus (295/9), Heraclea
(295/8), Roma (294/7), Siscia (295) en Ticinum
(294/5). In de beide laatste vindt de produktie
slechts gedurende één slagperiode plaats. De
munten zijn resp. gemerkt met SIS en T in de
afsnede. In Alexandria loopt de produktie over 3
slagperioden alle eender gemerkt met ALE in de
afsnede en een atelierletter in het veld (A t/m A).
De perioden kunnen onderscheiden worden via de
titulatuur van de vorsten. In de overige 4 plaatsen
strekt de produktie zich over 2 perioden uit, in
Antiochia gemerkt met ANT in de afsnede en de
atelierletter waarboven resp. een ster of een halve
maan in het veld (7 ateliers A t/m Z), Cyzicus en
Heraclea hebben resp. K en H in de afsnede
gevolgd door de atelierletter in de eerste periode
resp. A t/m A en A t/m E en in de tweede A t/m
S dus 4, 5 en 6 ateliers: Roma tenslotte eerst
gemerkt met R in de afsnede en later met R in het
veld en de atelier letter A t/m E in de afsnede (dus
5 ateliers).
De latere emissies betreffen:
307-308 te Lugdunum, in de afsnede gemerkt
PLC,
308-311 te Roma met resp. RBPT en REPP in de
afsnede 2 perioden met resp. alleen atelier
T en P bekend.
309-312 te Ostia met MOSTQ in de afsnede (alleen
atelier Q bekend)
313-315 te Arelate gemerkt met atelierletter (P of
S) en ARL in de afsnede.

C. Voorzijde
/. Diocietianus, Alexandria atelier A

De late Antoniniani hebben het voor dat type

gangbare portret getooid met een stralenkrans en
naar rechts geplaatst. Er is weinig variatie in de
borstbeelden. Eén exemplaar van Roma is naar
links en 2 van Antiochia alsmede één van
Alexandria hebben een lauwerkrans in plaats van
de stralenkrans. Een deel der borstbeelden is
Totaal

Diocletianus
Maximianus
Constantius I
Constantius I
Galerius
Galerius
Severus II
Severus II
Maximinus II
Constantinus I

Augustus
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Caesar

141210I10I111I-

46
41
31
4
28
4
4
4
4
4

52-170

t.o.v. het hoofd van achteren gezien. Behoudens
de twee latere series van Alexandria vallen alle
uitgiften in de tijd van de eerste Tetrarchie. De
verdeling over de vorsten is als volgt (2e cijfer is
inclusief atelieraanduidingen):

Alexan- Antiochia
dria

Cyzicus

Heraclea

Roma

Siscia

Ticinum

8
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2-14
2-14
2-10

3-11
3-13
3- 9

2- 6
2- 6
1- 5

3-5
2-2
1-1

l-I
1-1
1-1

l-I
I-l
I-I

2- 7

3- 9

1- 5

1-1

1-1

l-I

11-44

8-45

12-42

6-22

7-9

4-4

4-4

211II11111-

Van de latere uitgiften zijn die van Roma (2) en
Ostia (2) van het type Hoofd met lauwerkrans
naar rechts. Deze stukken staan alle op naam van
Maxentius.
De 5 stukken van Lugdunum hebben alle
borstbeelden naar rechts met lauwerkrans en
kuras, 2 staan op naam van elk resp. Galerius en
Constantinus I als Augustus en de 5e op naam van
Maximianus als Senior Augustus.
De 3 stukken van Arelate staan alle op naam van
Constantinus I als Augustus. De borstbeelden zijn
verschillend, alle met lauwerkrans, 2 naar links
waarvan één in consulaire mantel met arendscepter
en de andere met speer en schild. De 3e naar rechts
met in de handen een Victoria op globe en een
mappa.

Ticinum, het laatste in Alexandria, Antiochia,
Cyzicus en Heraclea met het omschrift
CONCORDIA MILITUM.

4. Constantius I als caesar, Alexandria atelier T
Op de munten van Arelate staat een soortgelijke
afbeelding, alleen is Jupiter hier vervangen door
een soldaat. De tekst luidt RECUPERATOR(I)
URB(IS) SUAE met of het eerste of het tweede
woord ingekort, slaande op de herovering van de
stad tijdens de burgeroorlog door Constantinus I.
Op de stukken van Lugdunum geven 2 staande
keizers elkaar de hand met de tekst
CONCORDIA FELIX (3 x ) of CONCORDIA
PERPET DD NN (2 x ), duidend op de zegen resp.
de lange duur van de eendracht.

D. De Keerzijde
De late Antoniniani hebben alle op de keerzijde de
keizer staand naar rechts die een Victoria op globe
ontvangt van een naar links staande Jupiter. Dit
successymbool wordt aangevuld met omschriften
die de eendracht tussen de vorsten onderling of die
op militair terrein onderstrepen. Het eerste via de
tekst CONCORDIAE AUGG in Roma, Siscia en

De stukken van Roma en één van Ostia tonen de
keizer die de troepen toespreekt, hetgeen wordt
duidelijk gemaakt door het omschrift
ADLOCUTIO AUG N.
Op het andere stuk van Ostia ontvangt de keizer
een Victoria van Mars de oorlogsgod, die een
trofee draagt, terwijl een overwonnen vijand
tus,sen hen ligt. Het omschrift luidt VICTOR
OMNIUM GENTIUM AUG N (onze keizer, overwinnaar van alle volkeren).
7

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De late Antoniniani komen nog steeds algemeen voor, zij zijn kennelijk in grote aantallen geslagen.
De R.l.C. geeft de volgende graderingen:

Diocletianus
Maximianus
Constantius I
Constantius I
Galerius
Galerius
Severus II
Severus 11
Maximinus II
Constantinus I

Augustus
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Augustus
Caesar
Caesar

Totaal

C'

C

141210110111I1-

46
41
31
4
28
4
4
4
4
4

1- 5
1- 6

744I3III1-
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2-11

R
33
16
20
4
13
4
4
4
4

-

2- 2
3-15
3- 8

K'

R'

R^

2-3
I-I

1-2
3-3
l-I

I-l

I-l

l-I

l-I

6-7

2-2

I-I
I-I

4-12

1- 4

23-102

13-41

2-2

2-2

2-3

munthervorming. Stukken met CONCORDIA
MILITUM zijn bekend van Diocletianus
(Antiochia, Heraclea en Siscia), Maximianus
(Antiochia en Heraclea), Constantius I en Galerius
(beide van Cyzicus) en met CONCORDIA AUGG
van Diocletianus (Antiochia).
Verwarring met de hierboven beschreven reeksen is
echter niet mogelijk aangezien alle stukken van
vóór de munthervorming in de afsnede XXI
hebben staan. Over de betekenis van dit getal
5. Constantius I als caesar, Cyzikus atelier T bestaat geen algemene overeenstemming. Men
vermoedt dat het de verhouding tot een
Van de latere uitgiften vallen de stukken van
hoogwaardiger munt aangeeft, maar is het er niet
Lugdunum in de categorieën R (3 stuks) en R^ (2
over eens welke munt dat zou zijn. In elk geval
stuks), van Ostia beide in R", van Roma beide in
komt deze (waarde)aanduiding na de muntR' en tenslotte die van Arelate in R'' (1 ex) en R' (2
hervorming niet meer voor.
ex).
Deze munten zijn derhalve alle weinig algemeen
hetgeen overeenstemt met incidentele uitgiften in
steeds een enkele muntplaats.

Hierbij valt aan te tekenen dat de stukken van
Roma en de eerste van Cyzicus het minst gangbaar
zijn.

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat kwa
afbeelding en omschrift gelijksoortige Antoniniani
bekend zijn van de periode kort voor de

6. Galerius als caesar, Cyzikus atelier T

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag

Groothandel in numismatische
literatuur, albums etc, uitgevers.
voor
verkrijgbaar

Nieuwe katalogus
Munten van
het Koninkrijk.

WILLEM III
1849-1890
10 GULDEN 1875
Vz.: hoofd van k o n i n g
Willem III. (Op d t - a t s n e d e
van de hals de n a a m van de
jiraveur I.P.M. M(enfjer>.
Dit gouden lienlje heeft
als m u n i m e e s l e r l e k e n een
biillP.H-Taddel 1874-18751887). 1875 was het eerste
jaar van het g o u d e n tientje
Willem III.
Het jaartal staat aan de
keerzijde, boven de kroon;
bij de navolgende jaren:
1876-1877.1879-1880 en
1885-1889 is het jaartal o n d e r
het wapenschild geplaatst.
De gouden tientjes
1888-1889 h e b b e n als
m u n t m e e s i e r t e k e n een
hellebaard IH-L.A. van d e n
WallBakel-

De NMB heeft haar uitgebreide
sortering 'Munten van het
Koninkrijk' - ruim 2200 nummers
bijeengebracht in een nieuwe
katalogus. In deze katalogus zijn
tevens 340 bijzonder fraaie buitenlandse munten opgenomen.
De nieuwe katalogus telt ruim
120 pagina's, waarvan een twaalftal
met foto's.
Geïnteresseerden kunnen deze
katalogus bestellen bij de NMB,
afdeling Numismatiek, Postbus
1800,Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denktmetu mee.
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Penning 100 jaar tandheelkundig onderwijs
door C. J. F. Klaassen
Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig
bestaan van het tandheelkundig onderwijs in
Nederland heeft de Raad van Bestuur van de
Stichting Honderd Jaar Tandheelkundig
Onderwijs in Nederland ook de numismatiek in de
gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan
deze herdenking.
Aan de beeldend kunstenaar professor Paul
Grégoir van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam werd door de penningcommissie een opdracht verleend. Hij kreeg de
vrije hand om een herdenkingspenning te
vervaardigen, te ontwerpen en uit te voeren,
binnen het kader van onderwijs, universiteit en
tandheelkunde, voor ingewijden geen gemakkelijke opdracht.
Na ampele studie is het een in brons gegoten
penning geworden, met een doorsnede van 65 mm,
bol van boven, vlak van onderen. Hierdoor was
het mogelijk de voorzijde in haut relief te vervaardigen, de keerzijde in bas relief. De voorzijde
vertoont een behandelende geneesheer, zijn linker
hand beschermend leggend op de schouder van de
aan hem toevertrouwde patiënt, zijn rechter hand
wijzend naar drie toehoorders, waartussen een
slang, of voor fijnproevers, een airrotor, het vlak
breekt. De sokkel van de stoel vermeldt het jaartal
1977 in romeinse cijfers. Het randschrift luidt: 100
JAAR TANDHEELKUNDIG ONDERWIJS IN
NEDERLAND.
De keerzijde vertoont in het hart de Sol Justitiae,
de moeder Universiteit van Utrecht symboliserend.
Hier omheen zijn de wapens van de vijf Universi-
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teiten in Nederland waar de tandheelkunde en de
tandheelkunst wordt onderwezen, teweten, de
Rijks Universiteit van Utrecht, de Rijks
Universiteit van Groningen, de Gemeente
Universiteit van Amsterdam, de Rooms Katholieke
Universiteit van Nijmegen en de Vrije Universiteit
van Amsterdam. Het randschrift luidt hier: NIHIL
NECESSE OMNIA POSSIBILIA SVNT. (Niets is
noodzakelijk, alles kan mogelijk zijn).
Het geeft de uitdrukking aan de gedachten dat er
in de tandheelkunde en de tandheelkunst geen
absolute wegen zijn aangegeven om tot een bevredigend resultaat van een behandeling te komen en
uit te voeren. De controverse van 'het naar beste
weten en vermogen' van de Eed, wordt hierdoor
bijeen gehouden. De gedenkpenning is in een
oplage van 350 stuks gegoten door de N.V.
Argentor te Haarlem. Van deze oplaag werden er
250 gegraveerd met een kantschrift door de Rijks
Munt te Utrecht. Deze penningen waren onder
andere bestemd voor Hare Majesteit de Koningin,
H.K.H. Prinses Margriet, hoogwaardigheidsbekleders van Regering, Provincie, Universiteit en
de gemeente Utrecht. Verder werden op
voordracht van de Universiteiten enkele
ambtenaren met een penning vereerd. De sprekers
op het congres, dat gehouden werd van 28 September 1977 tot en met 30 September 1977 in het
Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum te Utrecht,
kregen als emolument ook een penning uitgereikt
op het Galadiner.
Het restant van 100 penningen werd verkocht aan
belangstellenden, deze stukken waren ongegraveerd. De oplage is beperkt gebleven doordat op
30 september de intekening werd gesloten en aan
alle vraag werd voldaan.'
Het patineren werd door Professor Paul Grégoir
zelf uitgevoerd in zijn atelier. Alle penningen

vertonen kleine verschillen, ten eerste omdat de
fabricatie volgens de eire perdue methode plaats
vond, aan de boom geslingerd, ten tweede omdat
door dit verschillend afkoelings tracé de penninghuid anders reageerde met de patineer vloeistof.
Hierdoor is de penning geen massa produkt
geworden, maar heeft een eigen identiteit

gekregen, iets waar wij als mens ook zo vaak naar
toewerken.

1. De Geuzenpenning 25, 1975 blz. 77 en 99. De
Geuzenpenning 26, 1976 blz. 68, 69, 70.
2. De Beeldenaar 1, no. 7 blz. 50.

M U N T H A N D E L HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslij sten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags gesloten
OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322

A. G. VAN DER D U S S E N B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

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

C^

Numismatische sticker
Ter versterking van de kringkas heeft de
Numismatische kring Zeeland Numismatische
stickers laten maken die voor ƒ 1,— per stuk te
koop zijn ( + portikosten). De in zilver en groen
uitgevoerde stickers tonen de voorzijde van een
Zeeuwse zilveren dukaat. Tel. 01102-1977.

Muntpers
De sectie omvormtechnologie van de TH Eindhoven heeft een uit 1844 daterende, nu gerestaureerde muntpers in gebruik genomen, waarmee de
Rijksmunt tot 1966 vele guldens en rijksdaalders
had geslagen. Er zijn twee speciale stempels door
de Rijksmunt gemaakt voor een penning. Iets
anders kan niet meer met de pers gemaakt worden.

en een randversiering van gekruiste sabels. Een
beperkt aantal is beschikbaar voor
belangstellenden a ƒ35,— te bestellen via
overmaking van dit bedrag op postgiro 1102035
t.n.v. Korpsadministrateur Breda te Breda onder
vermelding 'Gedenkpenning KMA 1978' (tel.
076-223911 toestel 2070 of 2684).

Gedenkpenning Koninklijke Militaire Academie
1828-1978

Een numismatisch
poststempel

Ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan zal in
mei een gedenkpenning verschijnen van de KMA
naar ontwerp van Eric van den Boom, in gepatineerd brons met een doorsnede van 60 mm. Op de
voorzijde staat een cadet uit 1828 die het vaandel
overhandigt aan een van 1978 met op de
achtergrond het bekende kasteel van Breda. Op de
keerzijde staat de eerste regel van het Cadettenlied
dat dateert uit 1888 met het embleem van de KMA

Wij lezen in het maartnummer van Mynt Kontakt
dat in Zweden een poststempel wordt gebruikt
voor de tentoonstelling 'Met de Zweedse Kroon'
georganiseerd door het Koninklijke Muntkabinet
te Stockholm. Van 1785 tot 1878 was het eiland
St. Bartholomé in het bezit van Zweden. Vanaf
1834 circuleerden daar zeer veel 2 stuiver stukken
van Cayenne en 1 stuiverstukken van Curasao.
Aangezien er klaarblijkelijk ook veel vervalsingen
in omloop waren besloot men de goede stukken
van een instempeling te voorzien (een Zweedse
kroon). Deze instempeling op een stuiver van
Curai;ao van 1822 is afgebeeld op het poststempel.
Op de afbeelding boven het poststempel, midden
de ingestempelde stuiver (in bezit van het kabinet)
en onder voor- en keerzijde van een niet ingestempelde stuiver.

1828-1978.
Twee unieke
jubileummunten van de Bank
van de Nededandse Antillen.
{iBERfMEf^J'SAMMVi

Voorzijde: Hoofd van Hare Majesteit
Koningin Juliana.
(ontwerp Mevr.C.E. Bruyn-Van Roodi.
Omschrift:yMMA'/l REGINA NEDER^
LANDSE ANTILLEN 1978
Keerzijde: Borstbeeld van Koning
Willem I (graveur ,\. .\lichauti.
Met munt- en muntnieesterteken. Omschrift: IH2H WILLEMJ100 GULDEN

)p 6 februari 1828 werd de bank
opgericht die tegenwoordig Bank
van de Nederlandse Antillen heet.
Daarmee ontstond een van de oudste
nog bestaande centrale banken van het
gehele Westelijk Halfrond, nu 150 jaar
oud.
Een feit om te vieren. Met twee
unieke jubileummunten.
Wettig betaalmiddel.
Twee jubileummunten die gelden als
wettig betaalmiddel (dus vrij van I-S.T.W. i.
Daar is op 10 oktober 1977 een officieel
Landsbesluit voor afgegeven. Een gouden
100-guldenstuk ter grootte van het vooroorlogse Nederlandse gouden tientje en
een zilveren tientje.
Beide geslagen door de Rijksmunt
te Utrecht. I5eide voorzien van het officiële
munt- cTi muntnieesterteken.
Het Gouden lOO-guldenstuk.
Diameter 22.5 millimeter.
Goudgehalte 900 1000. Fijngoudgewicht
6.048 gram. Totaalgewicht 6.720 gram.
Met staande kartelrand.
Inderdaad, precies als het originele vooroorlogse gouden tientje.

Gelimiteerde oplage voor de gehele
wereld 50.t)0U exemplaren, waarvan een
zeer beperkt aantal Prooflike-stukkeii.
IVijs per mint-state exemplaar f 112,50.
Mjs prooflike-exemplaar, in cassette van
de Rijksmunt, f 170,-.
Het Zilveren Tientje.
Diameter 38 millimeter. Zilvergehalte 720 lOOO. Totaalgewicht 25 gram.
Met randschrift.
Voorzijde: Hoofd van Hare .Majesteit
Koningin Juliana.
(ontwerp Mevr. CE. Bruyn-Van Rood).
()mschrif t: JULIA NA REGINA
Keerzijde: wapen van de Nederlandse Antillen boven een lint waarop de tekst
LIBERTATE UN ANIMUS. Waarde-aanduiding 10-G.Metmuiit-en muntnieesterteken. Omschrift: .VA7;i'A'/.-4.V/;.s7!:
ANTILLEN 1978. Riindschrift: HANK
\ A N ÜE NEDERLA NDSE A NTILLEN
1828-1978
Prijs per mint-state exemplaar f 15,-.
Prijs prooflike exemplaar in cassette van
Rijksmunt, f 35,-.

Iwee generaties Oranje
vereeuwigd in goud.
Uaangeboden (toor de
Bank van de
Nederlandse Antillen.

Beide munten kunt u nü reeds bestellen bij de kantoren van de Nederlandsche .Vliddenstandsbank. In verband
met de zich reeds aankondigende grote belangstelling worden bestellingen in volgorde van binnenkomst uitgevoerd.
Ook te verkrijgen bij alle overige banken,grenswisselkantoren en munthandel.
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Zoekt u dit soort munten?
Bisdom Luik
Robert van Bergen, bisschop van
1557 tot 1564
Patard, biljoen
De Mey 124 (var)

Tranquebar(Deens India)
Loden 'kas' uit de tijd van Christian IV, 1620-1648
Vz.: 4; Kz.: kasteel

X " ^
fL,
|
(I
/

Awadh (India)
Rupee van Asaf ad-Dawla geslagen in 1793
op naam van de Mughal-keizer Alam II.
Muntplaats: Muradabad
Ongepubliceerd

Engeland
Edward the Confessor, 1042-1060
penny, BMC-1, Seaby 690
York, muntmeester Eoferwic?

Op verzoek zenden wij u gaarne onze prijslijsten

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
14

toe.

Eerste zilveren roebels sinds 1924:
ter ere van de mmmm. • •
Olympische Spelen en Steden van 1980.

Naar aanleiding van de
Spelen van 1980 worden zes bijzonder
fraaie munten van 5 en 10 roebel
uitgegeven. Ze zijn ontworpen door
Alexander Yermakov en vormen,
qua muntkwaliteit en qua artistieke
waarde, een waar numismatisch
gebeuren. De eerste van deze munten
symboliseert de allereerste
Olympische Spelen die in de U.S.S.R.
worden gehouden. De vijf overige
vereeuwigen de olympische steden
van 1980: Kiev, Leningrad, Minsk,
Tallinn en Moskou.
Van elk stuk worden slechts
450.000 exemplaren voor de hele
wereld cangemunt!
Dat is veruit de kleinste uitgifte
van olympische munten sinds de
_,
herinstelling
van de Spelen.

Op de keerzijde van de 6 munten
(4 van 5 roebel, 2 van 10 roebel),
wettig betaalmiddel in de U.S.S.R.,
staat het staotsembleem.
De cirkulatie van deze
olympische munten, die in de hele
U.S.S.R. wettig betaalmiddel zijn,
werd toegestaan bij akte van de
Regering, het Ministerie van
Financiën en de Staatsbank van de
U.S.S.R.
Deze eerste zilveren roebels sinds
1924 bewijzen de kwaliteit van de
numismatische kunst in de U.S.S.R.
Daarom alleen reeds verdienen deze
zes zilveren munten (900/lOÖQ) een
ereplaats in uw koUektie.

U kunt de complete zesdelige
sets bestellen bij de erkende
bankkantoren en munthandelaren.
BESCHRimNG

5 ROEBEL

10 ROEBEL

DIAMETER

32 mm

39 mm

GEWICHT

I6,67g

33,3 g

15g
(900/1000)

30g
(900/1000)

ZILVERGEHALTE
GEKARTELDE RAND,

Bestellingen woiden uitgevoerd in
volgorde van binnenkomst en zolang
de voorraad strekt.
Twee kwaliteiten verkrijgbaar:
numismatische proef (proof) en
«uncirculated».

UITGIFTE VAN OLYMPISCHE MUNTEN
NOMINALE
WAARDE

Helsinki
Innsbruck
Tokio

1951-1952
1964
1964

Mexico
Sapporo
München

1968
1972
1972

Montreal

1976

500 mark
50 schillings
100 yen
1000 yen
25 pesos
100 yen
10 DM
Serie 1 & 5
Serie 2,3,4,6
Serie 1 tot 7

Moskou

1980

5 en 10 roebel

AANGEMUNTE
HOEVEELHEID
(000.000)
0.6
2.9
80.0
15.0
30.0
30.0
10.0 per serie
20.0 per serie
van 1.48 tot 0.65
per serie
0.45

Binnenkort een gouden
lOO-roebelstuk! 900/1000 fijn
goud. Voor de hele wereld
worden er 130.000 exemplaren
geslagen. Reserveer daarom
tijdig. Beschikbaar in banken,
spaarbanken en bij
munthandelaren.
Officiële verdelers:
België:
- Bank Brussel-Lambert
- Generale Bankmaatschappij
- Gemeentekrediet van België
- Kredietbank
Nederland:
Amro bank

Wettig betaalmiddel in de U.S5.R. Uitgegeven door de Regering van de U.S^.R.
naar aanleiding van de Olynipische Spelen in Mosicou.

OLYMPISCH
MUNTPROGRAMMA.
MOSKOU 1980-

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.

4#

Jè
#

Wij bieden U:

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

/
<^

^ ^

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

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

„DE SNEEKER VLIEGER"
#^^^è->

JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen

Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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Tel. 05423-1221

De klop * Utrechts
stadswapen' als onderdeel
van de sanering van de
Utrechtse duitencirculatie
door J. C. van der Wis
De klop 'Utrechts stadswapen' vindt men op
duiten van de stad Utrecht van het type, dat
geslagen is gedurende de periode 1657-1690. Dit
type bevat op de voorzijde het gekroonde wapenschild der stad Utrecht, gehouden door twee
leeuwen met daaronder de stadsnaam UTRECHT
en op de keerzijde een vierpas, waarbinnen in drie
regels CIV/TRAIEC/jaartal.

Afb. 1. Utrechtse duit zoals geslagen in de periode
1657-1690.

De klop op deze duiten is zo onmiskenbaar het
Utrechtse stadswapen, dat op grond daarvan
alleen al een toeschrijving aan Utrecht gerechtvaardigd is; er zijn echter tal van archivalia
bewaard gebleven, die de achtergronden tot het
stempelen der Utrechtse duiten belichten.
Welhaast de gehele 17de eeuw ontregelden slechte
in- en uitheemse duiten (waaronder veel Reckheinise imitaties) de Utrechtse duitencirculatie,
hetgeen aanleiding was tot een voortdurende strijd
daartegen. De mogelijkheid bestaat, dat in het
kader van die strijd in 1657 de stempels der
Utrechtse duiten werden gewijzigd. Indien dit al
het geval mocht zijn geweest, de maatregel had
weinig sukses; in de praktijk was het verschil
tussen duiten van Utrechtse en Reckheimse makelij
moeilijk te onderkennen.
Mede naar aanleiding daarvan lieten de Staten van
Utrecht bij plakkaat van 22 december 1701'
weten:
'Also Wij bij menigvuldige klachten komen te
vernemen dat, onaengesien haar hoog Mog:
successive placaten, midsgaders van Ons op
diverse tijden ge-emaneert, seer strenge ordres,
reglementen ende interdictiën zijn gestatueert
jegens het in-brengen van de duyten in dese
Provincie, ende het onbehoorlijck ende schadelijck
debiteren van deselve, echter het voorsz. quaet nog
dagelijcx is vermeerderende, ende insonderheyd de
goede ingesetenen, midsgaders de commercie van

deze Provincie seer excessif daer door komen te
lijden, daer-en-boven aengemerckt dat het voorsz.
quaet niet alleen resideert in de duyten van
uytheemsche munten, maer oock in de duyten van
de provinciale munt geslagen, nademael deselve,
soo als Wij sijn geinformeert, in groote menigte
buyten 'slands werden nagemaeckt, ende voor
goede duyten werden op-gedrongen, daer nochtans
het meeste gedeelte niet boven een penning of
halve duyt, ja selfs nog minder waerdig zijn, alles
streckende tot groote schade van de goede
ingesetenen deser Provincie, waer jegens willende
voorsien, Soo is't: Dat Wij bij desen wel
expresselijck verbieden ende interdiceren allen
ende een ygelijck den invoer ende het in-brengen
van alle duyten in dese Provincie, waer die oock
mogten zijn gemunt, uytgesondert die in dese
Provincie na den jare 1656 als hier na vermeit is,
zijn geslagen, op poene van zes hondert gulden by
yder sack, pack, ton of minder quantiteyt, die
contrarie deses binnen de Provincie sullen werden
in-gebragt, te verbeuren boven de confiscatie van
het ingebragte geld, ende de schuyten, wagens,
karren ende paerden, daer mede deselve sullen
worden bevonden gevoert te zijn; gelijck Wij oock
interdiceren ende verbieden allen ende eenen
ygelijck eenige soorten van duyten, uytgesondert
de duyten die al-hier ter Munte na den Jare 1656
met het wapen der Stad Utrecht zijn geslagen, in
dese Provincie hoger te debiteren, uyt te geven, of
te ontfangen, als ter waerde van een penning ofte
halve duyt, op een boete van twaelf gulden op yder
duyt, die men hoger als een penning sal komen uyt
te bieden, ofte ontfangen, soo wel ten laste van
den ontfanger, als den ontbieder yder in solidum'.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men het
Generaliteitsbesluit van 11 april 1693 in nog engere
zin hanteerde, door niet alleen de buiten de
Generaliteitslanden, maar ook de buiten de stad
Utrecht geslagen duiten in koers te verlagen tot een
penning of een halve duit.
Het beoogde resultaat van het plakkaat van 22
december 1701, n.l. een scheiding tussen de duiten
van Utrechtse makelij zoals geslagen sinds 1656 en
de duiten van andere makelij te bewerkstelligen,
werd niet bereikt, reden waarom de Vroedschap
der stad Utrecht op 16 januari 1702 het volgende
besluit nam.^
'De Vroedschap op den Eedt vergadert zijnde,
ende gehoord het geproponeerde door de Heeren
Borgemeesteren, is na deliberatie goed gevonden
ende verstaan de Heeren Regerende ende Oudt
Burgemeesteren te verzoeken ende te autoriseren
om de geexhibeerde concepte publicatie, rakende
het reguleren ende debiteren mitsgaders stempelen
van de duijten die alhier ter munte geslagen zijn te
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examineren ende dresseren, om desen nanoen ten
drie ueren te worden gepubliceert ende geaffigeert
daar het behoordt.
Ende worden de Heeren Hoofdmannen van de
Borgerije, met de Heeren geadjungeerde
Commissarissen tot de CoUectens verzogt ende
gecommitteert om op morgen voornoen met de
Officieren van de respective Compagnien in hare
quartieren om te gaan, om op te nemen ende aan
te teijkenen de quantiteijt van de duijten, die een
ijgelijk, ingevolge van de voorsz publicatie zal
komen op te geven, om ter munte gebragt ende
aldaar gestempelt te worden.
Wordende de Heeren Regerende ende Oud Burgemeesteren wijders verzogt ende geauthoriseert om
't geene tot bereijkinge van het voorsz zal
vereijfferen, de gerequireerde ordres te stellen.'
Opvallens is de korte tijdsduur tussen het bekend
maken van het vroedschapsbesluit (16 januari,
15.(X) uur) en het tijdstip, waarop de duiten ter
stempeling konden worden ingeleverd (17 januari,
vóór 12.00 uur). Ook van andere plaatsen, waar
geklopt werd, is bekend, dat men met de
uitvoering van dergelijke maatregelen haast
maakte. Kennelijk wilde men daarmee
voorkomen, dat de te kloppen muntsoort(en), die
elders in omloop waren, daar in allerijl werden
opgekocht en naar het eigen gebied zouden terugvloeien.
In dit verband kan opgemerkt worden, dat in de
provincie Holland circulerende Utrechtse chiiten
waren afgezet tot op een penning of halve duit
volgens een provinciaal plakkaat van 13 december
1701, dat de reducering van alle inheemse (dus ook
de Utrechtse!), doch buiten de provincie Holland
geslagen duiten regelde.

Afb. 2. Met de klop 'Utrechts stadswapen' gestempelde
duil.
Wie gedacht had, dat met het stempelen der
Utrechtse duiten de zaak naar volle tevredenheid
was geregeld, kwam bedrogen uit. De klop werd
nagemaakt, waardoor niet-gestempelde Utrechtse
duiten, elders opgekocht voor een halve duit,
voorzien van een valse klop in Utrecht in omloop
gebracht konden worden voor een hele duit.
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Daarom bepaalden burgemeesters en vroedschap
der stad Utrecht op 3 maart 1702,^ dat zowel de
gestempelde, alsook de ongestempelde duiten
voortaan een penning zouden doen.
'De Vroedschap ten dien eijnde op den Eedt
vergadert zijnde, heeft tot weringe ende confusie
omtrent het uijtgeven van de duijten eenparig
goedtgevonden ende verstaan, te reduceren alle de
duijten alhier tsedert den Jare 1656 geslagen op
een penning ofte zestien op een stuijver, zoo wel
de gestempelde als ongestempelde, te welker
waarde de Stadt dezelve ten allen tijden zal
aannemen ende dat aanstonts daarvan gedaan zal
worden de navolgende publicatie.
Burgemeesteren ende Vroedschap der Stadt
Utrecht is ervaringe komende dat haar iterative
publicatien ende ernstige resolutien, tot nutte van
de borgerije ende ingezetenen omtrent de duijten
genomen door quade praktijken van baatzoekende
menschen, mitsgaders 't inbrengen ende nastempelen van dezelve duijten ende bijslag van
dien worden verijdelt tot merkelijke schade van de
goede ingezetenen ende bekommeringe van
koopmanschap en handel ook niettegenstaande
haar Ed: Achtbaarheden nog laatstleden door 't
stempelen van gepermitteerde duijten tegens alle
de inconvenienten hadden gedacht te hebben
voorzien.
Hebben tot weringe van verdere confusie
goedtgevonden ende verstaan te reduceren alle de
duijten alhier tsedert den Jare 1656 geslagen ende
dezelve te stellen op eenen penning of zestien op
een stuijver zoowel de gestempelde als de
ongestempelde, gelijk dezelve worden gereduceert
bij desen, ende voortaan niet hoger gangbaar
zullen wesen, ter welker waarde de Stadt t' allen
tijden dezelve zal aannemen.
Edoch hebben Haar Ed: Achtbare om de schade
der goede borgerije ende ingesetenen zoveel
doenlijk te voorkomen goedt gevonden ende
verstaan, dat de gestempelde duijten ter Kamere
van deser Stadts Finantie voor goede duijten van
acht op een stuijver van nu tot huijden over zes
weken in betalinge van het Familiegeldt zullen
worden ontfangen.'
Aan de strijd tegen de Reckheimse en andere
imitaties en tegen slechte duiten van inheems
fabrikaat, die ook in andere delen van de
Republiek werd gevoerd, kwam in de loop van
1702 een einde door de invoering in de Republiek
van de nieuwe, grotere en zwaardere duiten van
een min of meer uniform type. Hoewel Utrecht in
1702 al de kans kreeg de duitencirculatie goed te

reguleren, werden de duiten der stad van het
nieuwe type eerst op 11 maart 1711 in circulatie
gebracht. De voorbereidingen daartoe hebben
reeds in 1710 plaatsgevonden, aangezien de
vroegste Utrechtse duiten van het nieuwe type het
jaartal 1710 dragen.
Dit is in overeenstemming met de inhoud van het
raadsverslag van 23 februari 1711."

meesten dienst en minste schade van de Stadt en
borgerije sullen vor deesen te behooren.'
De ontwikkelingen aangaande de sanering van de
duitencirculatie volgen elkaar nu snel op. Op 11
maart 1711 volgt een plakkaat op het uitgeven van
nieuwe duiten en het afzetten van de in omloop
zijnde penningen, waarmee tevens een einde komt
aan de jarenlange strijd tegen slechte duiten.'

PUBLICATIE
Wegens het uytgeven van nieuwe

D U Y T E N,
Afb. 3. Utrechtse duit zoals ingevoerd op 11 maart 1711.

'De heeren Borgemeesteren hebben ter
vergaderinge voorgedragen dat het grootste
I gedeelte der duijtplaetgens reeds tot duijten sijnde
vermunt, en de overige int kort mede staande
veerdigh te sijn, om uijtgegeeven en
gedistribueerdt te worden, het nodigh was dat
alsnu gereguleerdt en vastgesteld wierdt hoe en wat
voet de alsnu cours hebbende penningen soude
affgeschaft en de nieuwe gemunte duijten weder
behooren in train gebraght te worden ten meesten
oirbaar van de Stad en tot minste beswaar van de
borgerije: Waar op gedelibereerd sijnde heeft de
vroedschap versoght en gecommitteerd de heeren
Oud Borgemeesteren Spoor, van Lith de Jeude
ende heer de Milan Visconti omme t selve te
examineren en van haer Ed: consideratien rapport
te doen.'
Op 9 maart 171 P wordt er rapport uitgebracht
door de in het voorgaande raadsverslag genoemde
heren:
'De heeren Borgemeesteren en verdere
gecommitteerdens tot deser Stads Munte die
volgens resolutie commissoriael van den 23
Februarij 1711 hadden gebesoigneert aengaende
het in train brengen van de nieu gemunte duijten
ende het biljonneren van de nu cours hebbende
penningen ten minste schade en beswaar van de
Stad ende de borgerije deden dienaengaende van
haar Ed: consideratien rapport ende deden leesen
een concept publicatie daer over te doen: waer op
gedelibereerdt sijnde heeft de Vroedschap de
voorgemelte heeren Borgemeesteren en
Gecommitteerdens tot de saeken van de Munt
eenparigh geauthoriseerdt om de voorgeschreeve
sake vorder te perfecteren ende dienaengaende
pro re nata te disponeeren soo als haar Ed: na
bevind en vorder ondersoek van saeken ten

En het affetten van de

PENNINGEN,
Gepubliceert den 11. Maart 17 11.

Gedrukt by J A C O B v a n P o o L s u M , Stads Drukker,
lcg«o over't Stadhuyï , 1711.
M K r

P R I V I L E G I E -

'Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht,
sedert eenige jaren hebbende ondervonden, het
groot ongerief en disordre, veroorsaakt door de
penningen, voornamentlyk sedert dat in de
naburige Provinciën nieuwe duyten zyn gemunt
geweest, ende de Utrechtse penningen aldaar
geweert; hebben, omme daar inne te voorsien, ten
versoecke van de respective Armenbesorgers,
mitsgaders van de respective Gildens, en neering
doende borgeren binnen dese Stad, goedgevonden,
te doen munten eens sortable quantiteyt duyten,
op deselve voet en gewicht als de Hollandse, en die
van de andere naburige Provinciën, weicke nieuw
gemunte duyten op heden naarnoens ten twee
uren, en twee navolgende dagen, als wanneer daar
toe in de munte alhier door Haar Ed. Achtb.
Heeren Gecommitteerdens sal worden gevaceerd,
by afgepaste sakken van tien gulden, tegens silver
geld konnen worden afgehaald.
En verklaaren Haar Ed. Achtb. dieshalven bij dese
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alle de Utrechtse penningen, die tot nu toe cours
gehad hebben, na publicatie deeses, voor biljoen,
en niet gangbaar, met verbod van deselve
penningen, na publicatie deses, meer voor geld uyt
te geven, ofte te ontfangen, op een boete van ses
guldens, by den ontfanger en uytgever yder in
solidum, voor elke ontfangen en uytgegeven
penning te verbeuren, ten behoeven van den Heer
Hoofd-Officier, deeser Stads Aalmoesenierskamer, ende den aanbrenger, yder een derde part.

mitteerdens, ende aldaar de Utrechtse penningen
worden aangenomen tegen tien stuyvers het pond.

Vorder hebben Haar Ed. Achtb., om de goede
borgery eenigsints te gemoet te komen, ende te
ontlasten van hare Utrechtse penningen,
goedgevonden en verstaan, dat op heden
naarnoens van twee tot ses uren, en de twee
volgende dagen, van 's morgens van negen tot
twaalf uren, en 's middags van twee tot ses uren,
en langer niet, in de munte alhier sal worden
gevaceert door Haar Ed. Achtb. Heeren Gecom-

Afgebeelde munten 137,5 % van de ware grootte.
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Op 16 maart 1711' wordt de vernietiging der
ingeleverde gestempelde en ongestempelde
Utrechtse duiten geregeld door verkoop van het
ingeleverde muntmateriaal voor de prijs van 50
gulden en 10 stuivers per 100 pond. De
omwisseling leverde de stad derhalve een (bruto)
winst op van 10 stuivers per pond.

1. Provinciale Publikaties 22 december 1791 (gedrukt).
2. Gem. Archief Utrecht Inv. nr. II 121, 16 jan. 1702,
blz. 43 e.v.
3. Idem. 3 maart 1702.
4. Idem, 23 februari 1711.
5. Idem, 9 maart 1711 (ook gedrukt).
6. Idem, 11 maart 1711.
7. Idem, 16 maart 1711.
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Zaterdag 6 rriei1978
Zondag 7 mei 1978
Internationale muntenbeurzen
in de Oude Grafelijke Munt
het voormalige Muntmeesterhuis
's-Heerenberg (GId)
Geopend van 10.00-17.00 uur
Zondag van 12.00-18.00 uur
Inl. Secr: Accountantskantoor G. Teders
Rotterdam, Tel. (010) 65 52 44

(Jüc/itin (r OVénHó /f/a/./c'"^ '977

Zondag 4 juni 1978
Internationale muntenbeurs
in Kasteel Duurstede
Wijk bij Duurstede
Geopend van 10.00-17.00 uur
Inl. Secr: Accountantskantoor G. Teders
Rotterdam, Tel. (010) 65 52 44
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Unieke aanbie
venamelaars van sport-ité
Canadese zilveren dollars: een
rijke numismatische traditie.
Canadese zilveren dollars
hebben een rijke traditie die
teruggaat tot 1935, toen de
eerste werd geslagen ter herdenking van het zilveren jubileum
van Koning George V. Sindsdien is er elk jaar een
zilveren dollar aangemunt, met uitzondering van de
perioden 1940-'44 en 1968-70.
Deze traditie van fraai gegraveerde munten met
atbeeldingen van historische gebeurtenissen uit de
geschiedenis van Canada maken deze munten bijzonder
gewild bij verzamelaars. De deskundigheid en precisie
waarmee de munten geslagen worden speelt daarbij
ongetwijfeld een rol. De nieuwe zilveren dollar die
verkrijgbaar is voor een aantrekkelijke uitgifteprijs,
kan voor de belegger interessante aspecten bieden.

De Gemenebestspelen in Edmonton,
Canada
Iedere vier jaar worden de Gemenebestspelen gehouden. Dan
komen atleten uit alle Britse Gemenebestlanden bijeen voor
sport-wedstrijdcn die bekend
staan als „de gezellige spelen"
dank zij hun sfeer van
sportieve rivaliteit.
Dit jaar worden de
spelen van 3 tot en met
12 augustus gehouden in
Edmonton in de Staat Alberta.
Er zullen 10 verschillende
sporten worden beoefend: atletiek,
badminton, boksen, wielrennen, turnen,
kaatsen, schieten, zwemmen en schoonspringcn,
gewichtheffen en worstelen. Deze sporten zijn afgebeeld
op de keerzijde van de Canadese zilveren dollar 1978.
Een zeldzame combinatie van positief en negatief reliëf
Voor het eerst heeft de Koninklijke Canadese
munt een zilveren dollar geslagen met zowel positief als

iaal bestemd voor
Canadese zilveren dollars
negatief reliëf De keerzijde, ontworpen door Raymond
Taylor - kunstenaar uit Toronto - toont de officiële
symbolen van de tien takken van sport ingelegd
rondom het beeldmerk van de spelen in Edmonton in
positief reliëf Op de voorzijde staat een albeelding van
Koningin Elizabeth II van de hand van Arnold Machin,
met het omschrift „Dollar -1978 - Canada - Elizabeth II".
De dollar is geslagen in „proof-like" kwaliteit. Hij wordt
geleverd in een kunstleren etui. Uiteraard is de munt
een wettig betaalmiddel in Canada.

Ook leverbaar als prestigeset
in een luxe cassette
De nieuwe zilveren dollar is ook verkrijgbaar in
een attraktieve cassette, afgewerkt met fraai leer met op
de bovenzijde het wapen van Canada. In deze cassette
zitten alle voor 1978 geslagen munten: de zilveren
dollar, de nikkelen dollar en de volledige serie munten,
t.w. 1 cent, 10 cents, 25 cents en 50 cents. Ook leverbaar
is een standaardse! met alle munten exclusief de
zilveren dollar.

Informatie voor verzamelaars
De zilveren herdenkingsdollar van
1978 bevat 500/1000 puur zilver.
Diameter: 36 mm. Gewicht:
2333 gram. De munten van 1978
zijn uitsluitend verkrijgbaar bij
banken en munthandelaren.
De wereldwijde oplage is afhankelijk
van het aantal inschrijvingen dat tot en
met 31 oktober 1978 door de Koninklijke
Canadese Munt wordt ontvangen.
Officiële vertegenwoordiging voor Nederland: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.
Officiële vertegenwoordiging voor België:
Bank Brussel Lambert
Kredietbank

1^

Royal Canadian
Mint

Monnaie royale
canadienne
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Muntennieuws
Aangezien er in de afgelopen maanden weinig
nieuwe munten, die het vermelden waard zijn, zijn
uitgegeven, wil ik in plaats daarvan graag van de
gelegenheid gebruik maken nog eens uiteen te
zetten, wat het beleid van de redaktie van 'De
Beeldenaar' is ten aanzien van de rubriek
'Muntennieuws'.
In principe worden alleen die munten in de rubriek
'Muntennieuws' opgenomen, waarvan gezegd kan
worden, dat zij nog in enigerlei vorm deel (gaan)
uitmaken van het betalingsverkeer. Nieuwe jaartallen van reeds bestaande munttypen worden niet
opgenomen.
Speciaal voor verzamelaars/beleggers uit
winstbejag geslagen munten (pseudomunten), die
alleen via één of ander verkoopkantoor dat de
alleenverkoop door middel van een kontrakt met
de betrokken muntautoriteit heeft verworven, te
verkrijgen zijn, worden in principe niet in de
rubriek 'Muntennieuws' opgenomen.
Indien wij ook de uitgifte van alle pseudo-munten
zouden moeten aankondigen, zou eerdergenoemde
rubriek zulke grote vormen gaan aannemen, dat de
verhouding in plaatsruimte met de andere
artikelen/rubrieken scheef zou komen te liggen.
Daar komt nog bij, dat pseudo-munten over het
algemeen in numismatisch opzicht weinig
interessants te bieden hebben en dat als gevolg van
de geringe belangstelling van numismaten de

B. A. SEABY L T D .
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oplagen ervan, wereldwijd gezien, bijzonder laag
zijn.
Zo heeft men, om maar eens een voorbeeld te
noemen, de oplagen van de munten, die geslagen
zijn ten behoeve van het Wereld Natuur Fonds
(hoe sympathiek het doel ook is) noodgedwongen
moeten terugbrengen van 30.000 tot 10.000
exemplaren voor wat betreft de zilveren munten in
'proof'-kwaliteit en van 3000 tot 1000 exemplaren
voor wat betreft de goudstukken in
'proof'-kwaliteit.
Hieruit mag men konkluderen, dat zelfs het door
numismaten zo verfoeide, maar door verkopers
van pseudo-munten zo aangeprezen beleggingsaspect een zeer twijfelachtige zaak is.
Aangezien de grens tussen wat wel en wat geen
circulatiemunt is, erg moeilijk is te trekken, wordt
veel overgelaten aan het beoordelingsvermogen
van de betrokken rubrieksredakteur.
Voorts is de nieuwsgaring op het gebied van
nieuwe munten een moeilijke zaak.
Pseudo-munten worden in de numismatische
vakliteratuur door middel van vaak schreeuwende
advertenties al ver voor de datum van uitgifte
aangeprezen, terwijl dat met nieuwe circulatiemunten nauwelijks het geval is.
Gezien het bovenstaande verzoeken wij onze
abonnees begrip te willen tonen voor het
redaktiestandpunt en de moeilijkheden ten aanzien
van de nieuwsgaring, alsmede het de betrokken
rubrieksredakteur niet kwalijk te nemen als hij in
de rubriek 'Muntennieuws' eens een pseudo-munt
opneemt, die daar bij nader inzien niet in thuis
hoort, of een circulatiemunt onvermeld laat,
waarvan de uitgifte niet tijdig tot de internationale
numismatische vakliteratuur is doorgedrongen.
J. C. van der Wis

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

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uilgevers van:
"SEABY' s Coin and Medal Bulletin' - Numismatische artikelen :n prijslijsten. £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sen t on request.
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agenda

Tuinbouwschool, 9-16 uur, tel. 016-227914.
6/7 mei: Int. Beurs Stichting Numismatica,
's-Heerenberg in de Oude Grafelijke Munt.
Zaterdag 10-18 uur en zondag 10-17 uur.
10 mei: Muntenveiling Sotheby's Londen.

27/29 april: Veiling Münz Zentrum, Hotel Intercontinental, Keulen. Belangrijke collecties Iraanse,
Hunnen, Jülich - Berg - Kleef en Zuidnederlandse
patagons.
30 april: Int. Muntenbeurs te Ciney (Prov. Namen),
10-17 uur. Ontvangsthal van de bedekte markt,
tel. 083-212324.

20/21 mei: Muntenbeurs in het Westmoreland
Hotel, St. John's Wood, London NW 8, 10-17 uur.
28 mei: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar,
Bergen op Zoom, inl. tel. 01640-42482.
4 juni: Int. Beurs Stichting Numismatica, Wijk bij
Duurstede, in het Kasteel, 10-18 uur.

1 mei: Int. Muntenbeurs Hannover in de Stadthalle, 9-17 uur, tel. 0511-14383.

14 juni: VeiHng Sotheby's Londen.

1 mei: Int. Muntenruilbeurs Leuven (België) in de

19 juli: Veiling Sotheby's Londen.

A N C I E N N E MAISON SERRURE F O N D E E e n 1880
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Tèl.: 742-74-26
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Michel K A M P M A N N
Expert prés les Tribunaux
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M O N N A I E S , MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS

A C H A T • VENTE • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
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Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend di. t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
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een waardevaste collectie.
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Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

Vraag 19: Bijgesloten een afbeelding op ware grootte van
een zilveren legpenning, welke zich reeds geruime tijd in
mijn familiebezit bevindt. De tekst luidt: Jacobo Baart
de la Faille M.D.MDCCCXVII-XXIV MAUMDCCCLXVII VIRO CLARISSIMO AMICI. met
signering rechts onder de kop: VDK. Aan de andere zijde
PER DECEM LUSTRA SEMPER VIGILANS met
signering rechts onder l.P.M.
Zoudt u mij wat nadere bijzonderheden over deze
penning kunnen vertellen?
Antwoord: Op 24 mei 1867 zou het 50 jaar geleden zijn
dat Jacobus Baart de la Faille doctor in de medicijnen
werd. Zijn vrienden bestelden een penning bij de
Utrechtse Mum die hem op de dag van het jubileum zou
worden aangeboden. Hij was echter al enig tijd ernstig
ziek, en omdat het zich liet aanzien dat hij niei lang meer
zou leven, werd de penning hem al van te voren getoond.
Op 19 mei overleed hij, diep betreurd door zijn talloze
vrienden, patiënten en leerlingen. In 1832 was hij
Professor aan de Medische Faculteit van de Groningse
Universiteit geworden. Hij bekleedde verder tal van
bestuursfuncties, o.a. in de gemeenteraad. Ook als
numismaat was hij zeer bekend. Zijn enorme verzameling
van munten, penningen en numismatische boeken werd
in 1869 en 1870 geveild.
Op de voorzijde van zijn erepenning staat zijn portret
mei de tekst (in vertaling): Aan de roemruchte Jacob
Baart de la Faille, Medisch Doctor 24 Mei 1817-24 Mei
1867, zijn vrienden. Onder de buste staat de signatuur
van de medailleur, David van der Keilen. Op de keerzijde
strekt een zieke man zijn armen uit naar Aesculapius,
god van de geneeskunde, die een kelk aanbiedt aan een
kind op de arm van zijn moeder. Op de achtergrond een
tempel en een stralende zon. Omschrift: PER DECEM
LUSTRA SEMPER VIGILANS = Steeds waakzaam
gedurende tien lustra ( = 50 jaar). Onderaan de signatuur
van de medailleur die de keerzijdestempcl gemaakt heeft:
J. P. Menger.

Vraag no. 20: Zoudt u zo vriendelijk willen zijn een
zilveren penning voor mij te determineren?
Zilver, diameter 43 mm.
Vz. Portret met randschrift PETRUS.CODDAEUS /
ARCHIEPISC.SEBAS TENUS.
Kz. St. Pieter en Vaticaan. Erboven een wolk waaruit
bliksemstralen komen. Bovendien komen er
bliksemstralen uit het Vaticaan. Op de voorgrond links de
Hollandse leeuw en rechts een zittend lam met de linker-
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voorpoot op de bijbel en onder zich een staf? Onder het
geheel: MDCCV. Rand.schrift INSONTEM.FRUSTRA.
FERIRE.PARAT.
Ik snap wel dat de penning iets te maken heeft met de
door Rome afgezette Nederlandse bisschop Petrus
Codde, doch ik dacht dat deze in 1704 was afgezet. Is de
penning zeldzaam? In welk boek kan ik iets over deze
penning vinden?

Antwoord: De penning met portret van Peter Kodde is
beschreven door Gerard van Loon in zijn Beschryving
der Nederlandsche Historipenningen IV, onder nr. 419.
Gegevens over Kodde of Codde zijn ook te vinden in de
Winkler Prins encyclopedie.
Hij was geboren in Amsterdam, na studie in Leuven en
Parijs pastoor in Utrecht geworden en in 1688 benoemd
tot apostolisch vicaris en titulair aartsbisschop van
Sebaste. Nadat verschillende malen aanklachten bij de
paus tegen hem waren ingediend wegens afwijkende
denkbeelden, ging hij in 1700 naar Rome om zich te
verdedigen. Intussen werd een ander door de paus in zijn
plaats benoemd en in 1704 werd hij zelfs definitief uit
zijn ambt ontslagen. De godsdiensttwisten onder de
Nederlandse Rooms Katholieken liepen zo hoog op, dat
zij tot een scheuring leidden, waaruit de Oud Kathoheke
kerk ontstond. De Staten Generaal waren op de hand
van Peter Kodde, en hierop slaat uw penning, die in 1705
door een onbekende medailleur gemaakt werd.
Op de voorzijde staat zijn portret met het omschrift:
PETRUS CODDAEUS ARCHIEPISC(opus)
SEBASTENUS (Peter Kodde, aartsbisschop van
Sebaste). Op de keerzijde is de St. Pieterskerk te Rome
en het Vaticaan afgebeeld, van waaruit bliksemschichten
gericht worden op een lam, dat op een staf ligt. Met zijn
ene poot bedekt hij een boek waarop staat RESP(onsiones), d.w.z. het geschrift waarmee hij zich verdedigde.
Voor hem staat de Nederlandse leeuw met zijn zwaard
beschermend opgeheven. Het omschrift luidt:
INSONTEM FRUSTRA FERIRE PARAT (vergeefs
maakt hij zich gereed de onschuldige te treffen).
De penning is tamelijk zeldzaam. In het Koninklijk
Penningkabinet bevinden zich exemplaren in goud en
zilver, en een tinnen penning met een iets andere
voorzijde.

Kunstwerke der Antike
Münzen und Medaillen aller Zeilen und Lander
Monatliche Preislislen
Aukt ionen
Fachlileratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel
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verenigmes
nieuws
Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de
voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479

Numismatische kringen

Hoogeveen
10 mei 1978: bijeenkomst
14 juni 1978: lezing door Dr. A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus.
Kampen

De tentoonstelling op 22 april 1978 zal worden gehouden
in de groene zaal van de Stadsschouwburg, Burgwal 84 te
Kampen en dus NIET in de Koornmarktspoort, zoals
eerder is gemeld. Zij zal voor iedereen gratis toegankelijk
zijn.
Oost Nederland
25 april 1978: korte voordrachten door onze leden.
Twente
11 mei 1978: lezing door Dr. A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus over penningen.

Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 07220041.

Utrecht
19 april 1978: lezing door Ir B. C. H. J. Smit over een
uitgekookt geslacht van muntmeesters.

boeken en
tijdschriften

komt met incidenteel nog een verdere verklaring.
55 Instempelingen worden achterin afgebeeld.
Als eerste verwijzing ten behoeve van verder
zoeken kan dit boekje voor velen nuttig zijn.

Boekbespreking

Michael Mitchiner:
Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage.
Volume 8: The Indo-Parthians.
Volume 9: Greeks, Sakas and their Contemporaries
in Central and Southern India.

Countermarks deel 1 van een nieuwe serie Numismatic determination guidebooks door P. J. M.
Lammers en G. J. Rietbroek uitg. Batavia Den
Haag 1978, prijs ƒ 6 , 2 5 .
Dit boekje in A5 formaat met in totaal 32 pagina's
probeert voor de geïnteresseerden een eerste steun
te bieden bij het thuisbrengen van instempelingen.
Ruim 400 verschillende kloppen worden systematisch gegroepeerd: alfabetisch en d a a r n a naar
vorm, getal, jaartal en soort voorwerp. Erachter
wordt dan vermeld waar de instempeling vandaan

W.k.deB.

Met het verschijnen van bovenvermelde delen is de
reeks werken over Indo-Griekse en Indo-Scythische
munten gecompleteerd. Over de kwaliteit en hoedanigheid van deze reeks verwijzen wij naar
eerdere publikaties in 'De Florijn' nrs. 22 en 23 en
voor een andere publikatie van de schrijver naar
'De Beeldenaar' nr 1, 2e jaargang 1978.
JCvdW

DE BEELDENAAR - munt-en penningkundig

nieuws

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

VERZAMELBANDEN voor DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd In 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de
nummers van de eerste jaargang veilig en overzichtelijk bijeenhouden.
Te bestellen door overmaking van f 17,50 op gironummer 3808080 t.n.v. De Beeldenaar,
Postbus 420. Zeist, onder vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.
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Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd
'€^

graag heel wat meer %

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

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

Evan Lanschot
[iankier^

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertugenboscli, telefodn (U73) 153359.
's-Hertugenbosch, Amsterdam, lireda, Den Haag, tiindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Ruosendaal, Rotterdam,Tilburg, Vught.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
VERJAARDAGSPENNING 50 mm
slagpenning, modeié Marianne Letterie
brons
zilver
goud 14 krt.
22V2 mm

fl.
tl.

20,06
71,98

fl. 216,50

HUWELIJKSPENNING 50 mm
siagpenning, modeié Incka Klinktiard
fl.
fl.

brons
zilver
goud 14 krt.
22'72 mm

20,06
71,98

fl. 216,50

Prijzen inclusief 18% B.T.W. (prijswijzigingen voorbetiouden).
WIJZE VAN BESTELLEN:
door storting op giro nr. 53764 t.n.v. KONINKLIJKE BEGEER B.V., Leidseweg 219 - 2253 AE Voorsctioten - 2250 AA postbus 5 - tel. 01717-4500.

ABRAHAM PENNING
Vlodelleur: Niels Steenbergen.
A f m e t i n g 50 m m .
De prijs van deze fraaie g i e t p e n n i n g i n c l u s i e f d o o s j e , 1 8 % B T W , v e r p a k k i n g s - en v e r z e n d k o s t e n is
/70,-.

WIJZE VAN BESTELLEN;
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764. ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorsctioten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en tiet afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.

ALBERT S C H W E I T Z E R P E N N I N G

?^aiiif

Herinneringspenning.
Modelleur: Willem Vis.
A f m e t i n g : 22,5 m m .
Zilver; ƒ 38,50.

X.
WIJZE VAN BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

N.B.
Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rekeningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst
aan diverse
stichtingen.

Voorschoten, april 1978
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband

met het af te

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, t s t . 30
Telex nr. 34184 D C W K B

munt- en penningkundig nieuws
mei 1978
2e jaargang nr.
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Het Altaar van Lyon
door A . N . Zadoks-Josephus Jitta
Tot de meest gezochte munten uit de vroege keizertijd behoren wel
de sestertii en asses, die op de keerzijde het Altaar van Lyon vertonen, dat aan Roma en Augustus was gewijd.
Lyon, het Romeinse Lugdunum, was in 43 v.C. gesticht door de proconsul Minutius Plancus. Door zijn gunstige ligging, in het midden
van het pas veroverde Gallié en bovendien aan de grote rivieren
Rhone en Saóne, kwam het spoedig tot grote bloei en welvaart.
Agrippa, de schoonzoon en naaste medewerker van Augustus,
maakte het bovendien tot een middelpunt van een uitgebreid wegennet. Zo kreeg Lugdunum binnen korte tijd de positie van hoofdstad
van de Tres Galliae, de drie Gallische provincies. Daar werd ook de
traditionele jaarlijkse landdag gehouden, het Consilium Galliarum,
waar de vertegenwoordigers van de zestig civitates, gemeenten of
districten, op I augustus samen kwamen.
Drusus nam in 12 v.C. het initiatief tot de oprichting van een monumentaal, aan Roma en Augustus gewijd altaar, dat het middelpunt
van deze bijeenkomst zou worden en daarmee het politieke en
religieuze centrum van geheel Gallië.
Tijdens de landdag van 1 augustus 10 v.C. vond de wijding plaats in
het bijzijn van Augustus. Het ahaar was op een natuurlijk terras gelegen, net benoorden het punt, waar toentertijd Rhone en Saóne
samenstroomden. Het maakte deel uit van een heiligdom, waar ook
een tempel stond en waar een amphitheater aan annex was. Waarschijnlijk verving het een nabijgelegen echt Gallisch heiligdom. Het
lag geheel in de lijn van Augustus' poHtiek nationale tradities te
handhaven, zelfs het tot stand komen van een nationaal centrum te
bevorderen, maar dit alles wel onder Romeins gezag.
Onder Augustus begint ook, in 10 v . C , de serie bovengenoemde
munten, die onder Tiberius wordt voortgezet. Claudius geeft, ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag, een serie kleine koperen munten
met deze beeldenaar uit; hij was juist op de dag van de inwijding van
het altaar te Lyon geboren. Mèt de Julisch Claudische dynastie verdwijnt ook de belangstelling van keizerlijke zijde voor dit politieke
en religieuze monument.
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/. Sestertius van Augustus kz. Den Haag, Kon. Penning- op de grond, de linker iets vooruit, de rechter
kabinet. Zie voorpagina.
arm omhoog gestrekt, gekleed in een lang en wijd
geplooid gewaad en met enorme vleugels,
het geheel in klassieke trant. Een toevalsvondst
De munten tonen ons een rechthoekig altaar, meer
in de stad zelf bracht in 1961 een fragment
breed dan lang. Op de voorzijde zien wij in relief
van een verguld bronzen krans aan het licht,
een eikenkrans geflankeerd door lauriertakken en
duidelijk van het altaar afkomstig. Uit de diadrievoeten met lauwerkrans, eretekens door de
meter, 46 cm, heeft men de hoogte berekend van
Senaat in 27 v.C. aan Caesars adoptiefzoon
verleend tegelijk met de titel van Augustus. Boven- de Victoriae, die ongeveer 3,50 m moeten zijn
geweest.
op staan onherkenbare voorwerpen (drievoeten?
globes?). Op de sokkel staat de inscriptie ROM ET
AVG. Aan weerszijden staan op zuilen Victoriae,
die een krans omhoog houden.
Enige gelukkige vondsten verhelderen en verlevendigen het beeld, dat wij ons uit de beeldenaars en
de beschrijving van een tijdgenoot, de Griekse
geograaf Strabo, konden vormen. In 1858 werd
een marmeren plaat gevonden, waarin de letters
RO waren uitgehold en waarop sporen waren te
zien van de krammen, die de bronzen letters vastklemden. Uit de maten van deze plaat (135 x 76
cm) kon men afleiden, dat de sokkel 8 m breed
moet zijn geweest. In 1866 kwam uit de Saóne een
bronzen beeldje te voorschijn van een Victoria
H 22,5 cm), kennelijk een kopie van de Victoriae
3. Verguld bronzen krans, Lyon, Museum (naar
Boucher), 1976.
van het altaar.
Wat de zuilen betreft waarop de Victoriae
stonden, volgens een oude traditie zijn deze in de
1 Ie eeuw naar de kerk van St. Martin d'Aisnay gebracht waar zij, beide door midden gezaagd, de
koepel schragen. Nader onderzoek heeft de waarschijnlijkheid hiervan aangetoond: het zijn
inderdaad Romeinse zuilen en wel van een geelgrijs
graniet uit Boven-Egypte afkomstig. Daar de
steengroeve aldaar pas onder Hadrianus in exploitatie is genomen, is hier van een restauratie sprake.
Deze vond waarschijnlijk plaats in verband met
Hadrianus' bezoek aan Gallië ca 130. Bij die
gelegenheid zijn dus ook de beelden naar beneden
gehaald en kon de kleine kopie nauwkeurig
worden gemaakt. Boucher merkte reeds op dat
deze niet vóór het einde van de Ie eeuw kon zijn
ontstaan. De hoogte van de zuilen is ca 9,47 m
geweest.
Zo gaat het ééns zo beroemde Altaar van Lyon
min of meer voor ons herleven.

2. Bronzen Victoria, 2e eeuwse kopie, Lyon, Museum
(naar Boucher), 1976.
Het is een statige figuur, met beide voeten stevig
4
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De stempels van de Leidse
Vroedschapspenning met
leeuw en tekst
door W. F. van Zegveld
(Het eerste gedeelte van dit artikel is verschenen in
De Beeldenaar 2, maart 1978, 7-10.)
Over de vroedschapspenningen van Leiden met de
leeuw en de tekst is in de loop der geschiedenis
maar weinig bekend geworden. In deel 1 van Van
Loon bladzijde 196 komen 3 afbeeldingen voor.^"
In Bizot^* bladzijde 24**** vinden we één
afbeelding.^'
Van Orden^' geeft geen afbeelding. Hij vermeldt
in zijn uitgave van 1830 op bladzijde 5 dat de
eerste vroedschapspenningen, die hij op heeft
kunnen sparen, die zijn van de stad Leiden. Hij
vermeldt dan de resolutiën van de vroedschap met
als datum 17 november 1670. Verder merkt hij op,
dat men in het algemeen bleef bij het eerste model
en bij dezelfde afbeeldingen, zo ook met
betrekking tot de op- en omschriften, gelijk men er
drie van Leiden aantreft. Dat getal drie zal dan wel
teruggrijpen op de drie afbeeldingen bij Van Loon.
In de jaarboeken van Leiden van 1912 en 1913
komt een artikel voor van W. K. F. Zwierzina over
penningen betrekking hebbend op Leiden. Over de
vroedschapspenningen zegt hij o.a. dat de stad
Leiden deze penningen niet bij één der plaatselijke
zilversmeden bestelde.
In het ordonnantieboek lezen we toch, dat 29 mei
1677 werd uitbetaald^' aan David Hagenet,
muntmeester te Enkhuizen '1344 gulden 10
stuivers in voldoening van 1500 vroedschapspenningen bij den selve aan de stad geleverd'.
Hij zegt dan verder, dat de heren van de
vroedschap de penningen steeds kwijt konden
tegen de zilverwaarde en hij twijfelt niet of
verreweg het grootste deel van de vroedschapspenningen is in de smeltkroes terecht gekomen.
Hij verklaart verder een vijftal dezer stukken te
kennen met kleine stempelverschillen aan de voorzijde en in het opschrift aan de keerzijde.
In De Verzamelaar^' van 1968 komt een artikel
voor van C. Stelloo over vroedschapspenningen.
'De leeuw op de Leidse vroedschapspenning komt
in vele varianten voor', zegt hij. Desgevraagd
verklaart hij er 5 te kennen.
Verder kennen wij geen publicaties meer.
Onze eigen onderzoekingen hebben tot nu toe
geleid tot 8 verschillende stempels van de voorzijde
en 9 verschillende stempels van de keerzijde (met
de tekst). De keerzijde-stempels met de tekst
hebben we aangegeven met de letters A tot en met

K. De voorzijden met de leeuw zijn genummmerd
van 1 tot en met 8. Zowel de cijfers als de letters
zijn willekeurig gegeven. Er zit dus geen
chronologisch verband in. IA is dus niet de eerste.
Het enige verband dat er voor mij in zit is de
volgorde waarin ze door mij gevonden werden.
Er zijn 2 verschillende teksten van de keerzijde.
De stempels A, B, C, E en F hebben als tekst
Ie regel:
2e regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:

Prudens Paren
tum consilio et Fide
Fortis Parentum
Cladibus et Fame
virtute discat per
tinaci posteritas
patriam tueri

De stempels D, G, H en K hebben als tekst
Ie regel:
2e regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:

Prudens
parentum cla
dibus et fide
virtute discat
pertinaci
posteritas pa
triam tueri

Bizot geeft als vertaling van deze tekst:
'Dat de nakomelingen, door de wijsheid en trouwe
hunner voorouderen voorzichtig geworden zijnde;
en door derzelver uitgestaane nederlagen en
hongersnood hebbende leeren verdraagen; hieruit
leeren, dat het beschermen van sijn Vaderland een
deugd is, daar men eeuwiglijk aan moet verbonden
blijven.'

Afb. 1 (type 6 H)
Zwierzina vertaalt het als volgt:
'Spoort den nazaat, wijs (of voorzichtig) en kloekmoedig geworden door der voorvaderen beleid en
trouw, rampen en hongersnood, aan om te leeren
het vaderland met stalen moed te beschermen.'
Kenmerken van de letterstempels:
A

letters: Hoofdletter

2e regel:
4e regel:
5e regel:

punt achter F/rfe.
achter Fawe schuine streep /
achter per =
5

B letters: Hoofdletter

H

2e regel:
4e regel:
5e regel:

Ie regel:
3e regel:

C

letters: Kleine letter

Ie regel:
2e regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:

D

beide P's hoofdletter
en-teken &
F hoofdletter, P hoofdletter
wel u-bogen op u van bus
2 streepjes achter per geen punt op eerste i
punt achter laatste i in het midden
overal u-bogen vertikaal

letters: Hoofdletter

Ie regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:

6

beide P's hoofdletter
en-teken &
F hoofdletter, P hoofdletter
wel u-bogen op u van bus
2 streepjes achter per =
punt op alle drie de i's
punt achter laatste i boven het midden
overal u-bogen vertikaal

letters: Kleine letter

Ie regel:
2e regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:
G

P groter dan de andere letters
Komma achter dibus, punt achter Fide.
V groter dan de andere letters
Komma achter pertinaci,
2 streepjes achter p a / /
punt achter laatste i.
punten op alle i's

letters: Kleine letter

Ie regel:
2e regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:
F

P van Prudens hoofdletter, P van paren
kleine letter
en-teken &
F van Fort hoofdletter, P van
parentum kleine letter
geen u-bogen op u van bus
geen streepjes achter per
punt op alle drie de i's
punt achter laatste i onder het midden,
overal u-bogen onder een hoek van 60
graden

4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:

P groter dan de andere letters
komma achter dibus, sterretje achter
Fide*
V groter dan de andere letters
komma achter pertinaci,
P groter, 2 streepjes achter PA / /
sterretje achter laatste i*
nergens punten op de i's

K stempel

2e, 3e en 4e regel:

G heeft AET op bijna één lijn
K heeft AET niet op één lijn
E dus iets links naar binnen

letters: Hoofdletter

Ie regel:
3e regel:
4e regel:
5e regel:
6e regel:
7e regel:
E

geen punt achter Fide
achter Fame, een punt.
achter/5er geen =

letters: Hoofdletter

P even groot als de andere letters
geen komma achter dibus, geen punt
achter fide
V even groot als de andere letters
geen komma achter pertinaci
geen 2 streepjes achter pa
niets achter tueri
nergens punten op de i's

Afb. 2 (type 4 E)
6e regel:

7e regel:

7e regel:

7e regel:

bij stempel G staat rechterpoot van A
(in PA) tegen kartelrand
bij stempel K staat A vrij van kartelrand
bij stempel G staat poot van T van
Triam in de kartelrand
bij stempel K staat deze poot vrij van
kartelrand
bij stempel G is in Tueri de 1 op één lijn
met de R
bij stempel K is de 1 iets naar beneden
gezakt ten opzichte van de R
I van Tueri iets links onder P van PA
6e regel bij stempel G
bij stempel K is I tussen P en A

Verdere kenmerken zijn, dat C, E, F, G, H en K
een kartelrand (streepjesrand) hebben.
Het determineren van de letterstempels kan als
volgt gaan:
Eerste regel: PRUDENS
D-G-H-K
Letters Prudens even groot G-K
Laatste letters van tweede, derde en vierde regel
A-E-T bijna op een schuine lijn G
De E iets links van lijn A-T

K

P van Prudens groter
D-H
punt achter laatste woord TUERL D
soort asterisk achter TUERI*
H
D geen, H wel kartelrand.

Eerste regel: PRUDENS PAREN
A-B-C-E-F
Letters bovenkast (Hoofdletters b.v. E)
A-B
vijfde regel twee streepjes achter PER =
A
vijfde regel geen streepjes achter PER
B
letters onderkast (schrijfletters b.v. e)
C-E-F
Prudens met grote P, parens klein p
C
Prudens en Paren met grote P
E-F
zesde regel tinaci wel punt op eerste i
E
zesde regel tinaci geen punt op eerste i
F
De stempels van de voorzijde met de leeuw.
1. Zwaard tussen nummus en senatorius
Staart van leeuw 2 pluimen
Achter senatorius een punt
Kop van leeuw en face zonder tong
Gladde rand
2. Zwaard tussen nummus en senatorius
Staart van leeuw 2 pluimen
Achter senatorius een punt
Kop van leeuw en face zonder tong
Kartelrand
3. Zwaard onder senatorius
Zwaardpunt eindigt onder t
Staart van leeuw 2 pluimen
Achter senatorius een punt
Kop van leeuw en face (iets meer naar links)
met tong
Gladde rand
Tussen poten van leeuw silhouet
Links van wapen silhouet
4. Zwaard tussen nummus en senatorius
Staart van leeuw 2 pluimen
Achter senatorius een punt
Kop van leeuw naar rechts met tong
Kartelrand
Tussen poten van leeuw silhouet
Rechts van wapen silhouet
5. Zwaard tussen nummus en senatorius
Staart van leeuw 1 pluim
Geen punt achter senatorius
Kop van leeuw en face zonder tong
Kartelrand
6. Zwaard onder senatorius
Zwaardpunt eindigt onder O
Staart van leeuw 2 pluimen
Achter senatorius een sterretje
Kop van leeuw en face (iets meer naar links)
met tong
Kartelrand
Tussen poten van leeuw silhouet
Links van wapen silhouet
Onder onderste ornament de letters A O S
7. Als nummer 3, maar geen punt achter senatorius

8. is afwijking van stempel 5
punt van zwaard recht tot kartelrand
(bij 5 tot in kartelrand)
bovenste krul van staart leeuw eindigt onder T
(bij 5 onder A)
heft van zwaard eindigt onder S van nummus
(bij 5 met soort punt naast S)
linker en rechter knie van leeuw hebben een
paar loshangende haren
(bij 5 niet)
tussen poten van leeuw begroeiing boven
horizon
(bij 5 strakke horizon)
onderste puntenrij van bovenkant wapen
heeft 4 dikke punten met daartussen 4 dunne
punten
(5 heeft 6 punten)
boven sleutels 2 strepen met openingen links
en rechts
(5 is links net nog open, rechts gesloten)

Aft). 3 {type 2 A)
Bij de omschrijving van de leeuw-stempels hebben
we bewust afgezien van het geven van kenmerken
van het wapen, de silhouetten en de andere
ondergronden. Aanvankelijk hadden we dit wel
willen doen. De twijfel begon toen we een poging
deden om de baard van de sleutels in woorden te
willen vangen. We konden het niet. Bij het zien
van overeenkomstige stempels hebben we echter
geen afwijkingen kunnen constateren in de
wapens, achtergronden en ondergronden.
De ondergronden van stempels 1 en 2 geven
twijfels. Maar we houden het er voorlopig op, dat
het komt door de mate van slijtage. Een bezwaar
bij ons onderzoek is b.v. dat we de onderzochte
vroedschapspenningen niet alle naast elkaar
hebben kunnen leggen. Het blijft dus te allen tijde
nog mogelijk, dat er meer verschillen gevonden
zullen worden in de toekomst.
Vertaling van nummus senatorius volgens Bizott:
Raadsheerspenning.
Volgens Zwierzina: Raadsgeld.
Het determineren van de leeuw-stempels gaat als
volgt:
zwaard onder Senatorius
3-6-7
zwaardpunt eindigt onder O
met asterisk achter senatorius
6
7

zwaardpunt eindigt onder T
achter senatorius wel een punt
achter senatorius geen punt

3-7
3
7

zwaard tussen nummus en senatorius
gladde rand
kartelrand
kop van leeuw naar rechts kijkend
kop van leeuw en face
leeuwenstaart met twee pluimen
leeuwenstaart met één pluim
tussen leeuwenpoten strakke horizon
tussen leeuwenpoten begroeiing boven
horizon

1-2-4-5-8
1
2-4r5-8
4
2-5-8
2
5-8
5
8

Tot nu toe hebben we 60 vroedschapspenningen
onder ogen gehad. Als resultaat daarvan hebben
we de volgende combinaties gevonden.
7
2
9
7
8
5
1
7
2
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1A
1B
2C
3D
4E
4F
5G
6H
6D
7D
8K

iiic/itincr

V'u/>/<s//n///ct/ / y ;

Wij willen hiermede deze bijdrage over de
vroedschapspenningen van Leiden besluiten.
Ik hoop, dat iedereen in het bezit van deze
penningen eens bekijken wil hoe de combinaties
zijn van zijn bezit. Het is begrijpelijk, dat ik zelf
zeer nieuwsgierig ben naar het voorkomen hiervan.
U zoudt mij dan ook een plezier doen met uw
mededelingen hieromtrent. In welke staat verkeren
ze, wat is het gewicht, de doorsnede, afwijkingen,
alles is begrijpelijkerwijze welkom. Om een paar
voorbeelden te noemen: van 6H ben ik een
koperen exemplaar tegengekomen, van 5 G twee
gouden met verschillend gewicht. De rest was
allemaal zilver.

24. Afbeelding 1 is ons nummer 5G
Afbeelding 2 is ons nummer 2C
Afbeelding 3 is ons nummer 4C
25. Bizot, Medalische Historie der Republiek van
Holland. Amsterdam bij Pieter Mortier, 1690.
26. Onze nummering 2C.
27. G. van Orden, Bijdragen tot de Penningkunde van
het Koninkrijk der Nederlanden. Zaandam bij Jan Groot
enComp. 1830.
28. Er staat 1667. Dit zal wel een drukfout zijn. Het is
nl. 1677.
29. De Verzamelaar, maandblad van de Nederlandse
vereniging 'De Verzamelaar' opgericht 8 februari 1951.
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Internationale muntenbeurs
in K a s t e e l D u u r s t e d e
W i j k bij D u u r s t e d e
G e o p e n d van 11.00-18.00 uur
Inl. Secr: Accountantskantoor G, Teders
Rotterdam, Tel. (010) 65 52 44

DE BEELDENAAR - munt- en penningkundig

nieuws

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

VERZAMELBANDEN voor DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de
nummers van de eerste jaargang veilig en overzichtelijk bijeenhouden.
Te bestellen door overmaking van f 17,50 op gironummer 3808080 t.n.v. De Beeldenaar,
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.

Catalogus van de
stedelijke muntslag te
Deventer tot 1575

4. Braemse. Schematisch getekende arend binnen
gladde rand; gew. 0,6 gram; vdCh. XI-9; W. 593.

door J. Fortuyn Droogleever
Voor de inleiding tot deze catalogus wordt verwezen naar het vorige nummer van De Beeldenaar.
Teneinde deze lijst te laten aansluiten aan de
Muntboeken van Verkade en De Vries/van der
Wiel, zijn ook de munten, geslagen in de XVIde
eeuw, tot 1575, opgenomen.
vdCh = P. v. d. Chijs, Munten (...) Overijssel.
Voor de nummers 15 t/m 31, zie: P. v. d. Chijs
(...) Utrecht.
P ... = inventarisnummer in het Kon. Penningkabinet te 's-Gravenhage
W... = inventarisnummer in muntencollectie van
het museum De Waag te Deventer
U ... = catalogusnummer in het Centraal Museum
te Utrecht.
A. EENZIJDIG GESLAGEN MUNTEN
(bracteaten, Hohlpfennige, of (in Overijssel)
'braemse' genaamd. Zij zijn alle van koper. Het
jaar van uitgifte van elke munt afzonderlijk is niet
bekend, maar één of meer zijn geslagen in 1492
(zie inleiding) en de andere voordien.

5. Braemse. Arend binnen gladde rand; gew. 0,4
gram; vdCh. XI-10; P. 7427; W. 594/5.

6. Braemse. Arend met één vleugel binnen gladde
rand; gew. 0,5 gram; vdCh. XI-11; P. 7425;
W. 598.

7. Braemse. Arend met streperige vleugels binnen
gladde rand; gew. 0,3 gram; vdCh. XI-12; P. 7429;
W. 597.

1. Braemse. Arend binnen gladde rand; gew. 0,2
gram; niet in vdCh.; W. 588.

1
2. Braemse. Arend in gladde rand, groter dan nr. 1;
gew. 0,4 gram; niet in vdCh.; W. 589.

3. Braemse. Arend met het wapen van het Oversticht binnen gladde rand; gew. 0,5 gram; vdCh.
XI-8;W. 590/1/2.

8. Braemse. Arend met streperige vleugels en poten
binnen gladde rand; gew. 0,4 gram; vdCh. XI-13;
W. 599/600.

9. Braemse. Arend met streperige staart binnen
gladde rand; gew. 0,6 gram; vdCh. XI-14; P. 7428;
W. 601/2.

10. Braemse(?). Vz.: Arend binnen parelrand; omschr. + MONETA DE DAVENTR. Kz.: 7 stippen
en een centrale ring, mogelijk door bevestiging in het
aambeeld ontstaan, zodat het hier waarschijnlijk
toch om een eenzijdig geslagen munt gaat. Ik heb
deze munt in geen enkele collectie aangetroffen.
vdCh. Xl-15. Staat vermeld in de veilingcatalogus
van de collectie Baart de la Faille in 1869 onder nr.
4592. (Koper, gew. 1,3 gram).

14. 1466, halve plak, zilver-biljoen. Vz.: arend binnen parelrand met het wapen van het Oversticht
hieronder, omschr. -I- MONE * NOVA/DE *
DAVENT. Kz.: kort gevoet kruis binnen
parelrand, omschr. ANNO/DNl -i- M / C C C C /
LXVI; gew. 0,5 gram; vdCh. XIII-1; P. 7431;
W. 559.
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B. DUBBELZIJDIG GESLAGEN MUNTEN
11. Jaar van uitg. onbekend, halve pl^ik; zilverbiljoen. Vz.: stedelijke arend binnen parelrand,
omschr. MONETA * D..DAVENTER + :
Kz.: gevoet kruis binnen parelrand, omschr.
+ MONETA * DE * DAVENT; vdCh. XI-7. Ik
heb deze munt in geen enkele collectie aangetroffen. Hij staat vermeld in de veilingscatalogus van
de coU. Strieker in 1859 onder nr. 1443.

12. 1458, plak, zilver. Vz.: arend binnen parelrand,
omschr. MONETA ... D * DAVEN ... Kz.: lang
kruis, omschr. ANN.. CCCCLVIII; gew. 0,6
gram; niet bij vdCh.; W. 555.

15. 1466, kwart plak, zilver-biljoen. Vz.: arend binnen gladde rand, omschr. MONE ... DAVETRI.
Kz.: lang gevoet kruis, omschr. A N N / D . . . M /
CCCC/LXVI; gew. 0,2 gram; niet bij vdCh.;
W. 1095/96.

15

16a. 1466, jager, zilver. Vz.: arend binnen parelrand onder diens klauwen wapenschilden van
Deventer en het Oversticht, hiertussen een roosje.
Omschr. + MONETA : NOVA/DE x DAVENTRIE. Kz.: lang gevoet kruis, centraal het wapen
van Bourgondië, binnen een parelrand.
Hieromheen 2 randschriften; in buitencirkel:
GLORIA/IN * EX / CELSIS / DEO * ET. In
binnencirkel: ANNO / DNI * M / CCCC / LXVI;
gew. 2,5 gram; vdCh.: XVII-11; P. 5473; U. 2106.

16a
12

13. 1466, plak, zilver. Vz.: arend binnen parelrand
met het wapen van het Oversticht onder zich,
omschr. -t- MONE * NOVA/DE * DAVENT.
Kz.: lang gevoet kruis, omschr. A N N O / DNI M /
CCCC/LXVI; gew. 0,7 gram; vdCh.: XII-17; p.
P. 7430; W. 556/7/8.

16b. 1466, jager, zilver. Vz.: als nr. 16a, maar met
kleiner roosje tussen de wapenschilden en met
DAVENTRIA. Kz.: als nr. 16a; vdCh.: XVlI-12;
aanwezig in collectie Rijks Munt.

16b
13

10

17. 1466, halve witpenning, zilver. Vz.: arend binnen
parelrand, onder diens klauwen de wapens van
Deventer en het Oversticht, waartussen een
bloempje. Omschr. + MONETA / NOVA /
DAVETRIE. Kz.: lang gevoet kruis, in het
centrum het wapen van Bourgondië binnen een
parelrand. Omschr. ANNO / MILLE / SIO * CC /
CCLXVl; gew. 1,7 gram; vdCH.:XVII-13;
P. 5474; W. 560; U. 2107/08.

21. 1470, halve witpenning, zilver. Vz.: als nr. 17.
Kz.: omschrift ANNO/MILLE/SIO : CC/CC*
LXX, overigens als nr. 17; gew. 1,8 gram; vdCh.
XVII-16; P. 5522; W. 564.

21

17

18. 1468, witpenning, zilver. Vz.: wapenschild van
Deventer in parelrand, hieronder schuinliggend
wapenschildje van het Oversticht. Omschr. +
MONETA . NOVA / DE * DAVENTRIA. Kz.:
lang gevoet kruis, centraal wapenschild van
Bourgondië en een cirkeltje in elk veld binnen
parelrand, en gladde rand. Omschr. ANNO /
DOMIN / M * CCCC / LXVIII; gew. 2,2gram;
vdCh.: XVII-14; P. 5475; 1947/25; W. 561.

19. 1469, witpenning, zilver. Vz.: als nr. 18. Kz.:
omschr. ANNO/DOMIN/M * CCCC/LXVIIII,
overigens als nr. 18; gew. 2,0 gram; vdCh.: XVII15; P. 5476/7; W. 562; U. 2116/17.

urn:

22. 1471, witpenning, zilver. Vz.: als nr. 18. Kz.:
omschrift ANNO/DOMIN/M * CCC/CLXXI,
overigens als nr. 18; gew. 2,0 gram; vdCh.: XVII17; P. 5523; 1916/44; W. 565; U. 2120.

22

23a. 1471, halve witpenning, zilver. Vz.: als nr. 17.
Kz.: omschrift ANNO/MILO/CCCC/LXXI,
overigens als nr. 17; gew. 1,7 gram; vdCh.:
XVlI-18; P. 5483; W. 566; U. 2110.

23a

19

20. 1470, witpenning, zilver. Vz.: als nr. 18. Kz.:
omschr. ANNO/DOMIN/M*CCC/C.LXX;
overigens als nr. 18; gew. 2,2 gram; vdCh.: XXIX1; P. 5479; 1947/26; W. 563; U. 2118/19.

23b. 1471, halve witpenning, zilver. Vz.: als nr. 17.
Kz.: omschrift ANNO/MILLE/OCCC/CLXXl,
overigens als nr. 17; gew. 1,7 gram; vdCh.:
XXIX-2; W. 567.

23 b
20

11

23c. 1471, halve witpenning. Als vorige munt, maar
het omschrift op de Kz. luidt: ANNO/MILLE/SIS
*CC/CCLXXI; vdCh.: XXIX-3; P. 1924/99.

LXXIII, overigens als nr. 17; gew. 1,6 gram;
vdCh.: XVIII-22; P. 1916/45; W. 574; U. 2113.

27a

24. 1472, witpenning, zilver: Vz.: als nr. 18. Kz.:
omschrift A N N O / D O M I N / C C C C / L X X I I ,
overigens als nr. 18; gew. 2,2 gram; vdCh.: XVII19; P. 5484 en 5485; W. 568/9; U. 2121/22.

24

25. 1472, halve witpenning, zilver. Vz.: omschrift
+ MONETA/NOVA/DAVENTRIE, overigens
als nr. 17. Kz.: omschrift A N N O / M I L O / C C C C /
LXXII, overigens als nr. 17; gew. 1,6 gram;
vdCh.: XVII-20; P. 5487; W. 570; U. 2112.

27b. 1473, halve witpenning, zilver. Vz.:
+ MONETA NOVA DAVENTRIA, overigens als
nr. 17. Kz.: omschrift ANNO/MILO/CCCC/
LXXIII, overigens als nr. 17; gew. 1,5 gram;
vdCh.: XXIX-4; P. 5491; W. 575/6; U. 2114.

27b

27c. 1473, halve witpenning, zilver. Vz.: omschrift
+ MONETA . NOVA . DAVENTRIE, overigens
als nr. 17. Kz.: omschrift ANNO/MILO/CCCC/
LXXIII, overigens als nr. 17; gew. 1,8 gram; niet
vermeld in vdCh.;P. 5490.

27c
25

26. 1473, witpenning, zilver. Vz. als nr. 18. Kz.:
omschrift ANNO/DOMIN/M * CCCC/LXIII,
overigens als nr. 18; gew. 2,2 gram; vdCh.: XVII21; P. 5489; 1949/69; W. 572/3; U. 2124.

26 A

27d. 1473, halve witpenning, zilver. Vz.: omschr.
+ MONETA + NOV A / D A VENTRIE overigens
als nr. 17. Kz.: als nr. 27c; niet in vdCh. Ik heb
deze munt alleen in een particuliere collectie in
Utrecht aangetroffen.
28. 1474, witpenning, zilver. Vz. als nr. 18. Kz.:
omschrift ANNO/DOMIN/M * CCCC/LXXIIII
overigens als nr. 18; vdCh. XXIX-5; P. 5492; U.
2125.

..•"^ff:
28
27a. 1473, halve witpenning, zilver. Vz. als nr. 17.
Kz.: omschrift ANNO/MILLE/D.CCCC/
12

Zoekt u dit soort munten?
Aq Qoyunlu (Witschaap Turken)
Sultan: Ya'qub, 1478-1490
Tanka zonder datum, geslagen te Sari
Vz.: Er is geen god dan God, Muhammad is
zijn profeet
Kz.: Naam en titels van de sultan, muntplaats
en: Moge Allah zijn koninkrijk beschermen

Venetië
Grosso van doge Antonio Venieri, 1382-1400
Vz.: Tronende Christusfiguur, 7.GLORIA.X.
TIBI.LAUS
Kz.: Links doge ANTO.VENERI.DUX
rechts St. Marcus S.M.VENETI

Namen
Maximiliaan Emanuel van Beieren, 1711-1714
Escalin, 1713
De Mey 358

/ « : « ^ ^ ; ^ N

Oostenrijkse Nederlanden
Maria Theresia, 1740-1780
V2 Kronendaalder
gesl. Antwerpen, 1757
Craig 13

Op verzoek zenden wij u gaarne onze prijslijsten

toe.

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
13

minimunfc

uitgave 1978

Deze handige catalogus bevat de meest
recente prijzen van de munten van het
Koninkrijk en bovendien een beknopt
overzicht van munt- en bankbiljetten.
Altijd bij de hand - in de binnenzak, het handtasje, bij uw rijbewijs.

minimunt
Kost f 3,75
Verkrijgbaar bij uw postzegel- of
munthandelaar of bij
MEVIUS Numisbooks International b.v.,
Sarphatistraat 91, Amsterdam

i W l i f i l i ¥ l % w i i V is een uitgave van
Grafika Den Haag, Postbus 53191, Den Haag
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Eerste zilveren roebels sinds 1924:
ter ere van de
Olympische Spelen en Steden van 1980.

^^

Naar aanleiding van de
Spelen van 1980 worden zes bijzonder
fraaie munten van 5 en 10 roebel
uitgegeven. Ze zijn ontworpen door
Alexander Yermakov en vormen,
qua muntkwaliteit en qua artistieke
waarde, een waar numismatisch
gebeuren. De eerste van deze munten
symboliseert de allereerste
Olympische Spelen die in de U.S.S.R.
worden gehouden. De vijt overige
vereeuwigen de olympische steden
van 1980: Kiev, Leningrad, Minsk,
Tallinn en Moskou.
Van elk stuk worden slechts
450.000 exemplaren voor de hele
wereld aangemunt!
Dat is veruit de kleinste uitgifte
van olympische munten sinds de
herinstelling
van de Spelen

>

JOG
Op de keerzijde van de 6 munten
(4 van 5 roebel, 2 van 10 roebel),
wettig betaalmiddel in de U.S.S.R,
staat het staatsembleem.
De cirkulatie van deze
olympische munten, die in de hele
U.S.S.R. wettig betaalmiddel zijn,
werd toegestaan bij akte van de
Regering, het Ministerie van
Financiën en de Staatsbank van de
U.S.S.R.
Deze eerste zilveren roebels sinds
1924 bewijzen de kwaliteit van de
numismotische kunst in de U.S.S.R.
Daarom alleen reeds verdienen deze
zes zilveren munten (900/10Ö0) een
ereplaats in uw kollektie.

U kunt de complete zesdelige
sets bestellen bij de erkende
bankkantoren en munthandelaren.
BESCHRirVING

5 BOEBEL

10 ROEBEL

DIAMETER

32 mm

3$ mm

GEWICHT

16.67 g

33.3 g

ISg
(900/1000)

30g
(900/1000)

ZILVERGEHALTE
GOCARTELDERAND.

Bestellingen woiden uitgevoerd in
volgorde van binnenkomst en zolang
de voorraad strekt.
Twee kwaliteiten verkrijgbaar:
numismatische proef (proof) en
«uncirculated».

UITGIFTE VAN OLYMPISCHE MUNTEN
NOMINALE
WAARDE

Helsinki
Innsbruck
Tokio

1951-1952
1964
1964

Mexico
Sapporo
München

1968
1972
1972

Montreal

1976

500 mark
50 schillings
100 yen
1000 yen
25 pesos
100 yen
10 DM
Serie 1 & 5
Serie 2,3,4,6
Serie 1 tot 7

Moskou

1980

5 en 10 roebel

AANGEMUNTE
HOEVEELHEID
(000.000)
0.6
2.9
80.0
15.0
30.0
30.0
10.0 per serie
20.0 per serie
van 1.48 tot 0.65
per serie
0.45

Binnenkort een gouden
100-roebelstuk! 900/1000 fijn
goud. Voor de hele wereld
worden er 130.000 exemplaren
geslagen. Reserveer daarom
tijdig. Beschikbaar in banken,
spaarbanken en bij
munthandelaren.
Officiële verdelers:
België:
- Bank Brussel-Lambert
- Generale Bankmaatschappij
- Gemeentekrediet van België
- Kredietbank
Nederland:
Amro bank

Wettig betaalmiddel in de U.&S.R. Uitgegeven door de Regering van de \^SSK
naar aanleiding van de (Nympische Spelen in Moskou.

OLYMPISCH
MUNTPROGRAMMA.
MOSKOU 1980.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiijetten, antieke prenten en kaarten, boeken op eik gebied met een
speciaie afdeling numismatische
literatuur.

^

A^^
Jè. ^

.4

>%>^
#

# '

Wij bieden U:

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

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

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

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek-Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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Tel. 05423-1221

Nieuw initiatief van de
Vereniging voor Penningkunst
A. Roland Holst-Penning
door A. J. de Koning

De dichter ADRIAAN ROLAND HOLST,
overleden in augustus 1976, werd in mei 1888 te
Amsterdam geboren. Roland Holst was tot het
laatst aktief. Hij was voor alles dichter, volledig
dichter. Zijn jeugd, zijn liefdes, zijn ouderdom
heeft hij met ongebroken en niet te breken
vitaliteit in dat dichterschap beleefd en bezongen.
Ruim een kwart eeuw na zijn eerste bundel
'Verzen' verscheen in 1937 zijn meesterwerk 'Een
winter aan zee'.
Kort voor zijn dood verscheen zijn laatste bundel
'Voorlopig'; een 'Dankwoord' sluit deze bundel en
zijn oeuvre af.
Mijn ziel moge altijd dankbaar blijven
voor de genade van het woord
dat met mij vecht en aan den lijve
te keer gaat, wie ik toebehoor
en nooit en nimmer kan weerstreven,
dat in de smidse van de taal
het vuur stookt van mijn oude leven
tot aan het slot van mijn verhaal.

Portret A. Roland Holst in brons
Tijdens de jaarvergadering 1976 van de Vereniging
voor Penningkunsl werd - op voorstel van het
bestuur - besloten tot het uitgeven van een extra
penning. Naast het ontvangen van de drie - gratis
penningen per tweejaarlijkse periode, kunnen de
leden intekenen op de 'extra' penninguitgifte. De
eerste extra penning (1977-EX) is een penning van
de in 1976 overleden dichter A. Roland Holst. De
penning is ontworpen door Mevrouw Charlotte
van Pallandt.

De beeldhouwster CHARLOTTE VAN
PALLANDT, ontwerpster van de A. Roland
Holst-penning, werd in 1898 te Arnhem geboren.
Op 28-jarige leeftijd trok zij naar Parijs, waar zij
schilderlessen van André Lhote kreeg. Ook
studeerde zij daar aan de academie Ranson bij de
beeldhouwster Malfray.
Charlotte van Pallandt kennen we als beeldhouwster al jaren. Kleine bronzen naakten heeft zij
gemaakt, zij hakte in steen grotere figuren, zij
maakte Koningin Wilhelmina in 1966-1968 in
hardsteen voor de gemeente Rotterdam. Zij wist
haar werk in de loop der jaren te intensiveren en
kon er een steeds expressionistischer karakter aan
geven. Charlotte van Pallandt verwierf vele
prijzen: op de internationale Expo van de stad
Parijs (1935), Keukenhof, Prix de la Critique en de
derde prijs op de Biënnale te Carrara.
Portretten vormen een belangrijk deel van haar
oeuvre; het zijn geen portretten met een
eenvoudige gladde gelijkenis. 'Bij het portret moet
je onmiddellijk iets zien, dat buiten de gelijkenis
omgaat en dat moet je maken', zegt zij zelf,
'meestal is dat een lange weg'.
In 1963 maakte zij enige portretten van Adriaan
Roland Holst, op verzoek van de dichter zelf. (Zie
foto.) Roland Holst bedankte de beeldhouwster
met een kwatrijn:
Al wordt het buiten nergens wit en stil,
het maakt den ingekeerde geen verschil
als tegen Kerstmis maar binnen zijn oogen
de stilte langzaamaan weer sneeuwen wil.
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Voor de Vereniging voor Penningkunst ontwierp
Charlotte van Pallandt, op verzoek, een Roland
Holst-penning, n.a.v. het overlijden van de dichter. Zij vervaardigde drie versies, waarvan de
eerste twee ontwerpen meer realistisch zijn dan de
derde - gekozen - versie. (Zie foto.)

tentoonstelling van het hele oeuvre van de beeldhouwster. Kort geleden verscheen bij Servire het
boek: Charlotte van Pallandt - Beelden en tekeningen - van de hand van de kunstcriticus
Lambert Tegenbosch. Een belangrijke uitgave met
zeer veel afbeeldingen van het werk van de beeldhouwster (w.o. de A. Roland Holst-penning - o.c.
157) en een uitgebreide beschouwing over haar
oeuvre.

A. Roland Holst-penning in
brons, diam. 93 mm {de
keerzijde van de penning geeft
naam, geboorte- en
sterf-Jaar van de dichter)

Niet alleen het ontwerp, ook de technische uitvoering van de Roland Holst-penning is, door de
speciale vormgeving, bijzonder te noemen.
De penning wordt volgens de eire perdure (verloren was) methode gegoten; d.w.z. het brons neemt
in de gietvorm de plaats in van het, door verwarming, verloren gegane wasmodel. Een vorm voor
het gieten van penningen kan van zgn. siliconenrubber gemaakt zijn. Deze vorm bestaat normaal
uit twee delen (de voor- en keerzijde van de penning in negatief).
De vormgeving van de Roland Holst-penning vergt
een gecompliceerder vervaardigingsprocedé: de
siliconenvorm bestaat hier uit meerdere delen en
dient voor het gieten van elke penning steeds
opnieuw in elkaar gezet te worden. Zoals gewoonlijk wordt de uit de vorm geloste penning
vervolgens bijgewerkt en gepatineerd.
De penning, toen juist gereed gekomen, werd
geëxposeerd op de in 1977, in het museum
Catharina Gasthuis te Gouda, georganiseerde
18

Penningen vormen slechts een zeer bescheiden deel
van het vele werk van de beeldhouwster; toch is
het begrijpelijk dat de gedachte van het bestuur
van de Vereniging voor Penningkunst uitging naar
Charlotte van Pallandt, om haar te vragen een
ontwerp voor een Roland Holst-penning te maken.
Zij is het immers die de dichter van nabij kende,
mede door het vervaardigen van verschillende portretten van hem.
In 1973 ontwierp Charlotte van Pallandt een Erasmus-penning (brons, diam. 13 cm), een versie van
de veel grotere plaquette (gips diam. 67 cm) (zie
foto).
Ook vervaardigde zij twee bronzen plaquettes
voor de Medische faculteit en de Economische
Hogeschool te Rotterdam. Eveneens in Rotterdam
bevindt zich een plaquette van Joost van den
Vondel (brons, diam. ong. 40 cm) (zie foto).
Over de energieke, bekwame, maar vooral volhardende kunstenares - die in september 1978 tachtig
jaar wordt - schreef Marius van Beek in het

maandblad 'Kunstbeeld': 'Bij de herleving van de
Nederlandse beeldhouwkunst staat Charlotte
midden in een traditie. Vóór haar waren Zijl en
Mendes da Costa de gangmakers. Daarna is er de
groep rond Raedeker, Krop, Polet en Jacobs van 't
Hoff geweest. En met de eerste leerlingen van
Bronner hoort ze tot de derde generatie, die in de
figuratie jarenlang blijvend het gezicht van de Ne-

Erasmus, plaquette in gips

derlandse sculptuur bepaald hebben. Het
wonderlijke, dat de generatie die volgde en veel
rumoer en revolutie ontketende, haar toch als een
der belangrijkste exponenten der sculptuur is
blijven zien. Nee, ik heb nooit een denigrerend
woord over Charlotte van Pallandt vernomen. In
Noordwijk, waar ze woont, werkt ze nog iedere
dag met veel energie.'

Joost van den Vondel, plaquette in brons

Kunstwerke der Antike
Münzen und Medaillen aller Zeilen und Lander
Monatliche Preislisten
A uktionen
Fachliteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel
MUNTHANDEL HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 A G Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa
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aktualiteiten

^C^

uitgaven tot gevolg hebben, terwijl er evenmin veranderingen in de prijzen zullen worden aangebracht.

Internationale kontakten

Overdracht uitgeverij
Erich Pröh, Berlijn
Om gezondheidsredenen heeft de heer Erich Pröh,
uitgever van o.a. de Dietzel-catalogi, de
numismatische boekenreeks 'Die Münze', het tijdschrift 'Die Münze' en het handboek van Klaus
Martin over de Pruisische munten van 1701-1786,
zijn gehele fonds overgedragen aan 'Verlag
Deutsche Münze', Domplatz 4, Postfach 1948,
3300 Braunsweich.
De overdracht zal geen ombuiging t.a.v. het uitgiftebeleid en de redaktionele samenstelling van de

Signor Antonio Esteban Amor,
Comercio 'la Palmera',
Avenida General Franco, 15,
Miranda de Ebro (Burgos),
Espagna,
verzamelaar van Nederlandse munten, zoekt
kontakten met Nederlandse verzamelaars van
Spaanse munten voor het uitwisselen van gegevens
en munten.
Zijn vriend, de heer Buurmeijer te Muntendam
(tel. 05980-95858, toestel 114, Silenka Hoogezand)
is gaarne bereid in voorkomende gevallen als tolk
op te treden.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags gesloten
OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322

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

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden
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VENEZUELA:
1 Bolivar 1977; nikkel; diam. 23 mm; 5 gram.
De keerzijde is gewijzigd ten opzichte van de tot
nu toe in omloop gebrachte 1-Bolivarstukken.
(Afb. 6).

nieuwe
uitgaven
Muntennieuws

Afb. 6
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
GUINEE-BISSAU:
50 centavos 1978; aluminium
1 peso
1978; nikkel-brons
IVi pesos 1978; nikkel-brons
5 pesos
1978; cupro-nikkel
20 pesos
1978; cupro-nikkel.
Nieuwe serie FAO-munten met op de keerzijden
achtereenvolgens de afbeeldingen van een
cocospalm, een oliepalm, een cassave, een
aardnotenplant en rijsthalmen. (Afb. 1 t/m 5).

Ethiopië
De Voorlopige Militaire Administratieve Raad van
Socialistisch Ethiopië heeft eind 1977 een nieuwe
serie munten te Londen doen slaan om die met de
beeldenaar van de vermoorde keizer te vervangen.
De serie bestaat uit cupronikkelen munten van 50
en 25 cents, bronzen van 10 en 5 cents en zink van
1 cent.
Beschrijving.

Afl>.l

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Afb. 5

Voorzijde:
50 ets. Een groep van arbeiders, boeren en
soldaten in feeststemming. Erboven de waarde
in cijfers, onder de groep nogmaals in letters.
25 ets. Een arbeider en zijn vrouw met werktuigen
in de hand geheven, met op de achtergrond fabrieksgebouwen. Aan weerszijden de waarde in
cijfers, eronder in letters.
10 ets. Een grazende, naar hnks gewende gazelle
met het cijfer 10 op de rug. Eronder de waarde
in letters.
5 ets. Tegen de achtergrond van een landschap
een soldaat met geweer, in traditionele dracht.
Links van hem het cijfer 5, onder de waarde in
letters.
1 et. Boer met koppel ossen, erboven het cijfer 1,
eronder de waarde in letters.
Keerzijde: Alle munten hebben op de keerzijde,
ter vervanging van de traditionele Leeuw van
Juda, een brullende leeuwekop naar rechts
gewend. Erboven staat 'Ethiopia', eronder de
datum.
De cupronikkelen stukken hebben een ribbelrand,
de andere een gladde, in tegenstelling tot eerdere
berichten, welke op foutieve informatie berustten
(zie 'De Beeldenaar' 2 (1-1-1978), zijn deze munten
een reguliere serie en behoren niet tot de zogeheten
FAO-munten.
(Zie voor afbeeldingen het januarinummer van dit
jaar, blz. 19).
R.E.v.K.
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agenda
^17^37
28 mei: Muntenbeurs Ned. Ver. De Verzamelaar, Bergen
op Zoom. Inl.: tel. 01640-42842
31 mei t/m 2 juni: Veiling Kurpfaizische Münzhandlung,
Augusta Aniage 52 Mannheim, Duitsland. Tel. 0621449566.
4 juni; St. Numismatica, Int. Beurs Wijk bij Duurstede,
Kasteel Duurstede, 10-18 uur.
14 uur: Veiling Sotheby's Londen.
18 juni: Muntenbeurs te Speyer (Duitsland) in de Stadthalle 8-18 uur.
19 juli: Veiling Sotheby's Londen.
30 september: Internationale beurs te Den haag, Ned.
Congresgebouw, Expo-foyer, Churchilplein 10, van
10.00-17.00 uur.

14 oktober: Internationale beurs te Zutphen in Cuhureel
Centrum Hanzehof, Coehoornsingel 1, van 10.00-17.00
uur.
21 oktober: Internationale beurs te Bunnik in Postiljon
Motel Utrecht, Rijksweg 12, van 10.00-17.00 uur.

Professor Zadoks
onderscheiden
De redactie wil graag de auteur van het hoofdartikel van dit nummer van De Beeldenaar,
mevrouw prof. dr. A. N. Zadoks-Josephus Jitta,
geluk wensen met haar benoeming tot ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw. Mevrouw Zadoks
is emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te
Groningen; zij heeft daar vele jaren klassieke
archeologie met inbegrip van de antieke numismatiek gedoceerd. Daarvoor is zij gedurende lange
tijd als conservator verbonden geweest aan het
Koninklijk Penningkabinet in Den Haag. In
samenwerking met prof. Van Es schreef zij de bij
liefhebbers van antieke munten welbekende
muntwijzer voor de Romeinse tijd.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^ A q S O N TL'M'T s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS

ACHAT • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
VENTES PUBLIQUES • LISTES A PRIX MARQUES
Catalogues de librairie et de fournitures

0>iJe

numismaliques sur demande

fiAianfAaftf/</

Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend di. t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij net opzetten en uitbreiden van
een waardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop
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Verkoop

Taxatie

Advies

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

Vraag 21: In uw blad 2e jaargang no. 1 blz. 20 staat de
Oostenrijkse munt uitgegeven ter gelegenheid van het
500-jarig bestaan van de munt te Hall. Gaarne zou ik
weten wat het omschrift 'EUROPA CENT.V.MON.
CIV.HAL.TIR.H.A.CELEBRAT 1977 betekent en wie de vermelde Aartshertog Sigismund is die d.d. 1480 op
de munt is afgebeeld.
Antwoord: De tekst op deze munt betekent EUROPA
CENTENNIALIS V MONETA Cl VITAS HALL TIROL
HOC ANNO 1977, ofwel 5e eeuwfeest van de Europese
munt te Hall in Tirol in dit jaar 1977. Tirol was van
1055-1665 een zelfstandig Aartshertogdom, dat in 1665
met Oostenrijk verenigd werd. In die 610 jaren regeerden
er 26 aartshertogen, van wie Sigismund de 16e was
1439-1490. Hij is hier afgebeeld als ruiter zoals hij ook
afgebeeld was op de Tiroler Talers van 1480.

Vraag 22: Bijgaand stuur ik u een afkrassel van een
zilveren muntje met een doorsnee van 25 mm en een
gewicht van iets meer dan 2 gram. Op de voorzijde is een
knielende figuur te zien. De tekst is niet geheel leesbaar en
luidt voorzover duidelijk S.STEP (Stefanus?)
PROT
...M. Op de andere zijde staan 2 tekstregels END...SIT.
NOM
RI.IHU.. in de buitenste rand en GR..SSV....
TE in de binnenste. Kunt u mij vertellen wat voor munt
dit is en uit welke tijd deze stamt?
Antwoord: Uw munt, waarvan wij hierbij een afbeelding
geven, ontleent aan het boekje van M. de Saulcy over de
muntslag van de stad Metz, is een groot van deze Noordfranse stad. Niet te verwarren met de munten van het

B. A. SEABY LTD.

gelijknamige Bisdom die overigens in dezelfde stad
geslagen werden.
Op de voorzijde is St. Stefanus geknield naar links
afgebeeld met het omschrift S.STEPHA PROTHO.M de
laatste woorden betekenen eerste martelaar. Stefanus was
immers de eerste volgeling van Christus die om wille van
het geloof ter dood werd gebracht. Aan weerszijden van
de knielende heilige slaat een wapenschildje van de stad
Metz. Boven zijn hoofd is de zegenende hand Gods te
zien.
Op de keerzijde komen twee binnencirkels voor en een
kruis dat tot aan de buitenste van die twee cirkels reikt.
Bovenaan weer een wapenschildje van de stad. Rechts
daarvan begint de buitentekst die luidt
BNDICTU.SIT.NOMEN.DNI.NRI.IHVX. 'Gezegend
zij de naam des Heren Jezus Christus van Nazareth.'
Er is een groot aantal varianten wat betreft deze
buitentekst, waarbij veel verschillende verkortingen der
diverse woorden kunnen voorkomen. De binnentekst
vertoont minder variaties en luidt GROSSUS METE
(verkorting van Metensis) ofwel Groot van Metz, In de
binnenste cirkel staan (niet altijd) 4 sterren.
Deze groten zijn zeer lang geslagen nl. van 1353 tot 1638.
Daarmee is dit munttype wellicht het enige zuiver middeleeuwse type dat tot ver in de 17e eeuw werd geproduceerd.
Dus tot een moment waarop vrijwel overal al lang tot veel
modernere typen was overgegaan. In de loop van die 3
eeuwen liep het gewicht langzamerhand terug van ruim 3
gram tot bijna 2 gram. Uw exemplaar is blijkens het door
u opgegeven gewicht dus uit de laatste periode.
De groten golden aanvankelijk 12 deniers en gingen 71 in
de mark, zij wogen toen 64 grein (a 0.054 gram). In 1588
was dit al terug tot 114 in de mark en 40,42 grein. Zij
gelden dan 2 2/3 stuiver. 1 groot en ! bugne( 1/3 groot) =
3 sous, of ook wel 5 groot en 1 bugne= 1 franc.
Hoewel door de 3 eeuwen heen het basistype van deze
munt onveranderd bleef is er een zeer grote variatie
geweest op details.

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

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

WILLEM III
1849-1890
10 GULDEN 1875
Vz.: hoütd van koning
Wilk-inlII. (Op de afsnede
van de hals de naam van de
jjraveur I.P.M- Miengerl.
Dil ^^ouden tientje heeft
als iTHinimeesIerteken een
bijKP.H.Tadüel 1874487')1887). 187'ï washL't eerste
jaar van het tiouden lienlje
Willem III.
Het jaartal staat aan de
keerzijde, boven de kroon;
bii de navolgende jaren:
1876-1877.1874-1880 en
1885-1889 is het jaartal onder
het w a p e n s c h i l d ^^eplaatsi.
De g o u d e n tientjes
1 8 8 8 - 1 8 8 9 h e b b e n als
m u n t m e e s t e r t e k e n een
hellebaard iH-L.A.van d e n
Wall Bakei,

De NMB heeft haar uitgebreide
sortering 'Munten van het
Koninkrijk' - ruim 2200 nummers
bijeengebracht in een nieuwe
katalogus. In deze katalogus zijn
tevens 340 bijzonder fraaie buitenlandse munten opgenomen.
De nieuwe katalogus telt ruim
120 pagina's, waarvan een twaalftal
met foto's.
Geïnteresseerden kunnen deze
katalogus bestellen bij de NMB,
afdeling Numismatiek, Postbus
1800, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denktmetu mee.

boeken en
tijdschriften

^17

'Munten van de stad Utrecht' door Frank Pietersen.
Uitgave van het Centraal Museum te Utrecht, april 1978,
ƒ5,—,28pag.
Ter gelegenheid van de bijeenkomst van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde te
Utrecht, waarbij het Centraal Museum als gastvrouwe
optrad werd dit boekje uitgegeven. Voor het eerst
beschikken wij nu over een samenvattend overzicht over
de stedelijke muntslag van deze stad, waarin maar liefst 43
verschillende typen met talrijke onderverdelingen systematisch in chronologische volgorde besproken worden.
De diverse emissies worden steeds toegelicht, waarna de
beschrijving der betrokken munten plaats vindt. Hierbij
wordt tevens informatie gegeven aangaande de motieven
achter die uitgiften en van het voorkomen van de
betrokken munten in muntvondsten voor zover dit voor
de verhandeling van belang is. Alle typen en belangrijke
ondertypen zijn afzonderlijk afgebeeld bij de beschrijving
daarvan. Een royale inleiding over de stedelijke
muntpolitiek, het geldstelsel in het Nedersticht ca.
1375-1525, de stedelijke kloppen, het munthuis en het
stedelijk wapenschild gaat aan de muntbeschrijving
vooraf.
Het boekje is een onmisbaar bezit voor alle liefhebbers
van de middeleeuwse en provinciale Nederlandse munten.
Het ware te wensen dat meer numismaten soortgelijke
studies ondernamen. Wij mogen de Heer Pietersen van
ganser harte dank zeggen voor deze waardevolle bijdrage
aan de vaderlandse numismatiek.
W. K. de Bruijn
'Russland Serie Spezial'
Band I - Die Münzen der UdSSR 1921-1975, Hagen 1977
Band II - Die Münzen des Zaren Nicolaus II 1894-1917,
Hagen 1978
door Reinhold Kaim, Uitg. Verlag Reinhold Kaim, Hagen
W. Duitsland, resp. 77 en 74 blz., prijs niet bekend.
Deze eerste twee deeltjes van een serie waarvan er inmiddels nog twee in voorbereiding zijn (betr. de Tsaren
Alexander III en Nicolaus I), behandelen de munten die in
de vermelde perioden zijn geslagen, waarbij ook locale

uitgiften aan de orde komen. Alle betrokken munten zijn
afgebeeld en van prijzen in 3 kwaliteiten voorzien, terwijl
tevens enkele gegevens omtrent maat, gehalte en gewicht
zijn vermeld, (geen slagaantallen). Voor geïnteresseerden
in de Russische numismatiek een aantrekkelijke aanwinst.
W. K. de Bruijn
Schrijver onbekend: F.A.O. Welt-Münzkatalog 1978.
Brunswijk, 1978. Prijs incl. B T W / 6 , 7 5 .
Uitgever: Verlag Deutsche Münze te Brunswijk.
Op 16 oktober 1945 werd in het Canadese Quebec door
44 landen de Food and Agricultural Organization
(F.A.O.) opgericht met als doelstelling de bevordering
van de voedselvoorziening, de landbouw en de bosbouw,
teneinde de honger en de armoede, met name in de ontwikkelingslanden, terug te dringen.
Thans zijn 131 landen bij de F.A.O. aangesloten, die
haar hoofdbureau heeft in Rome.
In 1968 begonnen een aantal bij de F.A.O. aangesloten
landen speciale munten uit te geven, waarvan enerzijde
de revenuen ten goede kwamen aan de verwezenlijking
van de doelstellingen van de F.A.O. en anderzijds een
propagandistische waarde moest uitgaan. Deze thans
omvangrijke muntslag omvat zowel pseudo-munten in
een zeer bescheiden oplage (b.v. 100.000 stuks) als circulatiemunten in een zeer omvangrijke oplage (b.v. 75 miljoen stuks). De gehele muntslag is in bovenvermelde
catalogus overzichtelijk samengebracht met gegevens
omtrent oplagecijfers, muntmetalen, muntplaatsen en
beeldenaars. Voorts zijn alle munttypen op ware grootte
afgebeeld en van prijsindicaties voorzien.
JCvdW
Nieuwe drukken
Coins of England and the United Kingdom. Herziene 16e
uitgave van Seaby's Standard catalogue of British coins
Volume 1 ƒ28,—, 336 pag.
Coin World Almanac 1978. 3eeditie, ƒ26,—.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Europa ab 1945. Tiende
druk. Brunswijk, 1978. Prijs incl. BTW ƒ 12,75.
Uitgever: Verlag Deutsche Münze te Brunswijk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Deutschland ab 1871.
Twaalfde druk. Brunswijk, 1978. Prijs incl. BTW ƒ 7,75.
Uitgever: Verlag Deutsche Münze te Brunswijk.

BELGIË-GENT - 7 EN 8 OKTOBER 1978 IN CONGRESPALEIS (PARK)

Grote Internationale Muntenruilbeurs
van 9.00-17.00 uur
Bespreking en inschrijving der tafels aan 800 Bfr de m' voor 2 dagen.
Bar, koud buffet, telefoon en wissel in de zaal voorzien.
De vereniging kan zorgen voor hotelreservatie.
Sekretariaat: J. Demeijer, Zonnebloemstraat, 7 GENT 9000 BELGIË.
Telefoons na 18.00 uur: (091) -538.538, 287.157, 271.097 en 267.711.
Bankrekening 800.20.28657.77.G.W.M.C. - Telex 11.849.
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verenigings
nieuws
^17^17
Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de
voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 07220041.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten bevindt zich in nr. 1, blz. 25 en 26
Numismatisclie leringen
Amsterdam
10 mei 1978: Lezing door de heer P. W. Meyer.
20 mei: Excursie naar Wijk bij Duurstede tezamen
met de num. kring Utrecht.
Hoogeveen
14 juni 1978: lezing door Dr A. J. Bemoh van Loghum
Slaterus.
13 Sept. 1978: bijeenkomst.

11 okt. 1978: lezing door Prof. Dr H. Enno van Gelder.
8 nov. en 13 dec. 1978: bijeenkomsten.

Utrecht

17 mei 1978: bijeenkomst.
20 mei 1978: excursie naar Wijk bij Duurstede, tezamen
met de kring Amsterdam.

Zwolle
Numismatische Kring 'De Duit', secr. W. Loos,
Irenestraat 1, Zwolle. Bijeenkomsten in het Wijkcentrum
'Holtenbroek', Beethovenlaan 398, Zwolle.
19 juni, 18 september (ev. met veiling), 20 november en 18
december: ruilavonden.
20 mei (10-17 uur): Grote beurs, veiUng van eigen munten
op 16 oktober.

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Inteken-mogelijkheid op de A. Roland Holstpenning
De Roland Holst-penning is uitsluitend voor leden
van de Vereniging voor Penningicunst verkrijgbaar.
De prijs van deze gegoten penning, diam. 93 m m ,
bedraagt ƒ 200,—.
Tot en met 31 juli 1978 geldt een speciale intekenprijs van ƒ 150,—.
U kunt de penning bestellen bij het Secretariaat
van de Ver. voor Penningkunst, v. d. Meystraat 1,
1815 G P A l k m a a r .
De levertijd van de penning kan enige maanden
bedragen. Na opgave van uw bestelling ontvangt u
kort voor de toezending van de penning een
bericht en een betalingsverzoek; na betaling volgt
dan o m g a a n d toezending van de penning.

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar
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Groothandel in numismatische
literatuur., albums e t c , uitgevers.

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer i

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

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

F. van Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogcnbosch, telefoon (U73) 153359.
's-Hertügenbüsch, Amsterdam, Breda, Uen Haag, Eindtioven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vugtit.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
VERJAARDAGSPENNING 50 mm
slagpenning, modelé Marianne Letterie
fl.
fl.

brons
zilver
goud 14 krt.
22Vz mm

20,06
71,98

tl. 216,50

HUWELIJKSPENNING 50 mm
slagpenning, modelé Incka Klinkhard
fl.
fl.

brons
zilver
goud 14 krt.
22'72 mm

20,06
71,98

fl. 216,50

Prijzen inclusief 18% B.T.W. (prijswijzigingen voorbehouden).
WIJZE VAN BESTELLEN:
door storting op giro nr. 53764 t.n.v. KONINKLIJKE BEGEER B.V., Leidseweg 219 - 2253 AE Voorschoten - 2250 AA postbus 5 - tel. 01717-4500.

ABRAHAM PENNING
Modelleur: Niels Steenbergen.
A f m e t i n g 50 m m .
De prijs van deze fraaie g i e t p e n n i n g i n c l u s i e f d o o s j e , 1 8 % B T W , v e r p a k k i n g s - en v e r z e n d k o s t e n is
f70, — .

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.

ALBERT SCHWEITZERPENNING

rriPLiziÉBÈf

Herinneringspenning.
Modelleur: Willem Vis.
A f m e t i n g : 22,5 m m .
Zilver: / 38,50.

WIJZE VAN BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

N.B.
Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rel<eningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst
aan diverse
stichtingen.

Voorschoten, april 1978
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband

met tiet af te

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
T e l . 01717-4500, t s t . 30
Telex nr. 34184 D C W K B
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Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

&''<d
Munt- en penningkundig nieuws,
Numismatisch maandblad voor
Nederland en België.
Publikatie van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging
voor Penningkunst.
Eindredaktie:
W. K.deBruijn
J. P. A. van der Vin
Rsdakt/eraad:
J. Fortuyn Droogleever
W. M. Seuren
J. C. van der Wis
G. W.deWit
Rubriek Tijdschriften:
H. W.Jacobi
Redaktie-, administratie en
advertentieadres:
Postbus 420, Zeist,
tel. 03404-19295.
Advertentietarieven op aanvraag.
Insturen laatste materiaal:
uiterlijk de 1e van de maand.
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Kopergeld van de 4e eeuw
De stedelijke muntslag te Deventer in de
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CICA DD
De klop DR op florijnen
Agenda
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Abonnementsprijs: f23,— per
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Voor leden van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging
voor Penningkunst is het
abonnementsgeld in de contributie inbegrepen.
Een jaargang van De Beeldenaar
loopt van 1 januari t / m
31 december. Zij die zich in de
loop van het jaar abonneren
ontvangen voor de in dat jaar nog
te verschijnen nummers een
acceptgirokaart ad. f2,30 per
nummer.
Nieuwe abonnees die de reeds
verschenen nummers wensen te
ontvangen betalen voor deze
nummers per exemplaar
f2,30 + portokosten.
Indien niet vóór 1 december van
het lopende jaar schriftelijk is
opgezegd, wordt het abonnement automatisch voor 1 jaar
verlengd.
Gironummer: 3808080.
Slavenburg's Bank Zeist
64.48.23.143. Gironr. van de
bank 81168.
Lay-out:
Ad Vredenduin.
Druk: Vonk Zeist.
De uitgever behoudt zich het
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Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn

9. De Tempel Serie
A. Algemene gegevens
In de jaren 306-310 worden in de vier muntplaatsen liggend in het
door Maxentius beheerste gebied, en incidenteel in één daarbuiten,
folies geslagen, die op de keerzijde een tempel tonen waarin
gewoonlijk de zittende figuur van Roma is afgebeeld. Zoals ook
verder in deze reeks naar voren zal komen wijkt de muntslag van
Maxentius sterk af van die van de andere, of misschien beter gezegd
de echte. Tetrarchen.
Maxentius, de zoon van Maximianus Herculius, is immers nooit
door de Tetrarchen als een der hunnen erkend en werd, als man die
zichzelf als Keizer opwierp, alleen maar geduld in de periode, dat de
anderen geen tijd of gelegenheid hadden iets aan die situatie te
doen. Alleen Constantinus 1, die zelf tijdelijk enigszins in een
uitzonderingspositie verkeerde, heeft korte tijd een neutrale houding
aangenomen, die waarschijnlijk verband hield met zijn acceptatie
van Maximianus als Senior Augustus. Dit heeft echter inderdaad
maar kort geduurd (tot 308). Dit verklaart vermoedelijk de enkele
munten van dit type geslagen in Londen, hoewel die stukken qua
tekst afwijken en ook niet op naam van Maxentius staan.
Omgekeerd blijkt uit het feit, dat van alle Tetrarchen, alleen op
naam van juist Constantinus munten van deze serie in de onder
Maxentius ressorterende muntplaatsen zijn geslagen, dat de laatste
hiermee blijk gaf in Constantinus een potentiële bondgenoot te zien.
S

De serie accentueert de positie van Maxentius als
de bewaarder (beheerder of beschermer) van Rome
dan wel het Romeinse volk. Doordat de totale
slagperiode maar kort is geweest, is de
gewichtsvariatie niet groot. De meeste stukken
vallen in de periode na de 2e reductie en wegen 6
tot 7 gram. De emissie toont overigens goed aan,
dat de reducties niet overal tegelijk ingevoerd
werden. Waar genoemde gewichten gelden voor de
stukken van de Italiaanse muntplaatsen wegen die
van Carthago 8 '/z tot 10 gram en zijn dus van de
periode der Ie reductie, terwijl die van Londen
variëren van 5% tot SYi gram (vermoedelijk na de
2e reductie). De laatste stukken van Roma en van
Carthago zijn aanmerkelijk lichter en vallen in de
tijd na de 3e reductie: Roma iVt-AVi gram en
Carthago 4-6!4 gram.
Tenslotte zijn er in Roma tussen 310 en 313 nog
deelstukken geslagen van ca. 2 gram.
In totaal vermeldt de R.I.C. 81 varianten (inclusief
atelier aanduidingen zelfs 158).
B. Muntplaatsen
De muntplaatsen waar de Tempelserie geslagen
Vorst
Maxentius
Aug
Constantinus I Caes
id.
Aug
Maximianus Sen Aug
Alexander
Aug
Deelstukken::
Maxentius
Aug

Totaal

Totaal
50-107
7- 8
8- 13
11- 25
2- 2

3-

3

81-158

Aquilea
12-27
1- 2
2- 5
2- 6

-

Carthago
1-2
1-1

1-1
2-2

Roma
21-39
4- 4
5- 5
4- 8

-

Ticinum
16-39

Londinium

-

-

1-1

1- 3
3- 9

1-1

-

-

-

-

-

3- 3

-

-

17-40

5-6

37-59

20-51

2-2

C. De Voorzijde
De portretten zijn voor het merendeel (54) van het
type hoofd met lauwerkrans naar rechts. Alle
andere zijn borstbeelden van verschillende typen
grotendeels (16) naar rechts en ten dele (8) naar
links gericht. De drie deelstukken hebben
borstbeelden 2 naar rechts en 1 naar links.
De teksten zijn weinig gevarieerd, als enige
bijzonderheid valt te berichten dat in Aquilea en
Ticinum soms achter de titulatuur van Maxentius
melding wordt gemaakt van diens Consulschap
doorCONSof CO(N)SII.
Interessant zijn uiteraard de zeldzame stukken van
Carthago op naam van de usurpator Alexander,
die zich daar overigens maar kort heeft kunnen
handhaven.
Uit de hierboven gegeven tabel blijkt duidelijk
hoezeer dit een emissie van Maxentius is geweest,
dit is uiteraard mede zo omdat zijn vader
Maximianus al is 308 is omgekomen en de breuk
met Constantinus eveneens in dat jaar plaats vond.
4

werd, zijn Aquilea, Londinium, Roma, Ticinum
en Carthago.
De slag begon in Ticinum in 306 en werd daar tot
310 voortgezet gedurende drie slagperioden,
waarvan de eerste een punt links in het veld heeft.
De stukken van de andere perioden onderscheiden
zich (evenals in enkele andere muntplaatsen) door
kleine details in de uitvoering. Er werd geslagen in
3 ateliers P, S en T.
In Aquilea liep de slag van 307-310 in 2 perioden
en 3 ateliers P, S en f. In Roma van 307-311. Hier
kunnen 5 perioden worden onderkend door de
aanwezigheid van extra letters of tekens in veld of
afsnede (resp. niets, een ster, H, B of E), naast de
R en de atelier letter (P, S, T of Q).
In Carthago werd alleen in de jaren 307/8
geslagen, aanvankelijk in 4 ateliers (A, B, f en A)
en later (onder Alexander) zonder atelierteken,
maar al dan niet een ster toegevoegd in de afsnede.
Tenslotte is er in Londinium alleen in 307
geslagen; deze stukken zijn in de afsnede PLN
gemerkt.
De verdeling van de stukken over muntplaatsen en
vorsten is als volgt:

D. De Keerzijde
De variaties van de keerzijde zijn veel talrijker dan
die van de voorzijde. Er bestaan twee belangrijke
verschillen met betrekking tot de afbeelding van de
tempel zelf.

/. Maxentius, Ticinum {atelier T), zittende Roma in
tempel met 6 zuilen.
De meeste stukken tonen een tempelfront met 6
zuilen, waarboven het driehoekige pediment,
gewoonlijk met acroteria in de vorm van knoppen
versierd. In de tempel zit Roma soms van voren,
vaak met het hoofd naar links gewend, of ook

geheel naar links, meestal met een schild (of
daarop zittend) en gewoonlijk met een globe en
een scepter, maar soms ook met een Victoria in de
hand. Het pediment kan leeg zijn of versierd met
een figuur. Het kan echter ook punten, een krans,
een kruis, een halve maan of de 2 Dioscuren
bevatten. In plaats van knoppen kunnen er ook
Victoria's als acroteria op staan en tenslotte kan er
midden boven een quadriga op staan en soms in
het veld links een letter H of P.

4. Constantinus I als Caesar, Carthago (atelier A ),
staande Carthago in tempel met 6 zuilen.
dan wel RESTITUTOR URBIS SUAE, waarmee
Constantinus duidelijk aangeeft Rome te hebben
bevrijd en de oude orde te hebben hersteld. Dit
zijn de eerder genoemde lichter gewicht
exemplaren.

2. Maxentius, Aquilea (atelier V ). Staande keizer met
zittende Roma in tempel met 4 zuilen. In pediment de
wolvin met Romulus en Remus, 2 Victoria's als
acroteria.
Op de stukken van Carthago echter staat Carthago
in de tempel van voren gezien, het hoofd naar
links, met vruchten in beide handen.
De tekst van de stukken luidt aanvankelijk
CONSERVATORES URB SUAE (In Carthago
KART i.p.v. URB) ofwel 'de beheerders of
bewaarders van hun stad'. Urbs kan zowel grote
stad als de grote stad (= Roma) of zelfs het
Romeinse volk betekenen. Wat later wordt het
eerste woord verkort tot CONSERV (enkelvoud).

5. Maxentius, Ticinum (atelier P), zittende Roma met
staande Victoria in tempel met 4 zuilen.
Een kleiner aantal stukken, alle met de eerder
genoemde verkorte tekst, tonen een afwijkende
beeldenaar. De tempel heeft hier niet 6 maar 4
zuilen. Ook hier zit Roma in de tempel, maar zij is
niet alleen. Er zijn 4 hoofdvarianten nl.
a. Roma geeft een globe aan Maxentius, die met
een voet op een gevangene naar rechts staat.
b. Roma ontvangt een kroon van een naar rechts
staande Victoria
c. idem naar Victoria staat naar links
d. Twee Victoria's kronen Roma

3. Maximianus Herculius (als senior augustus), Roma
(atelier P), zittende Roma in tempel met 6 zuilen.
In Carthago is de slag dan al geëindigd. Dit duidt
erop dat Maxentius nu alleen staat, hoewel er nog
enkele stukken met deze verkorte tekst op naam
van zijn vader en van Constantinus I zijn geslagen.
De late stukken van Alexander en die van
Londinium zijn ook van dit type, maar hebben een
andere tekst nl. resp. ROMAE AETERNAE en
ROMAE AETER (het eeuwige Rome).
De laatste stukken van Roma zijn geslagen nadat
Maxentius door Constantinus verslagen was. Zij
staan op naam van de laatste en dragen de
keerzijde-teksten LIBERATOR! URBIS SUAE

6. Maximianus als senior augustus, Aquilea (atelier S),
zittende Roma in tempel met 6 zuilen, krans in pediment.
Voorts kent dit type nog kleine variaties van het
boven omschreven soort o.a. de wolvin met
Romulus en Remus in het pediment.
Al deze stukken dateren van na de breuk met
Constantinus I.
Van de 81 (158) varianten zijn er 72 (137) van de
soort met 6 zuilen en 9 (21) van die met 4 zuilen. De
laatste zijn alleen bekend van de Italiaanse muntplaatsen.
5

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
Hoewel de slagperiode vrij kort is geweest komen
de stukken van deze series nog steeds regelmatig
voor en zijn bepaald niet zeldzaam te noemen. Dit
geldt zowel voor die met 6 als die met 4 zuilen,
hoewel de laatste iets minder talrijk zijn.
8. Maxentius, Aquilea (atelier S), zittende Roma in
tempel met 6 zuilen, krans in pediment.
Bepaalde stukken zoals die van Alexander, de
deelstukken en die met afwijkende teksten zijn
aanmerkelijk schaarser dan wel zeldzaam. Hoewel
op zichzelf niet bepaald zeldzaam komen stukken
op naam van Maximianus en Constantinus I toch
minder veelvuldig voor dan die van Maxentius. De
zeldzaamheidsgraden gegeven in de R.l.t,. geven
het volgende beeld:

7. Maxentius, Aquilea (atelier P), staande keizer met
zittende Roma in tempel met 4 zuilen, in pediment,
wolvin met tweeling, Victoria's als acroteria.

Type met 6 zuilen
Maxentius
Constantinus I
id.
Maximianus Sen
Alexander

Roma
Ticinum
Aquilea
Carthago
Londinium

Totaal
Aug
Caes
Aug
Aug
Aug

C2

C

S

R

7

32
3
3
7

22
2
5
13

16
3
2
5

86
8
13
25
2

-

-

-

134

7

45

42

55
38
33
6
2

4
3

14
18
9
4

-

134

R2

R4

9

_
-

2

1

-

-

-

26

11

3

18
11
13

9
4
11

9
2

-

-

-

2

-

45

42

26

11

-

1
3

-

2

1

2

-

Deelstukken van Roma (alle Maxentius) R4
Type met 4 zuilen (alle Maxentius)
Roma
Ticinum
Aquilea

1
13
7

-

3
3

-

1
2

-

6
2
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i

Oranjelaar 10
Den Haag
Tel. 070-412537

Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

Boeken
Catalogi
Albums

G e o p e n d dinsdag t / m zaterdag v a n 10.00 uur tot 18.00 uur - D o n d e r d a g a v o n d tot 2 1 . 0 0 uur.

Roman Republic

Cru saders

(silver denariil
1.
C. Renius, vz. Roma
kz. Juno in biga/ C. Reni
S. 160

princes of antioch
18. Tancred 1104-1112
Schl. Il, 6

2.

3.

C. Serveilius, vz. Roma
kz. horseman spearing
another. S. 170

vf

125,-

F/vf

135,-

M. Aburius Geminus, vz. Roma
kz. Sol in quadriga/M. Abvri
S. 171

vf

4.

C. Aburius Geminus, vz Roma
kz. Mars in quadriga/C. Abvri
S. 173

vf

5.

C. Serveilius. vz. Roma + wreath
vf +
kz. Dioscuri/C. Serveili. M.F.
S. 178

135,-

140,-

7.

Julius Caesar, vz. Venus
vf/ef
kz. Caesar/Aneas carrying Anchises
S. 305

Koman imperial
Vespasian, ar denarius
8.
kz. Pax seated
S.680
9.

Faustina jr. ae sestertuis
kz. Diana standing
S. 1386

10.

Caracalla. ar denarius
kz. Mars advancing
S. 1823
11. Elagabalus. arantoninianus
kz. Sadus feeding serpent
S. 1988
12. Severus Alexander, ar denarius
kz. Pax advancing
S. 2117
13.

Severus Alexander, ae sestertius
kz. Sol advancing
S. 2161

vf

95,-

vf +

125,-

vf

195,-

f

175,-

21.

similar

22.

Roger 1112-1119
Schl. II, 12

23.

Bohemond I11119-1130
Schl. II, 14

24.

Raymono 1136-1149
Schl. II, 19
Bohemond 1111163-1201
Schl. Ill, 2

f-l-

275, -

f-l-

175,-

Anonymus
Schl. Ill, 15

f+

225,-

26.
27.

f

similar
n*p
ILJ

« ^
UI

LI

vf-

85,225,-

f

95,-

vf-

325,-

-

85,-

f +

195,-

f^;r,^i;
ILJUII

28.

Raymond II 1152Schl. IV, 8

29.

Anonymus
Schl. IV, 25

30.

Bohemond IV 1201-1232
Schl. IV, 17

f

95,-

31.

Bohemond V 1233-1251
Schl. IV, 18

vf

175,-

32.

Bohemond VI 1268-1274
Schl. IV, 19 (repaired lock)

vf

225,-

f

185,-

vf

150,-

vf

40,-

vf/ef

125,-

I<ings of cypres
33. Henri 1 1218-1253
Schl. VI, 12
34.

f/vf

vf-

Roger 1112-1119
Schl. II, 10

\j\JlJI

85,-

125,-

20.

650,-

f

f-i-

Tancred 1104-1112
Schl. II, 7

25.

vf 2 5 0 , Q. Anionius Balbus, vz. Jupiter
kz. Victory in quadriga/Q. Anto . Balb
S. 237

85,-

19.

150,-

6.

f

Hugo IV 1324-1359
Schl. V I , 24

75,-

65,-

kings of armen/a
35. Lewon 11198-1219
silver Tram
36. Lewon 11198-1219
copper Tank
37.

Hetoum 11219-1252
copper Kardez

f

25,-

38.

Sumpad 1296-1298
copper Kardez

f

20,-

39.

Lewon III 1301-1307
silver Takvorin

f-l-

35,-

65,-

40.

Oshin 1308
copper Pogh

f

30,-

55,-

S = D. R. Sear, Roman coins and their
values
Schl = G. Schlumberger, Numismatique de
L'Orient Latin

14.

Julia Mamaea. ae sestertius
kz. Vesta S.C.
S. 2226

f+

125,-

15.

Gordian III. ae sestertius
kz. Jupiter/IOVI STATORI
S. 2387

vf

65,-

16.

Gordian III. ae sestertius
kz. Laetitia/LAETITIA A V G .
S. 2388

vf

17.

Philip 1. ae sestertius
kz. Equiti standing
S. 2489

f
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De stedelijke muntslag te
Deventer in de XVde eeuw

omschrift AN * D/N-M * C/CCC • L/XXXI; gew.
2,6 gram; vdCh.: XII-20; P. 7432; W. 578/9.

door J. Fortuyn Droogleever
Tot onze spijt is door een technische storing in het
nummer van april 1978 verzuimd onder het artiltel over
de Deventer muntslag de literatuurlijst af te drukken,
welk verzuim hierbij wordt hersteld.
LITERATUUR
1. P. O. van der Chijs, de munten van Overijssel.
Haarlem 1854.
2. H. Enno van Gelder, De muntslag te Deventer.
Voordracht v.h. Kon. Ned. Genootsch. v. Munt- en
Penningk. 1949.
3. W. H. Cost Jordens. Bijdragen tot de geschiedenis
van de Deventer Munt. Ov. Alm. v. Oudhk. en
Letteren 1854.
4. P. O. van der Chijs, de munten van Utrecht.
Haarlem 1859.
5. H. Enno van Gelder. JMP 1971/72 dl. 58/59 blz. 25
en inleiding catal. tentoonst. Klein geld - grof geld.
6. J. Fortuyn Droogleever. Beeldenaar 1977,jrg.l no. 2.
7. Boick der Buyrspraiken, anno MCXCll domenica
post conv. Pauh public. Sted. Archief Deventer,
M.A. 135 fol. 93.
8. Tolafrekening Schoonhoven 1478. Archief Rekenkamer Holland nr. 4911.
29. 1476, plak, koper-biljoen. Vz.: arend in parelrand, hieronder schild van het Oversticht, gedeeltelijk buiten deze rand. Vz.: omschrift -I-MON *
NOV/D * DAVEN. Kz: kort gevoel kruis in parelrand, omschrift -I- ANNO *DNrM *CCCC*
LXXVl; gew. 0,45 gram; vdCh.: Xll-18. Ik heb
deze munt alleen in een particuliere collectie te
Dordrecht aangetroffen.

32. 1481, halve stuiver, zilver. Vz.: arend met
schildje Oversticht in de klauwen binnen parelrand,
omschr. + MONE * NOVA *DE *DAVENTRIA.
Kz.: driebandig bloemenkruis binnen parelrand,
omschrift -I- ANNO DOMINI * M • CCCC *
LXXXI; gew. 1,5 gram; vdCh.: XII-21; W. 580.

32

33. 1481, plak, zilver-biljoen. Vz.: arend binnen
parelrand, wapen.schildje Oversticht buiten deze
rand, omschrift MON NOVA D DA VENT. Kz.:
lang gevoet kruis, omschrift AN'D/MCC/CCL/
XXXL; gew. 0,6 gram; vdCh.: XII-22; W. 581/2.

33
29

30. 1476, halve plak, zilver? Vz.: arend in schild in
parelrand, omschrift MO ' NOVA DE
DAVENTRI. Kz.: kort gevoel kruis binnen
parelrand, omschrift ANN' DNI' MCCCCLXXIX;
gew. 0,25 gram; vdCh.: XII-19; W. 577.

34. 1481, halve plak, zilver-biljoen. Vz.: omschrift
-I- MON NOVA D DA VENT, overigens als nr. 33.
Kz.: kort gevoet kruis binnen parelrand, omschrift
+ ANNO * DN'MCCCCLXXXXI; gew. 0,5 gram;
vdCh.: XII-23; P. 7433; W. 583/4.

34
30

31. 1481, stichtse stuiver, zilver. Vz.: arend in
parelrand met de wapenschilden van Deventer en
het Oversticht, die buiten deze rand uitsteken,
omschrift MONE * NOVA/ * D/DAVENTRIA.
Kz.; lang, driebandig versierd bloemenkruis binnen
parelrand. In centrum wapen van het Oversticht,

35. z.j. (tussen I486 en 1488 geslagen) goudgulden.
Vz.: St. Lebuinus in gothische zetel, met staf aan
zijn voeten Deventer wapenschild. Omschrift
MON * DE ** DAV/ENTRIA * Kz.: rijksappel
binnen een omlijsting bestaande uit 3 halve cirkels,
die van tlkaar gescheiden zijn door uitspringende

punten. Omschrift FREDRIC ROMANORU
IMPER'; gew. 3,3 gram; vdCh.: XI-1; P. 7436.

40. 1492, Stichtse stuiver, zilver. Vz.: als nr. 31.
Kz.: omschrift AN : D/NI * M/CCCC/XCII,
overigens als nr. 31; gew. 2,3 gram; niet bij vdCh.;
P. 1916/52.

35
40
36. 1488, goudgulden. Vz.: omschrift MON DE
DAVENTRIA 88 *, overigens als nr. 35. Kz. als
nr. 35; gew. 3,3 gram; vdCh.: XI-2; P. 7437; W. 551.

36

37. 1488, Vi stuiver of oirtken, zilver-biljoen. Vz.:
wapenschild met arend en schildje van het Oversticht in de klauwen binnen parelcirkel, omschrift
+ MONETA DE DAVENTRIA. Kz.: lang gevoet
kruis met het wapen van het Oversticht op het
hart. Tussen de benen van het kruis de letters.
DAVE, omschrift ANN/O.DN/M.CC/CC 88.;
gew. 1,1 gram; vdCh.: XII-24; W. 585/6.

37

38. 1488, 1/8 stuiver, koper-biljoen. Vz.: arend met
schildje van het Oversticht binnen parelrand, omschrift -H MONETA DE DAVENTRIA. Kz.: als
nr. 37 maar zonder de letters DAVE; gew. 0,6
gram; vdCh.: XIII-2; W. 587.

V

38

39. z.j. goudgulden, waarschijnlijk in 1492 geslagen. Vz.: St. Lebuinusmet staf in gothische zetel
met Deventer wapen, omschrift MON DE DA
VENTRIA + -(-. Kz.: omschrift MAXIMILIAN
*ROMANO'REX, overigens als nr. 35; gew. 3,2
gram; vdCh.: XI-3; P. 7438; W. 553.

41. 1495, plak, koper. Vz.: arend zonder wapenschild binnen parelrand, omschrift + MONET *
DE * DAVENTR *. Kz.: lang gevoet kruis met het
wapen van het Oversticht op het hart, omschrift
ANN/DN1/MCC/CC95.; gew. 0,44 gram; niet in
vdCh.;P. 7434/35.

41

42. 1498, goudgulden, volgens vdCh. vz.: omschrift
* MON * DE * DAVENTRIA 1498, overigens als
nr. 39. Kz.: als nr. 39. Deze munt is door vdChijs
alleen in een Beeldenaar gezien, maar zou volgens
gegevens van Prof. van Gelder zich bevinden in het
Staatl. Museum te Oost-Berlijn.
vdCh.:XI-4 (tekening).

42

43. 1499, dubbele stuiver, zilver: Vz.: arend met
wapenschilden van Deventer en van het Oversticht
binnen parelcirkel, omschrift -I- MONETA *
NOVA * DE * DAVENTRIA. Kz.: lang, versierd
driebandig kruis met op het hart een groot wapenschild van Deventer binnen parelrand, omschrift
ANN/DOM/INI/1499.; gew. 3,5 gram; vdCh.:
XIII-3;W.607.

43
39

9

44. 1499, stuiver, zilver. Vz.: St. Lebuinus op
gothische zetel binnen parelrand. Hieronder het
wapenschild van Deventer, omschrift SANCT
*LE/BUIN'1499. Kz.: wapenschild van Deventer,
omgeven door 2 kleine schildjes van Deventer en
het Oversticht binnen een hartvormige omlijsting
met uitstekende punten, omschrift MO * NO * DE
* DAV/ETRIA; niet in vdCh.; P. 1958/270.

138), maar is hier niet meer terug te vinden.
Eveneens werd deze munt aangetroffen in een
muntvondst in Limburg, en dit exemplaar bevindt
zich in een particuliere collectie te Deventer. In het
Kon. Penningkabinet bevindt zich een piedfort van
deze munt.

47. 1503, stuiver, zilver. Vz.: staande St. Lebuinus
met staf en Evangelie gedeeltelijk binnen parelrand,
omschrift * SANCT • LEB/UIN » 1503. Kz.: lang
gevoet kruis met groot wapenschild van Deventer
op het hart, binnen parelrand, omschrift MONE/
NOVA/DE * DA/VENT; gew. 2,7 gram; vdCh.:
XII-26; P. 7440; W. 608.

45. 1500, dubbele stuiver, zilver. Vz.: arend gedeeltelijk binnen parelrand, hieronder zich tot de rand
uitstrekkende wapenschilden van Deventer en het
Oversticht, omschrift MON : NOVA * D *
DA VENTRI A. Kz.: omschrift ANN/DOM/INI/
1500, overigens als nr. 43; gew. 2,9 gram; vdCh.:
XIII-4; P. 1916/53.
48. 1503, halve stuiver, zilver. Vz. en Kz. als nr. 47,
gew. 1,6 gram; vdCh.: XlI-27; P. 7441/2/3.

46. 1500, stuiver, zilver. Vz.: St. Lebuinus op
gotische zetel met staf binnen parelrand. Hieronder
de wapenschilden van Deventer en van het Oversticht, omschrift CSC * LEB * UIN *1500. Kz.:
wapenschild van Deventer omgeven door 2 kleine
schildjes van Deventer en het Oversticht, binnen
een hartvormige omlijsting met uitstekende punten,
omschrift MO * NO * DE * DAV/ETRIA;
gew. 3,15 gram (piedfort) 19,6 gram);
vdCh.: XII-25; P. 7439 (Piedfort).

Deze munt bevond zich in een muntvondst (1916) te
Olst en zou toen door het museum De Waag te
Deventer zijn aangekocht (volgens JMP 1916, p.
10

49. 1503, kwart stuiver, zilver. Vz.: arend in
wapenschild binnen parelrand, omschrift -I- MON
A..D.DAVENT. Kz.: lang gevoet kruis met
wapenschild Oversticht op het hart. In de velden de
letters DAVE, omschrift ANN..DOM... 1503 (of
MD03); gew. 0,44 gram; niet in vdCh.; P. 1957/
290.

50. 1509, dubbele stuiver, zilver. Vz.: arend binnen
parelrand. Hieronder, buiten deze rand, het wapenschildje van het Oversticht, omschrift + MONETA
NOVA DE DA VENTRI A. Kz.: lang gebloemd
kruis met groot Deventer wapenschild op het hart,
binnen parelrand, omschrift
ANN/DOM/INI/1509.; gew. 3,0gram; vdCh.:
XI1-31;P. 7448; W. 615/6.

verzameling aangetroffen, maar vermeld ze
volledigheidshalve.
50

51. 1509, stuiver, zilver. Vz.: staande Lebuinus met
schuine staf en Evangelie, omschrift SANCTUS
LE-BUI1509. Kz.: arend binnen parelrand, wapenschildje van het Oversticht buiten deze rand,
omschrift + MONETA NOVA DE
DAVENTRIA.; gew. 2,3 gram; vdCh.: XII-28; P.
7444; W. 609/10.

51

52. 1509, halve stuiver, zilver. Vz. en Kz. als nr. 51;
gew. 1,4 gram; vdCh.: XII-29; P. 7445/46; W.
611/2.

52

53. 1509, plak, zilver-biljoen. Vz.: arend binnen
parelrand, wapenschild je van het Oversticht buiten
deze rand, omschrift + MON * NOVA D
* DA VENT. Kz.: lang gevoet kruis, omschrift
ANN/O'DO/MIN/1509.; gew. 0,4 gram; vdCh.:
XII-30;W. 613/4.

53

53bisen 53ter. 1516 In de Overijsselse Almanak
voor oudheid en letteren van 1854 komt een
tekening voor van een Vt Deventer stuiver en een
Deventer plak met het jaartal 1516, die door Mr H.
W. Cost Jordens in de 'penningkas' van Mr M. v.
Doorninck waren aangetroffen. Zij zijn, afgezien
van het jaartal, identiek aan de nrs. 54b en 56. In de
archieven is over een muntslag in dit jaar niets te
vinden. Ik heb deze munten in geen enkele

54a. 1517, kwart stuiver, zilver-biljoen. Vz.:
wapenschild van Deventer binnen parelrand,
omschrift + MONETA NOVA DE DAVENTRIA.
Kz.: lang gevoet kruis met stervormig versierd hart.
Tussen de benen de letters DAVE, omschrift
ANNO/DN M/CCCC/CXVII; gew. 1,1 gram;
vdCh.: XIII-32; P. 7449; W. 617/8.
.„jSfÜtt^
54a

54b. 1517, kwart stuiver, zilver-biljoen. Vz. en Kz.
als nr. 54a, maar omschrift Kz.: ANO i.p.v.
ANNO; niet in vdCh.; P. 7450.

54b

55. 1517, l/8stestuiverofoirtken, koper-biljoen.
Vz.: wapenschild roet arend en schildje van het
Oversticht binnen parelrand, omschrift +
MONETA DE DAVENTRIA. Kz.: lang gevoet
kruis met wapenschild van het Oversticht op het
hart. Tussen de benen de letters DAVE, omschrift
ANO/DMC/CCCC/XVII; gew. 0,6 gram; vdCh.:
XIII-5;W. 628/9.

55

56. 1517, plak, koper-biljoen. Vz.: arend in parelrand, wapenschildje van het Oversticht buiten deze
rand, omschrift -I- MONI DE D DA VENT. Kz.:
lang gevoet kruis, omschrift ANO/MCC/CCC/
XVII; gew. 0,45 gram; vdCh.: XIII-33; P. 7451; W.
625.

56
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57. 1523, goudgulden. Vz.: arend binnen
parelrand, wapenschildje van het Oversticht buiten
deze rand, omschrift + MONE AURE DE
DA VENTRI A 1523. Kz.: rijksappel binnen een
rand van drie halve cirkels met hiertussen hoeken,
het geheel binnen een parelrand, omschrift
KAROLUS * ROMANO *IMPERATO'; gew. 3,2
gram;'vdCh.: XI-6; P. 7453; W. 554.

XIlI-37; P. 7457; W. 620.

61. 1523, halve stuiver, zilver. Vz.: als nr. 58. Kz.:
omschrift ANNO/DMI *M/CCCCC/XX1II,
overigens, alsnr. 58; gew. 1,4 gram, vdCh.: XIII38; P. 7458; W. 621/2.

58. 1523, schelling (Deventer Scellinc), zilver. Vz.:
adelaar binnen parelrand, wapenschildje van het
Oversticht buiten deze rand, omschrift
+ MONETA * NOVA * DE *DAVENTRIA. Kz.:
tweedelig wapenschild, links het wapen van het
Oversticht, rechts dat van Deventer, beide wapens
zijn verticaal gehalveerd; rijk versierd bloemenkruis, op het hart hiervan, omschrift ANNO/D/
OMIN/MCCCC/CXXIII; gew. 6,9 gram; vdCh.:
XII1-35;P. 7455; W. 687.

62. 1523, kwart stuiver, zilver. Vz.: wapenschild
met arend en schildje van het Oversticht binnen
parelrand, omschrift + MONET NOV DE
DA VENTRI. Kz.: land gevoet kruis met
stervormig versierd hart. Tussen de benen de
letters DAVE, omschrift ANNO/DN M C /
CCCC/XXIII; gew. 0,85 gram; vdCh.: XIII-34;
P. 7454; W. 623.

59

63. 1523, 1/8ste stuiver, zilver-biljoen. Vz.:
wapenschild met arend en schildje van het
Oversticht binnen een parelrand, omschrift -IMONE NOV DE DAVENTR. Kz.: lang gevoet
kruis met wapen van het Oversticht op het hart.
Tussen de benen de letters DAVE, omschrift AN .
M / C C C / C C X / X I I I ; gew. 0,7 gram; niet
vermeld bij vdCh. Ik heb deze munt alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te
Dordrecht.

60. 1523, stuiver, zilver. Vz.: omschrift +MONET
* NOVA D * DAVENTRIA, overigens als nr. 58.
Kz.: omschrift AN' * D/N •MC/CCCC/XXIII,
overigens als nr. 58; gew. 1,7 gram, vdCh.:

64a. 1523, plak, koper-biljoen. Vz.: arend binnen
parelrand, schildje van het Oversticht

59. 1523, dubbele stuiver, zilver. Vz.: als nr. 56.
Kz.: omschrift ANNO/DNIM/CCCCC/XXIII,
overigens als nr. 58; gew. 2,6 gram; vdCh.:
XIII-36;P. 7456; W. 619.

12

hieronder. Omschrift -I- MON * NOV D
DA VENT. Kz.: lang gevoet kruis, omschrift
A N O / M C C C / C C X / X I I I ; gew. 0,4 gram;
vdCh.: XIlI-39. Ik heb deze munt alleen aangetroffen in een particuliere collectie te Dordrecht.

^Öf?rVy\

./;:yï-«}?fK

65. z.j. ± 1592 geslagen halve duit of penning,
koper. Vz.: P binnen parelrand, omschrift
+ MONETA NOVA. Kz.: Deventer wapenschild
gedeeltelijk binnen parelrand, omschrift -iDAVENTRIE; gew. 1,4 gram; vdCh.: XIII-6;
P. 7460; W. 632.
Weliswaar valt deze munt buiten het in deze
catalogus beschreven tijdperk, maar hij staat
vermeld in het boek van v. d. Chijs en niet in dat
van Verkade. Volledigheidshalve voeg ik deze
halve duit daarom aan de lijst toe.

64b. 1523, plak, koper-biljoen. Vz.: als nr. 64a.
Kz.: lang gevoet kruis, omschrift ANM/CCC/
CCX/XIII; gew. 0,44 gram; vdCh.: XIII-40;
P. 7459; W. 627.

64b

65

De illustraties zijn gemaakt met behulp van de
fotonegatieven uit het archief van het museum De
Waag te Deventer en van het Kon. Penningkabinet
te 's-Gravenhage. Gaarne betuig ik directie en
staf van deze laatste instelling mijn dank voor hun
medewerking.

M U N T H A N D E L HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten
sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa

Verzamelaars
Vereniging
Tilburg
Internationale Muntenbeurs zondag 1 oktober, strand-restaurant Beekse
Bergen, bij Tilburg. Zaal open van 9.00-17.00 uur. Inlichtingen: Tel. 013432392. Gratis busvervoer v.a. station (nabij rijwielstalling) v.a. 9 uur.
Taxatie van munten mogelijk.
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CICA D D
door J. P. A. van der Vin
Omgeven door een krans van bladeren vormen de
letters CICA D D het op het eerste gezicht duistere
opschrift op een kleine koperen munt van een
klein-aziatische stad in de romeinse keizertijd. De
voorzijde vertoont de met een lauwerkrans getooide kop van keizer Caracalla (198-217); diens
officiële naam Marcus Aurelius Antoninus staat
voor een deel in het opschrift ANTONINUS
AUGUSTUS weergegeven. In het opschrift van de
keerzijde zitten in afkortingen de plaats van uitgifte en de voor de uitgifte verantwoordelijke
magistraten verborgen. De munt is afkomstig uit
de Colonia /ulia Concordia y4pamea en hij moet
zijn geslagen Decurionum ZJecreto.

Aes Apamea; vz. keizer Caracalla; kz. CICA DD in
krans (nieuwe aanwinst, collectie Kon. Penningkabinet).
Apamea in Bithynia is een kleine havenstad aan de
Zee van Marmara geweest. De plaats lag op korte
afstand van het antieke Prusa, het huidige Bursa
in westelijk Turkije. Op de plaats van Apamea lag
voor 202 V.C. een plaats met de naam Myrlea,
maar deze stad werd in de oorlogen tussen
Prusias I van Bithynia en Attalos van Pergamon
met de grond gelijk gemaakt. Nicomedes II (circa
150 V.C.) stichtte op dezelfde plaats een nieuwe
stad en volgens een door de Bithynische koningen
vaak toegepast gebruik werd deze nieuwe stichting
genoemd naar een lid van de koninklijke familie:
zijn moeder Apama gaf haar naam aan de nieuwe
vestiging.
In 72 V.C. kwam deze stad in Romeinse handen,
maar ze bleef nog haar griekse karakter behouden.
Hierin kwam verandering toen in of kort na 45
V.C. de stad Apamea een romeinse colonia werd.
Dit hield in dat grote aantallen latijn-sprekende
burgers in deze plaats werden gevestigd. De
woorden colonia en lulia wijzen op de status van
Apamea als romeinse colonia en geven tevens aan
dat de stichter van deze colonia tot de familie der
lulii behoorde. Mogelijk was Julius Caesar in 45
V.C. de stichter; er zijn echter ook aanwijzingen,
dat de colonia Apamea onder Marcus Antonius
omstreeks 42-40 v.C. werd gesticht en dat deze
colonia na de slag bij Actium in 31 v.C. door de
latere keizer Augustus opnieuw is gesticht. De
benaming Concordia zou hierop kunnen wijzen:
14

dergelijke abstracte benamingen werden juist in de
laatste jaren van de Romeinse Republiek gegeven.
Het bestuur van een romeinse colonia was een
afspiegeling van het bestuur in Rome. Twee
beambten met de titel duovir waren op lokaal
niveau wat in Rome de consuls waren. Daarnaast
stond de Senaat model voor het college der
decuriones, een raad waarin allerlei beambten,
o.a. de oud-duoviri, waren vergaderd. De
decuriones waren in hoge mate verantwoordelijk
voor het bestuur van de colonia; zij zorgden voor
de financiën en de belastinginning en hun taak was
het ook de aanvulling van de voorraad kopergeld
te verzorgen. Het recht tot het aanmunten van
goud en zilver was in de romeinse keizertijd aan de
lokale autoriteiten in allerlei steden ontnomen; het
munten in edele metalen was voortaan voorbehouden aan de keizer zelf. Het recht tot aanmunting
van klein kopergeld voor dagelijks gebruik had
men de steden echter gelaten en vooral in
Klein-Azië werd dit muntrecht regelmatig door de
lokale bestuurders van tientallen grote en kleine
steden uitgeoefend. Decurionum decreto (volgens
een verordening van de decuriones) wijst op de
activiteit van de stadsbestuurders van Apamea.
Het kleine kopergeld was in hoofdzaak bedoeld
voor lokale circulatie. De verspreiding ervan is
meestal beperkt gebleven tot het territorium van de
stad en de directe omgeving ervan. Voor de
economie van het romeinse imperium hebben deze
kleine koperstukken weinig betekenis gehad. Wel
hebben ze meegeholpen het geldverkeer van
alledag te vereenvoudigen: ook kleine bedragen
kon men nu in munten betalen. Gouden en
zilveren munten waren immers voor de dagelijkse
boodschappen meestal te veel waard.
Een interessant aspect dat deze munt ons voor
ogen stelt, is de vermenging van de latijnse en de
griekse taal. De officiële taal in een romeinse
colonia was het latijn, ook als die stad zich in het
griekstahge oostelijke deel van het rijk bevond. Er
had echter in de loop van de tijd een integratie
plaats van de griekse en de latijnse bewoners;
sporen van deze hellenisering van de latijnse
bewoners komen bijvoorbeeld in het opschrift van
de munten tot uitdrukking. De naam van de keizer
is op dit exemplaar geschreven in latijnse letters,
behalve de O; daarvoor is de griekse omega
gebruikt. Dergelijke fouten in de orthografie
komen op kleinaziatische munten met latijnse
opschriften in de keizertijd hoe langer hoe meer
voor. Ze tonen hoe de verschillen in taal en cultuur
tussen de nieuwe inwoners van de coloniae en de
lokale griekse bevolking steeds verder werden
overbrugd en hoe men groeide naar een
Concordia, de deugd die na de stichting van de
colonia als eretitel aan de stad Apamea was
verleend.

Uit de njke koUeküe van
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Uit de rijke muntenkoUektie van De Grenswisselkantoren N.V., werd voor lezers van de Beeldenaar een aantal interessante exemplaren geselekteerd.
De vermelde prijzen zijn inkl. BTW, exkl. portokosten (ƒ5,50 voor aangetekende zending). Toezending van
munten gebeurt direkt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postgironummer 3486481 of bankgironummer 269994610, onder vermelding van 'Deb. goud' en het (de) gewenste nummer(s).
PROVINCIALE MUNTEN
UTRECHT
^
Nederlandse Rijksdaalder met de halve man
1
1622? Delm. 942
F
ƒ300,00
^
Zilveren rijder
2
1666 Delm. 1029
ZF
/350,00
.
Zilveren Rijder Lam Gods
3
1674 Delm. 1030
ZF
ƒ925,00
.
Nederlandse halve Gulden of x Stuiver
4
1785 Verk. 111-5
P
ƒ375,00
3 Gulden
5
1794 Delm. 1150
ZG/F
ƒ125,00

FRIESLAND
Arendschelling
ZF
z.j.
Verk. 129-1
Snaphaanschelling
1623 Delm. 800
'/2-3 Gulden met barstje in rand
1696 Delm. 1160
F

ƒ600,00

OVERIJSSEL
f.
Stalenoord Philips II
y
z.j.
Verk. 144-2

ƒ185,00

6
7
8

F-F

ƒ875,00
ƒ975,00

Uit de njke koUeküe van
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^ ^ Nederlandse Rijksdaalder
1 0 1620 Delm. 948
ZF
^ ^ Rijderschelling klop pijlenbundel
1 1 1681 Verk. 142-4
F
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
^ . Philips Daalder
1 2 1558 Delm. 35
F
GH 210-7C
^ . Dukatun Brussel Albert + Isabella
I J 1621 Delm. 249
F
GH 209-3
GELDERLAND
Snaphaanschelling
z.j.
Delm. 516
Leeuwendaalder
1638 Delm. 825
Vi Dukaton
1790 Delm. 1045
Duit Gelderland m.m.l kraanvogel
ZF
Duit Gelderland m.m.i boom
F/ZF

14
15
16
17
18

ƒ800.00
ƒ 75,00

ƒ800,00

ƒ800,00

ƒ800,00
ƒ150,00
ƒ125,00
ƒ 35,00
ƒ 15,00

WEST-FRIESLAND
Nederlandse Rijksdaalder met de halve man
1622? Delm. 940
ZF
ƒ475,00
_ - . Duit in zilver
2 0 1739 Verk. 96-1
ZF
ƒ325,00
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ZEELAND
Leeuwendaalder
1617 Delm. 839
F
ƒ200,00
Nederlandse Rijksdaalder met de halve man
1621 Delm. 941
F
ƒ400,00
Nederlandse Rijksdaalder met de halve man
1657 Delm. 941
ZG
Zilveren Dukaat met kabelrand
ƒ175,00
1771 Delm. 976
ZF
Vz Zilveren Rijder
ƒ350,00
1773 Delm. 1052
P
Daalder van 30 Stuiver
ƒ975,00
1680 Delm. 1082
F
Hoedjesschelling
ƒ200,00
1735 Verk. 93-3
F
Scheepjesschelling
ƒ165,00
1753 Verk. 93-4
ZF
ƒ 40,00

21
22
23
24
25
26
27
28
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.
29
- „
3Ü
.
31
_
32
- .
33
_ .
34
35
_ ,
36
__
37
_„
30
- _
3"
._
4v

KOMNKRUKS MUNTEN
Rijksdaalder Willem III
1852 Sch. 578
P
Rijksdaalder Willem III
1855 Sch. 581
P
Rijksdaalder Willem III
1858 Sch. 584
P
Gulden Willem III
1851 Sch. 605
P
Gulden Willem III
1856 Sch. 609
P/FDC
Gulden Willem lil
1859 Sch. 612
P/FDC
Gulden Willem III
1865 Sch. 617
P/FDC
V2 Gulden Willem III
1858 Sch. 625
P
1/2 Gulden Willem III
1859 Sch. 626
P/FDC
10 Cent Willem lil
1874 Sch. 642
ZF
Gulden Wilhelmina
1901 Sch. 803
P
Gulden Wilhelmina
1907 Sch. 809
P

Gulden Wilhelmina
ZF
1911 Sch. 813
Gulden Wilhelmina
1944 Sch. 1055
Gulden Wilhelmina
1944 Sch. 1055 A.
Vi Gulden Wilhelmina
1906 Sch. 833
>/2 Gulden Wilhelmina
1913 Sch. 839
. , 25 Cent m.m.t. slaat schuin
4 6 1895 Sch. 850 A.
F/ZF
10 Cent Wilhelmina
1914 Sch. 893
FDC
Serie 'A centen Koningin Wilhelmina
Sch. 999 t/m 1021 van 1891 t/m 1940.
Totaal 23 stuks. Deze halve centen zijn
van een kwaliteit, die varieert van ZF
tot P/FDC.
Serie vierkante Stuivers Wilhelmina
Sch. 915 t/m 925 + 1285. Totaal 12
stuks.
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ƒ275,00
/325,00
ƒ300,00
ƒ475,00
ƒ400,00
ƒ375,00
ƒ300,00
ƒ285,00
ƒ350,00
ƒ475,00
ƒ400,00
ƒ200,00

42
43
44
45

47
48

ƒ500,00
ƒ225,00
ƒ850,00
ƒ275,00
ƒ125,00
ƒ300,00
ƒ 95,00

ƒ555,00

49

M
QANK

ƒ715,00

De Grenswisselkantoren N.V. en haar^paarinstelling
N.V. Crediet- en Depositokas zi)n een samenwerking van
N,V. Nederlandse Spoorwegen, N.V, AMEV en Pierson,
Heldring & Pierson N.V. Hoofdkantoor: Centraal Station
Amsterdam. Tel. 020-221324.

Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend di. t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij tiet opzetten en uitbreiden van
een waardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop

Verkoop

Taxatie

Advies

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEEen 1880

^A=ISON 'l'DATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 - PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS

ACHAT • VENTE • EXPERTISE! • ORGANISATION DE
VENTES PUBLIQUES • LISTES A PRIX MARQUES
Catalogues de librairie er de fournitures

numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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Tel. 05423-1221

De klop *DR' op florijnen

zijn Schade zigh sal hebben te reguleren, aldus
gedaan tot Assen den 29. Augusti 1693.

door H. van der Kuijl

Hiermee was Drenthe het laatste gewest, dat het
Hollandse voorbeeld volgde; de overige delen der
Republiek, te weten de provincies Gelderland en
Zeeland en de Generaliteitslanden, volgden dat
voorbeeld niet. Zodoende bleven daar nog
ongeklopte florijnen in omloop en konden er ook
nieuwe florijnen aan de circulatie worden toegevoegd zonder dat dit direkt zou opvallen.
Om nu voorgoed een einde te maken aan het
vervaardigen en in omloop brengen van deze
slechte muntsoort nam de Generaliteit (de
landelijke overheid) in november 1693 het besluit,
dat alle op dat moment nog in omloop zijnde
florijnen, die niet van een partikuhere (provinciale)
klop waren voorzien, alsnog met de generaliteitsklop (een pijlenbundel) konden worden
gestempeld.
De uitvoering van deze regehng was in handen van
de provinciale overheden gelegd; voor Drenthe
luidde deze:

Na de oorlog van 1672/73 ontstond in de
provinciale en stedelijke munthuizen een opleving
in de activiteiten en werden er door de zogenaamde Rijkssteden (Groningen, Deventer, Kampen,
Zwolle, Nijmegen en Zutphen) en door de
provincies Overijssel, West-Friesland, Friesland en
Groningen onder andere grote hoeveelheden
minderwaardige florijnen geslagen, die, tezamen
met slechte schellingen en daalders, een ernstige
bedreiging gingen vormen voor de geldcirculatie.
Vooral het economisch belangrijke Holland, dat
zich om principiële redenen onthield van de
aanmaak van minderwaardige muntsoorten, werd
overspoeld met die schellingen, daalders en
florijnen. Teneinde de geldcirculatie ten aanzien
van de florijnen te reguleren, besloten de Staten
van Holland de op dat moment (mei 1693) binnen
haar grenzen aanwezige florijnen te waarmerken
met de instempeling 'HOL' en bepaalden tevens,
dat ongestempelde exemplaren voortaan niet meer
geldig zouden zijn.
Al spoedig volgden enkele andere gewesten dit
'voorbeeld, teneinde niet overstroomd te worden
met uit Holland geweerde florijnen.
Utrecht klopte met 'UTR', Overijssel en Friesland
met hun provinciewapen, Groningen en
Ommelanden met 'G.O' en Drenthe met 'DR'.
Veel florijnen circuleerden ook in het naburige
Duitsland; men neemt aan, dat in Lingen (a.d.
Eems), dat door overerving in bezit was gekomen
van stadhouder Willem lil en min of meer in een
personele Unie met de Republiek verkeerde,
florijnen werden geklopt met de letter 'L'.
Het besluit van Drost en Gedeputeerden (het
gewestelijke bestuur) van Drenthe, dat het
stempelen der florijnen voorschrijft, dateert van
29 augustus 1693 en luidt als volgt:
In ervaringe zijnde gekomen, dat inde meeste
Naburige Provinciën alle goltgl: of penn: van 28.
Stuiv: moeten worden gestempelt binnen sekeren
peremptoire tijd, die ten deele geexpireert is, of ten
eersten staat te Expireren, bij pa'ne dat na deselve
aldaar geen ongestempelde goltgl: ontfangen, of
uitgegeven sullen mogen worden: Hebben
goetgevonden mits dese alle de goede Ingesetenen
van dese Landschap bekent te maken, dat na den
19. September naastkomende medeged ggT: die in
geene van dese Veenigde Provinciën zijn
gestempelt, of binnen de voors: tijde bij 't
Comptoir vande Landschap alhier gestempelt
sullen worden, in dese Landschap gangbaar sullen
zijn, waarna een jeder een tot voorkominge van

Erentfeste. etc Wij senden hiernevens aan u L:
eenige Exemplaren van de waarschouwinge van
Haar HooghMo: de Heeren Staten Generaal.
Waarbij deselve hebben geordonneert, en
gestatueert, dat alle agt, en Twintigh Stuijvers
penn. sullen moeten worden gestempelt, en
gepoinponneert met een Teecken van de
Generaliteit (: uitgesondert sulcke die albereijts
met een particuher teecken van de Generaliteit van
de respective Provinciën zijn gestempelt:) Ten
wekken einde Haar Ed: Mo: de Heeren Raden van
State ons daarvan de nodige Stempels hebben
toegesonden. Vrunden: begerende, en: niettemin
amptshalve ordonnerende, dat u L: dese voors:
gedruckte waarschouwinge voorts willen doen
publiceren, en ter gewoonlijcke plaatse affigeren.
Met bijvoeginge dat alle ongestempelde agt en
twintigh Stuiv: penïï: binnen den tijd inde
waarschouwinge gemelt, aan 't Comptoir deser
Landschap, bij de Secretaris, of Ontfanger van
deselve sullen worden gebraght + ten fine om
aldaar met het teecken vande Genlt. gestempelt, en
gepoinponneert te worden, alles bij de pane in
voors: waarschouwinge van Haar Ho: Mo: in 't
brede uitgedruckt waarna eenijder zigh sal hebben
te reguleren. Hiertoe ons verlatende etc uit Assen
den 15. Novemb: 1693.
Uit dit besluit blijkt, dat reeds provinciaal
geklopte florijnen niet ook nog van een generaliteitsklop behoefden te worden voorzien. Toch
komen er florijnen voor met zowel een provinciale
als een generaliteitsklop: in het Provinciaal
Museum van Drenthe te Assen bevindt zich een
19

florijn van Groningen en Ommelanden 1692, die
gestempeld is met een pijlenbundel en met ' D R ' .

O p zich komt de klop ' D R ' al sporadisch voor;
Drenthe was dun bevolkt en economisch weinig
ontwikkeld. Tot op heden zijn slechts zeven van
deze klop voorziene florijnen gesignaleerd,
alsmede één vals exemplaar.*
1. DR + pijlenbundel, Groningen (prov.) 1692,
Verk. 181.3, Prov. Museum Drenthe

Penningtentoonstelling
Ieder jaar worden alle Nederlandse beeldende
kunstenaars door het Ministerie van CRM per brochure
uitgenodigd werk voor bepaalde thematentoonstellingen
in te zenden. Hier uit wordt door z.g. projectgroepen,
bestaande uit deskundigen en kunstenaars, een selectie
gemaakt. Het Ministerie koopt de uitgekozen werken
aan en laat deze door de Nederlandse Kunststichting
gereed maken voor expositie. In de brochure worden
duidelijke omschrijvingen gegeven van de verschillende
thema's of projecten, die ieder jaar weer anders zijn, en
door een programmeringscommissie worden vastgesteld.
Enkele voorbeelden uit 1976: boekillustraties,
schaakspellen, konseptueel realisme, werk met sport als
onderwerp, en, eindelijk ook eens, penningen. De
tentoonstellingen reizen gedurende twee jaar het land
door. Het is de bedoeling dat deze zoveel mogelijk
opgesteld worden in plaatsen waar veel publiek komt
dat weinig mogelijkheden heeft om geregeld naar
tentoonstellingen te gaan, b.v. in bibliotheken of
wachtkamers in kleine plaatsen. Ook voor kleine musea
en kunstzalen zijn deze exposities geschikt. Zij zijn
smaakvol ingericht door medewerkers van de
Nederlandse Kunststichting en kunnen in zeer korte tijd
opgebouwd en later weer afgebroken worden. Gratis
vouwbladen geven een in begrijpelijke taal geschreven
toelichting op het gebodene. Bij het project 'penningen'
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2. DR + pijlenbundel, Groningen (stad) 1692,
Verk. 184.3, Kon. Penningkabinet
3. DR, Friesland 1683, Verk. 127.1, Kon.
Penningkabinet
4. DR, Deventer 1684, Verk. 154.1, Kon.
Penningkabinet
5. DR, Groningen (prov.) 1692, Verk. 181.3,
's Rijks IVIunt
6. DR, Groningen (stad) 1692, Verk. 184.3,
Rijksmuseum Twenthe
7. DR, Groningen (stad) 1692, Verk. 184.3,
partikulier bezit
8. DR, Kampen 1681, Verk. 164.4, partikulier
bezit
N . B . : nr. 7 ex veiling 257 Schulman (nov. 1973)
nr. 594
nr. 8 contemporaine vervalsing in messing
(gegoten); ook de klop is meegegoten.
Op den duur keerden steeds meer ongestempelde
florijnen van buiten de Republiek terug in de
circulatie hier te lande en in de vele vondsten uit de
Franse tijd (omstreeks 1795) komen dan ook
geklopte en ongeklopte florijnen naast elkaar
voor. De florijnen zijn met de andere provinciale
munten in o m l o o p gebleven tot de algehele geldsanering van de jaren 1842-1846.

* Gegevens ontleend aan de inventarisatie van
W. K. de Bruijn te Utrecht.

is de tekst op uitstekende wijze geschreven door P.
Hoenderdos.
Veertig penningen worden aan beide zijden getoond. Zij
zijn voor het merendeel gemaakt in de laatste 10 jaar,
maar er zijn ook een aantal oudere penningen bij, in
bruikleen gegeven door het Koninklijk Penningkabinet,
die de ontwikkeling van de penningkunst sinds het begin
van deze eeuw summier aangeven. In de toelichting bij
het project 'penningen' in de brochure van CRM werd
meegedeeld dat ook meer experimentele penningvormen
ingezonden konden worden. Er zijn dan ook enkele
objecten bij, die door menigeen niet als een penning
herkend zullen worden, zoals b.v. een uitbuigbaar
penningobject van Bruno Ninaber, gemaakt uit hout en
elastiek. Meer aansluitend aan de conventionele
penningvorm, maar toch iets heel nieuws, is de
afscheidspenning die Franfoise van den Bosch ontwierp
voor de PTT. Het is een prachtig gevormd messing
doosje, waarin een achthoekige messing plaquette zit
waarop de naam van de scheidende PTT-er gegraveerd
kan worden. Verder is van bijna alle kunstenaars die op
het ogenblik geregeld penningen maken, werk aanwezig.
Deze tentoonstelling zal te zien zijn in Den Haag van 121 augustus in het Koninklijk Penningkabinet, Zeestraat
71 B. Waarschijnlijk gaat hij ook nog naar andere
plaatsen in de laatste maanden van dit jaar en in het
volgende jaar, maar daarover is nog niels bekend.
G. van der Meer

agenda
^17^37
Agenda
22 juli: Coin and Stamps Fair, Liverpool 3, The Irish
Centre, Mount Pleasant, 10-17 uur.
19-20 augustus: Bath, Beaufort Hotel, Walcot street,
10-17 uur.
28 augustus: Wembly London, Eurocrest Hotel, Empire
Way, 10-17 uur.
9-10 september: Brighton 1, Royal Albion Hotel, Old
Steine.
23-24 September: Antwerpen, Algemene ruilbeurs v.d.
Kielse Verzamelaars, Stadfeestzaal Kielpark, t.o. Locaal
Cordial, St. Bernhardsesteenweg 302, 9-17 uur.
30 September: Stichting Numismatica: Int. ruilbeurs te
Den Haag. Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10,
Expo foyer, 10.00 tot 17.00 uur.
1 oktober: Int. Muntenbeurs te Hoogeveen, Cuhureel
Centrum de Tamboer.
1 oktober: Int. Muntenbeurs te Tilburg, Restaurant
Beekse Bergen.

7/8 oktober: 2-daagse Int. Muntenruilbeurs te Gent,
Congrespaleis (park) 9.00 tot 17.00 uur. Tel. 091-287157
na 18.00 uur.
7 oktober: 6e London Coin Fair, Cumberland Hotel,
Marble Arch London W I, 10.00 tot 17.00 uur.
14 oktober: Stiching Numismatica: Int. Ruilbeurs
Zutfen, Cultured Centrum Hanzehof, Coehoornsingel 1
bij het station, 10.00 tot 17.00 uur.
14/15 oktober: Veiling B. Ahlstrom, Stockholm.
21 oktober: Stichting Numismatica: Int. Ruilbeurs te
Bunnik, Postiljon Motel, Rijksweg 12, 10.00 tot 17.00
uur.
21-22 oktober: Bristol 1, The Grand Hotel, Broadstreet,
10-17 uur.
29 oktober: Muntenbeurs te Oss. Tel. 04120-24066, 13.00
tot 17.00 uur.
18/19 november: 2-daagse Int. Ruilbeurs Stichting
Numismatica te Voorschoten, Cultureel Centrum,
Prinses Marijkelaan 4, 10.00 tot 17.00 uur.
26 november: Int. Muntenbeurs te Tilburg, Restaurant
Beekse Bergen.
9/11 december: 7e Annual New York Int. Numismatic
Convention in Americana Hotel, 7th Avenue (tussen 52e
en 53e straat). Inf. R. Margolis, Box 2054 Teaneck New
Jersey 07666.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatisciie
literatuur.

aktualiteiten
Piet Heyn-penning 1978
Bij de Koninklijke Begeer te Voorschoten wordt
een speciale penning geslagen ter ere van Piet
Heyn die als kapitein generaal der West-Indische
Compagnie op 18 september 1628 de Zilvervloot
veroverde in de Baai van Matanzas (Cuba).
De voorzijde vertoont de beeldenaar van Piet
Heyn met een randschrift. Deze is geslagen van
een stempel uit 1928, gemaakt door J. J. van Goor.

21

De keerzijde vermeldt: 'Piet Heyn penning - 1978'.
'Geslagen 350 jaren na de verovering van de
Zilvervloot - 1628'.
Deze fraaie bronzen penning, diam. 6 cm, wordt
aan liefhebbers toegezonden na overmaking van
ƒ57,50 op postgiro 2920718 ten name van Carien
Wierda - juwelier, antiquair. Groenewegje 120,
's-Gravenhage. De penning is aldaar verkrijgbaar
a contant ƒ55,— op woensdag en zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur.
De eventuele baten komen geheel ten goede aan de
'Stichting Lentefeest Dunne Bierkade/Groenewegje' gevestigd op bovenstaand adres. Zulks ter
bestrijding van de kosten van het Waterspel 'Piet
Heyn verovert de Zilvervloot' gewijd aan de
feestelijke begroeting van Piet Heyn en zijn gevolg
bij zijn aankomst aan de 'Bierkade in Den Haghe'
op 14 januari 1629.

zeer in geïnteresseerd is. Ook de kranten besteden
veel aandacht aan penningtentoonstellingen.
Het volgende F.l.D.E.M, congres met, zoals
gewoonlijk, een internationale tentoonstelling van
moderne penningkunst, zal van 2 t/m 7 september
1979 worden gehouden in Lissabon in het gebouw
van de Stichting Calouste Gulbenkian, met erna
een driedaagse excursie naar het Noorden van
Portugal. De organisatoren hebben een prijsvraag
uitgeschreven voor penningen die de milieubescherming en de rechten van het kind tot
onderwerp hebben. Inzendingen hiervoor zullen
afzonderlijk tentoongesteld worden.

Zilveren Gedenkpenning Goedereede

Drents muntwezen
Onder de naam GRAOF WARK publiceerde de
Drentse Genealogische Vereniging (postbus 243 te
Assen) een bundel met 8 artikelen ter gelegenheid
van haar Ie lustrum. Hierin is een artikel van ruim
30 pagina's van Jan. E. Ennik opgenomen getiteld
'Iets over het muntwezen in de provincie Drenthe'.
Behandeld worden de munten die ten tijde van de
Republiek in Drenthe circuleerden, alsmede de
waarde die zij hadden.

F.l.D.E.M.
In het verslag van het F.l.D.E.M, congres in
Boedapest (De Beeldenaar februari 1978, p. 11)
stond dat de daar afgebeelde deelnemerspenning
niet te koop was. Nu hebben wij bericht uit
Hongarije gekregen dat er nog 30 exemplaren over
zijn. Zij zijn te bestellen bij Mme Vajna,
Bibliothèque de la Galerie Nationale Hongroise,
H - 1250 Budapest Pf. 31. De penningen kosten 30
dollar per stuk, inclusief porto. Tevens kunnen er
nog rijk geïllustreerde catalogi van de tentoonstelling besteld worden, aan hetzelfde adres, voor
15 dollar, inclusief porto.
De tentoonstelling is bezocht door 239.000
mensen. Een deel van de bezoekers zal wel niet
speciaal voor de penningen naar het Museum voor
Nationale Kunst gegaan zijn. Op hun ronde door
de zalen toevallig daar beland zullen velen voor
het eerst met deze kunstvorm kennisgemaakt
hebben. Aan de andere kant blijkt telkens weer dat
men in de Oosteuropese landen de penningkunst
als gelijkwaardig ziet aan b.v. de schilder- of
beeldhouwkunst, en dat ook het grote publiek er
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Ter gelegenheid van de restauratie van de toren, de
in gebruikneming van het carillon en de opening
van het museum zijn bij de Koninklijke Begeer
1000 zilveren penningen geslagen volgens
bijgaande afbeelding. Ontwerper A. van der
Windt, medailleur H. van Bommel. De penningen
hebben een diameter van 50 mm, wegen 50 a
52 gram (Sterling zilver d.i. gehaUe 925/1000). Zij
kosten ƒ76,— (aangetekend verzonden ƒ5,50
extra) en zijn te bestellen bij de Rabobank,

Voorstraat 77, Stellendam (bankgiro
36.13.13.047). Tel. 01879-1666. De opbrengst
komt ten goede aan het museum.

De Zoo slaat munt
Onder deze slogan brengt de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (de
dierentuin aldaar dus) zg. Zoo geld in omloop.
Het gaat om een serie van 4 toegangspenningen die
resp. toegang voor 1, 2, 3 en 4 personen geven. Zij
tonen een dienovereenkomstige tekst op de
keerzijde en op de voorzijde resp. een Mantelbaviaan, een Woestijnvos, een Indische neushoorn
en een Okapi. De prijs zal resp. 1, 2, 3 en 4 maal
Bfr. 140.— bedragen. Het metaal waarin zij zijn
uitgevoerd is resp. roodkoper, nieuw zilver
(melchior), semilor en zilver. De graveur is Marcel
Mazy. Het aantal reeksen dat zal worden geslagen
wordt afhankelijk gesteld van de te ontvangen
bestellingen. De bedoeling is elk jaar een nieuwe
reeks te doen slaan. Een complete serie kost
Bfrs. 1400.— (ca ƒ 100,—). De penningen kunnen
te allen tijde gebruikt worden om daarmee de
toegang tot de dierentuin te betalen.

boeken en
tijdschriften

^^
^Z7

Pauselijke medailles
In de Sint Paulusabdij te Oosterhout (Hoogstraat
80, tel. 01620-23394) beschikt men over een uitgebreide collectie boeken en fotokopieën van
boeken en tijdschriftartikelen over pauselijke
medailles. Deze bibliotheek is voor belangstellenden toegankelijk; op aanvraag kunnen ook
exemplaren worden uitgeleend. Belangstellenden
kunnen zich voor inlichtingen en vragen voor
uitleen wenden tot pater J. A. M. van Balen.
Lijst van boeken, betreffende Pauselijke Medailles aanwezig in de bibliotheek van de St. Paulusabdij te
Oosterhout (N.Br.).
(Opgemaakt 29 juni 1976).
1. A descriptive catalogue of Papal Medals. (Originally
published in 1898 bij W. S. Lincoln) reprinted by
Spink and Son, London, 1962.

2. Molinet, Claudius du. - Historia summorum pontificum a Martino V. ad Innocentium XI. per eorum
Numismata ab anno MCCCCXVII ad ann.
MDCLXXVIIl. Lutetiae, Lud. Billaine, 1679.
3. Patrignani, Antonio. - Le medaglie di Gregorio
XVI. 1831-1846. Roma, Duval, 1929.
4. Trésor de numismatique et de glyptique; choix
historique des Médailles des Papes, depuis le milieu
du XVe siècle jusqu'a nos jours. Paris, Bureau du
Trésor etc., 1839,
5. Trésor de numismatique etc.; tome: Médailles
coulees et ciselées en Italië aux XVe et XVIe siècles.
Paris, Bureau du Trésor etc., 1834. (Hieruit alleen
gefotografeerd de tekst en afbeeldingen, die betrekking hebben op pauselijke medailles).
6. Patrignani, Antonio. - Le medaglie di Pio VII
(18(X)-1823). Pescara, N. Jecco, 1930.
7. Patrignani, Antonio. - Le medaglie di Pio VIII
(1829-1830). Catania, Filippini, 1933.
8. Naster, Paul. - Les médailles italiennes d'Adrien VI.
(deze vormen blz. 372-380 in: Scrinium Lovaniense,
mélanges historiques Étienne Van Cauwenbergh.
Gembloux, Duculot, 1961.
9. Venuti, Rudolphinus. - Numismata Romanorum
Ponlificum praestantiora a Martino V. ad Benedictum XIV. Romae, Faustus Amideus, 1744.
10. Bartolotti, Franco. - La medaglia annuale dei
Romani Pontifici da Paolo V. a Paolo VI 1605-1967. Rimini, Cosmi, 1967.
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11. Bartolotti, Franco. - Le medaglie pontificie di
massimo modulo da Pio IX a Pio XI. Rimini,
Bartolotti, 1971.
12. Bonanni, Philippus. - Numismata Pontificum
Romanorum quae a tempore Martini V. usque ad
annum M.DC. XCIX [...] prodiere; 2 tomi.
Romae, Dom. Ant. Herculis, 1699.
13. Rinaldi, Alfio. - Catalogo delle Medaglie Papali
annuali da Pio Vil a Paolo VI. Verona, Rinaldi,
1967.
14. Mazio, F. - Serie dei coni di medaglie pontificie da
Martino V fino a tutto il pontificato di Pio VII
esistenti nella pontificia zecca di Roma. Ristampa
anastatica. Bologna, Forni, 1973.
15. Collezione giè del Prof. Angelo Signorelli, IV parte:
monete e medaglie papali. (veiling-catalogus).
Roma, Santamaria, 1954.
16. Monnaies et médailles papales, collection
W. J. R. Dreesmann (veiling-catalogus). Amsterdam, Schulman, 1956.
17. Patrignani, Antonio. - Le medaglie pontificie da
Clemente XII. 1730. a Pio VI. 1799.; ristampa
dell'edizione di Bologna, 1939. Bologna, Forni,
1967.
18. Patrignani, Antonio. - Le Medaglie papali dal 1878
al 1939 da Leone XIII a Pio XI. Napoli, Istituto
della stampa, 1949.
19. Patrignani, Antonio. - Le medaglie di Pio IX.
BoUettino del circulo numismatico Napoletano,
t. 32/33 (1947-1948), pg. 3-32.
20. Patrignani, Antonio. Numismatica di Pio XI.
Estratto dalle Rassegna Numismatica, Anno
XXVIII, n. 3-4. Roma, Rassegna Numismatica,
[1931].
21. Patrignani, Antonio. - Aggiunte correzioni e note
alle medaglie di Pio VIL Roma, Rassegna Numismatica, XXXI (1934), pg. 121-135.
22. Patrignani, Antonio. - Le medaglie papali del
periodo neoclassico (1605-1799) prima parte: da
Paolo V (1605) a Clemente IX (1669). BoUettino del
circulo numismatico Napoletano, 1952 pg. 35-82.
23. Patrignani, Antonio. - Le medaglie papali del
periodo neoclassico (1605-1730) seconda parte: da
Clemente X (1670) a Benedetto XIII (1730).
BoUettino del circulo numismatico Napoletano,
1953; pg. 65-109.

24. Patrignani, Antonio. - Aggiunte correzioni e note
alle medaglie di Gregorio XVI (1831-1846). ChietiPescara, Jecco, 1929.
25. Patrignani, Antonio. - Le medaglie di Leone XII
(1823-1829). Catania, 1933.
26. Relazione della R. Zecca; 25 esercizi finanziari dal
TLuglio 1914 al 30 Giugno 1939. Roma, Instituto
poligrafico dello Stato, anno XIX. E.F. Appendice
N.3: la riproduzione delle medaglie della collezione
storica pontificia. pg. 253-386. (Hiervan bij ons
aanwezig: blz. 253-275 beschreven, biz. 276-386
gefotografeerd.)
27. Patrignani, Antonio. - Le medaglie delle Sedi
Vacanti Italia Numismatica, nr 7/8, V (1954).
28. Herdenkingstentoonstelling Paus Adrianus VI;
gedenkboek, catalogus. Utrecht, Centraal Museum,
28 sept. - 15 nov. 1959.
29. Hensen, A. H. L. - De beeltenis van Adrianus VI op
zijn medailles. Mededelingen Nederl. Hist. Genootschap te Rome, 1923.
30. Hensen, A. H. L. - De 25 gedenkpenningen van
Leo XIII. - De laatste gedenkpenning van Leo XIII.
35 blz. Toevoegsel bij 'De Katholiek', jrg. 1902.
30. Müntz, Eugene. - Histoire de l'art de la renaissance
en Italië; 3 tomes. Paris, 1889-1895.

Nieuw verschenen
Ivo Suetens
Bibliographie numismatique
Supplément: ordres et decorations
Brussel, 1977
= Cercle d'études numismatiques; travaux 8.
Verbetering van en aanvulling o p de in 1969
verschenen bibliografie over ridderorden en
decoraties.

Herdrukken
Austria Münzkatalog 1790. Vijfde druk. Wenen,
1978. Prijs ƒ 1 5 , — excl. BTW.
Uitgever: Rosner Verlag, Taborstrasse 49, A-1030
Wien, Oostenrijk.

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

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden o p verzoek toegezonden
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Zoekt u dit soort munten
SCHOTLAND
Charles I, 1625-1649
12 shillings, ongedateerd
Seaby 5564

13
ANNAM
Minh Mang, 1820-1840
Zilveren staafgeld, waarde 3 tien (11,6 gr)
Schroeder no 177

MAROKKO
Anoniem (tijd van Abd ar-Rahman ibn
Hisham, 1238-1276 AH = 1822-1859 AD)
Falus, geslagen te Rabat al-Fath in
1264 AH
Als Valentine 86

LUXEMBURG
Leopold II, 1790-1792
3 sols
Craig 17

NEDERLAND
Willem II, 1840-1849
Vz gulden
Schulman 530

Op verzoek zenden wij U gaarne onze prijslijsten

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
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JORDANIË:
'/4 Dinar 1977; cupronikkel; 0 34 mm; 17,1 gram.
Herdenkingsmunt op het 25-jarige regeringsjubileum van koning Hussein met op de voorzijde
de tempel van Petra. (Afb. 4)

Muntennieuws
ALGERIJE:
20 Centimes 1975; koper-nikkel-zink; 0 22 mm;
4 gram.
Nieuwe circulatiemunt, die op 13 december 1977
in omloop werd gebracht en die aan de derde fase
van de landbouwkundige revolutie is gewijd,
(afb. 1)
MONACO:
1 Centime 1977; cupronikkel; 0 15 mm; 1,6 gram,
5 Centimes 1977; koper-nikkel-aluminium;
0 17 mm; 2 gram.
Aanvulling op de huidige reeks circulatiemunten.
Afb. 5, 6)
DUITSLAND - BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1978; zilver 625/1000; 031 mm; 11,2
gram; oplage 8 miljoen stuks; muntplaats München. Herdenkingsmunt op de 100-ste
geboortedag van de politicus en drager van de
Nobelprijs voor de Vrede, Gustav Stresemann.
De munt werd ontworpen door Reinhart Heinsdorff, die o.a. ook het 2-Markstuk Conrad
Adenauer, het 1 O-Markstuk 2e type 1972
Olympische Spelen en het 5-Markstuk 1968
Raiffeisen ontwierp. (Afb. 2)

OOSTENRIJK:
100 Schilling 1978; zilver 640/1000; 036 mm;
24 gram; oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op het 700-jarige bestaan van
de stad Gmunden, die uitgegeven werd op 25 april
j.l. (Afb. 7)

HONDURAS:
10 Centavos 1976; met brons geplateerd staal; 0
26 mm; 6 gram.
Aanvulling op de nieuwe serie circulatiemunten
(zie ook 'De Beeldenaar' 3/1977, pag. 21). (Afb.
3)
PAKISTAN:
1 Roepia 1977; cupronikkel; 0 27,5 mm;
7,5 gram.
Nieuwe circulatiemunt ter herdenking van de 100ste geboortedag van de dichter en filosoof AUama
Mohammad Igbal. (Afb. 8)
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PORTUGAL:
25 Escudos 1977; cupronikkel; 0 26,25 mm; 9,5
gram.
Aanvulling op de bestaande reeks
circulatiemunten.
THAILAND:
5 Baht 1977; met cupronikkel geplateerd koper;
0 30 mm; 12 gram; oplage 5 miljoen stuks;
muntplaats Bangkok.
Herdenkingsmunt op de 50-ste verjaardag van
koning Phumiphol op 5 december 1977.
Bij de vervaardiging van de stempels werd een
foutje gemaakt. Een gering aantal van de totale
oplage draagt het foutieve opschrift 'SIAM
MINTRA' (afb. 9a), een andere uitdrukking voor
het 'PRATHET THAI', wat er had moeten staan.
(Afb. 9b)

B. A. SEABY L T D .

URUGUAY:
1 Cent 1977; aluminium; 0 18 mm; 1 gram;
oplage 70 miljoen stuks.
2 Cents 1977; aluminium; 0 20,5 mm; 1,5 gram;
oplage 100 miljoen stuks.
5 Cents 1977; aluminium; 0 22 mm; 2 gram;
oplage 80 miljoen stuks.
Muntplaats: Santiago (Chili). Aanvulling op de
nieuwe reeks circulatiemunten (zie ook 'De
Beeldenaar' 1/1977 en 7/1977)

VIETNAM:
1 Xu z.j.; aluminium; 0 19,5 mm; 0,85 gram.
2 Xu 1975 aluminium; 0 21 mm; 1 gram.
Aanvulling op de serie nieuwe circulatiemunten.
De uitgifte van de stukken van 5 Xu en 1 Dong
werd reeds in 'De Beeldenaar' 10/1977
aangekondigd.

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

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.
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verenigings r^
nieuws
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Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de
voorafgaande maand, scKriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 072120041. Postgiro 96820.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten bevindt zich in nr. 1, blz.
25 en 26.

Numismatische kringen
Hoogeveen
13 sept. 1978: bijeenkomst.
II okt. 1978: lezing door Prof. Dr H. Enno van Gelder.
8 nov. en 13 dec. 1978: bijeenkomsten.
Zwolle
Numismatische Kring 'De Duit', secr. W. Loos
18 september (ev. met veiling), 20 november en 18
december: ruilavonden.
Veiling van eigen munten op 16 oktober.
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Inteken-mogelijkheid op de A. Roland Holstpenning
De Roland Holst-penning is uitsluitend voor leden
van de Vereniging voor Penningkunst verkrijgbaar.
De prijs van deze gegoten penning, diam. 93 m m ,
bedraagt ƒ 2 0 0 , — .
Tot en met 3 T juli 1978 geldt een speciale
intekenprijs van ƒ 1 5 0 , — .
U kunt de penning bestellen bij het Secretariaat
van de Ver. voor Penningkunst, v. d. Meystraat
1, 1815 G P Alkmaar.
De levertijd van de penning kan enige m a a n d e n
bedragen. Na opgave van uw bestelling ontvangt u
kort voor de toezending van de penning een
bericht en een betalingsverzoek; na betaling volgt
d a n o m g a a n d toezending van de penning.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags gesloten
OOSTEINDE 161
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TELEFOON 05499-1322

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

Vraag 23: Kunt u mij het adres geven van de Vereniging
van verzamelaars van gewichten?

Nr. 1 gedateerd *A
O (299Saka = 377 AD)
Randschrift begint op 3 uur positie.

Antwoord: De Vereniging van Verzamelaars van maten
en gewichten is te bereiken via haar secretaris de heer
Ch. J. Valent, Aristotelesstraat 26, 1064 LD Amsterdam.
Tel. 020-132819. De vereniging geeft 4 maal per jaar het
blad 'Meten & wegen' uit, dat is inbegrepen in de
contributie van f21,50 per jaar. (Te betalen op postgiro
3431165 t.n.v. de penningmeester Ver. v. Verz. v. Maten
en Gewichten te Bergen NH.)

Nr. 2gedateerd'^
® J (294Saka = 372 AD)
Randschrift begint op 10 uur positie.

Vraag 24: Onlangs ontving ik van een vriend een muntje
uit India. Ik heb alle boeken, die ik heb kunnen vinden,
nagekeken, maar kan desondanks niets over dit muntje
vinden. Door de dikte was een goed afkrassel niet te
maken, vandaar dat ik u bijgaand een tekening stuur en
een afkrassel van de keerzijde die minder relief heeft. De
munt is van zilver. Kunt u mij een antwoord geven op
mijn vragen zoals: waar werd hij geslagen, door wie,
wanneer en wat staat er op de keerzijde?

Antwoord: De munt is een zilveren drachme, geslagen
door Swami Rudrasena, zoon van Swami Rudradaman
die omstreeks AD 348 tot 390 regeerde over een gebied
dat te vergelijken is met de huidige deelstaat Gujerat in
het westen van India.
De Sanskriet inscriptie in Brahmi karakters op de
keerzijde luidt: 'Rajna Mahakshatrapasa Swami
Rudradamanaputrasa Rajna Mahakshatrapasa Swami
Rudrasenasa', hetgeen zoveel betekent als: - Raja
Grootsatraap Swami Rudrasena zoon van Raja
Grootsatraap Rudradaman -.

Nr. 3 gedateerd J.
SiJ (286 Saka = 362 AD)
Randschrift begint op 3 uur positie.
Nr. 4 gedateerd J. w = (292 Saka = 370 AD)
Randschrift begint op 3 uur positie.
Nr. 5 gedateerd Jl ® J (297 Saka = 375 AD)
Randschrift begint op 9 uur positie.

Gujerat kwam omstreeks 25 AD onder 't gezag van de
Indo-Partische vorst Gondophares (AD 20-ca. 55).
Uit het huwelijk van Gondophares' zuster met een
plaatselijke Saurastrase hoogwaardigheidsbekleder,
Bagaphanes van de Kshaharata familie, werd Ladhana
geboren die later door Gondophares tot Gouverneur over
Saurastra, het Kathiawar schiereiland in Gujerat, werd
benoemd (AD 45-60).
Leden van de Kshaharata familie waren aanvankelijk
satrapen onder de Indo-Parthen doch in AD 78 namen
zij de macht in eigen handen.
Deze beëindiging van de westelijke Indo-Partische of
vreemde ( = Saka) overheersing was het begin van een
nieuwe jaartelling n.l.: de Saka Era.
Hun aanvankelijke funktie als Satrapen onder de
Indo-Parthen wordt nu als een vorstelijke titel opgevat
en als zodanig op de munten vermeld. B.v. Kshatrapa
( = satraap) of Mahakshatrapa (Groot satraap) zodat
deze dynastie bekend wordt als die van de westelijke
Kshatrapen of Satrapen.
Met uitzondering van de begin periode worden vanaf
AD 130 tot het einde van de dynastie in ca. 390 AD
munten geslagen met aan de voorzijde het borstbeeld van
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de vorst en op de keerzijde een Sanskriet randschrift in
Brahmi karakters.
Deze munten zijn gebaseerd op het Indo-Partische
prototype dat op zich weer herleid is van het
Indo-Griekse muntstelsel.
Gewicht (Attische drachme van ca. 2,20 gram) zowel als
benaming (drachme) zijn indirect van het Indo-Griekse
muntstelsel afgeleid.
De relatie met de Indo-Griekse munten blijkt eveneens
uit een nietszeggend randschrift van rudimentaire
Griekse karakters rond het borstbeeld.
Na AD 180 ( = Saka 102) wordt links van het borstbeeld
de datum weergegeven in Brahmi cijfers. Deze jaartallen
worden op de zelfde wijze als Romeinse getallen geschreven, n.l. eerst de honderd tallen dan de tientallen gevolgd
door de eenheden.
b.v. ' ^
1
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verminkt weergegeven, hetgeen voor de ontcijfering van
het randschrift soms een probleem kan opleveren.
Het randschrift op deze munten is van bijzonder belang
daar het niet alleen de naam en titel van de vorst weergeeft doch eveneens de naam en titel van z'n vader of
hel familielid waarvan hij de opvolger is.
De betreffende munt als in de aanhef vermeld werd
geslagen door Swami Rudrasena, zoon van Rudradaman.
Zijn relatie met voorgaande vorsten is niet met zekerheid
vast te stellen en hij behoort waarschijnlijk tot een
andere dan Ksharata of Kardamaka famiUe waartoe
nagenoeg alle vorsten behoorden.
De vroegst bekende munt van deze vorst is gedateerd
Saka 270 ( = 348 AD). Rudrasena regeerde tot ca. Saka
312 ( = 390 AD).
Enkele van z'n verwanten sloegen eveneens munten
gedurende deze periode.
Aan het rijk van de Westelijke Satrapen kwam in de loop
van de volgende paar jaar een einde toen het gebied door
Chandra Gupta II (AD 380-414) werd ingelijfd in het
Gupta Keizerrijk van Patalliputra (Patna).
Het plaatselijke munttype, echter, werd ook onder de
Gupta's in dit gebied gecontinueerd.

®
Literatuur

Helaas valt de datum vaak buiten het veld van het muntplaatje. Ook het cirkelvormige randschrift is vaak

verwijzing.

- British Museum Catalogue: Coins of the Andra
Dynasty, The Western Ksatrapas, The Traikutaka
Dynasty and the 'Bodhi' Dynasty. E. J. Rapson, 1967
(repr.). (Pag. 179-188, Plate XVII).
- Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage: Volume 9.
Greeks, Sakas and their contemporaries in Central and
Southern India. Michael Mitchener, 1976. (Pag. 849,
Type 1301).
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Ceylon 1796-1948:
munten uit de Britse periode
Robert Egeter van Kuyk

1. Inleiding
'... en gelast hierbij alle Bevelhebbers en Gouverneurs civiel en
militair van alle Forten, Kastelen, Garnizoenen, Havens,
Nederzettingen, Plantagiën en Koloniën behorende tot de StatenGeneraal, alsmede alle Admiraals en Commandanten over schepen
behorende tot dezelfde, en beveel hen bij dezen dat zij terstond
genoemde Forten, Kastelen, Garnizoenen, Havens, Nederzettingen,
Plantagiën en Koloniën aan de Koning van Groot-Brittannië ...'
schreef Prins Willem V nadat hij vluchtende voor de legers van het
revolutionaire Frankrijk in 1795 uit de Republiek in Engeland was
aangekomen. Het duurde enige tijd eer het decreet in Azië was
aangekomen, en daar werd het niet direct of algemeen aanvaard. De
Heer van Angelbeeck, Gouverneur van Ceylon en onderhorigheden
voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie, kan zich evenwel
moeilijk verenigen met een politiek, waarbij Nederlandse bezittingen
aan Engeland werden overgedragen, ook al gebeurde dat om te
voorkomen dat ze in Franse handen zouden vallen.
En zo werden de Hollanders, die in 1640-1650 de Portugezen van
het eiland verdreven hadden, op hun beurt door de Engelsen
verjaagd. Zo moesten Engelse troepen het beleg slaan voor
Colombo en zelfs toen kon het fort in februari 1796 slechts worden
ingenomen door verraad van een regiment huurlingen in
Nederlandse dienst.
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De financiële situatie van Ceylon was onder
Nederlands bestuur de laatste jaren slecht geworden, zelfs zodanig dat de circulatie van geld al
enige tijd beperkt was tot koperen stuivers en
kredietbrieven. In eerste instantie besloot de East
India Company het Nederlandse muntstelsel te
handhaven naast de andere, want tot 1802 vindt
men dat boek gehouden wordt in rijksdaalders,
pagoden van Madras en Ceylonese fanams. Pas
wanneer Ceylon in 1802 rechtstreeks onder het
Ministerie van Koloniën ressorteert, mogen
bedragen alleen worden berekend in rijksdaalders,
waarbij Rd 1 gelijk is aan ƒ3 ofwel 12 fanam, 48
stuivers of 192 duiten. Hierbij moet worden
opgemerkt, dat de rijksdaalder tot de aanmunting
van de eerste stukken in 1803 een rekeneenheid is
gebleven, zoals dat trouwens gedurende de laatste
jaren van het Nederlandse bewind al het geval was
geweest.
Overigens moet men niet denken, dat er na 1802
een volmaakte eenheid heerste op monetair gebied.
Gedurende de gehele Engelse periode is Ceylon
beschouwd als een kolonie, welke toch niet
helemaal van dezelfde importantie was als
Brits-lndië, een houding die ook bleek uit de
geschiedenis van de muntslag voor Ceylon. In
ieder geval werd gedurende het grootste deel van
de 19e eeuw al dan niet officieel toegestaan, dat
ook andere munten in circulatie bleven. Een
daarvan was de Sinhala panama, ofwel de fanam
geslagen in het Koninkrijk Kandy dat tot 1815
bleef bestaan.

Sinhala panama

2 + 3. Rijksdaalders en stuivers (1801-1825)
Het Koninklijk Penningkabinet heeft met de
Collectie Gorter wat Srilanka betreft de beschikking gekregen over een welhaast volledige collectie
'Engelse koloniaal', welke begint met de bekende
oHfantsmunten en eindigt met de laatste munten
van Koning George VI. De ohfant, in de koloniale
tijd het zinnebeeld van Ceylon zoals de pauw dat
was van Burma, kwam al op de eerste munten
voor, die in 1801 in Ceylon zelf werden geslagen in
koper. Deze munten hadden waarden van 1, 2 en 4
stuivers, hetgeen op de munt werd aangegeven als
48, 24 en 12 (e deel van een rijksdaalder). In 1803
kwamen de eerste zilveren munten van 48 en 24
stuivers, ofwel Rd 1 en Rd Vi, gevolgd door de
dubbele rijksdaalder in 1808.
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Omschrijving (afb. 1)
V. Naar links lopende ohfant, waaronder de
datum, binnen een parelrand.
A K. Waarde-aanduiding in het midden,
vervolgens
B
een parelrand en de tekst CEYLON
GOVERNMENT.
De kleinste zilveren munt, fanam geheten en
gewaardeerd op l/12e rijksdaalder, was evenals de
kleinste koperen munt of quarter pice (kwart duit)
van een afwijkend ontwerp.

c fil

Omschrijving (afb. 2)
(fanam)
V. In het midden een eenvoudige cirkel,
C
waaromheen het woord FANAM.
K. Idem, met als tekst TOKEN.
('/2 duit)
V. In het midden een streep. Erboven de letters
C.G., eronder de datum.
D K. Binnen een dubbele cirkel de waarde aangegeven als PI '/4 CE.
De lokale munten zijn tot 1811 geslagen onder
contract met particulieren, want eerst in dat jaar
werd een centrale munt opgericht, die wegens
slechte bedrijfsresultaten al in 1816 gesloten moest
worden. De munten, die kenbaar zijn aan grove
afwerking en grote dikte, zijn alle te Colombo
geslagen; in 1803 werd echter een contract gesloten
met een particuher te Jaffna, en men neemt
algemeen aan dat de munten uit Jaffna kenbaar
zijn aan een naar rechts lopende olifant. Men
neemt aan, dat de particuliere munten hun werk
gestaakt hebben toen de centrale munt het zijne

begon, maar aangezien de munten niet van elkaar
verschillen en documentatie ontbreekt heeft men
geen volledige zekerheid hierover. Hetzelfde geldt
voor de munten die, naar men aanneemt, te
Jaffna geslagen zijn.
Toen in 1816 de aanmunting van de centrale Munt
werd gestopt ontstond een groot gebrek aan
munten, zodat men moest overgaan tot de invoer
van zilveren rupees uit Madras. Deze stukken van
1 en Vi rupee werden gewaardeerd op Rd 1 1/3 en
4 fanam; ze werden voor circulatie in Ceylon
gewaarmerkt met een klop in de vorm van een
kroon.

Vu Madras rupee

Hoewel de onder contract en later bij de centrale
Munt geslagen munten nog in Ceylon circuleerden,
werden er op verzoek van de Gouverneur ook bij
de Soho Mint te Birmingham munten voor de
kolonie geslagen. De stukken van Vt, Vi, 1 en
2 stuivers van het type 1802 zijn geheel gelijk aan
de munten die al op Ceylon circuleerden, maar wel
in een aanzienlijk betere uitvoering. Pas in 1815
werden zilveren munten van Rd 1 en 2 geslagen,
alsmede stukken van Vi en 1 stuiver, en met deze
nieuwe serie werd 'CEYLON GOVERNMENT'
vervangen door de beeldenaar van Koning
George III. Deze 'Engelse' munten zijn geslagen
van 1802 tot 1825.

Omschrijving (afb. 4)
(type 1802)
A
Zie de omschrijving bij afbeelding 2.
(type 1815)
V. Beeldenaar van de koning, naar rechts of
links.
B K. Naar links lopende olifant volgens het
C
oude type. Met Koning George IV komt de
olifant in een open eikenkrans. Erboven
CEYLON; eronder de waarde. Datum
onder de krans.
4. Het Engelse stelsel
In het kader van de gelijkschakeling der koloniale
muntsoorten werd op 23 maart 1825 een Order-inCouncil uitgevaardigd, waarbij het Ceylonese
muntstelsel, dat tot dan op het Nederlandse was
geënt vervangen werd door een stelsel op basis van
het pond sterling, dat zelf evenwel altijd een rekeneenheid is gebleven en dus nooit speciaal voor
Ceylon is aangemunt. De rijksdaalder werd nu
gelijkgesteld aan £ -/1/16, terwijl de koperen
fanam op 1 Vi P. werd gewaardeerd. In feite zijn
slechts twee munten voor Ceylon geslagen - de
halve en de kwart farthing - die in 1842 hun
Ceylonese karakter verloren, omdat ze voor het
gehele Koninkrijk geldig werden verklaard.
5. Rupees en centen (1869-1948)
Zoals wel meer voorkwam bleek de financiële
toestand van Ceylon zo moeilijk en afhankelijk
van Brits-Indië, dat allengs de Indische munten de
eigen Ceylonese vervingen. In 1836 legde men zich
neer bij deze situatie, en werd de Indische rupee
formeel erkend als munteenheid van de kolonie
met een waarde van Rs 1 = --/l/l.
Niettemin
bleven de oude rijksdaalders, stuivers, fanams,
pagodes, duiten en farthings circuleren, hetgeen
niet veel bijdroeg tot de overzichtelijkheid. Toch
liet men deze schemerige situatie lang voortduren,
want eerst op 18 juni 1869 werd een Order-inCouncil uitgevaardigd waarbij enerzijds de
Indische rupee met de Indische zilveren munten
van mindere waarde op Ceylon werden erkend,
terwijl er ditmaal te Calcutta speciale koperen
munten voor de kolonie werden geslagen. In de
praktijk bleek deze oplossing evenwel minder
briljant dan men gehoopt had, en daarom werd
dan eindelijk op 9 februari 1892 het muntstelsel
ingevoerd dat ook heden ten dage nog grotendeels
is gehandhaafd. Rekeneenheid bleef tot 1948 de
Indische rupee* (bij de Onafhankelijkheid vervangen door CyRs of Ceylonese rupee), maar deze
werd onderverdeeld in (Ceylonese) munten van 10,
* Let wel: de Indische rupee was (tot 1957) verdeeld in 16
anna's van elk 4 pice; op Ceylon werd de rupee al in 1869
verdeeld in 100 cents.
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25 en 50 cents in zilver, en van !4, Vi, \ en 5 cents
in koper. In 1909 werd de !4 cent ingetrokken en
de grote koperen stuiver, die doet denken aan de
2'/2 cents of 'gobang' van Nederlands-Indië, werd
vervangen door de bekende vierkante stuiver met
afgeronde hoeken. De koperen cent werd in 1942
vervangen door de bronzen, en het volgende jaar
werden alle zilveren munten vervangen door
munten in kupro-nikkel. Tenslotte dan werd in
1945 het 2 cents-stuk ingevoerd, dat samen met de
10 cents in een nieuw ontwerp kwam.
Omschrijving (afb. 5)
(type 1870)
A V. Beeldenaar van de koningin, met naam en
titels in randschrift.
K. In het midden een palmboom met rechts de
waarde in Tamil en links in Sinhala. Daaromheen een parelrand met randschrift
CEYLON - CENTS en datum.
(type 1892)
B V. Beeldenaar van de koningin, met naam en
titels in randschrift.
K. In het midden de waarde-aanduiding, die
gescheiden wordt door een palm. Op een
lint boven de palm CEYLON; onder de
palm de datum en tenslotte links de waarde
in Tamil en rechts in Sinhala.
(stuiver 1909)
C V. Gekroond hoofd van de koning met rand-

schrift
KING AND EMPEROR.
K. In het midden een grote 5, waarboven
CEYLON en waaronder de datum, met
links de waarde in Sinhala en rechts in
Tamil.
(stuiver 1912)
D V. Idem, met gewijzigd randschrift
KING AND EMPEROR OF
INDIA.
K. Idem.
(10 ets. en 2 ets. 1944)
E V. Zie boven.
K. De cijfers 10 en 2 groot geschreven met
daarover heen CENTS. Bovenaan
CEYLON, onderaan de datum, links
waarde in Sinhala en rechts in Tamil.
(type 1948)
F V. Gekroond hoofd van de koning met randschrift KING GEORGE THE SIXTH.
K. Tussen twee palmtakken het waardecijfer
en de waarde in Sinhala en Tamil. Erboven
de datum, gescheiden door een kroon.
Eronder CEYLON.
Noot.
Nederlands stelsel:
4 duiten
=
4 stuivers
=
12 fanam
=
4 rijksdaalders =

1 stuiver
1 fanam
1 rijksdaalder
1 pagode van Madras

D
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De Piet Heyn-daalder
Toen in 1629 Piet Heyn naar Amsterdam terugkeerde na de verovering van de
Spaanse zilvervloot, werden de buitgemaakte kostbaarheden opgeborgen in de kelders van het West-Indisch Huis aan de Haarlemmerstraat. Die fraai gewelfde kelders
bestaan nog, met de daarboven gelegen zalen waar de 'Heren Negentien' o.m. het
besluit namen tot stichting van de stad Nieuw Amsterdam, sinds 1664 New York geheten. Het gebouw heeft vele bestemmingen gehad, het diende als logement, als
Wees- en bejaardentehuis en als magazijn van een textielgroothandel totdat het in
1975 door een zware brand werd getroffen. Een jaar later werd het aangekocht door
de 'Stichting Het West-Indisch Huis' die de restauratie heeft ondernomen.
Als onderdeel van de daarvoor nodige inzamelingsacties sloeg 's Rijks Munt te
Utrecht in opdracht van de stichting een fraaie penning in 900/1000 zilver, diameter
38 mm, het formaat van de voor-oorlogse rijksdaalder.
Vóór- en keerzijde tonen de 17de eeuwse zegels van de stad Nieuw Amsterdam, en
van de kolonie Nieuw Nederland, de huidige Hudson Valley. Ter herinnering aan de
historische gebeurtenis van de zilvervloot draagt deze penning de naam 'PIET
HEYN-DAALDER'. De Piet Heyn-daalder wordt als aandenken aan ieder toegezonden die de inzameling steunt met een gift van minstens / 2 0 0 , —. De Piet Heyndaalder wordt afgeleverd in een verzorgd étui, vergezeld van een klein drukwerkje
dat allerlei bijzonderheden bevat over de uitgave.
Na ontvangst van uw gift op rekening nr. 54.02.80.127 bij de ABN-bank in de
Vijzelstraat in Amsterdam, of op postgiro 15.3.79, beide ten name van de Stichting
Het West-Indisch Huis met vermelding van 'gift voor de restauratie' wordt u de penning toegezonden indien het bedrag / 2 0 0 , — of hoger is.
Mede omdat de stichting bij beschikking van de Inspecteur der Registratie en Successie d.d. 10 mei 1978 nr. 7804 gerangschikt is onder de instellingen van algemeen
nut, wordt aan alle schenkers tevens een ontvangstbewijs gezonden. Giften boven
f MO,— of 1 % van het onzuiver inkomen zijn fiscaal aftrekbaar tot een maximum
van 10% van het onzuiver inkomen.

/n geen verzameling mag de Piet l-leyn-daalder ontbre/<en.

Kopergeld
van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
10. De Series met Africa en Carthago
A. Algemene gegevens
De in Noord Afrika gelegen muntplaats Carthago
neemt in een aantal gevallen een uitzonderingspositie in, hetgeen blijkt uit de beeldenaars en
teksten van sommige muntseries. Dit kwam al tot
uitdrukking in de beschrijving van de munten van
de Tempelserie bij de vervanging van Roma door
Carthago in de tempel alsmede de corresponderende tekstwijziging. De munt van Carthago werd
pas in 296 geopend toen de militaire aktiviteiten
van Maximianus Herculius dat nodig maakten.
Een groep verbonden Moorse stammen (de
Quinquegentiani) was de grenzen overgetrokken
en bedreigde de gehele provincie. De succesvolle
veldtocht van genoemde keizer (zie ook hetgeen
hierover werd gezegd bij de bespreking van de
Fortunaserie) maakte een eind aan deze
bedreiging. De munten geslagen om de soldaten te
betalen onderstrepen dit duidelijk. Opvallend is
dat deze niet de toen gebruikelijke Genius
afbeelding hebben maar typerend zijn voor stad
en gewest. (Carthago en Africa). Genius munten
zijn in Carthago nooit geslagen.
Als in een latere periode Maxentius na zijn
succesvolle rebellie ook in Carthago aan de macht
komt wordt diens boodschap vervat in de dan ook
in Carthago geslagen Tempelmunten nog eens op
specifiek Afrikaanse wijze onderstreept door een
nieuwe tekst op de stukken van de Africa serie.
Er vallen in feite drie verschillende emissies te
onderkennen nl.
1. De uitgiften tijdens en na de veldtocht van
Maximianus, lopend van 296-306 bestaande uit
zowel Africa als Carthagomunten.
2. De Africamunten uitgegeven onder Maxentius
in 306/307.
3. De Africa en Carthago munten van Alexander
van 308 e.v.
De variatie in deze series is betrekkelijk gering. De
stukken voor 308 wegen 8/2 tot lO'/i gram en
zouden derhalve als niet gereduceerd bestempeld
kunnen worden. Mogelijk is de eerste reductie in
het geheel niet tot deze muntplaats
doorgedrongen. De munten van Alexander wegen
4 tot 6 '/4 gram en vallen in de periode na de 3e
reductie.
De R.I.C. onderscheidt 57 typen, inclusief
ateheronderscheidingen wordt dit 59. Slechts van
I
2 typen zijn (elk twee) ateliertekens bekend, die
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aan dezelfde keizer waren toegewezen.
B. De muntplaats
Zoals hierboven reeds gezegd zijn de betrokken
series uitsluitend in Carthago geslagen en wel in 4
ateliers die elk aan één der Tetrarchen waren
toegewezen. De atelier onderscheidingen zijn
alternatief of A, B, f en A of P, S, T en Q. In één
enkel geval komen zelfs beide tegelijk op de
munten voor in 297, waarbij eerstgenoemde in het
veld en laatstgenoemde in de afsnede staat.
De Africa stukken zijn geslagen in 296-298 en
hebben alleen betrekking op de eerste Tetrarchie.
Zij zijn alle in de afsnede PK gemerkt en
bestrijken 5 slagperioden te onderscheiden via
verschillen in de portretten (grote of kleine
hoofden) alsmede verschillende atelieraanduiding
of plaatsing daarvan. Opvallend is dat de twee
takken in de Tetrarchie, die van Jupiter
(Diocletianus, Galerius en hun opvolgers) soms
met een I (lovi) en die van Hercules (Maximianus,
Constantius I en hun opvolgers) soms met een H
op hun munten gekarakteriseerd worden.
De tweede Africa serie is in 306/307 geslagen in 4
ateliers A, B, f en A, over 2 slagperioden, waarvan
de eerste in het veld links H en rechts ER heeft
staan en de tweede resp. SE en F.
De in 308 geslagen munten van Alexander zijn alle
PK gemerkt.
De Carthago serie is geslagen van 298-306 in 4
ateliers A, B, f en A, over 7 slagperioden, te
onderscheiden, door tekstwijziging op de keerzijde
(in de 2e periode), portretvariatie (zie boven) en
voorts door titelwijziging en verdwijnen of
verschijnen van vorsten als gevolg van de mutaties
in de Tetrarchie.
Dit type is onder Maxentius niet gecontinueerd
maar wel weer geslagen onder Alexander en dan
eveneens PK gemerkt.
De muntplaatsaanduiding PK die wel voorkomt
op de eerste Africaserie werd gezien het feit dat
de Carthagomunten al in beeldenaar en tekst op
Carthago wezen daar als kennelijk overbodig niet
meer aan toegevoegd.
Opvallend is dat de aanduiding I en H in de
laatste emissie zijn omgedraaid zodat Maxentius
de hogere I aanduiding krijgt (beter gezegd zich
aanmeet) en alle anderen de lager geplaatste H.
C. De Voorzijde
Alle portretten in deze serie zijn van het
oorspronkelijke type 'Hoofd met lauwerkrans
naar rechts'. Bij de teksten is de opeenvolgende
titulatuur van Maxentius interessant. Voor zijn
coupe luidt die gewoon NOB CAES (Carthagoserie) derhalve de gewoonlijke caesarsaanduiding,
daarna als zijn vader terugkomt in de Tetrarchie
als Senior Augustus is men kennelijk niet zeker

over de positie van Maxentius en krijgt hij (Africa
serie) eerst de wat hogere titel PRINC INVICT
(onoverwinnelijke prins of vorst) en pas daarna
het voor Augusti gangbare P.F.AUG.
De spreiding van de munten over de vorsten is als
volgt:
Africa
Diocletianus
Maximianus
id.
Constantius 1
id.
Galerius
id.
Severus 11
id.
Maximinus II
Constantinus I
Maxentius
id.
id.
Alexander
Totaal

Aug.

,,
Sen. Aug.
Caes.
Aug.
Caes.
Aug.
Caes.
Aug.
Caes.

,,
,,
Princ.
Aug.

»

AUCTA vervangen door FEL. Deze teksten
memoreren de voorspoedige bevrijding of redding
van Carthago door Maximianus.

Carthago

5
5
2
5

4
4

4
1
4
3
I
1
3
2
1

5

-

2

2
3
1

-

30

29

2. Maximinus II als Caesar.
Staande Carthago, 4e atelier, I in het veld.
De Alexander munten demonstreren zijn oppositie
tegen Maxentius, die z.i. de stad Rome tegen haar
zin beheerst met INVICTA ROMA FELIX
KARTHAGO.

1

D. De Keerzijde
De Africa-series tonen Africa staand van voren,
het hoofd naar links, gedekt met een hoofdtooi
van Olifantshuid, met een standaard in de rechteren een Olifantsslagtand in de linkerhand. Links
onder een leeuw die een stier slaat. De eerste serie
heeft als tekst FELIX ADVENT AUGG NN
ofwel de gelukkige komst van de keizers, doelend
op de komst van Maximianus en diens succesvol
optreden tegen de Moren. De tweede serie heeft
als tekst CONSERVATOR AFRICA SUAE een
Afrikaanse tegenhanger van de tekst op de ook in
Carthago verschenen Tempelmunten. De munten
van Alexander dragen de tekst AFRICA AUG N
aangevend dat hij de heerser is van het Afrikaanse
deel van het Rijk.

3. Constantius I als Caesar.
Staande Africa, 3e atelier.
De letters I (lovi) komen voor op munten van
Diocletianus, Galerius en Maximinus II alsmede
ten onrechte op die van Maxentius uit de laatste
slagperiode.

4. Constantius I als Caesar.
Staande Africa, 3e atelier.

/. Constantinus I als Caesar.
Staande Carthago, ie atelier, H in het veld.
De Carthago-serie toont Carthago staand van
voren, het hoofd naar links, gekleed in een lang
gewaad en met vruchten in beide handen. In de
eerste slagperiode luidt de tekst SALVIS AUGG
ET CAESS AUCTA KART daarna wordt

5. Diocletianus als Augustus.
Staande Carthago, Ie atelier.
9

De letters H komen voor op munten van
Maximianus, Constantius I, Severus II,
Constantinus I en ten onrechte (in de laatste
slagperiode) op die van Galerius en Maximinus II.
E. Zeldzaamheid en Slotopmerkingen
De munten van deze series komen in het algemeen
Africa serie
Diocletianus
Maximianus
Constantius I
Galerius
Maximianus
Maxentius
id.
Constantinus I
Alexander

Aug

,,
Caes

,,
Sen. Aug
Princ
Aug
Caes
Aug

30

Totaal
Carthago serie
Diocletianus
Maximianus
Constantius I
id.
Galerius
id.
Severus II
id.
Maximinus 11
Constantinus I
Maxentius
Alexander

Totaal
5
5
5
5
2
2
3
2
1

Aug

,,
Caes
Aug
Caes
Aug
Caes
Aug
Caes

,,
,,
Aug

Totaal

C2

z

Totaal
4
4
4
1
4
3
1
1
3
2
1
1

C2

29

4

c

4
3
3
2

S

R

.

_6

C
1
1
1

S
3
3
3

1

3
1

_
—

"
5

16

J.

;?

R2

R3

R4

-

-

-

-

.

_

_
-

_
-

1

1
1

-

A. Algemene gegevens
Munten met de afbeelding van Concordia, die de
eendracht symboliseert, zijn door de eeuwen heen
steeds weer onder tal van keizers geslagen. Al
eerder in deze artikelenreeks zijn munten
besproken die de tekst Concordia militum droegen
(zie de late Antoniniani). De hier te bespreken
reeks toont op de keerzijde Concordia zelf en
onderstreept dit symbool via de toegevoegde tekst.
Gedurende de turbulente geschiedenis van de
Tetrarchiën is er herhaaldelijk aanleiding geweest
om eensgezindheid te onderstrepen of althans te
suggereren en een enkele maal werd dat ook
gedaan via de emissies van Folies. Het is echter
niet steeds duidelijk wat nu precies onderstreept
werd.
Er vallen 3 emissies te onderscheiden nl.
I. Een kortdurende uitgifte van 305/307 bij het
begin van de 2e Tetrarchie die mogelijk wil
zeggen dat de eendracht bij het nieuwe

—

J

1
1
1
1

R4

2

1
1

12

R3

.
-

1

2
1

•

R2

_

_
-

-

11. De Series met Concordia
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nog regelmatig voor. Een aantal echter zoals die
van Alexander en enkele stukken van Galerius
zijn zeldzaam. De tweede Africa serie is tamelijk
schaars.
De verdeling der stukken naar zeldzaamheidsgraad
volgens de R.I.C. is als volgt:

J

:
;
"
—

"
—

:
"
1

viermanschap even groot is als die bij de
voorgangers.
2. Een eveneens korte uitgifte van 310/312
speciaal van Constantinus I die plaats vindt in
de periode voor de grote aanval op
Maxentius, zodat velerlei uitleg tot de
mogelijkheden behoort, van twijfel tot
misleiding toe.
3. Een zeer kleine emissie in 317 van de Licinii
waarvan in het geheel niets over achter
liggende motivering te zeggen valt.
Het aantal betrokken muntplaatsen is in totaal
slechts 4, zodat duidelijk van locale uitgiften kan
worden gesproken. De stukken van de eerste reeks
wegen 8-11 gram en kunnen als niet gereduceerd
beschouwd worden. Die van de tweede wegen iVt4Vi gram (3e reductie). Het gewicht van de
stukken van de derde groep wordt niet vermeld in
de R.I.C. gezien het moment van uitgifte zal dit
waarschijnlijk ca. 3 gram zijn (5e reductie).
In totaal vermeldt de R.I.C. de volgende aantallen
typen (tussen haakjes inclusief atelier

waaronder één met consulaire mantel, hetgeen
slaat op het 2e consulschap van Constantinus in
312. 7 typen hebben het borstbeeld naar rechts en
8 naar links.

vermeldingen, indien aanwezig):
Ie reeks 12 (25)
2e reeks 15
3e reeks 3
B. De muntplaatsen
De stukken van de eerste reeks zijn geslagen in
Siscia en Alexandria. In Siscia van 305/307 over 2
slagperioden, eerst gemerkt VI rechts in het veld
en de atelierletter na SIS in de afsnede en later VI
links in het veld de atelier letter rechts in het veld
en SIS in de afsnede. Er waren 3 ateliers A, B en V.
Uit de tweede periode zijn geen stukken bekend
van atelier A.
In Alexandria werd geslagen gedurende één
periode (305/306) in 4 ateliers A, B, T en A. De
stukken hebben ALE in de afsnede en in het veld
links S en rechts P + de atelierletter.
De tweede reeks is alleen in Londinium geslagen
van 310/312 in de periode waarin PLN in de
afsnede stond en rechts in het veld een ster werd
geplaatst.
Tenslotte werden in 317 enkele stukken in Aquilea
geslagen die AQS in de afsnede hebben. Van de 3
toen bestaande ateliers (F, S en T) is blijkbaar
alleen S bij deze uitgifte betrokken geweest.

"^-JMS^-^
1. Severus II als Augustus.
Siscia, 3e atelier, III in het veld.
CONCORDIA IMPERII.

2. Constantinus I als Augustus.
Londinium, CONCORD MILT.
Ook de stukken van de derde reeks tonen
borstbeelden naar rechts die alle drie verschillend
zijn.
De teksten bieden geen belangwekkende
uitzonderingen.

C. De Voorzijde
De stukken van de eerste reeks hebben alle de
oorspronkelijke portretvorm 'Hoofd met
lauwerkrans naar rechts'. Die van Londinium
tonen een grote variatie van borstbeelden.
De verdeling over de vorsten is als volgt:

Siscia
Severus II
id
Maximinus II
Constantinus I
Licinius I
Licinius II

Caes
Aug
Caes
Aug
Aug
Caes

Ie reeks
Alexandria

2e reeks
Londinium

3e reeks
Aquilea

-

-

3- 9

-

5- 7
2- 4

1 -4

_

_
-

-

-

15 - 15

.
-

1 -2
2-2

11 -21

1 -4

15- 15

3 -3

B. A. SEABY L T D .

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

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY' s Coin and Medal Bulletin' ' - Numismatische artikelen en prijslijsten. £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.
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eerste slagperiode CONCORDIA IMPERII. In de
tweede periode alsook op de stukken van
Alexandria is het eerste woord verkort tot
CONCORD. Op de stukken van Alexandria staat
Concordia van voren met het hoofd naar links.
De stukken van Londinium tonen Concordia
staand naar links met een standaard in elke hand
(zie ook de Fidesserie). De tekst luidt hier
CONCORD MILIT. Dit wordt wel uitgelegd als
de hoop van Constantinus om de militaire eenheid
van het Rijk te herstellen.
Tenslotte staat op de stukken van Aquilea
Concordia naar links en heeft zij als attributen
een caduceus en een hoorn van overvloed. De
tekst luidt hier CONCORDIA AUGG NN (De
eendracht van de keizers).

3. Licinius II, Caesar.

Aquilea. 6e atelier, CONCORDIA AUGG NN.

D. De Keerzijde
De stukken van de eerste reeks tonen Concordia
staand naar links met in de rechterliand een
scepter en de linker in haar kleed gestoken. Op
die van Siscia heeft zij een Modius (korenmaat)
op het hoofd.
De tekst luidt op de stukken van Siscia in de

Siscia volledige tekst
Siscia verkorte tekst
Alexandria
Londinium
Aquilea

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De meeste Concordiamunten komen niet
veelvuldig voor. Sommige met name die van
Aquilea zijn zeldzaam. De verdeling naar
zeldzaamheidsgraad volgens de R.I.C. is als volgt:

Totaal
17
4
4
15
3

C
6

S
9

R
2

R2

R3

-

-

.

-

-

3

1

-

4

5

-

5
1

-

43

11

15

6

4
1

R4

_
-

-

-

1

1

8

1

1

1

Ned. Ver. "De Verzamelaar'
afdeling Rotterdam
organiseert op zondag 8 oktober 1978

een ruilbeurs voor alle verzamelobjekten
in De Doelen, Kruisplein, Rotterdam-Centrum, van 11 tot 17 uur
Inlichtingen: Dhr. J. Springvloet, Brielselaan356,

3081LVRotterdam.

DE BEELDENAAR - munt- en penningkundig

nieuws

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

VERZAMELBANDEN voor DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de
nummers van de eerste jaargang veilig en overzictitelijk bijeentiouden.
Te bestellen door overmaking van f 17,50 op gironummer 3808080 t.n.v. De Beeldenaar,
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.
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M U N T H A N D E L HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa

cJiic/itinirOViinu&matica

njyj

Stichting Numismatica 1977
ter opening van het nieuwe seizoen organiseren wij op
zaterdag 30 september a.s.
een
Internationale Muntenbeurs
te 's-Gravenhage
in de Expozaal (begane grond) van het
Congresgebouw, Churchillplein.
Zaal open 10.00-17.00 uur.
Inlichtingen:
Accountantsl<antoor G. Teders
Tel. 010-655244

De Sneeker Vlieger
Sneek
numismaat: J. B. Westerhof

Spaar- en Voorschotbank
Surhuisterveen
numismaat: J. Bekkema

munt- en penning verkooptentoonsteliing
zaterdag 23 september 1978 van 11.00-16.00 uur
te Surhuisterveen in de Spaar- en Voorschotbank, Torenplein 7
De tentoonstelling omvat een grote collectie munten en penningen
van hoogwaardige kwaliteit:
*

Provinciale en Stedelijke munten, waaronder zeldzame afslagen
in goud en zilver.

*

Koninkrijksmunten, vanaf Vi cent tot dubbele negotiepenning.

*

Historiepenningen vanaf 1500 tot heden.

Tevens inkoop- en taxatie van munten en penningen.
Voor nadere inlichtingen:

J. B. Westerhof, tel. 05150-17198 en J. Bekkema, tel. 05124-1925
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grote internationale muntenbeurs
in Hoogeveen
op zondag 1 oktober a.s.
in liet Cultureel Centrum De Tamboer, Hoofdstraat 17.
Voor deze beurs, een van de grootste van Nederland,
is internationaal veel propaganda gemaakt.
Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur voor bezoekers, voor handelaren vanaf 8.30 uur.
Reserveringen en inlichtingen: Muntenbeurs 'Hoogeveen', Dahliastraat 22, Hoogeveen.
Tel. 05280-65582, 05919-2634.
Allen tot ziens op 1 oktober a. s.

De Beeldenaar
munt- en penningkundig nieuws
Voor alle abonnees voor wie De Beeldenaar een blijvende
waarde vertegenwoordigt, nu verkrijgbaar:

VERZAMELBANDEN
voor

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

**

14

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

De "Canada ganzen** gouden 100 dollar munt.
Een klein meesterstuk van de hoogste waarde.
In 1978 geeft de Canadese regering
een gouden 100 dollar munt uit,
die een jaar markeert van bijzondere aandacht voor de vereniging
tussen de Canadese provincies.
Op de keerzijde van de 1978
gouden 100 dollar munt is een
vlucht van 12 Canada ganzen afgebeeld,
die niet alleen de rijke fauna van het
• land symboliseren, maar ook de solidariteit
1 de 10 provincies en 2 territoria van
Canada.
Rond het ontwerp staat het randsclirift:
"Together into the future", "Ensemble vers l'avenir".

Kracht, uithoudingsvermogen en serene
schoonheid.
Wanneer de broedperiode nadert vliegt de Canada gans in
V-formatie naar het noorden in de richting van Arctica.
Deze inspanning kan enkel geleverd worden door een
gemeenschappelijke inzet van alle vogels in de vlucht.
Ze helpen mekaar in een ware teamgeest. Eén vogel vliegt
voorop en breekt de eerste weerstand van de wind. De anderen volgen op een korte afstand met heel wat minder moeite.
Wanneer de leider moe wordt,laat hij zich
afzakken en neemt een andere vogel zijn
plaats in.
De teamgeest van deze ganzen is een
symbool voor Canada's visie op de
toekomst, alle provincies helpen mekaar met een gemeenschappelijk doel.
Het ontwerp is van de Canadese
kunstenaar Roger Savage.

Goud dat zo zuiver is
dat men het verschil kan
zien.
Een ander opvallend kenmerk van deze munt is het
bleke, heldere geel van het goud.
De munlen gaan vergezeld van een echtheidscertifioaat. Elke munt ligt in een wegn^embare
houder in een luxueuse leren cassette met het
embleem van Canada (ahornblad).

Bij de meeste gouden munten zit er koper in de legering,
dat ze een enigszins rode gfens geeft. De Canadese gouden
100 dollar munt bevat geen spoortje koper. De samenstelling
is 916.6/lOOOste zuiver goud en 8.S.4/1000ste zuiver zilver.
De munt weegt 16,965 gram. Het goudbestanddeel is tot
999.9/lOÜOste zuiverheid gezuiverd en weegt 15,551 gram
(1/2 troy ons), dat is 22 karaat. De munt heeft een diameter
van 27 mm en een dikte van 2.15 mm. Ze is wettig betaalmiddel in Canada, met een waarde van 100 dollar die voor
de eerste maal op de voorzijde van een Canadese gouden
munt verschijnt.

Proof kwaHteit. Prachtige gravure.
Het gebruik van alleen zuivere edele metalen resulteerde in een zeer smeedbare legering, die gecombineerd
met de subtiliteit van de gravure die door de meestergraveurs van de Koninklijke Canadese Munt bereikt werd,
een naaldscherpe weergave van het ontwerp geeft.
De voorzijde met de beeldenaar van Koningin
Elisabeth II door Arnold Machin. en de keerzijde zijn in
proofkwaliteit geslagen en vertonen een prettig contrast
tussen de spiegelachtige achtergrond en de fijne matte
uitvoering van het ontwerp.

Een schoonheid die zeldzaam zal blijven.
Het aanmunten zal beperkt blijven tot opdrachten die
de Koninklijke Canadese Munt voor 15 december 1978 bereikt
hebben, en in elk geval zullen er niet meer dan 200.000
munten worden geslagen voor de hele wereld.
Beschikbaar in bankkantoren en bij
munthandelaars.
Officiële Vertegenwoordiging voor Nederland:
Amsterdam- Rotterdam Bank N.V.. Amsterdam
J. Van Koekei, Hilversum.
Officiële Vertegenwoordiging voor België:
Bank Brussel Lambert
Kredietbank.

Een nieuw hoogtepunt van kv^liteit in
de traditie van Canadese gouden
munten.
Royal Canadian
Mint

Monnaie royale
canadienne

Zo maar een greep uit onze laatste prijslijst:

Calabria ,
Taras
c a . 340 voor C h r i s t u s
AR s t a t e r ZF 7 7 0 , - -

Argos,228-146 vChr.
AR
hemidrachme
ruim F
125,--

P a r t h i a , Vonones II c a . 51
A R d r a c h m e ZF 1 6 5 , - -

Rome ,
Germanicus
A E a s bnZF
320,--

M.Aurelius
161-180
ARdenarius P 180,--

I s r a ë l , Bar Cochba
132-135 AR d e n a r i u s
Prachtig
1100,--

Sassaniden, P e r o z 459-484
ARdrachme
ZF
85,--

Maximinus II 309-313
AEfollis
P
145,--

Byzanthium, He r a d i u s
en zoon
613-641
AVsolidus F/ZF 3 2 5 , - -

F r a n k r i j k , Dauphine
Valence, AR denier
ZF
45,--

n

Rekenpenning ,
1587
Dordrecht ZF+ 1 1 0 , - -

Ned. Rijksdaalder
Zeeland ,
1621
F/ZF
370,--

Vroedschapspenning,1739
Den Bosch ZF
165, - -

Daalder van 30 st.
Zeeland ,
1680
F/ZF
390,--

Bezoekt U onze numismatische stand op de eerstvolgende beurs van
STICHTING
in het

NUMISMATICA 1977 te Den Haag op zat. 30 sept.

Ned, Congresgebouw, Expo-foyer

van 10,00 - 17.00

1978
uur.

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HOLLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423.1221

Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend dl. t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij het opzetten en uitbreiden van
een v\/aardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop

Verkoop

Taxatie

Advies

A N C I E N N E M A I S O N SERRURE F O N D E E e n 1880

^ A q S O N <T»L^TT s.a.
Michel K A M P M A N N
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

49 rue de Rlctielieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26

R. C. 701341

M O N N A I E S , MEDAILLES, J E T O N S , DECORATIONS

ACHAT • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
VENTES PUBLIQUES • LISTES A PRIX MARQUES
Catalogues de librairie el de fournitures numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek-Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

Kunstwerke der Antike
Münzen und Medaillen aller Zetten und Lander
Monatliche Preislisten
Aukt ionen
Fachliteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel
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*Zonder TiteF,
penningkunst-penning
van Ger Zijlstra

Nederlandse Bank aldaar (zie foto).

Door A. J. de Koning
De penning voor het jaar 1977 van de Vereniging
voor Penningkunst werd ontworpen door de
beeldhouwer Ger Zijlstra en kreeg als benaming
'Zonder Titel'.
Zijlstra, geboren in 1943 te Utrecht, begon aldaar
zijn artistieke loopbaan en ontwikkelde zijn reeds
aanwezige aanleg voor beelhouwen verder door
lessen te nemen aan de Koninklijke Akademie te
Den Haag en aan de Rijksakademie te Amsterdam
bij prof. V. P. S. Esser.
Opdrachten van de gemeenten Velsen (Amphibie,
1970), Den Haag en Amsterdam (Purperslak,
1972) resulteerden in grote stadsbeelden.
Aanvankelijk greep Ger Zijlstra, bij het creëren
van zijn beelden, terug naar het oerbeginsel:
Water en land in één mogelijkheid gesublimeerd
brengt hem o.m. tot de 'amphibie', die hij in
verschillende vormen en als min of meer abstracte
interpretaties uitbeeldde. Ook in zijn penningen
komt deze vorm tot uiting zoals in zijn penning
'Brak' (zie foto, 0 67 mm 1972).

Zijlstra's werk is gekenmerkt door een heel eigen
figuratie, die hij niet abstract wil noemen.
Sommige van zijn bronzen beelden zijn tot
rudimentaire vormen teruggebrachte zinnelijke
naakten: torsen, zonder hoofd, zonder de details
van handen of voeten, zoals het beeld 'Torsie',
dat geplaatst is te Utrecht voor het gebouw van de

Een ander kenmerk van Ger Zijlstra's werk is dat
hij gebruik maakt van gebroken, gebogen, vaak
afwisselend dof of glanzend gepolijste vlakken.

Zijn bronzen plastieken hebben, evenals veel van
zijn penningen, veelal geen voorstelling in de
conventionele zin, maar werken direct op de
verbeelding van de beschouwer. Tot werk dat
Zijlstra in opdracht vervaardigde behoren ook
portretten, busten in brons en penningen.
Voor de Gemeente Amsterdam ontwierp hij in
1969 een jubileum sportpenning, die jaarlijks in
goud, zilver en brons wordt uitgeloofd aan een
sportvereniging. Ter gelegenheid van het 11e
Wereldcongres Neurologie in 1977 te Amsterdam
ontwierp Ger Zijlstra een herinneringspenning op
klein formaat (0 42 mm), met op de voorzijde
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een portret van de neurologen G. Rademaker en
C. Winkler.

Ger Zijlstra, bekend en gewaardeerd in kunstkringen, heeft deelgenomen aan diverse
tentoonstellingen van beeldhouwwerken. Met zijn
jongste werk 'Schijf' is hij vertegenwoordigd in
het Amsterdamse Amstelpark tijdens de zomertentoonstelling 1978.

conventiebelaste voorwerp, een nieuwe weg weet
te vinden. Het niet eens overal even gaafronde
platte brons heeft een voorstellingloze bewerking:
frutsels van gekreukeld papier, bladeren of
bloemen lijken het, wat het ook zijn mag; Ze zijn
een welkome aflossing van de vaak vervelende
traditionele portretpenningen van weleer.—'
' — Het afwisselend dof en glanzend geschuurde
brons is voortreffelijk gedoseerd, ook de kleinere
penningen, waarin hij zich toch, hoe verschillend
en zelfstandig ontwikkeld ook, duidelijk een
leerling van Esser, docent aan de Rijksakademie,
toont, hebben een grote aantrekkelijkheid in hun
niet-voorstelling. — ' (Het Parool, n.a.v. enige
tentoonsteUingen van Zijlstra's werk in
Amsterdam.) Tijdens de 'Penningkunst'-expositie
in 1976 te Haarlem kreeg zijn eerder vervaardigde
serie erotische miniatuur-penninkjes aandacht:
' — alleraardigste heel kleine penningen, alsof het
om pseudo-Romeinse voorstellinkjes gaat —'
(Haarlems Dagblad).
Met zijn penningen trekt Ger Zijlstra, zoals hijzelf
zegt, een eigen - niet conventioneel - gerichte
kring belangstellenden en kunstverzamelaars.
De door de Vereniging voor Penningkunst
uitgegeven penning 'Zonder Titel' van Ger
Zijlstra, toont op de voorzijde een compositie (zie
foto); op de keerzijde zijn de initialen G.Z. en het
embleem van de vereniging geplaatst. De penning
is uitgevoerd in gepolijst brons en gegoten door
Edelmetaalgieterij Argentor te Haarlem, volgens
het vacuum gietprocédé. (0 75 mm).
De penning is een typisch voorbeeld van het
penningwerk van Ger Zijlstra's heel eigen figuratie
en is om die reden alleen al een belangrijke
aanwinst in de serie penningen uitgegeven door de
Vereniging voor Penningkunst.

Penningen van Zijlstra maakten deel uit van de
Nederlandse inzendingen van diverse
internationale Fidem-tentoonstellingen en werden
geëxposeerd tijdens éénmans- en
groepstentoonstellingen in ons land. Dat zijn werk
gewaardeerd wordt, blijkt uit de goede kritieken
die hij kreeg in tijdschriften en dagbladen:
'-— zijn penningen laten zien dat hij ook bij dit
20

agenda

^y^y
Agenda
21-23 september: Veiling Partinbank Bad Mergentheim.
23-24 september: Algemene Beurs van de Kielse
verzamelaars, Stadsfeestzaal 'Kielpark' t.o. lokaal
Cordial 302 St. Bernardsesteenweg, Antwerpen, 9-17
uur.
27 september: Veiling Sotheby's Londen New
Bondstreet 34/35, 10.30 uur.
30 september: Int. Beurs Stichting Numismatica Den
Haag, Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10, 10-17
uur.
30 september: VeiUng G. Frank KG, Neurenberg.
1 oktober: Int. Muntenbeurs Hoogeveen, Cultureel
centrum De Tamboer, Hoofdstraat 17, inl. 05280-65582,
10-17 uur.
I oktober: Int. Muntenbeurs Tilburg, Rest. Beekse
Bergen.
7 oktober: 6e Int. Coin Fair Cumberland, Hotel Marble
Arch Londen W I, 10-17 uur.
7-8 oktober: Int. Muntenruilbeurs, Congrespaleis
(park),Gent, tel. na 18 uur 091-287157, 9-17 uur.
II oktober: Veiling Sotheby's Londen, New Bond Street
34/35, 14 uur. Islamitische munten.
14 oktober: St. Numismatica Int. Muntenbeurs Zutfen,
Cultureel Centrum Hanzehof, Koehoornsingel I bij het
station, 10-17 uur.
14-15 oktober: VeiUng B. Ahlstrom, Stockholm.
17 oktober: Veiling Schweizerischer Bankverein Zurich.
18 oktober: Veiling Hamburger Münzhandlung,
Mönckebergstr. 19, Hamburg.
19 oktober: Veiling Sotheby's New Bondstreet 34/35,
Londen, 10.30 uur.
21 oktober: St. Numismatica Int. Muntenbeurs, Bunnik,
Postiljonmotel, Rijksweg 12, 10-17 uur.
21-22 oktober: Coin Fair Bristol, The Grand Hotel
Broadstreet.

22 oktober: Muntenbeurs de Verzamelaar, afd.
Amsterdam, tel. 020-423519.
29 oktober: Muntenbeurs Oss, tel. 04120-24066, 13-17
uur.
31 oktober-2 november: Veiling Dr. Peus Nachf.,
Frankfurt a/Main.
4 november: Int. Muntenbeurs Bergen op Zoom, v.d.
Valkmotel 'De Wouwse Tol', Bergse Baan 85, 11-17
uur.
7-9 november: Veiling K. Kress, KG, München.
9-10 november: Veiling Galeries des Monnaies
Düsseldorf.
12 november: St. Numismatica Int. Muntenbeurs
'sHertogenbosch, Hotel Centraal Markt 51/57, 10-17
uur.
15-16 november: Veiling Sotheby's Londen, 10.30 uur
(de penningcollectie Charles Lovell).
16-17 november: Veiling F. Sternberg Zurich (antieke
munten).
18-19 november: St. Numismatica Int. Muntenbeurs
Voorschoten, Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan
4, 10-17 uur.
22 november: Veiling Sotheby's Londen, 10.30 uur.
23-25 november: Veiling Münzzentrum Keulen.
26 november: Int. Muntenbeurs Tilburg, Rest. De
Beekse Bergen.
3 december: Int. Muntenbeurs Hannover, Niedersachsenhalle der Stadthalle. Inl. Suz-Ehrmann,
Hausmannstr. 1, Hannover, tel. 0511-14383.
9-11 december: 7th Annual New York lm. Numismatic
Convention, Americana Hotel, 7th Ave., Inf. R.
Margolis Box 2054 Teaneck N.J. 07666.
10 december: Muntenbeurs Oss 13-17 uur, tel. 0412024066.
10 december: Muntenbeurs de Verzamelaar, afd. Bergen
op Zoom, tel. 01640-37804.
12-14 december: Veiling Kurpfalzische Münzhandlung
Mannheim, Augustaanlage 52.
13 december: Veiling Sotheby's Londen, New
Bondstreet 34/35, 10.30 uur.
16 december: St. Numismatica, Int. Muntenbeurs
Hilversum, Motel De Witte Bergen, Rijksweg 2,
Eemnes, 10-17 uur.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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Vijfjarig bestaan van de num.
kring ^Land van Ravenstein'

voorzijde een Koggeschip en op de keerzijde een
roerleeuw. De gegoten penning heeft een
doorsnede van 67 mm en een gewicht van ca. 300
gram (brons) of 325 gram (zilver). De prijs is
resp. ƒ55,— en ƒ340,— over te maken op giro
811542 van de Friesland Bank te Sneek onder
vermelding Jubileumpenning Fries
Scheepvaartmuseum Sneek. Levering ca. oktober.
Oplage brons 600 stuks, zilver zeer beperkt aantal.

Enige tijd geleden, op 7-11-77 vierde de
numismatische kring 'Land van Ravenstein' haar
eerste lustrum. Dit geschiedde in een feestelijke
bijeenkomst waarin de voorzitter. Dr C. van
Uden een overzicht gaf van de gebeurtenissen in
de afgelopen vijf jaren. Hij wees ook op het nut
van numismatische kringen en loofde de sfeer van
gezelligheid en 'zelfs van vriendschap', die steeds
geheerst had. Tot slot wekte hij de leden op
ook in de komende vijfjaren hun best te doen er
wat van te maken, welke opwekking onze redactie
van harte ondersteunt.

Numismatische tentoonstelling
te Kampen
De numismatische kring Moneta Campensis hield
ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan op 22
april j.l. in de Stadsgehoorzaal te Kampen een
numismatische tentoonstelling.
Naast de inzendingen uit eigen bezit van enige
leden van deze kring was er een uitgelezen
bijdrage van het Koninklijk Penningkabinet,
alsmede een van de gemeente Kampen, het
Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle en het
Frans Walkate-archief te Kampen. De
tentoonstelHng werd geopend door de locoburgemeester van Kampen, de heer A. Fien. Met
het oog op de veiligheid van de collectie was de
duur van de tentoonstelling tot een dag beperkt.
Dat was jammer, ook voor de organiserende
kring, die met zoveel zorg de tentoonstelhng had
voorbereid.
Het was een goed idee de bezoekers, die geen
entree behoefden te betalen, in de gelegenheid te
stellen eigenhandig een herdenkingspenninkje te
slaan, dat zij voor een gering bedrag mee konden
nemen. Uiteraard bestond ook daarvoor veel
belangsteUing.
Moneta Campensis kan met voldoening terugzien
op haar tweede lustrum, dat zij d.m.v. deze
tentoonstelling heeft herdacht.

40-jarig jubileum Fries
Scheepvaart Museum
Ter gelegenheid van dit jubileum is een penning
ontworpen door Coby Doevendans met op de
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Internationaal Numismatisch
Congres
Het 9e Int. Num. Congres zal van 10-15
september 1979 te Bern gehouden worden.
De redacteuren van de proceedings zijn R. A. G.
Carson (antieken), P. Berghaus (middeleeuwen en
nieuwe tijd), N. Lowick (Oosterse numismatiek)
en L. Börner (penningen).

Grafvondst in Griekenland
De Atheense Agora werd in de Byzantijnse en de
Turkse tijd als woonwijk volgebouwd. In een daar
opgegraven graf buiten de verdwenen kerk van H.
Athanasius bij de noordhelling van de Areopagus
werden 2 munten gevonden. De ene was een
Gelderse Leeuwendaalder van 1599 de andere een
Lotharingse Teston van Hendrik II (1608-1624).
Deze vondst geeft aanwijzingen dat voor de 19e
eeuwse kerk op die plaats een vroegere kerk zal
hebben gestaan.

Hermneringspenning
Ko van Dijk
'Naar aanleiding van het overlijden van Ko van
Dijk heeft de Koninklijke Begeer een zilveren
gietpenning van 35 gram en ca. 35 mm doorsnede
laten vervaardigen. De ontwerpen is Erik van den
Boom. De penning kan besteld worden door
overmaking van ƒ89,50 op girorekening 53764 van
genoemde firma onder vermelding no. 728. (Een
deel van de opbrengst is bestemd voor een
studiefonds voor 2 kinderen van Ko van Dijk).

Diefstal munten
'In de nacht van II op 12 juU 1978, werd in de
gemeente Zeist een roofoverval gepleegd, waarbij
onder andere ongeveer 600 gouden munten
werden ontvreemd. In ieder geval bevonden er
zich 200-300 gouden tientjes Koning Willem III;
200-300 gouden tientjes Kon. Wilhelmina; 7-8
gouden vijfjes Kon. Wilhelmina en I gouden herdenkingspenning Kon. Juliana - Prins Bernhard
onder. Nadere gegevens ontbreken. Bijna alle
munten waren gerold in gelinieerd papier. Op
enkele rolletjes staat de letter 'N'.
Bij genoemde roofoverval werd de antiekhandelaar R. de Vries gedood.
Door de gezamenlijke nabestaanden van het
slachtoffer is in overleg met de gemeentepolitie te
Zeist een beloning beschikbaar gesteld voor
uitsluitend aan de politie te verstrekken
mededelingen welke leiden tot de aanhouding van
de daders dan wel tot terugverkrijging van de
gestolen goederen. Deze beloning bedraagt
ƒ25.000 alsmede 10% van de terugverkregen
gestolen goederen.'
Ik verzoek uw medewerking bij de opsporing van
de eerder omschreven munten. Desgewenst kunt u
telefonisch contact opnemen met mijn bureau,
onder telefoonnummer 03404-12345 tst 35 of 36.

Tentoonstelling van de
Penningen der Gebr. Wiener
Numismatische Kring Limburg
UITNODIGING
In het Goltziusmuseum, Goltziusstraat 21, te
Venlo, wordt van 24 september t/m 7 oktober een
tentoonstelling gehouden van de penningen van de
uit Venlo afkomstige gebroeders Jacques, Leopold
en Charles Wiener.
Deze tentoonstelling wordt op zondag 24
september om 14.(X) uur geopend.
Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus houdt na
de opening een inleiding, waarna er gelegenheid is

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags
OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

gesloten

7940

TELEFOON

05499-1322
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de tentoongestelde penningen te bezichtigen.
De directie van het Goltziusmuseum zou het zeer
op prijs stellen dat zoveel mogelijk leden van
- Verband der Deutschen Münzvereine;
- het Koninklijk Belgisch Genootschap van
Numismatiek;
- het Koninklijk Nederlands Genootschap van
Munt- en Penningkunde; en
- leden van numismatische kringen en andere
penningliefhebbers
deze tentoonstelling zouden bezoeken en de
opening zouden bijwonen.

'Weer een V.O.C, schat'
'Uit het wrak van het V.O.C, schip Zuytdorp dat
in 1712 op de Australische kust gestrand is hebben
duikers 12.000 zilveren munten naar boven
gehaald. Deze zijn nu onder berusting van het
museum te Perth. De vondst bestaat uit (dubbele)
stuivers en schellingen.'

'Verzamelt u ook zo'
'Toen 20.000 verzamelaars zich verdrongen voor
een bank in Seoel om in het bezit te komen van
zilveren herdenkingsmunten, raakten er twintig
gewond toen de betrokken bank openging en men
elkaar onder de voet begon te lopen.'

'Bent u ook zo'n verzamelaar'
'Deze penning van R. Michel, genoemd 'de
droom van de numismaat' is uitgegeven door de
Club frangaise de la Médaille te Parijs. Wij
wilden u deze bijzonder aardige en geestige
penning niet onthouden'.

Verzamelaars
Vereniging
Tilburg
Internationale Muntenbeurs zondag 1 oktober, strand-restaurant Beekse
Bergen, bij Tilburg. Zaal open van 9.00-17.00 uur. Inlichtingen: Tel. 013432392. Gratis busvervoer v.a. station (nabij rijwielstalling) v.a. 9 uur.
Taxatie van munten mogelijk.
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Zoekt u dit soort munten?
Reckheim
Francois Gobert & Ferdinand Gobert
d'Aspremont-Lynden, 1655-1703
duit
De IVley 236

Antwerpen
De Fransen onder generaal
Carnet belegerd, 1814-'15
10 centimes
Craig 2

Braunsweig-Lüneburg
George I van Engeland
2/3 Thaler 1717

Tibet
Onder Chinese overheersing
1 sho geslagen in het 60^ regeringsjaar van keizer Kao Tsung, regeringsperiode Ch'ien-Lung = 1796 AD
Craig 72

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
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boeken en
tijdschriften
Giinter Schön: Katalog der Kupfermünzen des
Römisch-Deutschen Reiches im 16., 17. und 18.
Jahrhundert. Graz, 1978. Prijs incl. BTW ƒ26,50.
Uitgever: Veriag für Sammler, P.o.b. 54, A-8011
Graz.
De massale intrede van kopergeld in het Heilige
Roomse Rijk vond in de 16de eeuw plaats met als
middelpunt Westfalen. Deze intrede was in het
geldverkeer opmerkelijk, omdat de waarde van dit
kopergeld niet gebaseerd was op de intrinsieke
waarde, maar op het daarop aangegeven
waardeteken.
Het is een goed idee van Giinter Schön geweest in
te haken op de stijgende belangstelling voor
kopergeld als gevolg van het feit, dat het voor de
gemiddelde verzamelaar nog tegen betaalbare
prijzen verkrijgbaar is en omdat men zich meer en
meer gaat realiseren, dat kopergeld, als
betaalmiddel van het gewone volk, numismatisch
zeker zo interessant is al het grote, vaak voor
representatieve doeleinden geslagen zilvergeld.
Opgenomen in deze catalogus is het kopergeld,
geslagen op naam van meer dan 190
muntautoriteiten (wereldlijke heren, geestelijkheid
en steden), voorzien van duidelijke beschrijvingen
en afbeeldingen, alsmede van prijsindicaties voor
fraaie en zeer fraaie munten.

Germano Fenti: Catalogo delle monete del
Medagliere del Museo Civico di Cremona,
Lombardia - Zecche Minori (Parte Prima).
Brescia, 1978. Prijs: Lire 6.000.
Uitgever: La Numismatica, Via Ferramola l/a,
25100 Brescia.
Met deze wetenschappelijke uitgave is een begin

gemaakt met de beschrijving van de collectie
Middeleeuwse munten in het Stedelijk Museum
van Cremona. Dit deel omvat de munten uit de
kleinere muntplaatsen in Lombardije, zoals
Belgioioso, Bellinzona, Bergamo, Brescia,
Borzola, Castelleone, Castiglione delle Stiviere,
Cremona, Gazoldo degli Ippoliti en Maccagno.
De samensteller heeft met deze catalogus getracht
bovenvermelde collectie voor een ieder
toegankelijk te maken zonder deze zelve te
behoeven aanschouwen en is daarbij grondig te
werk gegaan. Na de gebruikelijke inleiding en
verantwoording heeft hij zijn gegevens
overzichtelijk in kolommen ondergebracht, zoals
catalogusnummer en verwijzing naar de
afbeeldingen, denominatie en metaalsoort,
diameter en gewicht, de eigenlijke
muntbeschrijving, de staat van conservatie en een
literatuurverwijzing. Als basis voor dit laatste
heeft hij zoveel mogelijk het Corpus Nummorum
Italicorum aangehouden.
Voorzover de conservatie dat toeliet, zijn de
meeste munttypen d.m.v. heldere, scherpe foto's
op kunstdrukpapier afgebeeld.
Deze uitstekende catalogus is gedrukt in een
gelimiteerde oplage van 1000 exemplaren. Helaas
heeft de samensteller alleen gedacht aan het
Itahaans sprekende deel der wereldbevolking.
J. C. v.d. W.
Roman Imperial Coins in the Hunter Coin
Cabinet, University of Glasgow IV, Oxford
University Press, 1978; prijs £40.Een jaar na het verschijnen van deel 3 van de
Roman Imperial Coins in the Hunter Coin
Cabinet, University of Glasgow (zie recensie in
De Beeldenaar 2, jan. 1978, p. 22), ligt reeds het
vierde deel op tafel. Het omvat de periode van
253-296 n . C , de regeringen van Valerianus I tot
en met Allectus, een van de meest verwarde tijden
in de romeinse geschiedenis. Ook dit deel is
bewerkt door Anne S. Robertson, die juist als bij

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

deel 3 ook hier weer voor een bijzonder gedegen
en overzichtelijke inleiding heeft zorg gedragen.
Typen en denominaties uit velerlei muntplaatsen
in vele delen van het romeinse rijk worden in deze
inleiding bijeengebracht in lijsten en schema's,
zodat men een goed overzicht kan verkrijgen van
de muntslag van de late 3e eeuw.
De in de laatste decennia verschenen literatuur is
intensief geraadpleegd en in de bibliografie
samengevat. Tweederde van de circa 2000
beschreven munten is afgebeeld. Dit is van
bijzonder belang omdat de catalogus van het
British Museum voor deze periode nog niet is
verschenen en omdat de Roman Imperial Coinage,
delen V,l en V,2 niet alleen zwaar verouderd zijn,
maar ook erg weinig afbeeldingen bezitten.
Daarom is dit 4e deel van de Hunter Catalogus
onontbeerlijk voor ieder, die zich interesseert voor
de romeinse numismatiek van de tweede helft van
de 3e eeuw A.D.
J. v.d. V.

nieuwe
uitgaven

Nieuw verschenen
COIN 1979 year book van de uitgevers van Coin
Monthly, 12e editie, 388 biz. Prijs £3.50.

Herdrukken
A Guide book of United States Coins door R. S.
Yeoman, 32e druk. Uitg. Western Publishing
Company Inc. Prijs $3.75.
Netto Marktpreis Katalog 'Österreich' - Spezialkatalog Briefmarken-Münzen. 34ste druk. Wenen,
1979.
Uitgever: Rosner Verlag, Taborstrasse 49, 1020
Wien.
Edward T. Newell - The Seleucid Mint of
Antioch met 156 pag. en 13 platen. Prijs $40.-,
uitgave van Obol International.
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CHILI:
50 Centavos 1978; aluminium-koper-tin; 020 mm.
1 Peso 1978; aluminium-koper-tin; 0 22,5 mm.
Voorheen werden deze munten uit koper-nikkel
vervaardigd. (Afb. 2 en 3)

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
ARGENTINIË:
5 Pesos 1977; aluminium-koper-tin; 0 21 mm.
Uitgegeven ter herdenking van de 200-ste
geboortedag van admiraal C. Brown. Eerder werd
met dezelfde beeldenaars al een 10 Pesosstuk
uitgegeven, waarvan onderstaand een afbeelding
(zie ook 'De Beeldenaar' 2/1978). (Afb. 1)
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COLUMBIA:
2 Pesos 1977; koper-nikkel; 0 23,8 mm; 7,4 gram.
Nieuwe circulatiemunt. Deze denominatie werd
voor het laatst in 1927 uitgegegeven en is
sindsdien in onbruik geraakt. Kennelijk bestaat er
in het betalingsverkeer nu weer vraag naar. (Afb.

GUATEMALA:
Er zijn munten uitgegeven van 5, 10 en 25
Centavos met het jaartal 1977, die ten opzichte
van dezelfde denominaties uit voorgaande jaren
(Yeomannrs. 123, 124 en 125) een groter wapen
en grotere letters in de omschriften hebben.
LIBANON:
5 Livres (Pond) 1978; nikkel; 0 32,5 gram.
Het betreft hier een F.A.O.-uitgave. De voorzijde
is conform het gebruikelijke type met de
cederboom, weshalve onderstaand alleen de
keerzijde is afgebeeld. (Afb. 5)

THAILAND:
1 Baht 1977; koper-nikkel; 0 25,3 mm; 7,3 gram.
Nieuwe circulatiemunt met op de keerzijde het
koninklijke jacht. (Afb. 6)
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TURKIJE:
2'/2 Lira 1977; ijzer; 0 30 mm; 9 gram.
5 Lira 1977; ijzer; 0 32,6 mm; 11 gram.
50 Lira 1977; zilver 500/1000; 0 29,9 mm; 9
gram.
Het betreft hier de nieuwe serie FAO-munten met
op de voorzijde het 'ideale' gezin (man, vrouw en
2 kinderen). Met deze munten wil men de Turkse
bevolking erop wijzen, dat het wereldvoedselprobleem alleen opgelost kan worden, als
tegenover een verhoging van de
landbouwproduktie een gelimiteerde
bevolkingsgroei staat. Eerder werden dergelijke
munten o.a. in India en Indonesië uitgegeven.
(Afb. 7, 8 en 9)

verenigings r^
nieuws
^:7^i7
Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19, 7439
AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 072120041. Postgiro 96820.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten bevindt zich in nr. 1, blz.
25 en 26.

Numismatische kringen
Groningen
streefdata bijeenkomsten: 20 okt., 17 nov. en 15 dec.
1978; 19 jan., 16 febr., 16 maart, 20 april en 18 mei
1979.
Hoogeveen
11 okt. 1978: lezing door Prof. Dr H. Enno van Gelder.
8 nov. en 13 dec. 1978: bijeenkomsten.
Zwolle
Numismatische Kring 'De Duit', secr. W. Loos
18 september (ev. met veiling), 20 november en 18
december: ruilavonden.
Veiling van eigen munten op 16 oktober.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
De jaarvergadering van het Genootschap zal worden
gehouden op 7 oktober a.s. te Maastricht.
Plaats van samenkomst is het Maaspaviljoen aan de
Maasboulevard 101.
Een bezoek aan de schatkamers van St. Servaas en aan
het Bonnefantenmuseum zijn mede onderdeel van het
programma.
Kon. Genootschap bezoekt het Belgische genootschap te
Leuven
Van het dagblad Het laatste nieuws te Leuven ontvingen
wij bijgaande foto van de leden der beide
genootschappen verzameld rond de Leuvense
burgemeester in de hal van het Raadhuis van Leuven.
Insiders kunnen daarop onder meer 4 bestuursleden van
het Ned. Genootschap en 2 bekende Nederlandse
handelaren aantreffen.
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Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

Vraag 25: De munt, waarvan ik u hierbij een afkrassing
insluit is al lange tijd in ons bezit. Het metaal is zilver.
Kunt u mij mededelen wat voor munt dit is?

Antwoord: Uw munt is een Taler van Carolus VI Keizer
van het Heilige Romeinse Rijk, 1711-1740. Op de
voorzijde zijn portret met daaromheen de tekst (kleine
letters niet op de munt) CAROL us.VI.Dei.Gratia.Romanorum Imperator Semper Augustus GErmaniae
Hlspaniae HUngariae BOhemiae REX. ofwel Karel VI
bij de Gratie Gods Romeins Keizer, vermeerderaar van
het Rijk Koning van Duitsland, Spanje, Hongarije en
Bohemen. De titulatuur wordt voortgezet op de
keerzijde met ARCHIDux AUSTriae DUX BUrgundiae
COMes TYROLis nl. Aartshertog van Oostenrijk
Hertog van Bourgondie Graaf van Tyrol.
Dat uit de vele lagere titels die de Oostenrijkse
erfvorsten voerden juist die van Graaf van Tyrol op de
munt staat geeft aan dat deze Taler in de stad Hall in
Tyrol werd geslagen, hetgeen ook blijkt uit het Tyroler
wapen dat de adelaar op de borst draagt. De
Rijksadelaar met zwaard en scepter in de poten is de
gangbare keerzijde op dit soort munten.
Doordat in het einde van de 15e eeuw in de omgeving
van deze muntplaats zeer rijke zilvermijnen werden
ontdekt werd Hall een van de zeer belangrijke
muntplaatsten, waar de productie van die mijnen werd
verwerkt.
Uw munt dateert uit 1733 hetgeen betekent dat deze
geslagen werd op basis van de zg. Leipziger Fusz. In
1690 werd in Leipzig door de vorsten van Brandenburg,
Braunschweig-Lüneburg en Kursachsen een
muntafspraak gemaakt die in 1693 ook door de vader
van Carolus (Leopold I) werd erkend. Hierbij werd de
Spezietaler op 9 stuks uit de fijne Mark bepaald. Zo'n
Taler gold daarmee 120 Kreuzer.
Mededeling
Er liggen momenteel nog een reeks vragen bij de
redactie die beantwoord moeten worden. Deze
beantwoording kan soms geruime tijd vergen, mede
omdat de omschrijvingen en de bijgevoegde afkrassels
niet altijd even duidelijk zijn. Bovendien moet de
redactie voor die beantwoording vaak de medewerking
van bevriende numismaten inroepen hetgeen op zich
ook weer vertraging met zich meebrengt. Hoewel
beantwoording dus soms enige maanden vergt,
verzoeken wij de inzenders om enig geduld, als er een
antwoord te geven is gebeurt dat zeker, hetzij via ons
blad, hetzij als er bv. geen goede foto beschikbaar is via
een brief.

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

•^y

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

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

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

Evan Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (U73) 153359.
's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindtioven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Kotterdam, Tilburg, Vught.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER

KO V A N DIJK
Modelleur: Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm, gewicht ca. 35 gr
De prijs van deze bijzondere gietpenning inclusief
doosje, 18% BTW, verpakkings- en verzendkosten
bedraagt /^89,50.

W I J Z E V A N BESTELLEN:
Door storting op giro nr. 53764 t.n.v. KONINKLIJKE BEGEER B.V., Leidseweg 219 - 2253 AE Voorschoten - 2250 AA
postbus 5 - tel. 01717-4500.

A B R A H A M PENNING
Modelleur: iSHels Steenbergen.
Afmeting 50 mm.
De prijs van deze fraaie gietpenning inclusief doosje,
18% BTW, verpakkings- en verzendkostten is f70, — .

W I J Z E V A N BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt
men het bestelde thuis.

^

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning.
Modelleur: VVillem Vis.
Afmeting: 22,5 mm.
Zilver: f38,50.

WIJZE V A N BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van <'38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de Algemene
Bank Nederland te Leiden.

N.B.
Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rekeningnummer
gedeelte van de opbrengst aan diverse stichtingen.

Voorschoten, augustus 1978
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband met het af te dragen

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, t s t . 30
Telex nr. 34184 D C W K B
Vanaf 1 juli 1978: 39438 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
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NUMISMAAT

SEDERT 1880

Bezoek ons tijdens
de

OUDE KUNST en ANTIEK BEURS DELFT
18 OKTOBER-8 NOVEMBER

Prijslijst verschijnt 18 olttober

loques Schuimen B.U
Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

OIYMPISCHE MUNTSTUKKEN. MOSKOU 1980.

De olympische zilveren roebels
Citius *
een voorrecht voor welingelichte verzamelaars.

De meest beperkte
olympische uitgifte.
Sinds de wedergeboorte van
de Sfjelen in 1896, werd een
uitgifte van Olympische Muntstukken nooit zó beperkt gehouden.
De Staatsbank van de U.S.S.R.
waarborgt offideel dat van elk
muntstuk slechts 450.000 exemplaren worden aangemunt. En dit
voor de hele wereld.
De eerste zilveren roebels
sinds 1924.
Zilveren roebels zijn zeldzaam
en dus zeer gewild. De laatste
uitgifte gebeurde 54 jaar geleden.
Daarom is de aktuele uitgifte van
zilveren olympische roebels een
belangnjk numismatisch evenement. Vooral ook omdat het hier
gedenkmunten betreft van de
eerste Olympische Spelen ooit
in de U.S.S.R. gehouden.
Kdrdktensüeken van de
muntstukken
Dameter
Gewicht
Zii vergehalte
Gekartelde rand/
Hoogte

5 roebel

een bnljante prestatie van de
ontwerpers en meester-graveurs
van de"Goznak"Munten, ter ere
van de geleverde prestaties m de
sneHieids-sporten: wielrennen,
ruitersachtervolging en kanovaren
(op de munten van 10 roebel),
zwemmen en hardlopen (op de
munten van 5 roebel).
Op de voorzi|de van
iedere munt:
liet Siaatsembleem
en de nominale waarde.

Bestellingen worden uitgevoerd m de banken en numismatische kantoren, in de volgorde
- van notermg en naar gelang van
\ye beschikbaarheid. Tijdig
iföeerveren is dus zeer gewenst.

10 roebel

Verkrijgbaar bij banken en
munthandelaren.

39 mm
33 mm
16.67 g
33,3g
15g
30g
(900/1000) (900/1000)
2,4 mm

3,3 mm

Verknigbaar m twee kwaliteiten:
numismatische proef (proof) en "uncirculated!

Een briljante prestatie.
Expressief design, hoge
muntkwaliteit, 900/1000 zilver
De olympische"Citius"reeksis

Qüus-,^tiu.s [-ortiu^ olympisch
j ^ devies, geldriceerd door Böron
r w Pierre de Coubertin Het betekent
v ^ sneller, hoger, sterker

J

I OLYMPISCH
I MUNTPROGRAMMA
I MOSKOU 1980

Wettig betaalmiddel in de U5.S.R. Uitgegeven door de Regering van de U.S.S.R.
naar aanleiding van de Olympische Spelen in Moskou 1980.

Gereserveerd voor slechts 55.000 verzamelaars
in\^st-Europa.
De gouden munt van 100 roebel
ter gelegenheid van de Olympische wedstrijden
teKrylatskoye -Moskou 1980.

l[i 1980 zullen d e O l y m p i s c h e Spelen voor de eerste maal i[i
de U.S.S.R. g e h o u d e n w o r d e n , t e n gebeurtenis die d o o r de hele
w e r e l d tegemoet w o r d t gezien. Het grote belang dat de U.S.S.R.
hieraan hecht blijkt duidelijk uit d e g o u d e n m u n t e n die zij bij
deze gelegenheid laat slaan; de eerste sinds de XVe e e u w !
D e t w e e d e in de reeks van zes 100 r o e b e l m u n t e n - elk met
een verschillend olympisch ontwer[) - is nu uitgekomen. D e
oplage van deze muntstukken is uiterst beperkt tot 130.000
exemplaren v o o r de hele wereld. Dit w o r g t d o o r d e Staatsbank
van de U.S.S.R. Rewaarbor^d.
Üe toekenning v o o r W e s t - t u r o p a bedraagt 55.000
exemplareri.
D e voorzijde draagt het Staatsembleem van de U.S.S.R, en de
nominale waarde.
O p d e keerzijde staat een prachtige gravure van de tribune
van Krylalskoye, waar de roei- en kanowedslrijden zullen wordc-n
gehouden.

Spec ilik.it ie
30 m m
Diameter-.
1,8 m m
Dikte:
17,28 R
Gewicht:
Gewicht fijn Houd
15,55 K
900 1000 fijn g o u d
G o u d s e ha lic

FS^
Ic^^J
^^1

Bost<i.it in kwaliteiten proof e n uncirc uiated.

Verkrijgbaar bij banken
en munthandelaren.

Wettig betaalmiddel in de U.S.S.R. Uitgegeven door de Regering van de
U.S.S.R. ter gelegenheid van de Olympische Spelen van 1980 te Moskou.
NC0-H-G2-Lintas

OLVMPISCn
,\lL!NTPROGRAMMA
\ K JSKOU 1980
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VAN DE REDACTIE
Larijnen
Verschillende mensen hebben vragen gesteld wat toch het vishaakachtige voorwerp was dat de voorplaat van het vorige nummer sierde.
Helaas was in dat nummer nergens een uitleg hierover vermeld. Het
afgebeelde voorwerp is een larijn. Larijnen waren in de jaren tussen
1500 en 1700 een algemeen gebruikt handelsgeld vanaf de Perzische
Golf, langs de Westkust van India tot aan Ceylon. Ze zijn gemaakt
van een stuk dubbel gevouwen zilverdraad dat aan de zijkanten van
een stempelafdruk is voorzien. Larijnen zijn oorspronkelijk gemaakt langs de Perzische Golf maar later ook in West-India (Bijapur) en Ceylon. De Perzische larijnen zijn recht, terwijl de op Ceylon gebruikte larijnen krom gebogen zijn.

Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
12. De Venusserie
A. Algemene gegevens
In de periode van 307-311 verschijnen in de 8 Oostelijke muntplaatsen Folies die Venus op de keerzijde tonen. Dit is een bekend symbool dat vaak voorkomt op munten geslagen op naam van vrouwen
uit de keizerlijke families. Dat is ook hier het geval.
5

Galeria Valeria de echtgenote van Galerius is
degene die op de voorzijde van de munten van
deze serie staat afgebeeld.
Het aantal vrouwen afgebeeld op de voorzijde
van de munten, die in deze artikelenreeks
behandeld worden, (periode 294-337) is maar
gering en van deze is Galeria de enige die
voorkomt op de grote Folies van de begintijd.
Bij de later te bespreken emissies op naam van
andere vorstinnen zijn de reducties al zo ver
gevorderd dat de diameter der betrokken stukken
aanzienlijk kleiner is.
Het uitgeven van munten op naam van,
gewoonlijk, de echtgenote van de heersende keizer
is een oude traditie die al dateert van het begin
van het Romeinse keizerdom. Een speciale reden
behoeft er niet voor te zijn. Wel is het zo dat in
de latere jaren van de periode van de
soldatenkeizers deze traditie vrijwel had
opgehouden te bestaan. Waarom alleen Galerius
onder de Tetrarchen de traditie weer doet herleven
is niet bekend. Zijn collegae volgen hem daar niet
bij, noch voor Galeria noch voor hun eigen
vrouwen. Daarna zal het tot 324 duren eer onder
Constantinus I weer vrouwenportretten op Folies
verschijnen. Deze uitzonderingspositie maakt de
betrokken serie extra attractief binnen het geheel
van de muntslag tijdens de Tetrarchie.
De serie vertoont slechts weinig variatie in details.
In de R.I.C. worden in totaal 36 typen vermeld
(inclusief atelieraanduidingen echter 123).
Het is niet eenvoudig te zeggen in welke
reductieperiode de stukken nu precies thuishoren.
De gewichtsvariatie is steeds vrij groot en loopt
voor de gehele serie van SVi tot 8 gram, een
marge die van muntplaats tot muntplaats
verschilt, maar per muntplaats varieert van 1 tot 2
gram, waarbij soms zelfs latere stukken zwaarder
zijn dan vroegere. Het is ook hier zichtbaar dat
de reducties niet overal gelijktijdig ingevoerd
werden. In het algemeen gesteld behoren de
stukken van deze serie tot de periode na de 2e
reductie (gemiddeld 6,8 gram). De vraag kan
echter worden opgeworpen of de reducties in het
Oostelijk deel van het Rijk wel gelijk waren aan
die uit het Westen (Trier) waaraan onze gegevens
zijn ontleend.

B. De Muntplaatsen
De 8 muntplaatsten, die in deze emissie
participeerden, waren Alexandria, Antiochia,
Cyzikus, Heraclea, Nicomedia, Serdica, Siscia en
Thessalonica, derhalve degene die onder Galerius
ressorteerden. De emissie wordt na diens dood in
311 gestaakt.
In Antiochia begint de slag al in 307 en loopt over
8 slagperioden door tot 311, meestal in 5 ateliers.
6

In de eerste 5 perioden zijn dit de ateliers A, B, f
en A en E (van de in totaal 10 dan werkzame
ateliers), in de 6e periode wordt E vervangen door
H. In de laatste perioden zijn alleen van A en H en
in de achtste ook nog van B stukken bekend. De
perioden worden van elkaar onderscheiden door
bijtekens als halve manen, cirkels, altaren en
sterren of combinaties daarvan in het veld dan wel
een extra punt achter ANT in de afsnede. De
atelierletters staan steeds rechts in het veld.
Ook in Serdica begint de slag al in 307 maar
eindigt al in 308 als de munt daar wordt gesloten.
Er is maar 1 slagperiode gemerkt. .SM.SD. in de
afsnede. Links in het veld staat een ster en rechts
de atelierletter (A, B, f en A). De munt van
Serdica werd in 303 geopend tegelijk met het
sluiten van die van Thessalonica. In 308 vindt het
omgekeerde plaats. Waarschijnlijk ging het in
beide gevallen om een verplaatsing om militaire
redenen.
In 308 begint dan ook de slag in Thessalonica
waar deze tot 311 doorloopt. Er valt maar één
slagperiode te onderkennen, gemerkt .SM.TS. in
de afsnede en ook hier een ster Hnks en de
atelierletter rechts in het veld. Het zijn dezelfde
letters als die van Serdica met toevoeging van de
E van het 5e atelier. Het 6e atelier (S) schijnt niet
bij deze slag betrokken te zijn geweest.
In Alexandria begint de slag in 308 en loopt in 6
perioden door tot 311. Er wordt afwisselend in 3 tot
6 ateHers gewerkt. (A, B, f, A, E en S). De perioden worden onderscheiden door verschillende
bijtekens en/of letters in het veld. De
atelierletters staan gewoonlijk rechts. In de
afsnede staat ALE.
Ook in Cyzikus loopt de slag van 308-311 en wel in 4
perioden, te onderscheiden door bijtekens,
plaatsing van de atelierletter links, rechts dan wel in
de afsnede, en de muntplaatsaanduiding in de
afsnede die eerst MK en daarna MKV luidt. Van de
4 ateliers is alleen A bij deze uitgifte betrokken.
In Heraclea wordt eveneens van 308-311 geslagen en
wel in 5 perioden. Van de 5 ateliers waren alleen de
eerste 4 (A, B, f en A) bij deze aanmuntingen
betrokken. In de afsnede staat steeds HT gevolgd
door de atelierletter. Éénmaal met punten voor en
achter. Overigens worden de perioden
onderscheiden met behulp van bijtekens.
In Nicomedia loopt de slag over 1 periode va.i 308310. In de afsnede staat SMN gevolgd door de
atelierletter (A, B, f en A).
Tenslotte is in Siscia van 309-311 gedurende 2
perioden geslagen. In de afsnede staat SIS, links in
het veld een halve maan en rechts de atelierletter. In
de eerste periode is dat A, B, f, en in de tweede
bovendien A, E en S. Het is ondoenlijk om uit te
maken tot welke periode de stukken van de eerste 3
ateliers behoren.

De spreiding der stukken over de muntplaatsen is
als volgt:
Alexandria
Antiochia
Cyzikus
Heraclea
Nicomedia
Serdica
Siscia
Thessalonica

7 - 23
8 - 35
44
5 - 16
2- 8
3 - 10
3 - 15
4 - 12
36 - 123

C. De Voorzijde
Op de voorzijde staat steeds het borstbeeld van
Galeria naar rechts gewend. Afgezien van de
hierna volgende borstbeeldvariaties is er een
opvallend grote verscheidenheid van portretten
zowel met betrekking tot de grootte van het hoofd
als de g t " - tsexpressie en de haardracht. Het

(soms als bruidskleding beschreven), hetgeen in
parallel voorkomt op de gelijktijdige munten van
Galerius. Dit zijn zeer fraai uitgevoerde stukken,
waarbij soms om het kleed beter tot zijn recht te
laten komen het borstbeeld van voren geplaatst is
terwijl het hoofd naar rechts is gericht, hetgeen
het geheel enigszins onevenwichtig maakt.

3. Serdica, 4e atelier, ster in hel veld.
Halssnoer met sluiting, doorlopende tekst.
De gangbare tekst luidt GAL VALERIA AUG
soms ononderbroken soms onderbroken na de L
van Valeria. Een enkel type uit Alexandria heeft
GALER VA-LERIA AUG.

/. Alexandria, 3e atelier, KPen halve maan in het
veld. Gewaad met uitgesneden hals.

4. Thessalonica, 2e atelier, ster in het veld.
Bruidsgewaad, halssnoer met 2 rijen parels.

2. Nicomedia, 4e atelier.
Bruidsgewaad, halssnoer met 3 rijen parels.
hoofd is vrijwel steeds getooid met een diadeem,
echter bij uitzondering daarzonder of met een
lauwerkrans. De meest voorkomende vorm is
'borstbeeld naar rechts met diadeem en
gedrapeerd'. Dit type hebben alle stukken van
Alexandria, Antiochia, Cyzikus en Heraclea,
alsmede een deel van die van Nicomedia en
Serdica. In Siscia en soms ook in Serdica staat het
borstbeeld op een halve maan een vorm die vroeger
gebruikt werd om Antoniniani (van vorstinnen) te
onderscheiden van Denarii. Voorts is op de
stukken van Nicomedia, Siscia, Serdica en
Thessalonica vaak een halssnoer afgebeeld. Bij
deze 4 muntplaatsen komen ook borstbeelden
voor gehuld in een geborduurd staatsiegewaad

5. Thessalonica, 3e atelier, ster in het veld.
Gedrapeerd borstbeeld, band in hel haar.

D. De Keerzijde
De keerzijde toont onveranderlijk Venus staand
van voren, het hoofd naar hnks gewend. De
rechterhand houdt een appel omhoog terwijl de
linker het kleed over de linkerschouder slaat. Er is
tamelijk veel variatie in de houding (bv van de
rechterarm) en in de verdere details van de
uitvoering.
De gangbare tekst luidt VENERI VICTRICI
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ofwel Venus overwint. Deze is normaliter
onderbroken, behoudens bij stukken uit de eerste
periode van Heraclea. De meest voorkomende
onderbreking is na de V van het tweede woord.
Incidenteel echter in Thessalonica en steeds in
Nicomedia na de eerste I van dat woord. In
Serdica soms zowel voor als na genoemde V.
Tenslotte staan in Nicomedia de letters C M H na
de tekst, waarbij de laatste twee met elkaar
verbonden zijn (Zie ook Geniusserie).

E. Zeldzaamheid
en
slotopmerkingen
De munten van deze serie komen over het
algemeen nog frekwent voor. Het feit dat ze
duurder zijn dan vergelijkbare contemporaine
munten is waarschijnlijk het gevolg van het feit
dat het hier om de enige serie met vrouwenportret
gaat. Dit is te meer zo waar de keizersportretten
een sterke eenvormigheid vertonen, zodat de
portretten van Galeria meer dan normaal
afsteken. De zeldzaamheidsgraad volgens de
R . I . C . is als volgt:

7. Alexandria, 6e atelier. K P in het veld.
Gedrapeerd borstbeeld.
Totaal
1 - 23
8 - 35
4
16
8
10
15
12
36 - 123

8. Cyzikus, 3e atelier.
Gedrapeerd borstbeeld.

9. Antiochia, Ie atelier.
Gedrapeerd borstbeeld.

6. Alexandria, 3e atelier, K P in het veld.
Gedrapeerd borstbeeld.

Alexandria
Antiochia
Cyzikus
Heraclea
Nicomedia
Serdica
Siscia
Thessalonica

W1

C2
1- 5

18
15
3
15

1- 4
1- 4
3 - 13

19 - 69

S
1- 1
3 - 13

R
1 -4
1 -2
1 -1

R3

1-1
2- 6
2- 9
1- 3

1 -1

9-32

4- 8

Ned. Ver. 'De Verzamelaar'
afdeling Rotterdam
organiseert op zondag 19 november 1978

een muntenruilbeurs
in De Doelen, Kruisplein, Rotterdam-Centrum, van 11 tot 17 uur
Inlichtingen: Dhr. M. Bot, Postbus 55222, 3008 EE Rotterdam, na 19.00 uur.
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Muntgewichten
OPROEP
Een vijftiental leden van de Vereniging voor
Verzamelaars van Maten en Gewichten is een
onderzoek begonnen naar muntgewichtdozen. Er
is een Werkgroep Muntgewichten gevormd, die in samenwerking met de Oudheidkamer van de
Dienst IJkwezen en het Koninkijk Penningkabinet
- wil proberen tot een zo volledige mogelijke
dokumentatie van de Nederlandse
muntgewichtdozen te komen. Om dit omvangrijke
en tijdrovende werk tot een goed einde te
brengen, moet eerst een beeld verkregen worden
van wat er op dit gebied nog in openbaar en
partikulier bezit voorhanden is. Voor verder
onderzoek is het ook nuttig te weten welke
buitenlandse dozen zich hier te lande bevinden.
Vele musea zijn aangeschreven om informatie
over muntgewichtdozen in hun kollekties. Door
middel van deze oproep hopen we te bereiken dat
ook zoveel mogelijk partikulieren een opgaaf
willen doen van wat ze hebben op dit gebied.
Uiteraard zullen de zo verkregen adressen zeer
vertrouwelijk worden behandeld.
Wij verzoeken iedereen die één of meer
muntgewichtdozen heeft dit te willen meedelen
aan onderstaand adres - als het kan met opgaaf
van:
naam van de maker
1 (veelal vermeld
plaats en datum van vervaardiging ƒ in de doos)
afmetingen van de doos
A. Pol
Kon. Penningkabinet
Zeestraat 71b, Den Haag
070-469702
Wat zijn muntgewichtdozen eigenlijk en waarvoor
hebben ze gediend?
(zie omslagfoto)
In vroeger eeuwen was er vaak een enorme
verscheidenheid aan muntsoorten in omloop.
Oude en nieuwe, binnen- en buitenlandse munten
circuleerden alle vrijelijk door elkaar. Om het
publiek in deze warwinkel behulpzaam te zijn en
te behoeden voor nadelige transakties, gaf de
overheid in de 16e en 17e eeuw boekjes uit waarin
de toegelaten soorten met hun gewicht en
koerswaarde aangegeven stonden. Naast dit
officiële hulpmiddel was er ook nog een
onofficieel, namelijk de muntgewichtdoos. Deze
dozen werden onder overheidstoezicht door
partikulieren vervaardigd en op de markt

gebracht. Hiermee kon men bij ontvangst van een
muntstuk nagaan of het wel het juiste gewicht
had. Door slijtage en snoeiing ontbrak dit er wel
eens aan; in zo'n geval moest degene die de munt
in betaling gaf iets bijbetalen.
De muntgewichtdoosjes bevatten een gevoelig
balansje en een serie gewichtjes voor de
verschillende munten. Het wegen door middel
van deze gewichtjes was vrij eenvoudig: men
hoefde niet het juiste gewicht voor iedere munt
steeds op te bouwen met een serie gewichtjes van
verschillende grootte, maar kon tegenover één
munt ook één blokje leggen dat het gewicht van
de munt had. Om te weten welk blokje voor
welke muntsoort bestemd was, werden de
vereenvoudigde beeldenaars van de
korresponderende munten op de gewichtsblokjes
overgenomen. Op de achterzijde van de blokjes
treft men steeds het merk van de maker aan.
Naast balansje en gewichtjes, vindt men in de
muntgewichtdoos ook meestal een in het deksel
geplakt etiket met daarop de naam van de maker
en soms serie afbeeldingen van de muntgewichtjes
welke in de doos zitten of met een allegorische
voorstelling. Ook komen meer algemene etiketten
voor waarop de naam van de balansmaker
ontbreekt, maar die is dan vaak in inkt op de
rand in de doos bijgeschreven. De vermelding van
naam en adres is te beschouwen als een vorm van
zowel garantie als reklame.
De dozen zelf tenslotte werden niet door de
balansmakers gemaakt, maar werden toegeleverd
door schrijnwerkers waarvan we de namen niet
kennen: wel plaatsten ook zij merken op hun
werkstukken.
Hoewel ook in de 16e eeuw al muntgewichtdoosjes gebruikt werden - zie de schilderijen van
o.a. Quinten Metsys, Marinus van Reymerswaele!
- zijn daarvan geen exemplaren bewaard gebleven.
De grootte van de dozen is uiteenlopend: Uit het
begin der 17e eeuw kennen we een aantal vrij
grote dozen. Deze bevatten soms meer dan 40
gewichtjes voor gouden en zilveren munten.
Omdat het toch nog tamelijk omslachtige wegen
voor de grote zilverstukken nauwelijks zin had
vanwege de kleine waardeverschillen raakte dat al
gauw in onbruik. Daarna werden alleen nog maar
grotere en kleinere dozen voor gewichtjes van
gouden munten gemaakt. Zo zal het beroep van
de gebruiker vaak bepalend zijn geweest voor de
grootte van zo'n doos. Iemand die veel met geld
heeft te maken - een wisselaar bijvoorbeeld -heeft
een doos nodig waarin zoveel mogelijk
muntsoorten vertegenwoordigd zijn, terwijl een
gewone koopman met een iets eenvoudiger doos
toe kan. Ook waren in de I8e eeuw dergelijke hele
grote dozen niet meer nodig, omdat het aantal
muntsoorten in de circulatie was afgenomen.
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De broodloodjes van de
Arnhemse gilden
Door D. A. Wittop Koning
Hoewel Dirks' bij de bontwerkers spreekt over
'buffel-zeemlederen, eenzijdige, 3 streep dikke
broodloodjes...", en bij het St. Josephs- of
Timmerlieden (en Metselaars) gilde schrijft:
'Hunne penninkjes zijn van geel koper, ter dikte
van een halve millimeter... Zij worden nog heden
als broodloodjes bebezigd', beschouwt hij die
laatste toch als gildepenningen (Dirks XCIX. 1718). Hetzelfde doet hij met de loden penningen
van het Bakkers- en Brouwers-gilde (Dirks
XCVIII.l), die van het Tappersgilde (Dirks
XCIX. 15), van het St. Nicolaas- or Kramers-gilde
(Dirks XCIX. 11), het St. Crispijns- of
Schoenmakers-gilde (Dirks XCIX. 14), van het
Goudsmedengilde (Dirks CXXXIV.6 als
onbekende plaats), en met de tinnen penning van
de Ijzersmeden? Koperslagers? (Dirks CXL.), als
onbekende plaats).
De lijsten van de bezittingen bij de opheffing
der gilden (Gem. Arch. 3341) geven van vier van
de acht gilden op dat zij dergelijke penningen
bezitten;
1. St. Jozephs- of Timmerlieden-gilde
'een zakje waarin 87 Loodjes voor de
Spyndinge dienende 2 ijzeren stempels om de
voorgemelde loodjes te stempelen.'
2. Bakkers- en Brouwers-gilde
'93 loodjes tot uitdeeling der Speijnding'.
3. St. Eloy- of Smids-gilde
'93 lootjes bij de uitdeeling van brood gebruykt 23 dito tot een ander eynder gebruykt'.
4. Tappersgilde
'de loodjes en formen tot de spyndinge'
Zij geven onder de schulden voorts nog op:
'5 Juny 1797 Aan den Burger de Roos voor
het Bakken van het Brood tot de Spyndinge
gebruykt f 18-3-6.'.

Hieruit blijkt overduidelijk dat deze penningen
broodloodjes zijn en daardoor niet meer tot de
ambachtsgildepenningen te rekenen zijn. Ze gaven
recht op een tarwebroodje bij de uitdeling onder
de armen op bepaalde tijden van het jaar in de
Grote Kerk.
Daarmede vervallen de door Dirks genoemde
penningen van de bovengenoemde gilden en resten
ons slechts de penningen van het St. Eloy- of
Smids-gilde (Dirks XCVIII.5-6), het
Schippersgilde^ en het St. Franciscus- of
Kleermakers-gilde (Dirks XCVIII.8-9). Het
Smidsgilde had dus broodloodjes en
gildepenningen, de laatste zijn waarschijnlijk de
23 bovengenoemde 'lootjes tot een ander eynder
gebruykt'.
Dan zouden we als broodloodje kunnen aannemen
de bovengenoemde tinnen penning, door Dirks
aan IJzersmeden? Koperslagers? toegeschreven.
1. Mr. J. Dirks; De noord-nederlandsche gildepenningen. Haarlem 1878 p. 98 en 110.
2. L. H. Eberson; Quelques mots sur deux méraux de
la Corporation des bateliers de la ville d'Arnhem. Revue
Beige 1886 p. 101-103.

2. Bakkersen Brouwersgilde.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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Eerstelingen in mijn
verzameling
door C. van Hengel

j S BEDEUTENDE AUKTIONEN IN KÖLN AM RHEIN

i
MÜNZ
1 ZENTRUM
1 AUKTION
I
XXXII

Verantwoording
Sinds meer dan 30 jaar tracht ik als verzamelaar
een veld te vinden om mijn verzamehng te specialiseren en ik ben daarin nog niet geslaagd. Wat
mij interesseert zijn allerlei muntsoorten met verschillende historische achtergronden. Uitgaande
ig
van een enkel verworven exemplaar tracht ik dan
im
een soort stamboom voor- en achteruit te creëren |C1
IG1
en het verband met een voorliggende of latere se- IHJ
|C]
rie te leggen.
• pa
Daarbij, nu kom ik tot de verantwoording van de IHJ
IQI
titel, bleek steeds meer het gebrek aan de 'eersteIPI
IHI
ling' van een serie.
IQI
Bij het bestuderen van de achtergronden blijkt immers telkens dat de 'eersteling' de meeste aanknoping aan de historische, economische of artistieke
gebeurtenis had, waardoor de nieuwe reeks ont13
stond.
IS
Bovendien zijn zij vaak niet erg zeldzaam doordat 13
13
juist in het begin van een serie een duidelijke be13
hoefte werd vervuld en een relatief grote oplage
ontstond, zodat een bescheiden verzamelaar soms 13
13
zo'n stuk kan verwerven.

SONDERAUKTION

GEWICHTE AUS 3 JAHRTAUSENDEN
Die in diesem Katalog vorgestellte Sammlung aus dem
östlichen Mittelmeergebiet umfaBt beinah lückenlos einen Zeitabschnitt von ca. 3000 J a h r e n , das heifit vom 15. Jahrhundert
vor Christus bis zum 15. Jahrhundert nach Christus.
Es ist das erste Mal überhaupt, dafi antike Gewichte, als eine
mit der Numismatik verwandte Wissenschaft in dieser anschaulichen exakten Darstellung für eine Auktion zur Verfügung
gestellt wurden.
Sammlern und Interessierten wird der Katalog auf Jahre hinaus
eine wertvolle Hilfe und Orienticrung sein,

D
Ö
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

^AUKTION XXXIII BI

im

Juist de 'eersteling' moet vaak de bijzondere aandacht van de Muntheer en zijn staf hebben gehad
en dus ook van zijn makers, de stempelsnijder en
de muntmeester, terwijl de laatste van een reeks
vaak een gedegenereerd en zeer zeldzaam stuk is.
Aan een verzameling behoort ook een grens
gesteld te worden. Deze heb ik gelegd bij het in
gebruik nemen van de Thalers. Deze grens is niet
absoluut want er zijn nog uitlopers, die duidelijk
bij mijn gebied behoren zoals de munten van Philips de Schone, Karel V kan ook nog als feodaal
heerser beschouwd worden. Maar Phihps II, de
grote aanvoeren van Amerikaans zilver en het ontstaan van 'nationale' staten in het midden van de
16e eeuw, beschouw ik als het eindpunt van mijn
verzameling.
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|uj
if-i

lol
91
31
31
31
ANTIKE MONZEN
Griechen, Römische Münzen, darunter ca. 40 Aes Grave und
ca. 500 Denare der Republik, die Kaiserzeit aus einer alten
auslandischen Sammlung.
Byzanz. Reichhaltige Serie Völkerwanderung.

g|
g|

31
gl

31
31
31
31
31
31
31
31
31
13
31
13
31
}=J
LES PAYS BAS MERIDIONAUX.Or et argent (ca. 500 no.)
31
13
LIEGE, Or et argent (ca. 150 no.)
|U|
Münzen der südlichen Niederlande
31
in
in Gold und Silber (ca. 500 Nrn.)
3
Lüttich in Gold und Silber (ca. 150 Nrn.)
13 Weitere europaische Staaten, übersee (indien und Südamerika 31
mit ca. 130 Goldmünzen).
3
13
3
13
|=J Beide Auktionen finden vom 23.-25. November 1978 in KÖLN
3
Na deze verantwoording hoeft die bij latere artiIHJ
Hotel Intercontinental, Heienenstrafie 14 statt.
3
ICl
Besichtigung ab sofort möglich in unscren Geschaftsraumen
kelen niet herhaald te worden. Men vergeve mij
3
13
ook dat door het grote gebied mijn detailkennis
MUNZ ZENTRUM
3
13
van de reeks veelal door specialisten op dat gebied
ALBRECHT + HOFFMANN GmbH
•.BI
13
ld
ld
IPI
IHJ
ld
hd
[HJ
|[j1
IPI

SLG. KONSUL MEYER, TEHERAN
Islamische Münzen im Iran. Teil 2, I. Abteilung:
Umajaden ab 697 n. Chr., Abbasiden bis Harun al Raschid,
und die unabhangigen Reichsfürstentümer im Ostiran
(schwere Dirhems und Gold).
Deutsche Münzen und Medaillen. Seltenc 'laler und Medaillen
in Gold und Silber, sowie auch Kleinmünzen.
Zahlreiche Inedita.
Münzwaagen
Römisch - Deutsches Reich {grÖficre Serie Salzburg)
Numismatische Literatur mit wertvollen Standard werken.

RubensstraBe 42, 5000 Köln I
verre overtroffen wordt. Nog een opmerking
JB1
13
Telefon 0 2 2 1 / 2 3 0 8 4 8
vooraf, het betreft stukken uit mijn verzameling,
13
zodat niettegenstaande mijn streven de echte
13
BI
Versand der Kataloge Mitte Oktober.
'eersteling en de mooiste' te hebben de financiën
13
BI
m
aan beide grenzen stellen. U zult in openbare ver- IG1 '^"^^^^ Kunden erhalten die Kataloge kostenlos. Nichtkunden
IHJ
Vk'ollen bitte DM 25.- Vorkasse auf unser Postscheckkonto
IDI
zamelingen meestal stukken van betere kwaliteit
ICl
Köln 238047-507 für beide Kataloge einzahlen.
[n]
kunnen vinden en soms eerdere stukken. Ik zal bij 1C]B]E]G]B]E]E]E]E]E]E]G]E]E]E]G]E]E|G]E]C]E]B]Q]
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de stukjes vermelden, zo ik dat weet wat de werkelijke 'eersteling' is.

Ook nu nog zijn de leeuw en de zon gecombineerd de symbolen van Perzië.

Eersteling uit mijn
verzameling Nr. 1

Commentaar: De voorzijde is uiterst verzorgd en
zeer gestileerd en maakt geenszins een primitieve
indruk. Wel is de vrij dikke korrel bij het slaan
wat gebarsten.
Uit en en ander mag geconcludeerd worden dat
het stempelsnijden geen probleem gaf maar de
techniek van het slaan wel. Het lijkt duidelijk dat
goudsmeden of zegelsnijders gewend waren hoog
ontwikkelde motieven in metaal te verwerken.
Men hoeft slechts eenmaal Persepolis te bezoeken
(circa 500 BC) of de veel oudere (ca. 1500 BC)
Myceense vondsten te bekijken om niet verbaasd
te zijn. Nieuw was de vinding om deze toe te passen om een munt te maken.

Electrum triens uit Lydia 625-615 BC
Het afgebeelde stuk heb ik in 1959 in Perzië bij
een antiquair verworven en het is het vroegste
stuk uit mijn verzameling.
Er omheen is veel literatuur. Seltman dateert de
serie omstreeks 625-615 BC en schrijft deze toe
aan Ardys en zijn zoon Sadyattes, Kraay geeft in
zijn werk voor een vrijwel gelijk stuk (plaat 3 No.
64) 575 BC. A. R. Bellinger komt in zijn beschrijving van Electrum Coins from Gordion (1968) tol
de conclusie dat de munten zijn van 625-615 BC.
Mijn exemplaar komt ongeveer overeen met plaat
I 9.

Beschrijving: -voorzijde Leeuw met open bek en
op zijn neus het symbool van de opgaande zon;
keerzijde incusum.
Gewicht: 4,735 gram. Metaal Electrum.

Er bestaan nog andere versies van deze triens en
er zijn enkele exemplaren van de hele stater, maar
gezien de gevonden aantallen mag aangenomen
worden dat de triens de eerste munt in circulatie is
geweest.
Dat het geen kleingeld was, mag ook wel duidelijk
zijn: naar de toenmalige waarde van goud, zilver,
koper kwam de waarde overeen met 47 gram zilver of circa 10 kg koper of tot 1/3 a 1/4 vetgemeste os.
Uit dezelfde tijd zijn geen kleinere eenheden bekend zodat deze munten in het dagelijks leven nog
geen betekenis kunnen hebben gehad. De serie als
zodanig had geen lang leven want met de nederlaag van Croesus in de slag bij Sardis in 546 BC
kwam Lydia onder Perzische suzereiniteit. In de
Perzische dareiken kan een voortzetting gezien
worden.
Literatuur:
Seltman, Charles: Greek coins 1965.
Kraay, Colin M.: Archaic and classical Greek coins
1976.
Bellinger, A. R.: . says in Greek coinage presented to
Stanley Robinson 1968.
Zaterdag 4 november 1978
Internationale beurs te Bergen op Zoom
in het Van der Valk Motel 'De Wouwse T o l ' ,
Bergse Baan 85, van 11.00-17.00 uur

cJiicAtinp^ CJVu?/uó-ma/i('(i

i()jj

Zondag 12 november 1978
Internationale beurs te 's-Hertogenbosch
in Golden Tulip Hotel Central, Markt 51-57,
van 10.00-17.00 uur
Zaterdag 18 november 1978
Zondag 19 november 1978
Internationale beurs te Voorschoten in het
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4,
beide dagen van 10.00-1700 uur
Inlichtingen;
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-665244
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Zoekt u dit soort munten?
Parthen
Mithradates VI, ca 116 AD
drachme

Portugal
Maria I en Petrus IH, 1777-1786
400 réis 1785
Craig 25

Pondicherry (Frans India)
fanon (1/5 rupee)
Craig 57a

Mongolië
5 mongo
jaar 15 van de republiek
Yeoman 3

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
13

Middeleeuwse Munten
ut recht.
1. driemijt of deutgen 150 9

bnZF 3 1 0 , - -

Henegou-wen,
2 . Valenciennes , penning
F/ZF 110,-12e-begin 13e eeuw
Kruisvaarders,
bill.d eniers.
Antiochie :
3. Bohemond IV 1201-1232 bnZF
45, - Clarentia :
ZF
4. Ysabella
48, - 1297-1301
5. Philip van T a r e n t o 1307- 13 ZF
55, - bnZF 50, - 6. Mahauta
1316-1318
7. Jean d'Anjou 1318-1333 bnZF
50, - Du i t s l a n d ,
AR pfennig.
Bayern :
8. Otto III 1290-1317
F / Z F 18, - F / Z F 25, - 9. Konrad V 1296-1313
ZF
1 0 . Halberstad : hohlpfennig
54, - .
KUrnten :
ZF
1202-1256
55, - 1 1 . Bernhard
Krain :
12. Babenberger 1229-1246
F / Z F 29, —
Metz :
13. B e r t r a m 1179-1212
bnZF 5 2 , - Munster :
1 4 . Florenz v. Wevelinghoven
F
55, - 1364-1379
15. Potho v. Potenstein 1 379-81 F
53, - Regensburg :
16. Bisdom Tohann 1 von Bayern
ZF
40,1348-1409
ZF
17. idem doch hertog
40, —

18.
Fr
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
Ita
30.
31.

Salzburg :
E b e r h a r d II von Regensburg
F
28
1200-1246
a n k r i j k , AR d e n i e r .
Bretagne :
Jean I Ie Roux 12 37-86 F / Z F 50
Anjou :
30
Foulques V 1109-1120 F
Maine :
Herbert 1 1015-1036 F / Z F 60
Tours :
25
A a r t s b i s s c h o p 13e eeuw F
F / Z F 40
idem
Linnousin :
Abdy v, St. Martial
Z F / P 110
12e-13e eeuw
Aquitanië, Bordeaux :
ZF
65
Willem X 1127-1137
Aquitanië, B e a r n - L e s CentuUe :
ZF+
75
13e eeuw
Lanquedoc-Toulouse :
Raymond V, VI, of VII
1148-1249
Z F / P 95
Dauphine :
ZF
45
Valence
Vienne
bnZF 45
lie ,
AR d e n a r o .
Ancona : 13e eeuw
Z F / P 35
Brindisi :
Karel van Anjou
1266-1278
bnZF 38

Speciale advertentie aanbieding
Lot A

LotB

De n u m m e r s :
7, 8, 16, 19 en 30
totaal 5 stuks doch
gemiddeld
F / Z F voor HÜ. 100, --

De n u m m e r s :
7, 9, 17, 28 en 30
totaal 5 stuks doch
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Het opbergen van
penningen
door N. A. J. Visser
'Hoe kan ik toch mijn penningen het beste opbergen?!' 'Ze liggen overal op en tussen, en als ik
een bepaald stuk wil bekijken, is het niet te
vinden!'
Dergelijke vragen en klachten, worden gehoord
op vergaderingen, per telefoon en brief.
Het komt mij voor dat naast deze vragenstellers,
er ook vele andere verzamelaars zijn die onder dit
probleem 'gebukt' gaan. Daar penningen een
groot verschil in afmetingen - en een betrekkelijk flink gewicht hebben, zijn de opbergmogelijkheden beperkt. Diverse systemen die op het eerste
gezicht aantrekkelijk lijken, zullen toch moeten
afvallen.
1. De vele uit kunststof geperste ladensystemen,
hoe mooi ook, die via de kantoorboekhandel ons
worden voorgesteld, zijn voor zo ver mij bekend
niet geschikt om het relatief grote gewicht van de
verzameling - zeker als die in de loop der tijd
uitgebreider wordt - blijvend stabiel te kunnen
dragen.
2. De muntkastjes en -koffertjes, die in alle afmetingen en uitvoeringen ons regelmatig worden aangeprezen, zijn door de beperkte diameter en dikte
van de te bergen munten, voor penningen absoluut ongeschikt.
Wat wel wordt gebruikt voor de verzameling zijn
de stalen kastjes met laden van 2 cm hoogte, die
bedoeld zijn voor het opbergen van briefpapier,
documenten, etc. Om enig inzicht te geven in deze
ladenkastjes, wordt hier iets uitgebreider bij stil
gestaan. Deze stalen ladenkastjes zijn in de handel
van de fabrikaten Beckfield en Gimborn, en wel
in blokken met 30, 20 en 10 laden. De hoogte van
de Beckfield-kastjes zijn buitenwerks gemeten
resp. 92, 66 en 30,5 cm; de breedte- en de dieptematen zijn 29x42 cm. De binnenwerkse afmetin-

gen van de 2 cm hoge laden zijn 23 x 37 cm. De
maten van de Gimborn-ladenkastjes verschillen
maar zeer weinig van de eerstgenoemde. Al deze
kastjes zijn stapelbaar en zowel zonder - als met
centrale sluiting te leveren. Op de laatjes zitten
etikethouders, zo dat de inhoud op de laatjes vermeld kan worden. De prijzen kunnen in de kantoorboekhandel opgevraagd worden, maar ter
oriëntatie zij vermeld dat de kosten variëren van
ca. ƒ150,— voor een 10 laden blok zonder centrale sluiting, tot ca. ƒ380,— voor een 30 laden blok
mèt centrale sluiting; dit alles in een standaard
grijs gemoffelde kleur.
Om de penningen nu zo op de metalen laden bodems te leggen, doet wat koud en niet elegant
aan. Een lapje van b.v. fluweel kan hierin veel
verbetering brengen. Het vervelende echter is, dat
bij het dichtschuiven van een laatje, de zich hierin bevindende penningen met lapje en al mee naar
achteren gaan schuiven, wat een erg slordig gezicht oplevert.
Plakplastic met vilthaartjes op de bodem geplakt
heeft dit euvel vanzelfsprekend niet.
Beter kan de volgende werkwijze worden toegepast. Van karton, of golfkarton van oude dozen,
knipt of snijdt men bodems voor de laatjes en
wel enkele mm kleiner dan de inwendige maat
groot is.
De bekledingsstof kan fluweel zijn, of etalageflanel, dat in diverse kleuren in zaken voor
etalage-artikelen te verkrijgen is. Het knippen van
de stof moet rondom ca. 2 mm groter gebeuren,
dan de afmeting van het laatje. Op het uitgeknipte lapje komt het reeds gesneden stuk karton te
liggen, en wel zo dat het teveel aan stof omgevouwen op de achterzijde van het karton - zo strak
mogelijk - met tape wordt vastgeplakt. Nog iets
zachter wordt de bodem als tussen lapje en karton
een laagje celstof, of iets dergelijks, wordt aangebracht. Als daarna het beklede stuk karton in het
laatje wordt gelegd is het bedje voor de 'kostbare' penningen gespreid.

M U N T H A N D E L HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa
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Agenda
29 oktober: Muntenbeurs Oss, tel. 04120-24066, 13-17
uur.
31 oktober-2 november: Veiling Dr. Peus Nachf.,
Frankfurt a/Main.
4 november: Int. Muntenbeurs Bergen op Zoom, v.d.
Valkmotel 'De Wouwse Tol', Bergse Baan 85, 11-17
uur.
5 november: Int. Muntenmarkt Essen, Saalbau Huyssenallee 53.
7-9 november: Veiling K. Kress, KG, München.
9-10 november: Veiling Galeries des Monnaies
Düsseldorf.
11 november: Int. beurs Tienen, Grote sporthal van de
Stadsschouwburg, Minderbroederstr. 15 8.30-17.30 uur.
12 november: St. Numismatica Int. Muntenbeurs
'sHertogenbosch, Hotel Centraal Markt 51/57, 10-17
uur.
15-16 november: Veiling Sotheby's Londen, 10.30 uur
(de penningcollectie Charles Lovell).
16-J7 november: Veiling F. Sternberg Zurich (antieke
munten).
16/17 november: Veiling Rauch Wenen.
18/19 november: Int. Muntenbeurs Hamburg, Festhalle
von Planten und Bloomen auf dem Messegelande 10-17
uur.
18-19 november: St. Numismatica Int. Muntenbeurs
Voorschoten, Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan
4, 10-17 uur.
20/21 november: Veiling Hirsch München.
22 november: Veiling Sotheby's Londen, 10.30 uur.
23-25 november: Veiling Münzzentrum Keulen.

aktualiteiten

C2^
^17

Antieke numismatiek
Tijdens het 11e Internationaal Congres van Klassieke Archeologie te Londen (3-9 september 1978)
is de antieke numismatiek verscheidene malen ter
sprake gekomen.
C. Boehringer (Universiteit van Göttingen, W.
Did): Z u m Problem des Caesarbildnisses, wees op
het belang van Alföldi's publicatie van de denarii
met portret uit 44 v.C. en sprak de hoop uit dat
die van de vroegere munten uit het Oosten nog
meer opheldering zou verschaffen.
18

25 november: Ruilbeurs Numismatica Holland Utrecht,
Mirlitontheater in Hoog Catharijne 11-17 uur.
26 november: Int. Muntenbeurs Tilburg, Rest. De
Beekse Bergen.
27/29 november: Veiling Giessener Münzhandlung,
Friedrichstr. 8 Giessen.
1/2 december: Veiling Münzhandlung Lanz Hauptplatz
14/1 Graz. (Deutsche Altfürsten en Oostenrijk vanaf
1814).
3 december: Int. Muntenbeurs Hannover, Niedersachsenhalle der Stadthalle. Inl. Suz-Ehrmann,
Hausmannstr. 1, Hannover, tel. 0511-14383.
4/5 december: Veiling Hirch München.
8/9 december: Veiling Münz Cabinet! Berlin.
9-11 december: 7th Annual New York Int. Numismatic
Convention, Americana Hotel, 7th Ave., Inf. R.
Margolis Box 2054 Teaneck N.J. 07666.
10 december: Muntenbeurs Oss 13-17 uur, tel. 0412024066.
10 december: Muntenbeurs de Verzamelaar, afd. Bergen
op Zoom, tel. 01640-37804.
12-14 december: Veiling Kurpfalzische Münzhandlung
Mannheim, Augustaanlage 52.
13 december: Veiling Sotheby's Londen, New
Bondstreet 34/35, 10.30 uur.
16 december: St. Numismatica, Int. Muntenbeurs
Hilversum, Motel De Witte Bergen, Rijksweg 2,
Eemnes, 10-17 uur.
16 december: Ruilbeurs Numismatica Holland Zeist in
het Slot. 11-17 uur.
13 januari: St. Numismatica Int. beurs Kampen, gebouw Hanzestad(boven de Amrobank) t/o de IJsselbrug
Oudestraat 135 10-17 uur.
13 januari: Ruilbeurs te Pesse (Ov). Dorphuis De Voorhof Inl. 05280-65582.
24 januari: Veiling Sotheby's Londen New Bond street
10.30.
27 januari: St. Numismatica Int. beurs Breda, Euromotel Breda Roskamp 20 10-17.

P. Bruun (Abo A k a d e m i , Finland): The political
decline of R o m e : the evidence of the coin portraiture of the City of Rome in the 4th century, toonde aan, dat Rome in die tijd o p een zijspoor
stond.
T. Gestelyi (Kossuth Universiteit, Hongarije):
Portrats der jungen Satyrn auf Gemmen, t o o n d e
vier, in Pannonië gevonden intagli, thans in Hongaarse musea, met satyrs, die opvallend lijken op
portretten van de jonge Caracalla en dus in het
begin van de 3e eeuw zijn te dateren.
M. Maaskant-Kleibrink
(R.U. te Groningen); The
engraving of ring-stones and coins-dies in the Roman Republican Period, wees op de overeenkomst
in motief, stijl en techniek van denarii en intagli
en opperde twee mogelijkheden: óf de stempelsnijders volgden de graveurs na óf stenen en munten kwamen uit hetzelfde atelier.

R. Rosenthal (Hebrew University, Jerusalem): the
hoard of 10.000 silver coins found at Mampsis
(Negev): a numismatic and historical evaluation,
gaf een nauwkeurige en uitvoerige analyse van deze in een particulier huis gevonden muntschat van
denarii en tetradrachmen uit het begin van de 3e
eeuw.
B. L. Treil (New York University U.S.A.): Phoenician influence in the Western Mediterranean the numismatic evidence, wees op de gemeenschappelijke afkomst van munten uit het Nabije
Oosten en Punische monumenten uit alle tijden en
de overeenkomsten tussen beide.
Het is zeker verheugend dat van de zijde van klassieke archeologen het belang van de antieke numismatiek wordt ingezien.
A.N. Z.-J.J.

Koperen Huwelijk Prinses Beatrix en Prins Claus
Koninklijke Begeer brengt ter gelegenheid van dit
huwelijksfeest een penning uit in goud en in zilver
gemodelleerd door W. Vis. Op de voorzijde de
portretten half achter elkaar op de keerzijde de
beide familiewapens. Prijs resp. ƒ199,— en
ƒ27,— Diameter 22.5 mm.
30 Jarig Regeringsjubileum
Numismatique Voorburg 'De Gouden Munt'
brengt ter gelegenheid van het 30 jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana een penning uit in
de vorm van de bekende vooroorlogse vierkante
stuiver met op de voorzijde het portret van de koningin en de jubileum jaartallen. De keerzijde is

gelijk aan de Curagaose stuiver van 1948.

10 Jarig bestaan van Numismatica Tienen
In verband met dit jubileum wordt tijdens de
daartoe georganiseerde beurs op 11 november (zie
agenda) een penning in goud en zilver en brons
verkocht, tevens zal de Belgische muntenreeks
1978 in voorverkoop beschikbaar zijn. Er zal een
tijdelijk postkantoor zijn met een numismatisch
dagstempel dat ook op een speciale herinneringskaart zal staan. Tenslotte wordt een artikelenbundel met 29 artikelen op numismatisch gebied aan
de markt gebracht waarin o.a. artikelen van Prof.
Dr. H. Enno van Gelder over De Gentse Nobels,
R. A. G. Carson over Munten van Romeins Brittannie. P. de Baeck over de assignaten en A. van
Key-meulen over De Brabantse en Vlaamse
muntslag onder Filips V en Karel III.
Gildenpenningen
Binnenkort zal het boek 'De penningen der
Noord-Nederlandse Ambachtsgilden' van Dr. D.
A. Wittop Koning verschijnen. Dit boek van 182
pagina's en 98 platen, Cloth, zal excl. 4"% BTW
ƒ175,— gaan kosten, De uitgever is de B.V. Jacques Schulman te Amsterdam.
Het is een genoegen eindelijk weer eens een nieuw
Nederlands standaardwerk te kunnen aankondigen.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags gesloten
OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322
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boeken en
tijdschriften
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European Coin-weights for English Coins door
Gerard Heuben uitg. Hub Tennaer b.v. Roermond.
26 pag. ƒ7,—. In dit boekje worden een reeks
muntgewichten behandeld betreffende Nobels,
Angels, Sovereigns, Guineas en zilvermunten van
Charles I alle met afbeelding.

Herdrukken
J. E. Charlton: 1979 Standard Catalogue of
Canadian Coins 1858 to date. Toronto, 1978.
27ste druk. Prijs ƒ6,90.
Uitgever: Charlton International Publishing Incorporated, 299 Queen Street West, Toronto,
Ontario. M5V 1Z9. Canada.
Met ingang van de 27ste druk is 'The Standard
Catalogue of Canadian Coins, Tokens and Paper
Money' gesplitst in drie delen en zal voortaan als
volgt worden uitgegeven:
Deel 1: The Standard Catalogue of Canadian
Coins;
Deel 2: The Standard Catalogue of Canadian
Paper Money;
Deel 3: The Standard Catalogue of Canadian
Tokens and Medals.
Teneinde het raadplegen van de catalogus te
vergemakkelijken, is van de gelegenheid gebruik
gemaakt de opmaak te veranderen en de
informatie uit te breiden.
v.d.W.

nieuwe
uitgaven

r^ r^
^Z7 ^C7

Uit de tijdschriften

LANZ GRAZ
VEILING XI
op 1 december 1978 in Hotel Daniel in Graz
MUNTEN EN PENNINGEN VAN DE
DUITSE OUDVORSTEN
1500-1800
Anhalt - Baden - Bayern - Brandenburg
Braunschweig-Frankischer Kreis - Henneberg
Hessen - Holstein - Jülich, Cleve, Berg
Lauenburg - Leuchtenberg - Mecklenburg
Nassau - Oldenburg - Pfalz - Pommern
Sachsen - Schleslen - Württemberg
Belangrijke oude verzameling met vele
zeldzaamheden

VEILING XII
op 2 december 1978 in Hotel Daniel in Graz
MUNTEN EN PENNINGEN VAN
OOSTENRIJK
1804-1967
Franz I - Ferdinand I - Franz Josef I - Republiek
Grote verzameling van munten en penningen in
goud, zilver en niet edele metalen met een
komplete serie munten van
Franz Josef I - en mooie penningen uit de eerste
helft van de 19e eeuw.
Bekende verzameling van de muntsteden
Milaan, Venezië, Wenen, Kremnitz, Praag,
Karlsburg en Nagybanya.

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
ZWITSERLAND
5 Franken 1978; koper-nikkel; 0 31 mm; 13,2
gram; oplage 960.000 stuks, waarvan 60.000 met
gepolijste stempels op gepolijste muntplaatjes zijn
geslagen.
Herdenkingsmunt op de 150-ste geboortedag van
Rijk geïllustreerde Catalogus f^0,— per stuk

MUNTHANDEL LANZ
Hauptplatz 14 - Postfach 677
A-8011 GRAZ / ÖSTERREICH

de grondlegger van het Rode Kruis, Henri Dunant. (Afb. 1).

OOSTENRIJK
100 Schilling 1978; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram; oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op het feit, dat 700 jaar geleden
de slag bij Dürnkrut werd gestreden, alwaar op 26
augustus 1278 Rudolf 1 van Habsburg zijn machtige rivaal Ottokar II, koning van Bohemen, een
nederlaag bezorgde, waardoor hij in het bezit
kwam van de hertogdommen Oostenrijk en Stiermarken.
Op de voorzijde Rudolf I; voor de keerzijde is een
nieuw ontwerp gekozen. (Afb. 2)

De penning van de ^ ^
maand
V_^
G. van der Meer
Door leden van de Vereniging voor Penningkunst
wordt vaak geklaagd dat er te weinig artikelen
over penningen in De Beeldenaar verschijnen. Deze kritiek werkt echter als een boemerang: als
penningverzamelaars niet de moeite nemen om
zelf iets te schrijven, kan de redactie niet anders
doen dan de vele artikelen over munten, die de
muntenverzamelaars insturen, af te drukken op de
bladzijden, die door stukjes over penningen ingenomen hadden moeten worden. De nieuwe rubriek 'De penning van de maand' is bedoeld als
stimulans voor diegenen, die ertegen opzien om
een uitvoerige studie over een penningonderwerp
te entameren, maar die wel kans zien om in het
kort iets te vertellen over een penning in hun collectie, oud of modern, mooi en/of interessant,
ieder op zijn eigen manier, met of zonder voetnoten. Foto-illustraties worden gratis verstrekt door

ZUID-KOREA
500 Won 1978; koper-nikkel; 0 32 mm; oplage 1
miljoen stuks.
5000 Won 1978; zilver; 0 32 mm; oplage 1 miljoen
stuks.
Herdenkingsmunten op het 42ste Wereldkampioenschap Schieten, dat dit jaar in Zuid-Korea
wordt gehouden. Onze excuses voor het slechte
aan de internationale numismatische pers verstrekte fotomateriaal. (Afb. 3,4)

het Koninklijk Penningkabinet, Zeestraat 71 B,
Den Haag.
Vrede van Nijmegen, 1678, door Jacob van Dishoecke
Driehonderd jaar geleden kwamen afgevaardigden
van een groot aantal landen in Nijmegen bijeen
om een einde te maken aan een oorlog tussen
Frankrijk en Zweden aan de ene kant en de Nederlanden, Spanje, de Duitse keizer, Denemarken,
Brandenburg en een paar kleine vorsten aan de
andere kant. In 1678 kwamen Frankrijk, de Nederlanden en Spanje tot overeenstemming, in het
jaar daarop de andere landen. Ter herinnering
hieraan zijn vele penningen geslagen. Een van de
mooiste is de hierbij afgebeelde, met het jaartal
1678 op de voorzijde, maar na de vredesverdragen
van 1679 gemaakt door de Amsterdamse medailleur Jacob van Dishoecke.'
Op de voorzijde ziet men de afgevaardigden die
aan de oever van de Waal afscheid van elkaar nemen. Aan de overkant van de rivier ligt Nijmegen,
met het wapen van de stad daarboven, rustend op
twee gekruiste palmtakken, symbolen van vrede,
en een banderol met de woorden: Firmata Neo21

magi Pax: 1678 (de vrede te Nijmegen gesloten,
1678).

Op de keerzijde wordt de vrede gepersonifieerd
door een vrouw met een palmtak in de linkerhand, een slangerond in de rechterhand (symbool
van de eeuwigheid, hier de eeuwigdurende vrede),
een lauwerkrans om het hoofd. Aan een lint
houdt zij de samengebonden wapenschilden vast
van de belangrijkste bij de vrede betrokken landen, van links naar rechts: Spanje, Denemarken,
Frankrijk, de Keizer, Brandenburg, Zweden en de
Verenigde Nederlanden. De Vrede vertrapt een
aantal, deels kapotte, wapens. Zij staat aan de
kust van een rustige zee met schepen, waarschijnlijk om de opbloei van de handel na de vredessluiting te symboliseren, en wordt bestraald door de
22

zon. Het omschrift luidt: Pacatus solis virtutibus
orbis. Dit kan op twee manieren vertaald worden,
omdat het woord 'solis' zowel een verbuiging
van 'sol' ( = zon) als van 'solus' ( = alleen) kan
zijn.
Gerard van Loon (1728) geeft de volgende betekenis: 'de werreld door de kracht der zonne bevreedigd' d.w.z. tot vrede gebracht. De zon is hier gezien als het symbool voor de Zonnekoning, Lodewijk XIV, die veel tot de bespoediging der onderhandelingen had bijgedragen.
Joachim Oudaen in zijn bewerking van Bizot
(1688)^ vertaalt het met 'leur seule Vertu a donné
la paix au monde' = alleen hun deugd, (d.w.z.
van de betrokken landen) heeft de vrede aan de
wereld gebracht. Hij zag de zon waarschijnlijk als
een symbool van Gods zegen.
Deze vertaling lokte kritiek uit van de geleerde pater Claude Frangois Menestrier, die in 1691 een
boek publiceerde over de regering van Lodewijk
XIV, met veel gravures van penningen geïllustreerd.' Hij vond, dat de zon (volgens hem
duidelijk Lodewijk XIV), die de Vrede bestraalt,
de kwade trouw van de vertaler van de Latijnse
.spreuk aan de kaak stelde. In een Nederlandse bewerking van Bizot (1690) had Oudaen intussen
echter beide mogelijkheden weergegeven, maar
Menestrier begreep waarschijnlijk geen Nederlands.
De medailleur Jacob van Dishoecke was in 1650
in Vlissingen geboren, vestigde zich in 1673 als zilversmid in Amsterdam, waar hij woonde in de
Gravenstraat, en overleed aldaar in 1723. Hij
heeft nog een andere penning ter herinnering aan
de vrede van Nijmegen gemaakt, waarschijnlijk in
opdracht van de stad Amsterdam, omdat het
stadswapen er op afgebeeld staat. De hierboven
besproken penning is vermoedelijk voor de verkoop aan het publiek gemaakt. De stempels van
beide penningen zijn bewaard gebleven en bevinden zich nu in de verzameling van 's Rijks Munt.
De stad Nijmegen herdenkt dit jaar de aldaar
gesloten vrede met een tentoonstelling in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van St. Jan' en in
het Gemeente-Archief. In het museum zullen ook
alle penningen die iets met de vredesverdragen te
maken hebben worden tentoongesteld. De tentoonstelling is geopend van 13 september tot 22
oktober.
1. G. van Loon, Beschrijving der Nederlandsche
Historipenningen III, 's-Gravenhage 1728, p. 275, 2
2. P. Bizot, Hisloire Metallique de la Republique de
Hollande, Paris 1687; Amsterdam 1688 en supplement
1690; Nederlandse bewerking door J. Oudaen, Medalische Historie der Republyk van Holland, Amsterdam
1690.
3. C. F. Menestrier, Histoire du règne de Louis Ie
Grand, Paris 1691, 2ed. 1693, 3e ed. 1700.
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Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19, 7439
AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP, Alkmaar, tel. 072120041. Postgiro 96820.
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten bevindt zich in nr. 1, blz. 25 en
26.

Numismatische kringen
Groningen
streefdata bijeenkomsten: 20 okt., 17 nov., 15 d e c , 19
jan., 16 febr., 16 maart, 20 april en 18 mei 1979.
Hoogeveen
8 nov. 1978: lezing door mej. Drs G. v. d. Meer over
'Voorbeelden en inspiratiebronnen voor de penningkunstenaar'.
13 dec. 1978: onderl. veiling.
10 jan. 1979: jaarvergadering.
14 febr. 1979: lezing door Drs H. W. Jacobi over
'Kleingeld uit vaders tijd'.
14 maart 1979: onderl. veiling.
11 april 1979: bijeenkomst.
9 mei 1979: lezing door Drs K. F. H. Faber over 'Romeinse munten i.h. algemeen met dia's uit eigen collectie'.
13 juni 1979: bijeenkomst.
N.B. Secretaris is thans: B. H. Hagemeijer, Middenweg
51, 7906 LK Hoogeveen, tel. 05280-65582.
Twente
secretaris is thans: mevr. M. Holleman, Weverstraat 27,
postbus 32, 7586 ZG Overdinkel, tel. 05423-1221.
Utrecht
25 okt. 1978: lezing door de heer en mevr. Gerritsen
over Russische munten.

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandel in numismatische
literatuur,, albums e t c , uitgevers.

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehele wereld.

Schrijf voor prijs- en mancoiijst naar: CtHRIS

^IMER

NUMISMATISTS
10 Glebe Crescent, London
IM.W. 4, 1 B.U. England
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vragen

^Z^^Z^

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

Vraag 26:lk bezit al geruime tijd een munt waarvan ik
een foto insluit. Op de ene kant staan 2 van elkaar afgewende hoofden waarboven IMP en waaronder IVIE
staat links en rechts staan nog letters P. Op de ander
kant staat een dier, vermoedelijk een krokodil voor een
boom met links en rechts COL en NEM. Kunt U mij
zeggen waar deze munt vandaan komt en wie erop zijn
afgebeeld.

- j ^ . i

t

* '

Antwoord: Uw munt is een As van Nemausus geslagen
rond het begin van onze jaartelling. De As was in die
tijd een koperen munt ter waaarde van 1/400 Aureus.
Er gingen 16 Assen in een zilveren Denarius of 4 in een
Sestertius.
Nemausus (tegenwoordig Nimes in Zuid Frankrijk) was
in die tijd al een belangrijke stad, waarvan veel munten
bekend zijn. Toen Augustus zijn tegenstander Antonius
verslagen had werden tal van legioensoldaten verspreid
over een groot aantal koloniën waar zij zich konden
vestigen. Dit systeem had twee voordelen. Ie werden de
soldaten hiermee voor hun diensten beloond met grond
en 2e verkreeg men vestigingen van goed weerbare man-

nen op daarvoor geschikte punten. Ook in Nemausus
werden legioensoldaten gevestigd en wel een groep die
hoogstwaarschijnlijk in Egypte meegevochten had en de
verovering van dat land had helpen realiseren.
Op de Voorzijde van Uw munt staan de koppen van
Augustus (met een lauwerkrans naar rechts gericht) en
Agrippa (met een Boegvormige kroon naar links).
Agrippa (voluit Marcus Vipsanius Agrippa) was een
trouwe vriend van Augustus en door de laatste aangewezen als zijn opvolger. Hij was bovendien een zeer bekwaam legeraanvoerder (69 - 12 v.C). De tekst IMP
DIVI F staat voor Imperator Divi Filius en betekent
Keizer zoon van God. De twee letters P staan voor Pater Patriae (Vader des Vaderlands) een titel die in het
jaar 2 voor Christus aan Augustus werd verleend.
Op de keerzijde staat een krokodil geketend aan een
palmboom hetgeen algemeen beschouwd wordt als een
verwijzing naar de verovering van Egypte waaraan de in
Nemausus gevestigde legioensoldaten zo'n belangrijk
aandeel hadden gehad. Linksboven is een overwinningskrans afgebeeld, rechts boven is een wimpel te zien, die
door sommigen geïnterpreteerd wordt als de zeekleurige
(blauwe) wimpel (Vexillum caeruleum) die Augustus aan
zijn vriend Agrippa gaf na de overwinning bij Actium,
een zeeslag waarbij de vloot van Antonius verslagen
werd. COL staat voor Colonia en NEM voor Nemausus.
Uw munt is blijkens de titel P P geslagen rond het begin
onzer jaartelling het vroegst in het jaar 2 v.C. Het type
bestond toen al circa 10 jaren. Als U in Nimes in het museum gaat kijken zult U een grote variatie van dit type
munten aantreffen. O.a. zonder P P en nog vroeger met
ongekroonde hoofden. Deze Assen van Nemausus schijnen in groten getale geslagen te zijn en zij komen ook
nu nog regelmatig voor.

Vraag 27: Als trouw abonné op de Beeldenaar zou ik U
willen vragen mij meer uitgebreide informatie toe te sturen over de geschiedenis van de Nederlandse munt.
Antwoord: Het is nog niet geheel duidelijk of U de
Munt te Utrecht bedoeld of de Nederlandse muntslag.
Voor het eerste zou u beter naar de Rijksmunt kunnen
schrijven, voor het laatste mogen wij U verwijzen naar
het Aulaboekje De Nederlandse Munten van Prof. Dr.
H. Enno van Gelder, waarin U voorshands zeer veel informatie kunt vinden.

Verzamelt URomeinse munten?
Wij verkopen ze!
Bovendien in voorbereiding
een speciale literatuurlijst over antieke munten.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondestraat 5, Maastricht - Tel. 043-151119
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden.
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TOPVEILING
20, 21 en 22 november a.s.
Kijkdagen 18, 19 en 20 november
in Motel-Restaurant Hoornwij ck
(bij de Vliet) - Rijswijk Z.-H.
DEZE VEILING OMVAT O.A.:
800 Nrs. Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden waaronder onbekende types en jaartallen.
200 Nrs. Nederlandse koloniale munten.
100 Nrs. Nederlandse en buitenlandse penningen.
50 Nrs. Muntgewichtdoosjes, bankpapier,
huismunten, Bataafse Republiek,
Koninkrijk Holland en Franse overheersing
11 (X) Nrs. Koninkrijk op jaartal vanaf halve cent tot
gouden tientje, met honderden
interessante lots.
150 Nrs. Buitenlands goud en zilver.

De schitterend uitgevoerde kunstdrukcatalogus met meer
dan 600 afbeeldingen is te verkrijgen na overboeking van
f5,— naar postgiro 1844 van Bank Pierson, Heldring &
Pierson te Den Haag, onder vermelding van: bestemd
voor Coin Investment (catalogus 10). Dit bedrag is
inclusief de lijst van opgebrachte prijzen welke 14 dagen
na de veiling verschijnt!

COIN INVESTMENT B.V.
Uw adres voor alle Numismatische wensen.
Kantoor: Plaats 13, Den Haag - Tel. 070 - 624781-656517-656717-657117-657317.
Winkel (opening medio november): Buitenhof 48 (doorlooppassage).

HARTBERGERS

DE M A N - WERKENDAM
de Graaff 100-102 - Tel. 01835-2641
Werkendam bij Gorkum
Bestel tijdig, zodat u in december voldoende voorraad hebt.

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer j

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

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

F. van Lanschot
Bankiers

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

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
KO V A N DIJK
Gietpenning
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afnneting ca 35 mm,
gewicht ca 35 gram
Prijs ^89,50
Gepatineerd brons, afmeting ca 35 mm
Prijs
f45,WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v, de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten, onder vermelding
van nr 728, het gewenste aantal en het afleveradres.

KOPEREN HUWELIJK PRINSES
BEATRIX/PRINS CLAUS
Slagpenning
Modelleur Willem Vis
14 krt. goud, afmeting ca 22,5 mm, gewicht ca
5,9 gram
Prijs f^99,925/1000 zilver, geoxydeerd, afmeting ca 22,5
mm, gewicht ca 6 gram
Prijs ^ 2 7 , WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten onder vermelding
van nr 112, het gewenste aantal en het afleveradres.

BIO KINDER REVALIDATIE
Slagpenning, uitgegeven n.a.v. het 50-jarig
bestaan van de Bio Kinderrevalidatie Stichting.
Modelleur Eric van den Boom
Zwart gepatineerd brons, afmeting ca 60 mm,
gelimiteerde, genummerde uitgave van 600
stuks, nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

Prijs

f50,-

WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op postgiro 545512 t.n.v. de stichting BIO KINDERREVALIDATIE te Arnhem. GEZIEN HET
BEPERKTE AANTAL PENNINGEN GESCHIEDT DE TOEZENDING IN VOLGORDE VAN BINNENKOMST
VAN DE BESTELLINGEN.

L
N.B. Bij betaling s.v.p NAUWKEURIG letten op het juiste gironummer.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
VEPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
Voorschoten, oktober 1978
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB
Vanaf 1 juli 1978: 39438 DCWKB
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Beeldenaarsmunten der
Ortokieden, Benizengieden en
Ajoebieden
E. Denijs
Gedurende het tweede kwart der VI Ie eeuw verbreidde de islam
zich over Syrië, Perzië en Egypte. De Arabieren, die voorheen
vrijwel geen muntslag kenden, handhaafden aanvankelijk in de
veroverde gebieden de bestaande muntsituatie (byzantijnse solidi
en folies bleven nog lange tijd in circulatie), of zetten de
bestaande muntslag met enige wijzigingen verder (cfr de arabobyzantijnse fals in Syrië en de arabo-sassanidische dirhem in
Perzië).
In de jaren 696-9 hervormde Abdalmalik ibn Marwan, 5e kalief
der Ommajaden in Damaskus, het muntstelsel door invoering van
het bekende bimetaUisch systeem: gouden dinar (4,25 gr) en
zilveren dirhem (2,97 gr; zijnde 1/20 dinar bij een goud-zilver
waardeverhouding van 14:1). Conform het in die tijd vrij streng
nageleefde 'verbod op de afbeeldingen' droegen dinar en dirhem
op voor-en keerzijde geen beeldenaar, maar beiderzijds text: de
islamitische geloofsbelijdenis ('er is geen god dan god alleen, er is
geen andere naast hem'), koranvers, datum, en voor de dirhem
ook de muntplaats. Dank zij de toenmalige eenheid van het rijk
kon dit muntstelsel snel in de hele islam doorgevoerd worden, met
muntplaatsen tussen Cordoba in Spanje en Balkh in Afganistan;
en ook na de verbrokkeling van het rijk bleef het nog eeuwenlang
gehandhaafd.
Ook de koperslag werd na de munthervorming van Abdalmalik
verder doorgezet. Als tekengeld bleef koper onder de controle van
stadhouders en provinciegoeverneurs, en vertoonde daardoor een
grotere regionale variatie in type, gewicht, text, etc. Hierbij werd
het 'verbod op de afbeeldingen' slechts zelden en kortstondig
overschreden; alleen van tijd tot tijd verschenen er afbeeldingen
op de munten der koperreeks.
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In de periode 1150-1250, vier en een halve eeuw
na de munthervorming van Abdalmalik, werd in
het huidige Zuid-Turkeye, Noord-Syrië en NoordIrak (zie kaart) dit taboe voor het eerst massaal
doorbroken: in tegenstelling tot de voorheen vrij
monotone mohammedaanse muntslag met beiderzijds text, worden munten met een- of tweezijdige
beeldenaar thans de regel, en uitsluitend textmunten de uitzondering. Er zijn uit dit gebied een
80-tal beeldenaarsmunten bekend - op één
zilveren na allen uit de koperreeks - , geslagen
door de dynastie der Ortokieden (45-tal), Benizengieden (21-tal), Ajoebieden (mesopotamische tak)
(9-tal), en Bekteginieden (4-tal).
Het is ondoenlijk in kort bestek een schets te
geven van de uitermate complexe politieke en
militaire verhoudingen in dit tijdsgewricht, noch
van de historische gebeurtenissen die er aan voorafgingen. Beperken we ons tot volgende
opmerkingen:
Vanaf de Xe eeuw waren er geregeld Turkmeense
stammen in de islam opgenomen. Soms drongen
zij in grote groepen nomaden vanuit het oosten
het Kahfaat binnen, doch meestal betrof het een
aanhoudende stille infiltratie van kleine aantallen,
die vaak via militaire loopbanen (huurlingen) her
en der over het kalifaat verspreid werden. In de
periode 1055-80 bezetten de Seldsjoeken, die
Ghuzz Turkmenen waren, grote delen van het
kalifaat (Bagdad in 1055; Damaskus in 1076), en
drongen Klein-Azië binnen, waar in 1077 door
Soliman I het soltanaat van Roem opgericht werd
als een practisch autonome seldsjoekse deelstaat.
Vanaf het einde van de Xle eeuw ontstond in
Mesopotamië en Syrië door steeds verdergaande
militaire belening een mozaïek van kleine
machten, uitgeoefend door districtsgoeverneurs,
stadhouders, atabegs (= regenten), soldatenvorsten in dwangburchten en bedoeinenleiders, die
in de loop van vele dynastieke verwikkelingen
elkaar vonden of bestreden, dan wel in tal van
incidentele vlottende bondgenootschappen samenspanden tegen het centrale gezag of tegen het
kalifaat. Tijdelijk kon het rijk weer herenigd
worden onder Saladin, culminerend in de
verovering van Egypte (1171, einde van de
dynastie der Fatimieden), doch na diens dood
(1193), versnipperde de macht weer over vele
familieleden en atabegs. Dit alles gebeurde binnen
de min of meer stabiele geografische omraming
van het grootkoningschap der Seldsjoeken, met in
de periferie het wisselvallig lot van de kruisvaardersstaten (Edessa, Antiochië, Tripolis,
Jeruzalem), en van het byzantijnse rijk (1204,
stichting van het latijnse rijk van Constantinopel
en van het koninkrijk Nicaea), de langzame
uitkristallisering van het latere koninkrijk
4

Cilicisch Armenië, en in het oosten de voelbaar
toenemende druk der Mongolen.
Tot de voornaamste turkmeense militaire
dynasties, vazallen der Seldsjoeken, in het gebied
Zuid-Turkeye, Noord-Syrië en Noord-Irak
behoorden de Ortokieden en de Benizengieden,
opgesplitst in diverse takken en benoemd naar
territoor:
Ortokieden van Mardin (1108-1408)
van Hisn Kaifa en Amid (1102-1232)
Benizengieden van Mosoel (1127-1262)
van Halab (1127-81)
van Sindj ar (1171-1220)
van Djazirah (1180-1250),
dynastieën die, op Mardin en Mosoel na, tussen
1181 en 1250 door de Ajoebieden opgeslorpt
werden. Deze laatste dynastie bestond uit een
bondgenootschap van familieleden, ontstaan uit
de versnippering van Saladins rijk, en verspreid
over vele takken van Egypte tot Jemen en
Mesopotamië. In de noordoostelijke provincies
(Majafarikin, Damaskus, Aleppo) slorpten ze de
Ortokieden en Benizengieden op, sloegen in
diverse steden munten naar plaatselijk gebruik, en
gingen tenslotte omstreeks 1260 zelf ten onder bij
de overname van het kalifaat door de Mongolen.
De Bekteginieden (1144-1232), atabegs in Irbil,
waren verwant aan de Benizengieden van Mosoel.
De hier aangehouden periode 1150-1250 is een
ruwe doch redelijke benadering, gezien de
overgrote meerderheid van de circa 80 door deze
dynastiën geslagen beeldenaarsmunten binnen
deze data valt. De vroegst gedateerde munt BMC type II = GE type van Kotbeddien
Mowdoed (1149-69, Benizengebieden van Mosoel)
-draagt het jaartal 1160, terwijl slechts één (afb.
19), resp. twee ongedateerde beeldenaarsmunten,
toegeschreven aan Hoesameddien Timoertash en
Nedjmeddien Alpi (1122-52, resp. 1152-76,
Ortokieden van Mardin), eraan voorafgingen. De
op één na laatst gedateerde munt - BMC type
XIII = GE type XIV van Nasireddien Ortok
Arslan (1200-39, Ortokieden van Mardin) draagt het jaartal 1239, terwijl slechts een drietal
beeldenaarsmunten dezer dynastiën na 1250
kunnen geslagen zijn, waaronder een 1298
gedateerde munt van Nedjmeddien Ghazi II
(1293-1312, Ortokieden van Mardin), en een
weliswaar gedateerde, doch onleesbare munt van
Shemseddien Salih (1312-64, Ortokieden van
Mardin).
Het is niet zonder meer duidelijk hoe Ortokieden
en Benizengieden reeds bij het begin van hun
muntslag er toe kwamen overwegend beeldenaarsmunten te slaan. Aannemelijk is dat de
uitbreiding van de handelsbetrekkingen met o.m.
de kruisvaarderstaten, eerder dan een veranderde

religieuse mentaliteit hierbij de hoofdrol speelde.
'The muslims, who issued them, wished to make
their coins intelligible to the Christians', zegt Lane
Poole, en elders 'The object was merely to give
the Greek merchant some intelligible and
distinguishing mark, when he could not read the
Arabic inscription'. (Overigens, het 'verbod op de
afbeeldingen', zoals uit de Hadith- en rechtsliteratuur van die tijd bekend, was een verbod in
allerlei gradaties tussen geoorloofd en verdoemenswaard, waarbij voorstellingen naargelang
onderwerp, functie en plaats van uitstalling meer
of minder acceptabel waren; verbod trouwens, dat
zoals uit de tot ons gekomen plastische kunstproducten blijkt zeer variabel werd nageleefd.)
De iconografie is bijzonder boeiend. Vooral in de
eerste helft van deze periode is de inbreng van de
eigen cultuur als inspiratiebron eerder gering. De
beeldenaars zijn vaak op een niet te miskennen
wijze beïnvloed of ontleend aan voorstellingen uit
de byzantijnse, hellenistische, romeinse of
sassanidische voorstellingswereld, waarbij soms
munten uit betreffende culturen nauwgezet
werden geïmiteerd.
Dit geldt vooral voor de byzantijnse munten,
waarvan het bekend is dat deze tot lang na de
seldsjoekse veroveringen van Klein-Azië aan de
circulatie bleven deelnemen. Zo is een munt van

Noereddien Mahmoed (1146-73, Benizengieden
van Halab) (afb. I) een imitatie van een foUis van
Constantinus X Dukas (1059-67) (afb. 2), met
inbegrip van sporen pseudo-grieks. Ook andere
byzantijnse beeldenaars, soms met uitgesproken
christelijke iconografie, werden geïmiteerd, zoals
bijvoorbeeld de 'Maria kroont keizer'-hyperpyron
van Joannes II Comnenus (1118-43), en deze van
de anonieme folies van klasse A en D. Ook van
oudere byzantijnse beeldenaars zijn imitaties
bekend, zoals bijvoorbeeld van het dubbelportret
van Heraclius en Heraclius Constantinus (610-41),
of van het portret van Tiberius II Constantinus
(578-82) (afb. 6). Minder nauwkeurig aanwijsbare,
hoewel onmiskenbaar byzantijnse, invloeden vindt
men in de beeldenaars van afb. 3, 5 en 12.
Hellenistische invloeden c.q. imitaties zijn aanwijsbaar in de beeldenaars van:
- afb. 7: Pallas Athena (cfr stater van Alexander
de Grote ?).
- afb. 8: imitatie van een hellinistische plastiek
'Penelope bedroefd om Odusseus).
- afb. 9: imitatie van tetradrachm van Seleucus 11
van Syrië (-246-25)?
- afb. 10: imitatie van drachm van Phraates V
van Parthië (-2- + 4)1
- afb. 19: imitatie van tetradrachm van
Antiochos VII van Syrië (-139-29).

Voornaamste Muntplaatsen der
Ortokieden, Benizengieden en
Ajoebieden (Mesopotamische tak).

Halab

C7
Zuid-Turkeije, Noord-Syrië en Noord-Irak, Xlle-Xllle

Afb. 1: Noereddien Mahmoed (1146-73, Benizengieden
van Halab).
VZ: staande man met boek en nimbus
KZ: 2 staande figuren waartussen labarum op 3 treden

Afb. 4: Nedjmeddien Alpi (1152-76, Ortokieden van
Mardin).
VZ: 2 bustes met diadeem
KZ: 2 staande figuren gekroond, resp. met nimbus
BMC type II (372-4) = GE type II (32-3) = M (1027).

VZ: staande man
KZ: 2 staande figuren met kroon waartussen labarum
met kruis op staf
BMC type II (598-600) = GE type II (I58b) = M
(1132)
Afb. 5: Noereddien Monamed (1174-85, Ortokieden van
Hisn Kaifa).
VZ: engel met nimbus
KZ: text
BMC type 1 (332-3) = GE type 1 (7) = M -.

Afb. 2: Constantinus X Dukas (1059-67), follis.
VZ: -t- EMMA NOVHA, ICXC Christus staand met boek
en nimbus
KZ: KQNTA EVAKAVr, Eudocia links en Constantinus
rechts beiden gekroond waartussen labarum op
treden met kruis op staf
Sear (1853) = BN (1-29) = R (2021-3).

Afb. 3: Fakkreddien Kara Arslan (1148-74, ortokieden
van Hisn Kaifa).
VZ: halffiguur en face
KZ: text
BMC type IV (320-3) = GE- = M-.
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Afb. 6: Awhad Nedjmeddien Ajoeb (1200-10,
Ajoebieden van Majafarikin).
VZ: halffiguur en face met kroon en pendilia
KZ: salomonster, text.
BMC (444-9) = GE type I (194) = M-

Afb. 7: Seifeddien Ghazi II (1170-80, Benizengieden van
Mosoel).
VZ: hoofd in profiel naar links met gepluimde helm
KZ: text
BMC type II (521-6) = GE type II (124-8) = M (1120-3)

Afb. 8: Hoesameddien Joeloek Arslan (1184-00,
Ortokieden van Mardin).
VZ: 1 zittende en 3 staande figuren
KZ: text
BMC type III (409-16) + GE type IV (56-8) = (103941).

Afb. 9: Bedreddien Loeloe (1233-58, Benizengieden van
Mosoel).
VZ: hoofd in profiel naar. links met diadeem
KZ: text
BMC type II (576-82) = GE type II (146-50) = M
(1131).

Afb. 10: Kotbeddien Mowdoed (1149-69, Benizengieden
van Mosoel).
VZ: hoofd en face waarboven 2 victoriae
KZ: text
BMC type II (489-509) = GE type I (117-9) = M
(1117-9).

Afb. 11: Kotbeddien Mohamed (1197-1219,
Benizengieden van Sindjar).
VZ: geharnaste buste in profiel naar links met speer en
schild
KZ: text
BMC type II (621-8) = GE type (166-170b) = M (113940).

Ook aan de romeinse iconografie en numismatiek
werden diverse beeldenaars ontleend. Zo zijn
imitaties bekend van het dubbelportret van
Augustus en Agrippa van een munt uit Nemausus,
alsook van de VICTORIA CONSTANTINI AUG
- VOT XXX munt uit Siscia van Constantinus I.
Andere keizersportretten, van romeinse of griekskoloniale oorsprong, zijn overgenomen in afb. 4
en 11, terwijl de figuur rechts in afb. 2 mogelijk
ontleend is aan een portret van Nero. Zoals uit
deze laatste afbeelding blijkt (byzantijnse halffiguur en romeins hoofd), alsook uit voor- en
keerzijde van afb. 4 hebben soms meerdere
culturen bijgedragen tot de samenstelling van een
ortokiedische munt.
Vele van deze 'geleende' beeldenaars verschenen
in de eerste helft van deze periode, en werden op
hun beurt weer geïmiteerd. Naderhand werden
ook munten geslagen van meer eigen ontwerp,
zoals bijvoorbeeld:
- een 'op turkse wijze' kruisbeenzittende man
met wereldbol of maansikkel voor de borst (afb.
.13, resp. 14),
- idem met zwaart in ene hand en afgehouwen
hoofd in andere hand (planeetteken Mars ?) (afb.
15).
- kentaur met boog en pijl gericht op de opengesperde muil van een monster gegroeid uit eigen
staart (zodiakteken Sagittarius ?) (afb. 16).
- man met dolk op leeuw (afb. 17).
- dubbelkoppige adelaar (afb. 18; voor zover mij
bekend de vroegste afbeelding van een dubbelkoppige adelaar in de numismatiek (emissie 118890).
Meestal is het onmogelijk de mate van eigen
inbreng in de imitatie aan te geven, vooral daar
het ons bij gebrek aan geschreven bronnen niet
bekend is welke factoren, w.o. mogelijke historische gebeurtenissen, de keuze van een beeldenaar
hebben bepaald. (Toch zijn verondersteUingen
gemaakt: Houdt de 'rouwscène' op de munt van
Hoesameddien Joeloek Arslan (muntjaar 1193 en
94) (afb. 8) verband met de rouw na de dood van
Saladin (1193)? Stellen de beeldenaar van afb. 6,
13 en 14 de muntheer voor, of een andere autoriteit, of een legendarische prins, etc?) Anderzijds
kunnen aan andere culturen ontleende beeldenaars
binnen de eigen voorstellings- en betekeniswereld
een heel nieuwe ontwikkeling doormaken, waarbij
uit eindelijk het oorspronkelijk apport nog slechts
van marginale betekenis is. De dubbelkoppige
adelaar (afb. 18) is hier een voorbeeld van:
Terwijl de eenkoppige adelaar een in de oudheid
wijd verbreid symbool was, kwam de dubbelkoppige buiten de hittitisch-hoerritische wereld
(lie millennium voor Chr.) vrijwel niet voor.
Vermoedelijk namen de Seldsjoeken in de Xle
eeuw de dubbelkoppige adelaar over van
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hittitische bas-reliefs in Anatolië, waarna hij een
zeer geliefd en wijd verbreid thema werd in de
Seldsjoekse plastiek (o.m. herkenningsteken van
de stad Amid), dat zich tentijde van de kruistochten verbreidde over de byzantijnse gebieden,
en tenslotte opdook in de europese heraldiek en
numismatiek.
Naast de meestal eenzijdige beeldenaar, dragen de
munten (uitgebreide) text en, vermeldend de muntheer, een koranvers, soms de naam van de
regerende abassidische kalief in Bagdad en/of de
naam van een personaliteit wiens gezag de muntheer raadzaam vond te erkennen, soms jaartal en
muntplaats, soms ook decoratieve tekens of
insignes (bijvoorbeeld ±ii op afb. 4, 13 en 19 als
herkenningsteken der ortokieden). Gezien de
periode 1150-1250 vertoont het schrift allerlei
overgangsvormen tussen het hoekige rigide koefien het moderne vloeiende naskhi-schrift.
Naast hun intrigerende iconografie plaatsen de
beeldenaarsmunten der Ortokieden, Benizengieden
en Ajoebieden ons ook voor andere problemen:
Ze zijn geslagen op meestal vrij grote en zware
muntplaten (18 a 38 mm, gemiddeld 28 mm; 3 a
17 gr, gemiddeld 11 gr), en zijn groter en
zwaarder dan de voorafgaande of in omliggende
streken gebruikelijke kopermunten. Toch kunnen
ze moeilijk zonder meer als koperen fals
beschouwd worden. Immers, van diverse types
(o.m. deze in afb. 8) zijn verzilverde exemplaren
bekend, terwijl andere in de text het woord dirhem
dragen (in een context van: 'vervloekt hij die deze
dirhem op proef stelt/test'). Een en ander doet
vermoeden dat althans een deel van deze
beeldenaarsmunten in de nog steeds zilverarme
Xlle eeuw tegen de zilveren dirhem der kaliefen
koerseerde. (Sinds het begin der Xle eeuw was in
deze gebieden de zilverslag sterk teruggelopen, en
deze zou pas tegen het einde der Xlle eeuw door
de Seldsjoeken weer opgevoerd worden). Mogelijk
speelt de ontginning sinds 1122 van grote hoeveelheden koper in het gebied van Majafarikin hierbij
eveneens een rol.
Ook het grote aantal munttypes tijdens beschouwde periode - een 80-tal beeldenaarstypes en een
20-tal types met beiderzijds text, tegenover slechts
een 8-tal types zilveren dirhem en een 7-tal types
dinar - wijkt sterk af van de traditionele muntslag van de islam. Deze vele types, vaak in
emissies met verschillende jaartallen, alsook het
(weliswaar geringe) voorkomen van contramerken
op onlangs in circulatie gebrachte munten
suggereert herhaalde demonetisatie of hertariffering, zoals onlangs beschreven door Lowick,
Bendall en Whitting (1977).
Er zij opgemerkt dat tijdens dezelfde periode
1150-1250 in Anatolië, buiten het hier beschreven
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Afb. 12. Hoesameddien Joeloek Arslan (1184-00,
Ortokieden van Mardin).
VZ: links: kleine gekroonde halffiguur en face
rechts: groot gelauwerd hoofd in profiel naar links
KZ: text
BMC type II (405-8) = GE type II (47-52) = M (1035-6).

Afb. 13: Nasireddien Ortok Arslan (1200-39;
Ortokieden van Mardin).
VZ: kruisbeenszittende man en face met wereldbol voor
de borst
KZ: text
BMC type XI (469-71) = GE type XII (95-8) = M
(1065).

Afb. 14: Bedreddien Loeloe (1233-58, Benizengieden
van Mosoel).
VZ: kruisbeenszittende man en face met maansikkel
voor de borst
KZ: text
BMC type V (589-92) = GE - = M -.

Afb. 15: Hoesameddien Joeloek Arslan (1184-1200,
Ortokieden van Mardin).
VZ: kruisbeenszittende geharnaste man met helm.
zwaard, afgehouwen hoofd
KZ: text
BMC type IV (417-24) = GE type IV (59a-62) = M
(1042-4).

Afb. 16: Nasireddien Ortok Arslan (1200-39,
Ortokieden van Mardin)
VZ: centaur richt pijl op draak gegroeid uit eigen staart
KZ: text
BMC type U (429-37) = GE type III (69-73) = M
(1047-50)

Afb. 18: Iinededdien Zengi (1170-97, Benizengieden van
Sindjar)
VZ: dubbelkoppige adelaar
KZ: text
BMC type II (615-9) = GE type III (165) = M (1138).

i^^-^2#

Afb. 17: Nasireddien Ortok Arslan (1200-39,
Ortokieden van Mardin)
VZ: man met dolk op leeuw
KZ: text
BMC type 111 (438-41) = GE type IV (74-7) = M
(1051-2).

Afb. 19: Hoesameddien Timoertash (1122-52,
Ortokieden van Mardin).
VZ: hoofd naar rechts met diadeem; klop
KZ: text
BMC type I (364-7) = GE type I (25-6) = M (1026)

gebied d u s , door de Seldsjoeken van Roem en
Erzen-er-Roem, en door enkele kleinere dynasties
een 12-tal beeldenaarsmunten, overwegend in de
koperreeks, geslagen zijn; een minderheid t . o . v .
hun vele texttypes der zilverreeks.
Omstreeks 1260 tenslotte werden de Ajoebieden
van Majafarikin door de Mongolen onder leiding
van Hoelagoe opgeslorpt. Onder het nieuwe bewind
kwam de beeldenaarslag langzaam tot een einde.
Van het huis van Mardin, dat tot 1408 bleef
voortbestaan, zijn na 1260 n o g slechts 2 beeldenaarsmunten bekend, terwijl tussen 1256 en 1313
in n a a m der Mongolen nog een 10-tal types vooral
in Irbil en Mossoel geslagen zijn, meestal imitaties

van de muntslag der Ortokieden, Benizengieden
en Ajoebieden.
Met dank aan d r s . J. P . A . van der Vin en a a n de
fotografische dienst van het Koninklijk Penningkabinet.
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Kopergeld
van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
13. De series met Roma
A. Algemene gegevens
Zoals door de eeuwen heen gebruikelijk is
geweest, werd ook de stad Rome gepersonifieerd
door een gehelmde en van speer of scepter
voorziene vrouwenfiguur ROMA. In de loop van
de numismatische geschiedenis van het Romeinse
Rijk is deze figuur steeds weer op munten
afgebeeld. Meestal als de heersende keizer
duidelijk wilde maken dat Rome - de eeuwige
stad - van primaire betekenis was voor het Rijk
en hij zijn persoonlijke binding daarmee wilde
onderstrepen, waarbij de verpersoonlijking verder
ging dan de stad alleen, maar ook het gehele Rijk
omvatte. Ook als later de keizers de residentie
verplaatsen naar Constantinopel zal Roma nog
steeds op de munten worden afgebeeld. Soms kan
aan tekst of muntplaats worden gelezen of het
gehele Rijk dan wel de stad in het bijzonder
bedoeld wordt, maar meestal lopen de 2
begrippen door elkaar heen.
Eigenlijk is het aantal aan Roma gewijde munten
in de periode 294-337 maar gering. Er vallen 4
duidelijk gescheiden muntseries te onderkennen,
waarvan de eerste en de laatste, qua beeldenaar
vrijwel gelijk zijn; daarnaast zijn er nog enkele
losse uitgiften. Deze zijn (tussen haakjes het
aantal typen volgens de R.I.C. ex- resp. inclusief
atelieraanduidingen);
1. Tussen 305 en 307 worden in 2 muntplaatsen
Romamunten geslagen op naam van een aantal
Caesars. (11-24)
2. Van 312-313 worden door Constantinus 1
Romamunten geslagen. (10-10)
3. Van 318-319 worden VOTA munten met een
afbeelding van Roma geslagen. (19-55)
4. In 327 vindt een kleine uitgifte plaats, eveneens
onder Constantinus I (3-6)
De uitgifte 2, 3 en 4 betreffen alle één (steeds
andere) muntplaats. Daarnaast zijn er nog 3 losse
uitgiften te vermelden (4-4). Al bij al 47 typen
(met inbegrip van atelieraanduidingen 99).
Alleen de stukken van de eerste serie zijn
ongereduceerd, 8'/2-ll gram. Die van de 2e wegen
van 3-4'/2 gram, evenals enkele losse uitgiften (een
tot 6 gram). De latere zijn alle 3 gram of minder.
B. De Muntplaatsen
De eerste serie werd geslagen in Alexandria en
Siscia. In de eerste stad waren 4 ateliers daarbij
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betrokken (A t/m A). De stukken hebben ALE in
de afsnede, S links en P -i- atelierletter rechts in
het veld. Die van Siscia werden in 3 ateliers
geslagen (A t/m f) ze hebben SIS -i- de atelierletter in de afsnede en VI rechts in het veld. In
beide plaatsen verliep de slag in 1 periode.
De 2e serie werd te Londinium geslagen ook
gedurende 1 periode met PLN in de afsnede en
een ster links in het veld (1 atelier).
De 3e serie komt uit Roma, waar 4 ateliers
werkzaam waren (P t/m Q), hier zijn 2 slagperioden te onderscheiden de eerste met R +
atelierletter in de afsnede en de letters P en R
links resp. rechts in het veld, de 2e met niets in
het veld en in de afsnede R &f en de atelierletter. Wat dit teken dat 2 x kort achter elkaar
gebruikt is, voorstelt is niet bekend.
De 4e serie is van Constantinopel, gemerkt CONS
in de afsnede en met de atelierletter (A, B, A, E
of Z) links in het veld.
Tenslotte zijn er nog een stuk van Ostia (312/313)
van atelier S (MOSTS in de afsnede), van
Carthago (308-3 ll)met PK in de afsnede en twee
uit Roma (337) met ROM in de afsnede.
C. De Voorzijde
De portretten van de Ie serie zijn alle van het
gangbare type 'Hoofd met lauwerkrans naar
rechts'. De series 2 en 3 tonen hoofdzakelijk
borstbeelden waaronder een aantal gehelmde (2
typen helmen) eventueel naar links geplaatst.

/. follis Constantinus I, Londen, atelier P (= 1)
In sommige gevallen zijn deze voorzien van
attributen als een speer (over de schouder of naar
voren gestoken) en schild, eenmaal een Victoria op
globe en een mappa. De teksten tonen geen
vermeldenswaardige afwijkingen.

2. follis Constantinus I, Roma, atelier T ( = 3)
Hoewel de portretten van de 4e serie niet
uitzonderlijk zijn, is het wellicht interessant te

melden, dat de 3 portretten van deze serie de
overgang naar een nieuwe stijl demonstreren, die
juist dan (327) plaats vindt. Het Ie portret is nog
gewoon getooid met een lauwerkrans, de beide
andere met een rosettendiadeem. Diademen van
enkele typen zullen vanaf deze tijd standaard
worden in plaats van de lauwerkrans. Een der
portretten heeft bovendien de minder
gebruikelijke — omhoogziende - vorm.
De incidentele stukken van Carthago (hoofd) en
Ostia (borstbeeld) hebben geen bijzondere
kenmerken. Dat is wel het geval met de 2 late
stukken van Roma die geen tekst op de voorzijde
hebben, hetgeen nogal ongebruikelijk is. Deze 2
stukken tonen hoofden met een gewone diadeem
getooid en omhoogziend geplaatst.
De verdeling der stukken over de vorsten is als
volgt:

3. follis Constantinus II (Caesar), Roma, atelier S ( = 2)

4. follis Licinius I, Roma, atelier Q ( = 4)

Serie

Vorsl

Totaal

ALE

1.

Severus II
Maximinus II
Constantinus 1
Constantinus 1
id.
Licinius I
Crispus
Licinius II
Constantinus II
Constantinus I
Maximinus II
Alexander
Constantinus II
Constantius II

6-13
3- 5
2- 6
10-10
7-20
2" 6
2- 8
4-11
4-10
6
1
1- 1
1
1- 1

1-4

2.
3.

4.
Ov.

CAR

CON

LON

OST

ROM

5- 9
3- 5
1- 2

1-4

47-99

D. De Keerzijde
De stukken van de eerste serie (en ook die van de
vierde) tonen Roma naar links, zittend op een
schild met in de rechterhand een Victoria op een
globe en in de linker een scepter. De tekst van de
eerste serie luidt PERPETUITAS AUGG, hetgeen
in samenhang met de afbeelding het voortdurend
bestaan van het Romeinse Keizerrijk benadrukt.
Op de vierde serie is deze GLORIA
ROMANORUM, hetgeen voor zich zelf spreekt.
Op de tweede serie zit Roma eveneens naar links
met in de handen een tak en een globe (resp.
rechts en links of omgekeerd). De stukken met
tak links en globe rechts hebben de tekst
FELICITAS AUGG NN (de laatste letters soms
afwezig) wijzend op het geluk of de voorspoed
van de keizers. Die waar de attributen zijn
omgedraaid, hebben ROMAE AETER AUGG (de
eeuwigheid van het Romeinse Rijk onderschrijvend) of ROMAE RESTITUTAE wijzend

SIS

10-10
7-20
2- 6
2- 8
4-11
4-10
3-6

1-1
1-1

1-1

3-6

10-10

1-1

21-57

9-16

op het herstel van het Rijk dat nodig wordt
geacht. Dit laatste kan gezien worden als
propaganda van Constantinus I (vanuit Londen)
voorafgaand aan zijn aanval op Maxentius.
De derde serie toont Roma naar rechts zittend op
een wiel en met op haar schoot een schild waarop
XV staat. De tekst luidt ROMAE AETERNAE.
De serie valt samen met een aantal VOTA
uitgiften en dient als een daarvan beschouwd te
worden.
Het stuk van Carthago toont Roma naar links
zittend op een troon met een speer in de
linkerhand en de tekst ROMAE AETERNAE
AUG N. Het is een van de stukken waarmee de
usurpator Alexander zijn politieke bedoelingen
bekend maakte. Dat van Ostia toont Roma naar
links zittend op een schild, een speer in de
linkerhand, terwijl zij een globe overhandigt aan
de keizer. De tekst luidt RESTITUTOR ROMAE.
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enigszins aan op een reeks, nog later te
behandelen, munten waar naam en titel, geplaatst
in een krans, de gehele keerzijde in beslag nemen.

Via dit stuk wordt nu ook Maximinus II
(afgebeeld op de voorzijde) een deel van de eer
van het herstel van het Rijk toegekend, alweer na
een situatie van zich niet mengen in de strijd
tussen Constantinus en Maxentius.
De beide stukken van Roma uit 337 wijken in
zoverre af dat zij, hoewel dezelfde beeldenaar
tonend als de series 1 en 4, een zeer
ongebruikelijke tekst hebben, nl. naam en titel
van de op de voorzijde afgebeelde vorst. Dit sluit

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De betrekkelijke schaarsheid van de Roma
munten valt te verklaren uit de korte aanmaakperioden en het feit dat er op één uitzondering na
steeds maar in één plaats werd gemunt.
De zeldzaamheid volgens de RIC is als volgt:

Serie

Munlplaals

Totaal

S

R

R2

R3

R4

R5

1

Alexandria
Siscia
Londinium
Roma
Constantinopel
Carthago
Ostia
Roma

2- 8
9-16
10-10
19-55
3-6
1- 1
1- 1
2- 2

4
3
2

4
9
7

-

-

-

-

22
1

13

-

-

4
1
6
2

-

-

-

14
2
1

47-99

10

20

13

23

2
3
4
Overige

1

1
1

-

15

18
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8 reales 1828
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Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
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Byzantijnse gouden munten

.^':ïï^*''
m
Maurice Tiberius
582-602
S 478
solidus Z F / P 585, - -

Tustinus II
565-578
S345
solidus P 6 50, - -

eMÊkt

l«

w
1 ^

Maurice Tiberius
582-602
S 478
solidus Z F / P 585, - -

Constans
641-668
semissis

II

Constantinus IV
668-685
S 1154
solidus ZF 545, - -

Constantinus IV
668-685
S 1154
solidus ZF+ 570, - -

S 983
F / Z F 275,--

\
Romanus III
1028-1034
S 1819
n o m i s m a ZF 7 0 0 , - -

N i c a e a , John III
1222-1254
S 2029
h y p e r p y r o n ZF 6 0 0 , - -

Byzantijnse bronzen munten

Anastasius I
491-518
S 24
l / 2 f o l l i s F / Z F 40, - -

Justinus I
518-527
S
follis F / Z F 55,

Tustinus II
565-578
S 360
follis Z F - 45, - -

F o c a s en Leontia
602-610
S 671
follis F / Z F 45, - -

H e r a c l i u s en zoon
610-641
S 853
12 n u m m i Z F - 90, - -

Trebizonde
R 2308
Manuel I 1238-1263
AR a s p e r F 150, - -

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HOLLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423.1221

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzamelaar!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.

Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, nnaandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dindsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur.

Een collecte uit de
18e eeuw
door J. Fortuyn Droogleever
Het zal de meeste lezers van dit blad bekend zijn
dat de registratie van een muntvondst en de
determinering van de gevonden munten van veel
belang is om na te gaan welke geldstukken op een
bepaald tijdstip in omloop waren. Weliswaar zal
de samenstelling van de muntvondst meestal geen
volkomen juiste afspiegeUng geven van alle
muntstukken, die tijdens de deponering
circuleerden, daar de kleinere munten te geringe
waarde hadden om te worden verborgen, maar uit
de gevonden munten kan toch wel een globale
indruk worden verkregen van de destijds
circulerende grotere munten. Nadat van een
muntvondst een deskundige specificatie is
opgesteld, kan bepaald worden na welke datum
de schat gedeponeerd moet zijn.
Hiernaast wordt nu een 'vondst' beschreven
waaruit de destijdse muntcirculatie kan worden
opgemaakt, maar waarbij de gewone gang van
zaken geheel omgekeerd is: Op den dag
nauwkeurig kan worden nagegaan wanneer de
"vondst" werd gedeponeerd, de specificatie is
eigentijds, maar de munten zelf ontbreken!
Bij het ordenen van een archief kwam mij in
handen de verantwoording van een collecte tijdens
een kerkdienst op 7 oktober 1750, in welke dienst
de nieuw benoemde Ds Johannes Boekelman
(1704-1757) werd bevestigd als predikant bij de
Nederduitse Hervormde Gemeente te Den Haag.
Meer dan bij een werkelijke muntvondst kan uit
deze specificatie worden opgemaakt welke munten
in omloop waren, daar hier ook de kleinere
munten aanwezig zijn, en tevens hoe de
verhouding van de munten onderUng was. Duiten,

dubbeltjes of tweestuiverstukken en sesthalven of
schellingen komen verreweg het meeste voor en
aangenomen kan worden dat dit ook in het
dagelijks leven het geval was. Dat kapitaalkrachtige kerkgangers aanwezig waren is te zien
uit de vele goudstukken; vele leden van het
Stadhouderlijk Hof en hoge regeringsfunctionarissen zullen bij deze bijzondere kerkdienst aanwezig
zijn geweest, maar zelfs, indien we deze
omstandigheden in aanmerking nemen, is een
opbrengst van 2401 guldens (van 1750!) toch wel
een bedrag dat in de tegenwoordige kerkcollecten
nimmer zal worden aangetroffen.
Deze collecte bevatte de volgende munten:
3
12
5
2
1
33
82
5
'/i
10
29
2
15
57
3
322
11
2000
2005
666
2804

goude ducatons =
47 gulden, 5 stuivers
goude Rijders
168
Guinjes
57
15
dubbelde dukaten
21
dubbelde Pistool
9
9
halve Rijders
231
ducaten
430
10
14
8 duiten
halve Pistolen
3
Crusaad
3
10
ducatons
31
10
147
drieguldens
Rijksdaalders
5
Daalders
22
10
Acht en twintigen
79
16
halve Rijksdaalders
3
15
Guldens
322
5
halve Guldens
10
Sesthalven
550
Dubbeltjes
200
10
Stuivers
33
6
duiten
17
10
Totaal
ƒ2401
-

' Van de buitenlandse goudstukken stamden de Guinjes
of Guinea's uit Engeland, de dubbele en halve Pistolen
waren Spaanse of Italiaanse munten en de Crusaad
kwam uit Portugal.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
....J
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Aanvullingen op het
supplement van de
Zilveren Benelux
door J. Schulman
Sinds de uitgave van de Zilveren Benelux (door
A. Delmonte) in 1967 is een supplement
verschenen in 1975. Sindsdien zijn er weer
verschillende nieuwe data tevoorschijn gekomen
die ik hieronder opnoem, zodat u die in het boek
kunt bijschrijven.
Delm.
17
17a
64
102
286
295
297
299
300
301
307
328
342
402
452
828
832
852
869
876
878
880
889

Fiiipsdaalder Antwerpen 1572/71; 1577
(borstbeeld naar rechts)
Fiiipsdaalder Antwerpen 1578/73?;
1585/82 (zonder wapen van Portugal)
Vi Fiiipsdaalder Vlaanderen 1575-(KPK)
Vi Bourg. Kruisrijksdaalder Utrecht 1570
Dukaton Vlaanderen 1643
Patagon Brussel 1643
Patagon Vlaanderen 1637
Patagon Bourgondië 1642
Patagon Doornik 1627; 1642
'/: Patagon Antwerpen 1658
Vi Patagon Bourgondië 1622
Vi Dukaton Antwerpen 1671 (Kabinet
Brussel)
Patagon Antwerpen 1675
Bouillon Rijksdaalder 1613
Luik, Vi Rijksdaalder 1573
Leeuwendaalder Zutphen 1690
Leeuwendaalder Holland 1697
Leeuwendaalder Friesland 1649
Vi Leeuwendaalder Gelderland 1608
Vi Leeuwendaalder Zeeland 1609
Vi Leeuwendaalder Utrecht 1607; 1613
Vi Leeuwendaalder Friesland 1585
Vi Leeuwendaalder Zwolle 1647

940

Nederlandse Rijksdaalder West-Friesl.
1683
941
Nederlandse Rijksdaalder Zeeland 1614;
1635
941A Piedfort Nederlandse Rijksdaalder 1607;
1612; 1660
957
Vi Nederlandse Rijksdaalder Zeeland 1624
963
Zilveren dukaat Gelderland 1738
979
Zilveren dukaat Utrecht 1673
981
Zilveren dukaat Utrecht 1679
982
Zilveren dukaat Utrecht 1740
987
Zilveren dukaat Overijssel 1701
1010
Zilveren rijder Gelderland 1744 (mmt.
hengst)
1022
Zilveren rijder West-Friesl. 1741; 1754
1031
Zilveren rijder Utrecht 1749/48; 1755/53
1031A Piedfort Zilveren rijder Utrecht 1716
1074
10 Schelling Zeeland 1689/87
(ZEELANDIAE)
1196
10 Stuiver Holland 1682/81 (met waardeaanduiding)

Aanvullingen op het
supplement van de
Gouden Benelux
Ten vervolge op de aanvullingen op de Zilveren
Benelux geef ik hieronder nu die op de Gouden
Benelux (door A. Delmonte, 1964; Supplement
1978)
Delm.
866
963
1118

Gouden bezemstuiver West-Friesland 1780
Dukaat Utrecht 1635 (zonder wapentje
van Utrecht); 1638/37
Dukaat Kampen met titel van Leopold 1,
1666

Zaterdag W december 1978
Internationale beurs te Hilversum in
Motel De Witte Bergen, Rijksweg 2, Eemnes
van 10.00-17,00 uur

Mie/itincr.

V'a///<ó/Na/!C(f

Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
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Zaterdag 13 januari 1979
Internationale beurs te Kampen
in gebouw Hanzestad {boven AMRO-bank)
t.o. IJsselbrug, Oudestraat 135
van 10.00-17.00 uur
Zaterdag 27 januari 1979
Internationale beurs te Breda, in
Euromotel Breda, Roskamp 20 (afslag
Rijsbergen-Zundert) van 10.00-17.00 uur

Eersteling uit mijn
verzameling Nr. 2
door C. van Hengel

Goldiner (Guldengroschen van 60 Kreuzer), 1486.
Beschrijving: staande aartshertog Sigismund met
aartshertogshoed op.
Keerzijde: de aartshertog te paard omgeven door
de wapens van zijn landen. Het jaartal 1486 is
verminkt tot 1480.
Gewicht: 31,62 gram. Metaal Zilver 935/1000.
Geslagen te Hall.

Commentaar: Sigismund werd bijgenaamd de
Rijke of 'Munzieraiche' doordat de mijnen van
Schwaz een geweldige uitbreiding te zien gaven tot
50.000 Mark zilver-produktie in 1485. Om deze
zilvervoorraden te kunnen gebruiken voor
afbetahng aan de Augsburger bankiers was de
vorm van Kreuzers en zelfs de groter Pfundners te
bewerkelijk en werd gekozen voor een munt met
de gelijke waarde van een Rijnse Goudgulden.
Hiervoor was 31,7 a 32 gram zilver nodig. Toch
zouden uit de 50.000 Mark zilver a 280 gram
maar maximaal 450.000 stuks hebben kunnen
worden aangemaakt. Het aantal is echter stellig

lager geweest, ook doordat kleingeld werd aangemunt.
Uit het gegeven dat er meerdere stempels gebruikt
zijn, is een belangrijke oplage af te leiden.
Relatief zijn er veel bewaard gebleven omdat zij
als iets bijzonders werden ervaren. Zou dat ook
de reden zijn voor de datummutilatie om deze als
aandenken aan een geboorte of huwelijk te
kunnen schenken? Zo hebben wij, voor de
ontdekking van Amerika en de daarmede gepaard
gaande zilver aanvoeren en voor de eerste thaler,
een eerste grote zilvermunt. Alleen een medaille
van Maximiliaan ter ere van zijn huwelijk met
Maria van Bourgondië (1477) is in dit opzicht
eerder, maar waarschijnlijk nooit als munt
bedoeld. Sigismund liet in 1496 op zijn sterfbed
een zak met 400 Goldiners halen om er in te
grijpen.
De Haller munt was in die tijd zeer inventief
zodat wij die nog vaker zullen tegenkomen.
De waarde in die tijd kwam overeen met
bijvoorbeeld een week salaris voor een boogschutter op campagne, de prijs van 6 geslachte
schapen of een maand logies voor een groep van 5
man met 6 paarden.
De serie kan tot heden vervolgd geacht worden
door de Amerikaanse zilverdollar.

Literatuur:
Vogelhuber, Rudolf: Taler und Schautaler des Hauses
Habsburg 1971. Nummer 1 type IV.
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agenda
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22 november: Veiling Sotheby's Londen, 10.30 uur.
23-25 november: Veiling Münzzentrum Keulen.
25 november: Ruilbeurs Numismalica Holland Utrecht,
Mirlitontheater in Hoog Catharijne 11-17 uur.
26 november: Int. Muntenbeurs Tilburg, Rest. De
Beekse Bergen.
27/29 november: Veiling Giessener Münzhandlung,
Friedrichstr. 8 Giessen.
1/2 december: Veiling Münzhandlung Lanz Hauptplatz
14/1 Graz. (Deutsche AltfUrsten en Oostenrijk vanaf
1814).
3 december: Int. Muntenbeurs Hannover, Niedersachsenhalle der Stadthalle. Inl. Suz-Ehrmann,
Hausmannstr. 1, Hannover, lel. 0511-14383.
4/5 december: Veiling Hirch München.
8/9 december: Veiling Münz Cabinet! Berlin.
9 december: Ruilbeurs Numismatica Holland Zeist in
het Slot. 11-17 uur.
9-11 december: 7th Annual New York Int. Numismatic
Convention, American Hotel, 7th Ave., Inf. R.
Margolis Box 2054 Teaneck N.J. 07666.
10 december: Muntenbeurs Oss 13-17 uur, lel. 0412024066.
10 december: Munienbeurs de Verzamelaar, afd. Bergen
op Zoom, tel. 01640-37804.
12-14 december: Veiling Kurpfalzische Münzhandlung
Mannheim, Auguslaanlage 52.

boeken en
tijdschriften

^^
^17

Nieuw verschenen
Ter gelegenheid van haar 150 bijeenkomst heeft
de Numismatische Kring Rotterdam een boekje
uitgegeven dat voor ƒ 1 7 , 5 0 bij de kring en bij de
munthandel te koop is. (Bestelling bij de kring
door overmaking van genoemd bedrag o p
postgirorekening n o . 3131179 t.n.v. de kring.)
Het boekje bevat een fraaie reproduktie van het
zeldzame munttarief 1499, waarvan zich een
exemplaar in de collectie van het Koninklijk
Penningkabinet bevindt. Behalve een in normaal
schrift gestelde weergave van dit tarief, bevat de
publicatie ook een tweetal artikelen nl. een over de
Geldcirculatie in de Bourgondische Nederlanden
tijdens de regering van Philips de Schoone, 1482-

20

13 december: Veiling Sotheby's Londen, New
Bondstreet 34/35, 10.30 uur.
16 d e c : 7th London Coin Fair, Cumberland Hotel,
Marble Arch London Wl, 10-17 uur.
16 december: St. Numismatica, Int. Muntenbeurs
Hilversum, Motel De Witte Bergen, Rijksweg 2,
Eemnes, 10-17 uur.
13 januari: St. Numismatica Int. beurs Kampen, gebouw Hanzestad (boven de Amrobank) t/o de IJsselbrug Oudestraat 135 10-17 uur.
13 januari: Ruilbeurs te Pesse (Ov.). Dorpshuis De
Voorhof. Inl. 05280-65582.
24 januari: Veiling Sotheby's Londen New Bond street
10.30 uur.
27 januari: St. Numismatica Int. Beurs Breda, Euromotel Breda, Roskamp 20, 10-17 uur.
10 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Den Haag,
Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10, 10-17 uur.
24 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Middelburg,
Foyer Schouwburg, Molenmaten 99, 11-17 uur.
28 februari: Veiling Sotheby's Londen, New Bond
Street, 10.30 uur.

aktualiteiten

^C^

Muntvondst
Een pot met ca. 2(X) zilveren munten uit de 16e
eeuw werd gevonden tijdens werkzaamheden aan
het Museum H a n n a m a h u i s te Harlingen.

1506 door E. J. A . van Beek en een over De
ordonnantie van 8 december 1499 door
G. W. de Wit. Bijzonder belangwekkend is voorts
dat een reeks muntgewichten uit die tijd (welke
uiterst zeldzaam zijn) die in Nederlands particulier
bezit is, in deze publikatie is afgebeeld en wel elk
gewicht tegelijk met de munten waarvoor het was
bestemd.
Wij mogen de Numismatische Kring Rotterdam
erkentelijk zijn voor het doen verschijnen van een
dusdanige belangrijke aanwinst van onze
vaderlandse numismatische literatuur, die in geen
enkele boekenkast van liefhebbers mag ontbreken.
Johan Mevius: Speciale catalogus van de
Nederlandse munten van 1795 tot heden met Ned.
West-Indië, Suriname, C u r a s a o en de Ned.
Antillen. 10de herziene en verbeterde druk.
Amsterdam, 1979. Prijs incl. BTW ƒ 8 , 9 0 .
Heinz Dietzel, Münzenkatalog E u r o p a 19. und 20.
J a h r h u n d e r t . Tweede druk. Brunswijk, 1979. Prijs
incl. BTW ƒ 2 8 , — .

Heinz Dietzel: Münzenkatalog Spanien ab 1833;
Portugal ab 1853 mit dem Anhang Die Ueberseegebiete Portugals. Tweede druk. Brunswijk, 1979.
Prijs incl. BTW ƒ7,75.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Oesterreich ab 1848
mit Lombardei und Venetien. Zevende druk.
Brunswijk, 1979. Prijs incl. BTW ƒ6,75.

De penning van de /"~^
maand
Erepenning van
Zaanstad door
Eric Claus
door G. van der Meer

De ledenlijst van de Internationale Vereniging van
Beroepsnumismaten 1978 is verschenen. Een
nuttig naslagwerkje voor het vinden van de
bekendste handelaren in diverse landen (alleen
leden van deze vereniging uiteraard).
Handbook of United States coins 1979, 36e druk,
128 blz., $ 2.95.

Dit gebruik is nog niet erg oud. In de tweede helft
van de vorige eeuw beginnen de grote steden
ermee, in het begin van deze eeuw volgen enkele
kleinere gemeenten, maar de grote stroom komt
pas op gang na 1925. Die eerste gemeentepenningen hebben altijd op de voorzijde het
gemeentewapen, en op de keerzijde ruimte voor
het graveren van een naam binnen een krans of
iets dergelijks. Nu nog zijn er vele gemeenten die
ditzelfde schema aanhouden. In de laatste 25 a 30
jaar hebben echter ook verscheidene gemeentebesturen ontdekt dat het mogelijk is een penning
door een kunstenaar te laten ontwerpen, die niet

Tegenwoordig heeft iedere gemeente die zichzelf
respecteert een erepenning om uit te reiken aan
diegenen die iets bijzonders gepresteerd hebben.
De grote gemeenten hebben zelfs verscheidene
penningen, b.v. voor prestaties op cultureel of
sportgebied, voor jubilea of afscheid van
gemeenteambtenaren, voor jubilerende
verenigingen, etc.

alleen genoegen geeft vanwege het feit dat men
ermee onderscheiden wordt, maar die ook prettig
om te zien is. De grote gemeenten, Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag hebben ook hier weer
het goede voorbeeld gegeven.
Op 1 januari 1974 ontstond de nieuwe gemeente
Zaanstad uit een fusie van de oude gemeenten
Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie,
21

Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk.'
De meeste van die oude gemeenten hadden al
erepenningen, maar nu moest natuurlijk een
nieuwe ontworpen worden. Eric Claus kreeg
hiervoor in 1976 de opdracht. Op de voorzijde
heeft hij een mooie compositie gemaakt van
gedeelten van oude geveltjes die in de Zaanstreek
te zien zijn en vooral in het openluchtmuseum De
Zaanse Schans. De keerzijde bevat elementen van
het nieuwe op 27 februari 1974 bij Koninklijk
Besluit verleende gemeentewapen. Rechts staat een
fragment van het eigenlijke wapenschild, dat
teruggaat op het wapen van een Middeleeuwse
adellijke familie, die een gebied bezat dat
ongeveer overeenkomt met dat van Zaanstad.
Links daarvan is het onderste gedeelte van een
van de schildhouders te zien, nl. de kop van een
walvis. De gemeente had om walvissen als
schildhouders gevraagd, omdat deze herinneren
aan de walvisvaart van de Zaanlanders in de 17e

en 18e eeuw. Het wapen en de schildhouders
rusten op een arabesk, en een gedeelte daarvan
heeft Claus in het onderste gedeelte van de
keerzijde gestyleerd weergegeven.
Over Eric Claus en zijn werk is een uitvoerige
karakteristiek gepubliceerd in De Geuzenpenning
van januari en april 1971. Erepenningen zijn
moeilijke opdrachten, omdat het onderwerp
weinig houvast biedt, maar deze veelzijdige
kunstenaar weet steeds weer iets boeiends te
ontwerpen, verrassend door originaliteit, zeggingskracht en door de knappe modelleertechniek. Hij
vindt zelf de erepenning van Zaanstad niet zijn
beste werk, en inderdaad, hij heeft sterkere
penningen op zijn naam staan. Toch steekt deze
penning ver uit boven die van de meeste andere
gemeenten.

nieuwe
uitgaven

ISRAËL:
5 Lirot 1978; koper-nikkel.
Het betreft hier de uitgifte van een nieuw type
circulatiemunt (afb. 1).

1. O. Schutte, Het wapen van de gemeente Zaanstad,
De Nederlandsche Leeuw XCV, jan./t'eb. 1978, kolom
56-7.

Uit de tijdschriften

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
BRUNNEI:
De serie munten in de waarden 1, 5, 10, 20 en 50
Sen, zoals beschreven in Yeoman onder de nrs. 7
t/m 11 is in 1977 wederom uitgegeven, zij het dat
het opschrift op de voorzijde gewijzigd is in
SULTAN HASSANAL BOLKIAH.

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag
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Groothandel in numismatische
literatuur., albums etc, uitgevers.
voor
verkrijgbaar

verenigings
nieuws
^:y^y
Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Numismatische kringen

De Baronie
16 november: veiling,
21 december: ruilavond.
18 januari 1979: kwis.
Bloem bollenstreek
Voortaan elke 2de dinsdag om 20 uur bijeenkomst in
het 'Poelhuis', Ruyshornlaan te Lisse.
Groningen
Streefdata bijeenkomsten: 17 november, 15 december,
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei.
Hoogeveen
8 november en 13 december bijeenkomsten.
Het adres van de secretaris luidt thans: Middenweg 51,
7906 LK Hoogeveen.
Oosl Nederland
28 november onderlinge veiling. Munten inleveren voor

I november bij de heer W. J. A. de Jong te Nijmegen.
30 januari 1979: lezing door één onzer leden over de
Overijsselse Driestedenslag in de 15de en 16de eeuw.
27 februari: lezing door de heer T. Passon over de
muntslag te Nijmegen.
Datum bijeenkomst in maart 1979 is nog niet bekend.
24 april en 29 mei: bijeenkomsten.
Twente
Secretaris is thans mevr. M. Holleman, Weverstraat 27,
7586ZG Overdinkel. Tel. 05423-1221.
14 december: P. W. Meyer over Stoeierijen met geld.
II januari: J. C. van der Wis over Nederlandse kloppen
op munten.
8 februari: voordrachten van eigen leden.
8 maart: Mevr. M. Holleman over De Romeinse keizer
Caracalla.
april: gepland een veiling door de heer J. Schulman
(samen met de Kring Oost Nederland).
10 mei: A. J. Bemolt van Loghum Slaterus over
Penningen van ?? (nog nader vast te stellen.
26 mei: Ruilmiddag samen met de kring Oost
Nederland.
7 juni: Interne veiling.
(De programma's van februari, maart en april kunnen
nog onderling gewisseld worden. Lezingavonden in zaal
3 van de Vrijhof, Technische Hogeschool Twente te
Enschede, 19.30 uur.)
Utrecht
29 november: lezing door Dr Bemolt van Loghum
Slaterus over de penningen van koning-stadhouder
Willem 111.
Opmerking
Het geschiedt herhaaldelijk dat berichten voor deze
rubriek worden ingezonden in de vorm van een
convocatie, 1-3 weken voor de bijeenkomst. Het heeft
dan geen zin deze bijeenkomsten in het Verenigingsnieuws te vermelden, omdat deze reeds heeft plaats
gevonden voordat de Beeldenaar is gedrukt. Daarom
verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk een jaarprogramma in te zenden.

Nog beperkte voorraad.

HERDENKINGSMUNTEN
Goud ƒ 375,Zilver ƒ 42,50
Tombac / 5,Bestelformulieren
en Inlichtingen
Postbus 58
9610 AB Sappemeer
of telefonisch 05980/92118 of 05980/95828

23

Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend di. t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij het opzetten en uitbreiden van
een waardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop

Verkoop

Taxatie

Advies

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

'MAqSON T'L'ATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de fournitures numismaliques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

B. A. SEABY L T D .

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

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

cO^ ^z:^

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

Vraag 28: Ik ben op zoek naar gegevens over
noodmunten van Breda, weet u misschien of die ergens
beschreven staan.
Antwoord: Gegevens over de noodmunten van Breda
kunt u vinden in de volgende, helaas gedeeltelijk
uilverkochte, boeken:
1. Dr. H. Enno van Gelder, De Nederlandse noodmunten van de tachtigjarige oorlog, biz. 34 e.v. en biz.
60 e.v, Uitg. Staatsdrukkerij 1955.
2. Prosper Mailliet, Catalogue descriptif des Monnaies
Obsidionales et de Nécessité, Brussel 1870, biz. 62 e.v.
3. A. Delmonte, De Zilveren Benelux, uitg. J. Schulman, Amsterdam 1967, biz. 51 en 81 e.v.
In alle drie deze boeken worden zowel de emissie 1577
als die van 1625 behandeld.

Vraag 29: Ingesloten vindt u een foto van een munt die
ik niet heb kunnen determineren. Kunt u mij vertellen
wat voor munt het is, of de echtheid betwijfeld moet
worden.
Antwoord: Er is geen reden aan te nemen dat de
munten waarvan u foto's heeft ingezonden niet echt
zouden zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de
zilveren dirhem. Zodra wij van de drukker de foto's
terugontvangen hebben zullen wij die retourneren met
informatie over de koperen (chinese) munt.
De munt is een zilveren dirhem geslagen tijdens het
wereldlijke en spirituele gezag van de Abbasidische
Kalief Harun-al-Rashid die regeerde van 170 tot 193
Anno Hegira ( = AD 786-809).
De Abbassiden zijn een Islamitische Kaliefendynastie die
afstamt van Banu al-Abbas, een oom van de Profeet
Mohammad, en aan de macht kwam door in AH 132
( = AD 749) de Omajjaden te verslaan en grotendeels uit
te moorden.
Een lid van de Omajjaden familie, Abd-al-Rahman
kleinzoon van de Kalief Hisham, wist aan de vervolging
te ontkomen en naar Spanje te vluchten waar hij en z'n
opvolgers de zelfstandige dynastie van de Spaanse
Omajjadische Kaliefen vormden.
Onder de Abbasiden bereikte de Islamitische cultuur
haar grootste bloei, maar staatkundig geraakten de
Abbasiden reeds in de 9de eeuw in verval, al bleven zij

door de religieuze wijding van het Kalifaat wel geestelijk
gezag houden over de gebieden die zich van hun rijk
afscheidden.
Aan hun wereldlijk gezag kwam in AD 1258, door de
verovering van Bagdad de zetel van het Abbasidische
Kalifaat, een einde.
Bij deze verovering werd de Abbasidische Kalief AlMust'asim door Halagu, een kleinzoon van de Mongool
Jenghiz Khan, vermoord.
Formeel echter bleven de Abbasiden nog hel Kaliefschap bekleden onder de Mamalukken,
Daaraan is pas in AD 1517, door de verovering van
Egypte door de Turken, een einde gekomen.
De Abbasidische zilveren dirhems hebben aan beide
zijden een inscriptie die hoofdzakelijk uit religieuze
teksten bestaat.
In 't algemeen hebben ze, in navolging van de
Omajjaden, de Kalima in de één of andere vorm in het
centrum op de voor- zowel als op de keerzijde. Soms is
daaronder de naam van de Kalief of z'n troonopvolger
aan toegevoegd.
Het randschrift aan de voorzijde, rond de Kalima, geeft
aan waar en in welk jaar de munt is geslagen.
Hel randschrift aan de keerzijde bestaat uit een spreuk
overgenomen uil de Koran.

Op de hierboven afgebeelde munt ontbreekt de naam
van de Kalief, doch door 'ontcijfering' van het jaartal
kan men nagaan onder welke Kalief de munt is
geslagen.
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Het Arabische schrift, in koefische karakters,
ontwikkelt zich in deze periode tot langgerekte dunne,
en daardoor vaak moeilijk leesbare, tekens.
Het gewicht van de zilveren dirhems bedraagt, tot
omstreeks AH 280, ca. 2,9 gram daarna neemt het
gewicht iets toe en varieert in 't algemeen tussen de 3 a
4 gram.

Inscriptie keerzijde:
Centrum:

^ )

Jl
Mohammad
rasoel
Allah

Inscriptie voorzijde:
Centrum:

^

Mohammad
is de boodschapper (Profeet)
van Allah.

Randschrift:

^'

»

JL

,4ÏL

k/UXI

t

J^W

la ilah illah
Allah wah dahu
la sherik lahu

<9-

Randschrift:

4JL-»

) óJJ In Ui)

*-

5 Y^uj^ dLxxxJ

p a usil

'_rL

Bismillah zarb haza
al dirhem bi Medina!
al-Salam sanat tish wa
themanin wa mi'at.

In de naam van Allah werd deze dirhem geslagen te
'Medinat al-Salam' (Bagdad) in het jaar honderdnegenentachtig (Anno Hegira = AD 805)

Mohammad is de boodschapper van Allah
Hij zond hem met de leiding en het geloof
van de waarheid zodat het de (reeds bestaande)
religie glans zal geven, hoewel polytheïsten
hier een afkeer van hebben.
De interpretatie van de zoveel mogelijk letterlijke
vertaling is wat problematisch, echter de betekenis
hiervan is dat Mohammad niet denkt dat zijn religie is
gekomen om andere reeds bestaande godsdiensten te
vernietigen, doch om deze aan te vullen.
Allah zond Mohammad's goddelijke leiding om in de
uiteindelijke openbaring de monotheïstische religies
(Christendom en Judaïsme) te vervolmaken en wat
daarvoor onduidelijk was te verhelderen.
Een doelmatig boekje bij het lezen resp. ontcijferen van
de inscriptie, muntplaats en jaartal is 'Arabic coins and
how to read them' geschreven door Richard Plant en
uitgegeven door B. A. Seaby Ltd. Londen.

Verzamelt U Romeinse

munten?

Wij verkopen ze!
^*\
^

Bovendien in voorbereiding
een speciale literatuurlijst over antieke munten.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondestraat 5, Maastricht - Tel. 043-151119
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden.
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Mohammad rasoel Allah arsalah
bi-'l-hoedi wa din al-haqq li-yazhirah
'alj-al-din kollih walau karih
al-moeshri koen (Soera 9 vers 33)

Er is geen andere God
dan Allah, Hij is alleen
Hij wordt niet terzijde gestaan.

>)1

-J

KoningWlleiïi I bij
\ ^ Lanschot
Tijdens de regering
van Koning Willem I zijn
schitterende goudenen zilveren munten
geslagen. Zoals in zoveel
perioden uit de vaderlandse
geschiedenis. Van Lanschot
heeft die munten.
Wilt u meer weten over
munten uit de regeringsperiode
van Koning Willem I, de tijd

van Lodewijk Napoleon of het
Provinciale Tijdperk?
Als u even schrijft of belt,
sturen wij u gratis onze
uitgebreide prijslijst toe.

Fvan Lanschot
Bankiers
Hoge Steenweg 27-31,.5211 JN 's-Hertogenbosch telefoon (073) 153245.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
KO V A N DIJK
Gietpenning
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca 35 mm,
gewicht ca 35 gram
Prijs /^ 89,50
Gepatineerd brons, afmeting ca 35 mm
Prijs
f45,WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten, onder vermelding
van nr 728, het gewenste aantal en het afleveradres.

KOPEREN HUWELIJK PRINSES
BEATRIX/PRINS CLAUS
Siagpenning
IVIodelleur Willem Vis
14 krt. goud, afmeting ca 22,5 mm, gewicht ca
5,9 gram
Prijs/^ 1 9 9 , 92Öyi000 zilver, geoxydeerd, afmeting ca 22,5
mm, gewicht ca 6 gram
Prijs ƒ 2 7 , WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten onder vermelding
van nr 112, het gewenste aantal en het afleveradres.

BIO KINDER REVALIDATIE
Slagpenning, uitgegeven n.a.v. het 50-jarig
bestaan van de Bic Kinderrevalidatie Stichting.
Modelleur Eric van den Boom
Zwart gepatineerd brons, afmeting ca 60 mm,
gelimiteerde, genummerde uitgave van 600
stuks, nog enkele exemplaren verkrijgbaar.
Prijs fSO,WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op postgiro 545512 t.n.v. de stichting BIO KINDERREVALIDATIE te Arnhem. GEZIEN HET
BEPERKTE AANTAL PENNINGEN GESCHIEDT DE TOEZENDING IN VOLGORDE VAN BINNENKOMST
VAN DE BESTELLINGEN.
N.B. Bij betaling s.v.p NAUWKEURIG letten op het juiste gironummer.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
VEPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
Voorschoten, oktober 1978
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500. tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB
Vanaf 1 juli 1978: 39438 DCWKB

nnunt- en penningkundig nieuws

mmÊ^mSÊÊmmA

NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

/ i / * /^

y

ues Schuimon B^U

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

Amsterdam
Postgiro9922

De Piet Heyn-daalder
Toen in 1629 Piet Heyn naar Amsterdam terugkeerde na de verovering van de
Spaanse zilvervloot, werden de buitgemaakte kostbaarheden opgeborgen in de kelders van het West-Indisch Huis aan de Haarlemmerstraat. Die fraai gewelfde kelders
bestaan nog, met de daarboven gelegen zalen waar de 'Heren Negentien' o.m. het
besluit namen tot stichting van de stad Nieuw Amsterdam, sinds 1664 New York geheten. Het gebouw heeft vele bestemmingen gehad, het diende als logement, als
Wees- en bejaardentehuis en als magazijn van een textielgroothandel totdat het in
1975 door een zware brand werd getroffen. Een jaar later werd het aangekocht door
de 'Stichting Het West-Indisch Huis' die de restauratie heeft ondernomen.
Als onderdeel van de daarvoor nodige inzamelingsacties sloeg 's Rijks Munt te
Utrecht in opdracht van de stichting een fraaie penning in 900/1000 zilver, diameter
38 mm, het formaat van de voor-oorlogse rijksdaalder.
Vóór- en keerzijde tonen de 17de eeuwse zegels van de stad Nieuw Amsterdam, en
van de kolonie Nieuw Nederland, de huidige Hudson Valley. Ter herinnering aan de
historische gebeurtenis van de zilvervloot draagt deze penning de naam 'PIET
HEYN-DAALDER'. De Piet Heyn-daalder wordt als aandenken aan ieder toegezonden die de inzameling steunt met een gift van minstens f200, — . De Piet Heyndaalder wordt afgeleverd in een verzorgd étui, vergezeld van een klein drukwerkje
dat allerlei bijzonderheden bevat over de uitgave.
Na ontvangst van uw gift op rekening nr. 54.02.80.127 bij de ABN-bank in de
Vijzelstraat in Amsterdam, of op postgiro 15.3.79, beide ten name van de Stichting
Het West-Indisch Huis met vermelding van 'gift voor de restauratie' wordt u de penning toegezonden indien het bedrag f200,— of hoger is.
Mede omdat de stichting bij beschikking van de Inspecteur der Registratie en Successie d.d. 10 mei 1978 nr. 7804 gerangschikt is onder de instellingen van algemeen
nut, wordt aan alle schenkers tevens een ontvangstbewijs gezonden. Giften boven
/120, — of 1 % van het onzuiver inkomen zijn fiscaal aftrekbaar tot een maximum
van 10% van het onzuiver inkomen.

/n geen verzameling mag de Piet l-leyn-claalder ontbre/<en.

Verzamelt U Romeinse munten?
Wij verkopen ze!
Bovendien in voorbereiding
een speciale literatuurlijst over antieke munten.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondestraat 5, Maastricht - Tel. 043-15119
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
's zaterdags
OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

gesloten

7940

TELEFOON

05499-1322

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelij/<se prijs/ijst uit van penningen uit de gehele wereld.
Schrijf voor prijs- en mancolijst naar: KJHRIS

^ElmER
NUMISMATISTS

10 Glebe Crescent, London
N.W. 4, 1 B.U. England

M U N T H A N D E L HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Postbus 252 - 6160 AG Geleen
Tel. 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa
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Drie middeleeuwse munt/es
De Romeinse /<eizer Caracalla
Over de l^waliteitsaanduidingen der munten en penningen
Een Amsterdamse opdracht aan Auke l-lettema
Agenda
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De penning van de maand
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Advertentietarieven op aanvraag.
Insturen laatste materiaal:
uiterlijk de 1e van de maand.
Abonnementsprijs: f23,— per
jaar (Benelux), f45,— per jaar
(andere landen).

Drie middeleeuwse muntjes

Losse nummers: f2,30 + portokosten.

door G. W. de Wit

Voor leden van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Pennlngkunde en de Vereniging
voor Penningkunst Is het
abonnementsgeld in de contributie Inbegrepen.
Een Jaargang van De Beeldenaar
loopt van 1 januari t/m
31 december. Zij die zich in de
loop van het jaar abonneren
ontvangen voor de In dat jaar nog
te verschijnen nummers een
acceptgirokaart ad. f2,30 per
nummer.
Nieuwe abonnees die de reeds
verschenen nummers wensen te
ontvangeo betalen voor deze
nummers per exemplaar
f2,30 + portokosten.
Indien niet vóór 1 december van
het lopende jaar schriftelijk is
opgezegd, wordt het abonnement automatisch voor 1 }aar
verlengd.
Gironummer: 3808080.
Slavenburg's Bank Zeist
64.48.23.143. GIronr. van de
bank 81168.
Lay-out:
Ad Vredenduin.
Druk: Vonk Zeist.
De uitgever behoudt zich het
recht voor zonder opgave van
redenen advertenties niet te
plaatsen.
Gehele- of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.
© Copyright
Vonk Uitgevers b.v.

Type 1

Type 2

Drie 12e eeuwse muntjes, die onmiskenbaar enige samenhang
vertonen, worden nogal eens op verschillende wijze toegeschreven.
Op type 1 vinden wij op de voorzijde het borstbeeld van de keizer
met kruisscepter en palmtak, op type 2 het borstbeeld van een
aartsbisschop, blootshoofds, met kromstaf en boek, terwijl op type
3 een tronende aartsbisschop, eveneens blootshoofds, met kromstaf
en boek is afgebeeld. Wat opvalt is, dat de tekening van het kopje
op type 2 en type 3 gelijkenis vertoont, de mantel daarentegen
geheel verschillend is.
De keerzijde van type 1 wordt gevormd door een kruis met vier
punten, die van type 2 door een kruis met vier kruisjes, beide
voorzien van een omschrift, dat een zekere mate van gelijkheid
vertoont. De keerzijde van type 3 wordt gevormd door een muur
met drie torens erboven en wijkt dus geheel af van de beide vorige.
Type 1 wordt meestal aan Nijmegen (Frederik Barbarossa, 11521190) toegeschreven, type 3 wordt veelal aangeduid als een obool
van aartsbisschop Rainald von Dassel van Keulen (1159-1167),
terwijl type 2 soms naar Rees wordt verwezen, vanwege gelijkenis
van de keerzijde met een daar later geslagen stuk (Hav. 768), soms
worden type 2 en 3 verlegd naar Maastricht (cat. Schulman 260 nr
1184 e.v. en 1188 e.v.).
Het is interessant na te gaan hoe de toeschrijvingen in de loop van
de tijd gewisseld hebben.
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Type 1.

In 1909 (cat. Buchenau (3), nr 1031) wordt
Duisburg (met ?) genoemd, Buchenau (1) Kol.
5620 noemt in 1914 Maastricht (eveneens met ?).
Havernick (6) I p. 180 wijst dit af op grond van
het gewicht en schrijft (1935) toe aan Nijmegen en
wel op grond van het keizersportret. Deze
toeschrijving wordt later in 1951 nagevolgd door
V. Gelder (5) nr 52 (met ?), in 1960 door Gaettens
(4) nr 1099 en in 1977 door Nau (7) nr 178.6 (laat
echter de mogelijkheid Rees open).
Type 2.

Hier is in de cat. Buchenau (3) nr 1243 Maastricht
genoemd. Buchenau (1) heeft dit zelf in 1914 al
weer ingetrokken. Havernick (6) 1 nr 766 komt dan
in 1935 met Rees, een voorstel dat dan wordt
overgenomen door v. Gelder (5) nr 53, Gaettens
(4) nr 1133 en Nau (7) nr 178, 1-5. Door v. Gelder
(5) is nog voorgesteld Xanien, hetgeen door
niemand is nagevolgd; wel verbaast Zedelius (8)
zich erover, dat voor de 12e eeuw slechts één
muntje, en dan nog met een ?, aan Xanten is toe
te schrijven.
Type 3.

Hierbij is de minste eenduidigheid. Oudere
schrijvers nemen meestal Keulen aan en in de cat.
Buchenau (3) nr 1244 wordt Duisburg (met ?)
genoemd. Op grond van gewicht en makelij
verlaat Buchenau (1) de toeschrijving Keulen en
denkt aan Wessem, dat behoorde tot het
Pantaleonklooster in Keulen. Havernick (6) 1 nr
498-500 gaat weer terug naar Keulen, doch
verwerpt dit later weer. Gaettens (4) nr 1104 denkt
ook nog aan Keulen (met ?), doch v. Gelder (5)
nr 55 en Nau (7) nr 178, 7-8 denken beide aan de
Ncder-Rijn.
Nimmer worden de drie muntjes bij elkaar
genomen, pas bij Nau (7) worden ze bijeengezet
en geclasseerd onder 'Der Utrechter Pfennig und
seine Münzstatten'. Van belang voor datering en
toeschrijving is:
- het gewicht. Dit ligt rond 0,55 gr. Het gewicht
van de afgebeelde munten is 0,56, 0,53 en 0,56
gr.) en is derhalve ongeveer '/i van dat van de
6

Keulse denaren. Daarmede moeten deze muntjes
naar het Utrechtse verlegd worden.
- van de kopjes en face op type 2 en 3 zijn de
punten, die het haar aangeven karakteristiek,
hetgeen er wellicht op kan wijzen, dat zij uit
hetzelfde atelier stammen. Aangezien de mantel
van de aartsbisschop van type 3 alsmede de
achterzijde typisch Keuls is, ligt het voor de hand
te veronderstellen, dat type 3 een nabootsing is uit
het atelier waar type 2 vervaardigd is. Ook type 1
kan uit dit atelier komen gezien de
gelijkvormigheid van de keerzijde van type 1 en 2
(onderbreking van de tekst steeds door vier
kruisjes).
De drie munten kunnen met grote zekerheid
gedateerd worden, nl. tussen 1150 en 1190. Dit
wordt bewezen door de muntvondst-Arnhem van
1950 (V. Gelder (5)).
Als wij de muntjes bij elkaar nemen zou dan van
één en dezelfde muntplaats sprake kunnen zijn?
De tekening van het haar met de punten vinden
wij terug bij de Keulse denaren van aartsbisschop
Rainald von Dassel (1159-1167) en op de vroegste
types van aartsbisschop Philipp von Heinsberg
(1167-1190). Merkwaardigerwijs vinden wij deze
haarlekening ook terug op het in de 13e eeuw in
Deventer geslagen S. Martinus-muntje (waarop de
heilige blootshoofd met palmtak en boek
voorkomt, v.d. Ch. pi. 8,1).
De beschrijving van de muntvondst-Arnhem geeft
de beste analyse van deze munten. Op grond van
het gewicht moet de muntplaats liggen binnen het
gebied van de Luikse, Keulse en Münsterse
penningen (alle zwaarder) en de Friese (lichter).
De muntplaatsen Nijmegen en Rees worden door
V. Gelder beide in twijfel getrokken. Interessant is
de opmerking die hij maakt op pag. 129 (5) over
Arnhem: 'Het is niet uitgesloten, dat de graaf van
Gelre reeds in de 12e eeuw ook zuidelijker (dan
Zutfen) een munthuis bezat, in samenhang met de
in deze tijd in zijn bezit gekomen riviertoUen'.
Zou Arnhem de muntplaats van deze munten
kunnen zijn? De waterverbinding met Keulen
maakt dit niet onwaarschijnlijk. Als de
vervaardiging samenvalt met het verkrijgen van de
riviertol is het niet onmogelijk, dat men daar als
eerste muntjes de Keulse typen heeft nagevolgd op
het Utrechtse gewicht. Tekening van haar en
palmtak vinden wij dan later terug in Deventer.
De drie muntjes maakten tezamen 20% van de
muntvondst-Arnhem uit (daarnaast bezit het
K.P.K. nog een aantal exemplaren uit een vondst
aan de Neder-Rijn, welke naar alle
waarschijnlijkheid geen andere bevatte).
Kunnen ons ten slotte de omschriften van type 1
en 2 nog iets verder helpen? Tot op heden zijn
deze steeds als zinloos gekarakteriseerd. De enige
suggestie is van Buchenau (1), die wijst op een

overeenkomst met de tekst op een penning van
Bisschop Godfried van Utrecht (v.d. Ch. pi. 5, 12), waar staat Tr + AI + EC + TV. Hij beschouwt
de tekst op onze muntjes als een verbastering van
TRAIECTV(M), een suggestie, welke Havernick
(6) overneemt. Van de hier afgebeelde munten
heeft type 1 het omschrift + IA + IC+ 11 (of T) +
IV en type 2 + VI + 3 I + IA + VI. Er komen wel
variaties voor waaronder wellicht een R en een S.
Wat opvalt is, dat in ieder segment steeds twee
letters voorkomen, waarvan er steeds één een I is.
Als wij deze 1 als onbelangrijk opvatten
houden wij vier letters over: op de twee munten
hier afgebeeld A C I V (v. Gelder signaleert de
letters R en S, doch vermeldt, dat de exemplaren
sterk afgesleten waren). Er zijn dan m.i. twee
mogelijkheden: óf er is CIVITAS bedoeld (een T
is niet uitgesloten), zodat de muntplaats anoniem
is, óf moeten wij CIV A uitleggen als Civitas
Arnhem?
Als bezwaar bij deze oplossing zou aangetekend
kunnen worden, dat het woord CIVITAS eigenlijk
voor bisschopssteden was gereserveerd, doch
onmogelijk is het niet. Andere tegenwerping zou
kunnen zijn, dat de Gelderse graaf tegelijk een
muntje zou hebben vervaardigd met keizerlijke

zowel als met aartsbisschoppelijke attributen,
waar dan weer tegenover staat, dat type 1 en 2
door de keerzijde te veel aan elkaar verbonden
zijn.

Met dank aan Prof. Dr H. Enno van Gelder voor veel
suggesties bij hei schrijven van dit artikel.
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De Romeinse keizer
Caracalla
door M. Holieman-Tas
Caracalla was de oudste zoon van Septimius
Severus (geboren in Libye, Afrika) en Julia
Domna (afb. 1 en 2) die in het jaar 187 A.D. in
Syrië huwden. Hij werd geboren in 188 te Lyon
en heette bij zijn geboorte Bassianus naar zijn
grootvader van moeders kant. Toen zijn vader in
193 tot keizer werd uitgeroepen gaf hij hem de
naam Marcus Aurelius Antoninus, naar de zeer
geliefde ex-keizer Marcus Aurelius. Caracalla is
een bijnaam en komt niet op munten voor; hij
werd zo genoemd naar de Keltische mantel met
capuchon die hij bij voorkeur droeg.
Caracalla was keizer van 198-209 met zijn vader
Septimius Severus; van 209-211 met zijn vader en
zijn broer Geta; van 211-212 met Geta en van
212-217 had hij de alleenheerschappij over het
Romeinse rijk.
Hieronder volgt zijn helaas wat bloedige
geschiedenis, die aanvangt na de dood van
Commodus, de zoon van Marcus Aurelius, op 31
december 192.
Nadat er een einde gemaakt was aan het
tirannieke bewind van Commodus, waren er
meerdere kroonpretendenten. De door Rome
aangewezen keizer Pertinax werd reeds na 2
maanden door de soldaten van de garde
vermoord. Zij waren een losbandig leven gewend
en accepteerden het voor hen strenge bewind van
Pertinax niet. Daarna verkochten ze de troon aan
de meestbiedende, een zekere Julianus, die al eens
het consulaat bekleed had. Hij beloofde de
soldaten een grote som geld en de vrijheid die ze
onder Commodus genoten hadden. Zijn vermogen
bleek echter tegen te vallen en hij kon zijn
financiële beloften niet waar maken, waardoor hij
de steun van de garde verloor. Het volk van
Rome minachtte Julianus en richtte zich op
Pescennius Niger, die gouverneur in Syrië was, en
over legioenen beschikte. Nadat zijn leger de
stemming in Rome gewaar werd riepen zij Niger
tot keizer uit. Hij bleek echter niet de enige
gegadigde.
Septimius Severus was een zeer bekwaam man die
snel promotie maakte, in 190 consul en daarna
gouverneur van Pannonië werd. In Carnuntum,
waar zijn standplaats was, werd hij ook door zijn
legioenen tot keizer uitgeroepen. (De afgebeelde
munt van Septimius Severus (afb. 1) werd enige
jaren geleden bij opgravingen in Carnuntum
gevonden.) Na Rome aangedaan te hebben, waar
hij op taktische manier de Romeinse garde
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(letterlijk en figuurlijk) in zijn hemd zette en
wegstuurde, terwijl hij tevens zijn rivaal Didius
Julianus liet ombrengen, vertrok hij naar het
oosten om in Syrië zijn rivaal Pescennius Niger te
verslaan. In Brittanië benoemde hij Clodius
Albinus, sinds 191 gouverneur aldaar, tot Caesar.
Deze titel hield zoveel in als troonopvolger en was
bedoeld om Albinus die bekwaam en van hoge
afkomst was, tijdens zijn afwezigheid zoet te
houden. Hij gaf in Rome ook opdracht om
munten met zijn beeltenis te slaan. (afb. 3)
Nadat hij in het oosten zijn rivaal verslagen had
en ook nog strijd voerde tegen o.a. Arabieren en
Adiabeni (een volksstam in het Assyrische rijk,
ten oosten van de Tigris) keerde hij terug naar
Rome. Daar aangekomen liet hij in het geheim
een aanslag op Albinus plegen; deze werd echter
verijdeld. Albinus kwam op de hoogte en de
breuk was definitief. Severus maakt zijn zoon
Caracalla mederegent met de titel Caesar (afb. 4),
terwijl Albinus door zijn troepen tot keizer met de
titel Augustus uitgeroepen werd. De legers van
Severus en Albinus trokken nu tegen elkaar op en
in de buurt van Lyon kwam het tot een treffen,
waarbij Clodius Albinus na een zeer zware strijd
het onderspit moest delven. Dit alles speelde zich
afin 197 AD.
Na een verblijf van enige maanden in Rome
vertrok Severus in de zomer van 197 naar
Mesopotamië om ook buitenlandse successen te
boeken. Hij ontzette de stad Nisibis, zakte toen
de Euphraat af en bereikte in januari 198 de
Parthische hoofdstad Ktesiphon. Deze stad werd
bij verrassen ingenomen en Severus liet er
Caracalla door de troepen tot Augustus uitroepen;
broer Geta werd bij die gelegenheid benoemd tot
Caesar (afb. 5). De overwinning op de Parthen
wordt ook op een munt van Caracalla vermeld
(afb. 6).
Daarna belegerde hij Hatra, echter zonder succes,
en vervolgens trok hij naar Syrië, Palestina en
Egypte, waar de familie o.a. de piramiden
bezocht. In 202 reisde hij weer naar Rome om
zijn 10-jarig regeringsjubileum te vieren. (Reeds
na 9 jaar wegens inclusieve telling).
Vanaf de zomer 202 tot juni 203 verbleef de
familie in Afrika, de geboortestreek van Severus.
Hij liet daar vele kostbare openbare werken
uitvoeren. Hieraan herinnert ons nog de munt met
de tekst INDVLGENTIA AUGG IN CARTH =
goedgunstigheid van de keizers in Carthago (afb.
7). Daarna zetelde de familie gedurende 5 jaar in
de hoofdstad Rome, het han van het Romeinse Rijk.
Zowel Caracalla als Geta waren verzot op theater
en alles wat daarmee samenhing, maar ze hadden
een totaal verschillende smaak, waardoor ze altijd
ruzie maakten en ook ieder zijn eigen aanhangers

had. Ook op de wagenrennen waren beiden
verzot, maar natuurlijk waren ze ook hier ieder
voor een andere partij. Het schijnt zelfs
voorgekomen te zijn, dat eens de ruzie zo hoog
opliep, dat ze besloten tegen elkaar te rennen,
waarbij Caracalla viel en een been brak. Er wordt
ook verteld, dat Caracalla, om zijn liefhebberij
nog wat meer luister te geven, het zand van de
renbaan liet bestrooien met fijngemalen zilver en
goud in de kunstigste figuren. Er bestaat zowel
een aureus als een denarius van Caracalla met een
voorstelling van het circus op de keerzijde (afb.8).
Inmiddels had Septimius Severus zijn oudste zoon
gedwongen in het huwelijk te treden (202) met
Plautilla, een dochter van Plautianus,
commandant van de lijfwacht. Hij hoopte dat zijn
zoon hierdoor wat serieuzer zou worden. Ter ere
van dit huwelijk werd een munt geslagen met als
voorzijde tekst: PLAUTILLAE AUGUSTAE =
(opgedragen aan) keizerin Plautilla (afb. 9).
Caracalla wenste echter niet met haar samen te
wonen en ze waren alleen in eikaars gezelschap bij
enkele officiële gelegenheden. De Concordia, de
eendracht van de keizerlijke familie, op de
keerzijde van deze munt uitgebeeld (afb. 10), was
dus ver te zoeken. Plautianus die erg rijk was en
veel macht had, probeerde later Severus en
Caracalla te vermoorden, om zo zelf aan de
macht te komen. Hij werd echter verraden en
Caracalla liet hem doden. Severus verbande
hierop Plautilla en haar broer naar Sicilië om hen
te beschermen tegen Caracalla (205).
Het was gebruikelijk dat de keizer in Rome van
tijd tot tijd een gelduitdeling hield; hieraan
herinneren de munten met Liberalitas op de
keerzijde (afb. 11). Om een indruk te geven van
de som geld die hiermee gemoeid was: Septimius
Severus hield tijdens zijn regering, ook samen met
zijn zonen, zes uitdelingen, waarbij in totaal 220
miljoen denarii uitgedeeld werden. Het is dus geen
wonder dat deze munten niet zeldzaam zijn. De
liberalitas van de keizer was trouwens niet het
enige gebeuren om het volk van Rome gunstig te
stemmen. Er werd ook veel geld uitgegeven aan
publieke spelen, liefdadigheid en openbare
gebouwen. Zo liet Caracalla in 217 de 'thermen
van Caracalla' inwijden, enorme warmwaterbaden die hij voor het volk liet bouwen.
Tijdens het verblijf in Rome vierde Caracalla ook
zijn 10-jarig regeringsjubileum. Hierbij telde men
zo gunstig mogelijk en ook het jaar waarin men
het vierde telde alvast mee. De tekst van de munt
die hiervoor geslagen werd luidt: VOTA
SVSCEPTA X. De keizer offert als Pontifex
Maximus (hoge priester) en legt daarbij plechtige
beloften af (afb. 12). Deze munt is in 205 of 206
geslagen.

afb. 1

afb. 2

afb. 12

afb. 13

afb. 14

afb.18

In 208 vertrok Severus met vrouw en zonen naar
Groot Brittannië waar de barbaren in opstand
waren gekomen. Op een denarius ziet men
Caracalla te paard rijdend naar rechts, daaronder
het woord PROF (ectio = vertrek) (afb. 13). De
eerste veldtocht tegen de opstandelingen, die
Severus samen met zijn oudste zoon ondernam,
was geen groot succes en in 209 sloot hij een
verdrag met de barbaren. Kort daarop vielen ze
echter weer Romeins gebied binnen, en nu trok
Caracalla alleen als opperbevelhebber ten strijde.
Zijn vader bleef ziek achter in Eburacum (York).
Geta was inmiddels ook keizer, en Caracalla had
schoon genoeg van zowel zijn vader als zijn broer.
Tijdens de veldtocht deed hij zijn uiterste best de
troepen voor zich te winnen. Terug in York deed
hij vergeefse pogingen de arts van zijn vader over
te halen het ziekbed te verkorten. Eindelijk in 211
stierf Severus dan toch en het eerste wat Caracalla
regelde, was de liquidatie van het huispersoneel
van zijn vader, in het bijzonder die eigenwijze
arts. Vervolgens werd vrede gesloten met de
barbaren. De door Hadrianus aangelegde
verdedigingswal werd versterkt om eventuele
nieuwe invallen van de barbaren beter te kunnen
weren. Daarna keerde het gezelschap als
overwinnaars terug. Er is op dit feit een munt
geslagen met op de keerzijde Victoria met krans,
staande op de boeg van een schip (afb. 14). De
tekst van de voorzijde wordt nu van 210 t/m 213
ANTONINUS PIUS AUG BRIT, dus met de titel
BRITANNICUS (overwinnaar van de Britten)
toegevoegd.
In mei 211 kwam het gezelschap in Rome aan en
Caracalla en Geta installeerden zich ieder in een
eigen deel van het paleis. Ze waren terecht zo
bang voor elkaar dat ze alle toegangswegen
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waarop ze geen uitzicht hadden lieten afsluiten.
En zo kwamen er tevens twee partijen in Rome.
Op zekere dag besloten ze om een einde te maken
aan hun wederzijdse intriges, en het rijk onderling
te verdelen, waarbij Geta over het oosten zou
regeren. Julia Domna sprak hierop: 'Maar hoe
zullen jullie je moeder dan verdelen, maak mij
dan eerst maar dood, dan kunnen jullie ieder je
eigen stuk begraven.' En zo werd de vergadering
beëindigd en het plan verworpen en de beide
broers bleven hun best doen elkaar uit de weg te
ruimen. Totdat het Caracalla te lang duurde en
hij besloot zijn broer met het zwaard te laten
doden. Dit gebeurde terwijl ze beiden op bezoek
waren bij hun moeder. Hij deed het voorkomen
of hij was aangevallen door zijn broer en zich
maar net had kunnen redden. Om de soldaten op
zijn hand te krijgen gaf hij hen een bijzonder
hoge geldschenking, uit dankbaarheid voor zijn
redding. En zo was hij dan eindelijk alleenheerser.
Daarna liet hij alle aanhangers van Geta
vermoorden; men spreekt van 20.(K)0 slachtoffers.
Ook zijn gewezen echtgenote op Sicilië moest het
nu ontgelden.
Waarschijnlijk om aan meer geld te komen voerde
hij een wet in ('Constitutio Antoniniana'),
waarbij alle vrijgeboren inwoners van het
Romeinse Rijk het burgerrecht verkregen. Deze
maatregel leverde hem een aanzienlijk bedrag op,
daar hij nu ook in de provincies een successierecht
van 5% kon innen.
Eind 212 verliet Caracalla Rome en wijdde zijn
aandacht aan het Noorden. De grensversterkingen
liet hij herstellen en uitbreiden en hij leidde
diverse schermutselingen tegen de Germanen. Hij
maakte echter ook vele vrienden, waardoor hij
zich zelfs een Germaanse lijfwacht kon formeren.
Bij de soldaten was Caracalla zeer populair. Hij
leefde erg sober, helemaal als één van hen. Hij
liep bij marsen meestal te voet mee, droeg zijn
eigen wapens en was de eerste die de spade in de
grond zette als er gegraven moest worden. Bij
ieder karwei stond hij vooraan en hij was ten
opzichte van zijn kleine gestalte enorm sterk.
Na zijn 'overwinningen' op de Germanen hield
Caracalla rust in Baden-Baden (213) alwaar hij
kostbare gebouwen neer liet zetten. Een tekst op
een herdenkingssteen is bewaard gebleven: 'De
imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus, de
vrome, de gelukkige, de onoverwinnelijke keizer,
de grootste overwinnaar der Parthen, Britanniers
en Germanen, de hoge pontifex, in het 17e jaar
van zijn macht als tribuun, in het 4e jaar als
consul, proconsul, vader des vaderlands, heeft
overeenkomstig zijn vrijgevigheid, na verwijdering
der rotsen het badgebouw opgericht, de warme
baden weer hersteld, en met marmerplaten

versierd. De door hem aldus begiftigde en
uitmuntende Civitas Aquensis noemt zich
sindsdien met de keizerlijke betiteling Civitas
Aurelia Aquensis.'
De tekst op de voorzijde van de munten wordt
gewijzigd in ANTONINUS PIUS AUG GERM,
dus nu met de titel Germanicus (overwinnaar der
Germanen) toegevoegd.
Caracalla voert in 214 een nieuwe muntsoort in,
de naar hem genoemde antoninianus. Deze munt
wordt in omloop gebracht als een dubbele
denarius, alhoewel het gewicht anderhalf maal dat
van de denarius was, en het gehalte gelijk. De
munt was dan ook in het begin niet geliefd, maar
wordt later een eeuw lang de belangrijkste
muntsoort. Hoe dan ook Caracalla won er 25%
mee. Ter onderscheiding van de denarius wordt de
keizer afgebeeld met een stralenkrans (afb. 15).
De stralenkrans werd ook voor andere munten
gebruikt ter aanduiding van de dubbele waarde,
b.v. op de dupondius = dubbele as.
Na enige maanden in Rome geweest te zijn
vertrok de keizer naar Thracië, waar hij ineens
een Alexander de Grote complex kreeg,
waarschijnlijk na het bekijken van een standbeeld
van deze imponerende held. Hij vertoonde zich in
het openbaar in Macedonische dracht, en
probeerde in alles zoveel mogelijk op zijn
beroemde voorbeeld te lijken. De commandanten
van zijn leger moesten de namen aannemen van
Alexanders generaals.
Dan reisde hij via Ilium en Antiochië naar
Alexandrië waar hij om onduidelijke redenen een
groot bloedbad aanrichtte. Aan de Egyptische reis
herinnert een antoninianus waarop de Egyptische
godheid Serapis staat (afb. 16), naar rechts met
het hoofd gedraaid naar links (216).
Eind mei 216 was hij weer terug in Antiochië.
Daar smeedde Caracalla een plan om het
Parthische rijk bij het Romeinse onder te
brengen. Aangezien het vredestijd was, kon hij
niet zonder meer aanvallen. Hij vroeg daarom de
hand van de dochter van de Parthische koning
Artabanus V. In eerste instantie weigerde deze,
maar uiteindelijk liet hij zich dan toch overhalen
en wou hij Caracalla ontvangen. Deze trok de
grens over en Artabanus kwam (jem tegemoet.
Nadat ze elkaar begroet hadden, liet Caracalla
plotseling de ongewapende Parthen aanvallen.
Hun koning wist te ontkomen, maar de meesten
vonden de dood. Daarna ging het leger
plunderend en brandstichtend op de terugweg om
in Edessa (Mesopotamië) te overwinteren.
Caracalla liet de senaat en het volk van Rome
weten dat hij het Oosten onderworpen had, en
kreeg de eretitels voor de overwinning.
Tijdens de overwintering in Edessa vermaakte

Caracalla zich met wagenspelen en jacht. WeUicht
slaan op dit vermaak de munten met een leeuw op
de keerzijde (afb. 17). Ook raadpleegde hij, via
een vertrouwenspersoon in Rome, allerlei magiërs,
astrologen en offerdeskundigen over zijn
toekomst. Hij kreeg als antwoord dat Macrinus,
sinds 212 commandant van de garde, plannen
smeedde om hem te vermoorden. Deze brief viel
echter in handen van Macrinus zelf, en deze
besloot voordat Caracalla eventueel een volgende
brief hierover zou ontvangen, het gesuggereerde
zo snel mogelijk uit te voeren. Hij wist iemand
uit Caracalla's direkte omgeving die uit
persoonlijke overwegingen wel bereid was dit plan
uit te voeren. Caracalla ging kort daarop op weg
naar de tempel in de buurt van Carrhae. Buiten
de stad moest hij plotseling zijn behoefte doen, en
moest hij zich even terugtrekken langs de kant
van de weg. Het gevolg wachtte wat verderop met
afgewend gezicht, en terwijl Caracalla bezig was,
werd hij van achter neergestoken (april 217).
Macrinus (afb. 18) liet Caracalla's as naar zijn
moeder in Antiochië brengen; Julia Domna
pleegde hierop zelfmoord. En zo kwam het
keizerschap van Caracalla ten einde. Hij werd
slechts 29 jaar oud, maar hij heeft daarvan 19
jaar op de voorgrond in de Romeinse geschiedenis
gestaan. Van deze 19 jaar is ons een
indrukwekkende portrettenreeks op zijn munten
nagebleven, waarin we Caracalla op zien groeien
van onschuldig kind, tot de woest uitziende bruut
die hij op latere leeftijd werd (afb. 19).

Dank ben ik verschuldigd aan het Koninklijk
Penningkabinet dat zorg droeg voor afb. 8 en afb. 18
en aan de firma I.M.F. te Oldenzaal die alle overige
foto's van munten uit eigen collectie voor mij verzorgde.
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Over de kwaliteitsaanduidingen
der munten en
penningen
door M. de Jong

Een stuk is 'goed' wanneer de gloed
van nieuwheid lang reeds is verdwenen;
de groeven ietwat zijn vervaagd
en duidelijk de sporen draagt
reeds jaren her te zijn verschenen.
Het stuk ging vaak van hand tot hand,
doorkruiste het gehele land
en schuurde langs zijn lotgenoten
in binnenzak van broek of vest,
geraakte sleets, werd voor de rest
aan alle kanten murw gestoten.
Het jaar en 't letterschrift in 't rond
zijn echter duid'lijk nog te lezen;
de kop wat kaal maar tóch gezond,
niet erg begeerd, maar 't mag er wezen.
En 't is 'zeer goed' v/anneer de moet
van 't stempel goed is opgenomen;
de fijnste groef ging wel te loor,
zowel van acht'ren als van voor,
maar 't is de tijd wél doorgekomen.
Ook dit stuk liep al menig jaar
en wisselde van eigenaar
doch toont hiervan niet zóveel sporen.
Het eertijds glanzend stuk werd dof
en mat en stroef en 't is alsof 't
van zware baard pas werd geschoren.
De beeld'naar met bedroefd gelaat
kijkt of z'n 'pas' juist is verlopen.
Zo'n stuk in hebbelijke staat
laat zich nog niet als fraai verkopen.
Naar 'fraai'is niet zo'n reuzenzwaai,
maar toch is 't weer een graadje mooier.
Het stuk is frisser, heeft meer glans;
want immers het ontsprong de dans
van 't wiss'lend smijten en geschooier.
't Was wel in omloop, dat staat vast,
maar 't bleef als 't ware onbekrast
en toont aan voor- en achterzijde
een helder beeld en fris portret,
een gave rand die tot en met
het randschrift toont, maar 't kan wél lijden
dat soms een blutsje of een kras
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die niet opvallend mag ont-éren
in rand of veld aanwijsbaar was,
want anders moet hij degraderen.
'Zeer fraai' - een graad die vroeg of laat
de mind're stukken moet vervangen.
'Je were', dus gecirculeerd
volkomen gaaf en ongedeerd,
dat nergens aan is blijven hangen.
Het was wel deeg'lijk in 't verkeer,
gedroeg zich altijd als een heer,
bezit all' adelijke trekken.
Van huis-uit deftig schoon en gaaf,
is zeldzaam als een witte raaf,
geen enk'le kras en zonder vlekken.
Dan wil de ware numismaat,
die graag z'n munten 'munt' wil weten,
vermits het stuk in prima staat,
hem zijn 'verkering' wel vergeten.
Een 'Prachtig stuk' is puur geluk
en nauw'lijks nog een munt geheten.
Ófwel dit soort is na het slaan
direct de spaarkous in gegaan,
óf 't werd voor lange tijd vergeten.
't Kent niet de vreugde en de pijn
van ooit eens écht een munt te zijn;
't werd al z'n leven maar vertederd.
Bleef ongerept, behield z'n blos
en nimmer leefd't erop los
door Jan en alleman vernederd.
Waar' het een vrouw, ze was een maagd
de moeite waard om haar te schaken!
Voor d'aankoop wordt veel geld gevraagd
en 't kan je tijd'lijk armer maken.
Een 'Proof' is wel de hoogste troef
die men als munt nog uit kan spelen.
De aanmaak, welhaast ongemerkt
voor Jan Publiek, is zeer beperkt,
maar 't zijn dan ook echt 'Munt-Juwelen'.
Vaak zijn ze 'brilliant' gepolijst
en elke veiling weer bewijst
hoe hoog hun waarde wordt gemeten.
't Is spieg'lend, glanzend glad metaal
en voor de muntmeester een staal
van al z'n kunneii*en z'n weten.
Een munt voor de 'hoogwaardigheid',
voor 't Kabinet en Diplomaten.
Wél munt maar méér een aardigheid
en hierbij zullen we het laten.
Nog kan men elke kwaliteit
met tussen-waarden weer graderen.
Doch kan dit echter mettertijd
en 't beste door ervaring leren!

Zoekt u dit soort munten?

Muntenhandel Dr. R. van Slageren

;:^^^;x Arke Noachstraat 3a
|m.^m Arnhem
'\jP)]
Tel. 085-452713
<^p^ V ^ /

Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

Zo maar een greep uit onze laatste prijslijst:

JETONS E N / O F R E K E N P E N N I N G E N .
1 1346- • 1384 W a p e n / V e r s i e r d k o r t k r u i s
Dugn. 9
2 1346-1384 W a p e n / L e l i e - k r u i s in v i e r p a s Dugn. 16
3 1515 V l a a n d e r e n Dugn.1060
11
4 1543
D u g n , 1 5 2 2 O o r l o g e n van K a r e l V
5 1563
D u g n . 2 3 7 2 SYT DEN ARMEN BARMHERTIGH ALTYD
"
6 1573 D o r d r e c ht
vL I 174
V e r t r e k van Alva
7 1577
Dugn. 2720 B e v r i j d i n g van het s p a a n s e juk
"
8 1578
Aanbieding s t a d h o u d e r s c h a p aan P r . v . Oranje
vLI.249.1
"
9 1578
i d e m doch 4 p u t v o r m i g e muntplaatfouten v z .
v^^l.249. 1
"
II
10 1582
vL I 315
Aanslag op de P r i n s van Oranje
11 1583
v L I 3 3 1 . 2 Afkeer van de N e d e r l a n d e n van Anjou
"
12 1583 Gent
v L I 332.2 G o u v e r n e m e n t van J a n v. Hembyze
13 1584 B r u g g e
v L 1 342
T e r u g k e e r van V l a a n d e r e n n a a r s p a a n s e kant
14 1586 D o r d r e c ht
v L I 395
V e r t r e k L e i c e s t e r n a a r de N e d e r l a n d e n
15 1587 D o r d r e c ht
W e l v a a r t i n ' t Noorden,honger snood in Zuiden
v L I 379
16 1590 Gent
Dugn. 3266 Macht op z e e van Spanje en P o r t u g a l
17 1597 D o r d r e c ht
vL 1 4 6 5 . 2 O v e r w i n n i n g van M a u r i t s bij Turnhout
18 1597
vL I 4 9 6 . 4 i d e m
"
II
vL I 5 1 9 . 2 Het kleine l e g e r van M a u r i t s voor Doesburg,
19 1598
p e s t en h o n g e r i n ' t l e g e r van M e n d o z a .
20 1602 U t r e c h t
vL I 5 6 7 . 3 I n n a m e van G r a v e door M a u r i t s
21 1612 A n t w e r p e n
vLII 78.2
De a a r t s h e r t o g e n b e n o e m d tot u i t v o e r d e r s
van de ban o v e r A i x - l a Chapelle
22 1630 B r u s s e l
v i n 190. 1 V o o r b e r e i d i n g voor de s t r i j d tegen het gezants c h a p van de graaf van Solre
23 1663 B r u s s e l
Dugn. 4192 R e k e n k a m e r , b u s t e van P h i l i p s IV
24 1671
Dugn.4291 R e k e n k a m e r , b u s t e van K a r e l II
"
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80,
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30,

F

35,
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Bezoekt onze stand op de b e u r s in Kampen op zaterdag 13 j a n u a r i in het gebouw Hanzestad
t , o . ITsselbrug, Oudestraat 135, Zaal open 1 0 . 0 0 - 17.00 u u r .
Tevens nemen wij deel aan de b e u r s in Den Haag op 10 februari in het Ned. Congresgebouw,
Expo-foyer. Churchillplein 10. Beide beurzen worden georganiseerd door de stichting
"Numismatca 1977".
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GULDENS.
Willem I:
F D C 1650,-25 1821
Willem II:
ZF
150,-26 1845
95,-27 1846 lelie F / Z F
2 8 1846 zwaar d F / Z F 9 5 , - F+
55,-29 1847
ZF
125,-30 1847
ZF/P 160,-31 1848
Willem III:
32 1851
F / Z F 2 50
80
33 1854
F/ZF
90
F/ZF
34 1855
110
ZF
35 1858
385
36 1858
FDC
ZF
110,
37 1861
F+
38 1863
55
F/ZF
85
39 1864
130
ZF+
40 1864
P / F D C 335
41 1865
42 1866
F / Z F 115
b n Z F 140
43 1866
Wilhelm ina:
bnZF
55
44 1892
45 1892
Z F / P 110
ZF
850
46 1896
F/ZF
47 1897
58
70
48 1897
bnZF
ZF
225
49 1898
ZF+
165
50 1904
ZF +
2 50
51 1905

52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1907
1907
1908
1909
1909
1910
1913
1914
1915
1916
1917
1922
1922
1924
1928
1929
1931
1939
1940
1943D
1944P

ZF
ZF +
ZF+
bnZF
ZF
ZF
ZF
bnZF
ZF
ZF
ZF+
F
ZF

65,-75, - 85, - 95, - -

120,-350,-65,-55,-60,-160,-140,-8,50
20, - ZF/P
40, - bnFDC 6 5 , - ZF+
7, - ZF+
7. 50
P
10, - P
17, - ZF
10, - P
155,--

RIJKSDAALDERS.
Willem I.
72 1840
bnZF
Willem II.
F/ZF
73 1844
74 1845 s t r e e p j e F+
75 1847
bnZF
76 1848
F/ZF
77 1848
ZF
78 1849
F/ZF
Willem III.
F/ZF
79 1858
80 1860
F+

780,
650,
210,
110,.
95, •
140, •
160,65,.
290,.

81 1861
F
270.
82 1866
ZF/P
140,
83 1867
ZF+
110,
84 1869
F/ZF
60,
85 1869
ZF/P
140,
86 1870
ZF
80,
87 1871
F/ZF
48,
88 1872
F/ZF
48,
89 1873
F/ZF
65,
90 1874 zwaard F+
42,
91 1874 "
ZF+
85,
92 1874 " + F / Z F
48,
Wilhelm i n a .
93 1930
ZF+
19,
94 1931
ZF
17,
95 1931
P+
48,
96 1932
ZF
17,
97 1932
bnP
28,
98 1933
ZF+
25,
99 1937
ZF+
22,
100 1937
P
30,
101 1938
ZF/P
65,
102 1939
bnP
28,
103 1943D
P
35,
GOUDEN MUNTEN
104 10 gulden 1877 b n P 152,
105 10 gulden 1897 P
300,
106 5 gulden 1912 Z F / P
gepoetst
52 5,
107 5 gulden 1912 Z F / P
725,
108 10 gulden 1R97 b n P 510,
109 10 gulden 1917 b n P 138,
110 10 gulden 1927 b n P 160,

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HO LLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423.1221

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzamelaar!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.

Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, maandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dindsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur.

Een Amsterdamse
opdracht aan
Auke Hettema
door D. H. Couvée
In het kader van de feesten rondom haar
zevenhonderdjarig bestaan besloot de stad
Amsterdam een penning te laten uitgeven en
gieten, bestemd voor Amsterdamse verenigingen,
die 50 jaar of langer bestaan.
Blijkens de zeer algemeen gestelde omschrijving
ging het om een penning, 'waarbij gedacht wordt
aan verenigingen of instellingen, wier
werkzaamheden liggen op filantropisch,
wetenschappelijk, cultureel of maatschappelijk
terrein in Amsterdam'.
De enige duidelijke aanwijzing was een negatieve
en wel, dat sportverenigingen niet in aanmerking
komen.
Deze opdracht ging aan de in 1927 in Leeuwarden
geboren, thans in Amsterdam levende en
werkende, beeldhouwer Auke Hettema. Het was
geen eenvoudige opdracht, zeker niet voor een
kunstenaar, die zich niet wil redden met
allegorische voorstellingen.
Hettema is eerst en vooral een beeldhouwer van
grote, monumentale beelden. Zijn eerste opdracht
was een verzetsmonument, dat werd geplaatst in
de Prinsentuin te Leeuwarden. Sindsdien maakte
hij onder meer het beeld van Piet Paaltjens te
Leiden, het Hugo de Groot monument in
Rotterdam en het monument voor de
Elfstedentocht in Leeuwarden.
De kleine plastieken van Hettema zijn voor het
merendeel in feite niet-uitgevoerde grote beelden.
Toch is deze kunstenaar van het begin af aan
geboeid geweest door het kleine vlak van de
penning. Zo maakte hij naar zijn Piet-Paaltjensontwerp tevens een penning. De Vereniging voor
Penningkunst heeft de penningontwerper Hettema
vroeg ontdekt en verleende hem al in 1960 de
opdracht tot het maken van een Multatuli
penning.
Zelf verklaart Hettema zijn penningen als
pogingen om zijn behoefte aan plastische
uitdrukking ook kracht en vorm te geven op het
kleinste oppervlak.
Hettema kwam na zijn HBS-tijd in 1946 naar
Amsterdam.
Een jaar lang werkte hij op de ateliers van de
beeldhouwers Sondaar, Havermans, Andriessen en
Wezelaar, tot hij in 1947 bij de Rijksakademie
werd ingeschreven. Hij voltooide zijn studie onder
leiding van Professor Esser in 4 jaar en kreeg toen
de Prix de Rome.

Hettema kwam zo voor de eerste maal in het
buitenland: een jaar in Italië en een reis naar
Griekenland. Vooral Italië betekende een grote
belevenis voor hem.
'Nederland is laag en vlak. Het golvende,
plastische "geboetseerde" landschap van Italië
was van beslissende invloed op mijn
beeldhouwersnatuur' aldus de kunstenaar.
In hem blijken een beschouwend Fries flegma en
een vurige Italiaanse emotie te zijn verenigd. Zijn
reizen per treintjes en bussen, maar vooral zijn
zwerftochten te voet hebben wezenlijk bijgedragen
tot de uitgangspunten van Hettema's artistieke daden.
De op de centrale en dominerende positie van de
mens in de schepping gerichte akademische
opleiding werd gerelativeerd door begrip voor de
samenhang, de omstandigheden, het milieu, die
mede verantwoordelijk zijn voor 's mensen plaats
en gedrag. Dit leidde ertoe, dat Hettema, die
zichzelve wel degelijk tot een beoefenaar van de
figuratieve kunst rekent, zich daarmede geenszins
in een vakje plaatst.
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Zijn logische uitgangspunt en zijn plastische
fantasie bevrijden hem van (om het nu maar eens
extreem uit te drukken) het pure poppetjes
maken. Zijn figuratie is doortrokken van lyrische
en emotionele aanduidingen.
Deze man nu, deze Auke Hettema, zat met een
rond oppervlak van 7 cm doorsnee voor zich met
de opdracht dit te vullen aan de hand van een wat
vage en algemene omschrijving. Het is een goede
keus geweest om hem deze opdracht te geven.
De oplossing moest worden gevonden in
vakmanschap, gepaard aan verbeeldingskracht en
weloverwogen rust.
Zijn ontwerp ontstond uit een reeks experimenten
volgens een vast recept. Een lepel vrij vast
aangemaakt gips werd op een glasplaatje
uitgegoten, zodat tijdens het stoUingsproces steeds
weer andere min of meer willekeurige reliëfs
ontstonden (afb. 3, 4 en 5).
Dit leidde tot een reeks van tientallen feitelijke
abstrakte vormen. Deze vormen hadden één
eigenschap gemeen: zij drukten een stroom, een
continuïteit uit. Zij waren, om het met de
woorden van de kunstenaar te zeggen,
verbeeldingen van 'de doorstroom uit de tijd'. Op
deze wijze kwam het uitgangspunt van de
opdracht, namelijk het ononderbroken streven
van de mens naar vooruitgang en verandering,
zoals belichaamd in vele oude verenigingen en
instellingen, tot zijn recht. Het eindresultaat toont
ons een evenwichtige, 'gevangen beweging', gevat
in een randschrift van 29 letters van een type,
waarvan er niet meer dan 30 plaats hadden (afb. 1
en 2). Hettema heeft voor het randschrift niet

gezocht naar een citaat, maar er eenvoudigweg
zijn eigen interpretatie omgeschreven:
'Langs stromen van menselijk denken.'
De keerzijde van de penning, die niet zuiver rond
is, bevat de vermeldingen Gemeente Amsterdam
- een ruimte om de naam van de vereerde
instelling in te graveren en het wapen van
Amsterdam. Dit laatste bleek nodig om de
graveur de juiste stand van de penning te laten
herkennen. Heel bescheiden zijn de initialen van
de ontwerper aangebracht. Het ontwerp in gips
werd met instemming door de commissie van
deskundige beoordelaars bestaande uit
kunstenaars, aanvaard.
Het College van B. & W. had er wat meer moeite
mee. Waarschijnlijk zat de heren een te
traditionele voorstelling van het begrip penning

dwars. De wethouder Treumann bezocht het
atelier van Auke Hettema, waar hij zich de
wordingsgeschiedenis liet vertellen.
Op voorstel van de kunstenaar werd het gietmodel
in brons afgegoten en wederom aan het College
getoond. Dit bleek doorslaggevend.
De penning is tot nu toe één keer uitgereikt en wel
aan het weekblad 'De Groene Amsterdammer' ter

gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1977.

agenda

24 januari: Veiling Sotheby's Londen New Bond street
10.30 uur.
24-27 januari: Veiling H. D. Rauch, Hiltonhotel
Wenen.
27 januari: St. Numismatica Int. Beurs Breda,
Euromotel, Breda, Roskamp 20, 10-17 uur.
10 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Den Haag,
Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10, 10-17 uur.
24 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Middelburg,
Foyer Schouwburg, Molenmaten 99, 11-17 uur.
28 februari: Veiling Sotheby's Londen, New Bond
Street, 10.30 uur.

^^7^37
13 januari: St. Numismatica Int. beurs Kampen,
gebouw Hanzestad (boven de Amrobank) t/o de
IJsselbrug Oudestraat 135 10-17 uur.
13 januari: Ruilbeurs te Pesse (Ov.). Dorpshuis De
Voorhof. Inl. 05280-65582.

aktualiteiten
Association internationale des numismates
professlonels
Van 12 tot 16 mei 1978 vergaderde de intern,
vereniging van vaknumismaten, voornamelijk
munthandelaren, op het eiland Malta.
Men besloot o.a. de strijd tegen de
muntvervalsing, met name het Internationale
Bureau voor Muntvervalsing te Londen zoveel
mogelijk te steunen. Tevens werd het herdrukken

De totstandkoming van deze penning is een goed
voorbeeld van de mogelijkheid om een traditie als
het slaan van herinneringspenningen een nieuwe
impuls te geven.
Het eindresultaat is de stad Amsterdam en Auke
Hettema waardig.

van numismatische boeken zonder toestemming
van auteur of uitgever besproken en veroordeeld.
Dit leidde tot het advies aan de leden om
dergelijke boeken niet te verhandelen. Tenslotte
werden auteurs en uitgevers gewezen op de
noodzaak om stappen te nemen om hun rechten
in de U.S.A. te beschermen.

Tentoonstelling
Beelden en pennningen van Inka Klinckhard
worden tentoongesteld in de Amrobank,
Kneuterdijk 8, Den Haag, van 19 december 1978
tot 29 januari 1979.
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Onze grote "middenseizoen" internationale
munten- en penningenbeurs met een tentoonstelling van primitieve betaalmiddelen
en rekenpenningen organiseren wi) op
zaterdag 1 0 februari 1 9 7 9 te Den Haag
in het Ned. Congresgebouw, Expo-foyer
Churchillplein 10
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44
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De penning van de / ^ ^
maand
V^y
Een gegraveerde jubileumpenning
door H. Tijssen
In het begin van het vorig jaar kwam het
Penningkabinet in het bezit van een gegraveerde
penning, waarvan hierbij een afbeelding. Het
betreft het 25-jarig lidmaatschap van een der
mede-oprichters van de Sint Vincentius Vereniging
te Schiedam in 1872.
De voorzijde vertoont een gegraveerde afbeelding
van de H. Vincentius a Paulo, neergeknield in de
hoek van een straat bij een trap, waar hij een te
vondeling gelegd kind opneemt.
De keerzijde heeft het opschrift:
AAN
J. B. NOLET
MEDEOPRICHTER
DER VEREENIGING
VAN DEN
H. VINCENTIUS A PAULO
TE SCHIEDAM
DOOR
HARE LEDEN
Het opschrift is omgeven door twee eiketakken,
die onderaan samengebonden zijn met een lint,
waarop
1847 8 Febr' 1872
De penning is vervaardigd van zilver en heeft een
doorsnede van 57 mm. De graveur is niet bekend.
De H. Vincentius a Paulo werd geboren 24 april
I58I te Pouy (in 1828 werd deze plaats
omgedoopt in Berceau de St. Vincent-de-Paul).
Als jong priester door zeerovers ontvoerd, was hij
twee jaar slaaf in Tunis. Door de latere Kardinaal
de Bérulle werd hij tot een hoger geestelijk leven
gebracht. In I6I2 werd hij pastoor te Clichy bij
Parijs, later in 1619 pastoor der galeislaven, na
1625 was hij meestal in Parijs, waar hij allerlei
liefde-werken organiseerde. In 1624 stichtte hij de
Congregatie der Missiën, later Lazaristen
genoemd, in 1663 gevolgd door de stichting, in
vereniging met de H. Louise de Marillac, van de
Liefdezusters van Vincentius a Paulo. Hij ijverde
o.a. sterk voor het oprichten van
vondelingengestichten, weeshuizen, rustoorden
voor ouden van dagen en invalide soldaten.
Hij werd in 1729 zalig en in 1737 heilig verklaard.
Zijn gebeente rust in de hoofdkerk der Lazaristen
te Parijs.
20

De Sint Vincentius Vereniging is ontstaan uit een
initiatief van de Franse Prof. Bailly die, gesteund
door Frederic Ozanam, in maart 1832 begon met
samenkomsten te houden met katholieke
studenten om te strijden tegen de valse leer en
voorstellingen waarmee de professoren de
studenten infecteerden. Na een jaar werd
geconstateerd dat door conferenties alleen het
doel niet kon worden bereikt. Er moesten daden
worden gesteld om het geloof te stimuleren. De
toen 20-jarige Ozanam kwam met het voorstel dit
te doen in de vorm van armen bezoeken. Deze
Antoine Frederic Ozanam, (geboren 23 april 1813
te Milaan en overleden 8 september 1853 te
Marseille) was later geschiedschrijver, professor te
Lyon en aan de Sorbonne te Parijs. In mei 1833

had de eerste conferentie plaats van de nu
opgerichte Vereniging waarvan Prof. Bailly de
eerste president was. De vereniging werd onder
bescherming van de H. Vincentius a Paulo
gesteld. Deze had en heeft als enig doel:
Zelfheiliging der leden en heiliging der
medebroeders. Middelen zijn het regelmatig
bezoeken van arme gezinnen, waarbij de zedelijke
verheffing ver boven de materiële uitgaat, en de
stoffelijke gaven klein moeten blijven en alleen
dienen om de vriendenband te vormen met die
gezinnen en verder liefdewerken waarvoor de H.
Vincentius ijverde.
In 1846 werd in Den Haag de eerste Nederlandse
Conferentie opgericht, waarna een groot aantal
plaatsen volgde. Den Haag bleef het middelpunt,
waar de Hoofdraad voor Nederland werd en nog
is gevestigd. In Schiedam werd de Conferentie 8
februari 1847 opgericht, waarvan J. B. Nolet de
eerste president werd. Hij was geboren 15 mei
1806 en trad in 1837 in het huwelijk. Van 18511891 was hij lid van de Gemeenteraad, waarvan

nieuwe
uitgaven

C^ ^ ^
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als wethouder van 1861-1868 en van 1881-1891.
Van beroep was hij makelaar in granen, in
verband met de moutwijnindustrie. In de R.K.
Kiesvereniging 'de Grondwet' was hij een van de
leidende figuren.
Tot verdere liefdewerken van de Schiedamse
conferentie gingen behoren een avondschool voor
arme kinderen, een tehuis voor verpleging van
oude vrouwen, het St. Liduina Gesticht, de
verzorging van begrafenissen van leden van de
bezochte gezinnen, een bibliotheek en een
spijskokerij.
In 1853 na het herstel van de Bisschoppelijke
Hiërarchie werd Schiedam ingedeeld in twee
parochies, die ieder een St. Vincentius Vereniging
kregen. Uit de beide conferenties werd de
Bijzondere Raad, d.i. het plaatselijke
overkoepelende bestuur, samengesteld waarvan
J. B. Nolet Vice-President werd, in 1859 werd hij
President. In 1872 vierde J. B. Nolet het feit dat
hij 25 jaar Vincentiaan was. Bij gelegenheid
hiervan werd de hier besproken penning
vervaardigd.

CENTAAL AFRIKAANSE STATEN:
500 CFA-Francs 1976; nikkel; 0 28 mm; 9,9
gram.
'Nieuwe' circulatiemunten, die eerst voor kort aan
de omloop zijn toevertrouwd. (Afb. 4)

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
BELIZE:
1 Cent 1977: aluminium; 0 19 mm; 0,8 gram
5 Cents 1977; aluminium; 0 20 mm; 1,1 gram
5 Cents 1977; aluminium; 0 20 mm; 1,1 gram.
Het betreft hier circulatiemunten van een
bestaand type, doch vervaardigd van een ander
metaal. Voorgaande uitgaven waren vervaardigd
van nikkel-brons. (Afb. 1 t/m 3)

COMOREN:
100 CFA-Francs 1977; koper-nikkel; 028,5 mm;
9 gram.
Nieuwe FAO-munten ten behoeve van de
circulatie, geslagen in de Munt te Parijs. (Afb. 5)
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DUITSLAND - BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1978; zilver 625/1000; 029 mm;
11,2 gram; oplage 8 miljoen stuks; muntplaats
Stuttgart.
Herdenkingsmunt naar een ontwerp van Herbert
Klinkel op de 225-jarige sterfdag van de grote
Duitse bouwmeester der Barok, Balthasar
Neumann. (Afb. 6)
OOSTENRIJK:
50 Schilling 1978; zilver 640/1000; 034 mm;
20 gram; oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op de 150-jarige sterfdag van de
componist Franz Schubert, die ook in 1928 al
eens op een munt (2 Schilling) werd herdacht.
(Afb. 10)

GUATEMALA:
5 Cents 1977; koper-nikkel; 016 mm; 1,6 gram
10 Cents 1977; koper-nikkel; 021 mm; 3,2 gram
25 Cents 1977; koper-nikkel; 0 27 mm; 8,1 gram.
Nieuwe circulatiemunten, waarvan de keerzijden
ten opzichte van de voorgaande uitgave werden
gewijzigd. (Afb. 7 t/m 9)

''^':,: ^) V

THAILAND:
1 Baht 1978; koper-n' el; oplage 5 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt vooi
circulatie op de
investituur van prinses Sii 'horn. (Afb. 11)

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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verenigïngs r^ r^
nieuws
^Z7 ^C7
Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

iedere bijeenkomst van onze kring geslaagd mag heten.
Namens het bestuur,
P. J. Davidse
Genootschap voor Munt-en Penningkunde

Op zaterdag 12 mei a.s. belegt het Genootschap in het
kader van de herdenking van de Unie van Utrecht in de
Aula van het Academiegebouw te Utrecht een
herdenkingsbijeenkomst, waarin Prof. Dr. H. Enno van
Gelder een voordracht zal houden over 'Het
Nederlandse muntwezen ten tijde van de Unie van
Utrecht'. Na de gemeenschappelijke lunch in de
Studentensociëteit P.H.R.M., zal er gelegenheid bestaan
een bezoek te brengen aan de officiële tentoonstelling in
het Centraal Museum.

Numismatische kringen
de Baronie

(Breda)

18 jan. 1979: weer een kwis!
15 febr 1979: veiling
Groningen

streefdata: 19 jan., 16 febr., 16 maart, 20 april en 18
mei 1979
Hoogeveen
10 jan. 1979: jaarvergadering
14 febr: lezing door drs H. W. Jacobi over 'Kleingeld
uit vaders tijd'
14 maart: onderl.veiling
11 april: bijeenkomst
9 mei: lezing door K. P. H. Faber over Romeinse
munten.
13 juni: bijeenkomst
Oost-Nederland

30 jan. 1979: lezing door een onzer leden over de
Overijsselse Driestedenslag. Deze bijeenkomst zal plaats
vinden in de Hanzehof te Zutphen, Coehoornsingel 1.
27 febr: lezing door T. Passen over de muntslag te
Nijmegen
maart: veiling samen met de kring Twente
26 april en 31 mei: bijeenkomsten.
Kring

Zeeland

Dit voorjaar vierde de Numismatische Kring Zeeland
hun 10-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid werden er
een klein aantal zilveren en bronzen penningen geslagen.
Na veel moeite hebben we nu in oktober ook de
stempels welke voor de penningen gesneden waren
kunnen bemachtigen. Om hiervoor een goede
bestemming te vinden was niet moeilijk. Met algemene
stemmen werd besloten bedoelde stempels af te staan
aan het Zeeuwsche Museum (Abdijplein te Middelburg)
welke reeds in het bezit was van een paar penningen met
deze stempels geslagen. Op onze 106e bijeenkomst heeft
de Numismatische Kring Zeeland bij monde van hun
voorzitter, de heer P. J. Davidse, deze unieke stukken
aan de direkteur van het museum. Dr. P. K. van
Daalen, met een feestelijke speech overhandigd.
Tevens hield op die avond de assistente van het museum
mej. A. A. van der Poel, een fijne lezing met dia's over
het onderwerp: De muntplaats Middelburg en de
munten die er geslagen zijn.
Het was ook nu weer een fijne geslaagde avond, zoals

Vereniging voor Penningliunst

Resumé van de 53ste Algemene Vergadering
gehouden op zaterdag 6 mei 1978 in het Teylers
Museum te Haarlem.
De voorzitter, de heer Couvée, opent de
vergadering met een woord van dank aan
Directeuren van Teylers Stichting voor de
bereidwillige medewerking om het museum voor
deze vergadering gratis beschikbaar te stellen.
Aanwezig 34 leden, waarvan 8 bestuursleden.
Enquête. N.a.v. de notulen van de vorige
jaarvergadering heeft de heer Goossens uit Breda
een brief gestuurd. Hij kreeg het gevoel dat de
ontvangen reacties niet kenbaar gemaakt zouden
worden. De voorzitter licht toe dat het bestuur
niet de minste neiging heeft on-democratisch te
werk te gaan. Tot op heden heeft meer dan 3 5 %
van de leden de enquête ingevuld. Het bestuur zal
een samenvatting maken en het beleid zomogelijk
hieraan toetsen; deze zal ter beoordeling aan de
ledenvergadering worden voorgelegd.
Benoeming erelid. Nadat de heer Heins verzocht
is de vergaderzaal te verlaten, stelt de voorzitter,
namens het bestuur, aan de leden voor om hem
tot erelid te benoemen. De aanwezige leden gaan
a k k o o r d . De heer Heins is gedurende 7 jaar
secretaris/penningmeester geweest en heeft veel
vrije tijd opgeofferd voor de Vereniging. Niet
alleen is het ledenaantal door zijn inzet gestegen
van 500 naar 725, maar hij heeft ook de
Vereniging in hoge mate gestroomlijnd.
De heer Heins is buitengewoon erkentelijk, al
voegt hij er wel aan toe dat hij de taak vrijwillig
o p zich heeft genomen.
Rekening en verantwoording 1977. De Vereniging
heeft een vermogen van ƒ 3 0 . 0 0 0 , — , dat in de
penningvoorraad is gestoken. Het verslag wordt
goedgekeurd.
Verslag van de kascommissie. De kascie. was op 3
mei 1978 aanwezig en stemde in met de
veranderde opzet. Zij heeft de penningvoorraad
niet kunnen verifiëren. De heer Visser deelt mee
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dat hij per 1 januari '78 exacte telling verricht
heeft evenals de heer Heins bij de overdracht. De
controle zou in de toekomst steekproefsgewijs
kunnen gebeuren.
Verkiezing bestuursleden. De heren Couvée,
Hettema en Letterie worden herkozen.
Benoeming lid kascommissie. De heer Van Gelder
blijft aan, terwijl mevr. De Goeje zich bereid
verklaart als tweede kandidaat.
Suggesties die gedaan worden betreffende De
Beeldenaar.
- Opgemerkt wordt dat het tijdschrift niet veel
penningkundig nieuws biedt. Misschien zou
iemand van buiten de Vereniging een artikel

kunnen schrijven tegen een honorarium. De
voorzitter dringt nogmaals aan op het schrijven
van artikelen door onze eigen leden.
- Publiceren van tentoonstellingen die zowel in
binnen- als buitenland gehouden worden.
- Tevens wordt het verzoek gedaan om
penningen, die buiten de Vereniging uitgebracht
worden, in het tijdschrift te publiceren en deze te
voorzien van vrijblijvende adviezen.
Sluiting. De voorzitter dankt de adj. conservator,
de heer Van Borssum Buisman, voor zijn causerie
en diaprojektie over Teylers Stichting. Na de
vergadering wordt men in de gelegenheid gesteld
het museum te bezichtigen.

vragen

krasafdruk bijsluit. Op de voorzijde staat de naam van
Franciscus 1. Wie was deze vorst en waar komt de
betrokken munt vandaan. De tekst kunnen wij niet
thuisbrengen behalve de woorden X eine feine marck.
Gaat het hier om een oud Duits markstuk?

cZ:^ ^2^

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

Vraag 30: In ons bezit bevindt zich al lange tijd een
grote zilveren munt, waarvan ik U hierbij een
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Antwoord: Uw munt is een zogenaamde
Konventionstaler geslagen in de stad Augsburg op naam
van de Keizer van het Heilige Roomse Rijk die toen
regeerde. Aan deze keizers ontleende de stad haar
muntrecht. Franz I was keizer van 1745-1765.
Op de voorzijde staat FRANCISCUS 1. Dei Gratia
ROManorum. IMPerator. SEMper.AUGustus. ofwel
Franz I bij de Gratie Gods Romeins Keizer, voor eeuwig
vermeerderaar van het Rijk. De gebruikelijke titulatuur
van deze vorsten. Onder zijn borstbeeld staan de letters
1 T, de initialen van Jonas Thibaud die van 1740-1769
stempelsnijder te Augsburg was (daarvoor te St.
Gallen).
Op de keerzijde staat een gekroond wapenschild met de
Pyr (brandstapel of vuur) het symbool van de stad.
Daaronder een hoofdletter A voor Augsburg. Rondom
de tekst AUGUSTA VlNDELlCORum. (de latijns
geschreven naam van de stad) en
AD.NORM.CONVENT. 1765 (het slagjaar) de laatste
woorden slaan op de muntconvcntie van het jaar 1753
tussen de keizer van Oostenrijk en de Keurvorst van
Beieren, waarbij de zg. Spezietaler (daarna vaak
Konventionstaler genaamd) werd gesteld op een waarde
van 120 Kreuzer. De inhoud aan zuiver zilver werd
bepaald op 23,38556 gram, hetgeen exact het 10e deel
was van de Keulse Mark (een gangbare gewichlsmaat
voor edel metaal).
Het gehalte was 833/1000 en het bruto gewicht 28.0644
gram. Vandaar het onderschrift X ( = 10) eine feine
marck. Er werden uit 1 mark zilver precies 10 talers
geslagen.
Overigens werden deze talers in Beieren getarifieerd op
144 Kreuzer. Onder het wapen staan tenslotte nog de
letters F en H, deze staan voor de namen Frings (de
waardijn) en Hohleisen (de mui.tmeester). De mannen
die verantwoordelijk waren resp. voor de zuiverheid van
de munten en voor de produktie daarvan.

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandel in numismatische
literatuur-, albums e t c , uitgevers.

Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag

voor
verkrijgbaar
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Gespecialiseerd in oude Griekse en Romeinse munten
Jaarlijkse veilingen
Tweemaandelijks geïllustreerde prijslijsten met vaste
prijzen

342 N o r t h R o d e o Drive, Beverly Hills,
California 90212, U . S . A .
T e l e p h o n e : (213) 278-1535
P.O. B o x 3788

Zaterdag 13 januari 1979
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Internationale munten- en
penningenbeurs te Kampen
in gebouw Hanzestad,
(boven Amro-bank)
t.o. IJsselbrug, Oudestraat 135
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur

Zaterdag 27 januari 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Breda
in Euromotel Breda
Roskamp 20 (afslag Rijsbergen-Zundert)
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur

Zaterdag 10 februari 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Den Haag
in het Ned, Congresgebouw, Expo-foyer
Churchillplein 10
van 10.00- 17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

^iJé'
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Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend d i . t/nn vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
en na afspraak
ma.
GESLOTEN
Wij adviseren u graag bij het opzetten en uitbreiden van
een waardevaste collectie.
Onze prijslijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.

Inkoop

Verkoop

Taxatie

Advies

A N C I E N N E M A I S O N SERRURE FONDEE en 1880

'TVÏAqSON TUATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel K A M P M A N N
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

M O N N A I E S , MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS

A C H A T • V E N T E • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A PRIX M A R Q U E S
Catalogues de librairie et defournitures numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT

^ ^ ^ ^

gespecialiseerd in
provinciale munten,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

B. A. SEABY L T D .

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

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

Kbnmg Stadhouder^Mllem IE
bij \ ^ Lanschot
Koning Stadhouder
Willem III, Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot. Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papicrgeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
„Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

F van Lanschot
Bankiers

Hoge steenweg 27-31, 5211 |N 's-Herlügenbosch lelefoon (073) 153245.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
KO V A N DIJK
Gietpenning
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca 35 mm,
gewicht ca 35 gram
Prijs ^89,50
Gepatineerd brons, afmeting ca 35 mm
Prijs ^ 4 5 , WIJZE V A N BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten, onder vermelding
van nr 728, het gewenste aantal en het afleveradres.

KOPEREN HUWELIJK PRINSES
BEATRIX/PRINS CLAUS
Slagpenning
Modelleur Willem Vis
14 krt. goud, afmeting ca 22,5 mm, gewicht ca
5,9 gram
Prijs ƒ 1 9 9 , 925/1000 zilver, geoxydeerd, afmeting ca 22,5
mm, gewicht ca 6 gram
Prijs ^ 2 7 , WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten onder vermelding
van nr 112, het gewenste aantal en het afleveradres.

BIO KINOER REVALIDATIE
Slagpenning, uitgegeven n.a.v. het 50-jarig
bestaan van de Bio Kinderrevalidatie Stichting.
Modelleur Eric van den Boom
Zwart gepatineerd brons, afmeting ca 60 mm,
gelimiteerde, genummerde uitgave van 600
stuks, nog enkele exemplaren verkrijgbaar.
Prijs ^ 5 0 , WIJZE V A N BESTELLEN
Door storting op postgiro 545512 t.n.v. de stichting BIO KINDERREVALIDATIE te Arnhem. GEZIEN HET
BEPERKTE A A N T A L PENNINGEN GESCHIEDT DE TOEZENDING IN VOLGORDE VAN BINNENKOMST
VAN DE BESTELLINGEN.
N.B. Bij betaling s.v.p NAUWKEURIG letten op het juiste gironummer.

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
VEPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
Voorschoten, oktober 1978
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB
Vanaf 1 juli 1978: 39438 DCWKB

