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Muntset 2014

JANJAAP LUIT Met de Sinterklaas en de Kerst in het

vooruitzicht stuurde de Koninklijke
Nederlandse Munt mij eind oktober
een e-mail waarin ze melding maakte
van de uitgifte van de themamuntset
2006. Elk jaar weet de Munt aan dit
vouwblad ter grootte van een briefkaart met daarin de complete muntreeks een historisch thema mee te
geven. Voor 2006 is dat “200 jaar munten in het Koninkrijk Holland’. Het
geplastificeerd karton met muntjes
toont dit jaar historische munten van

koning Lodewijk Napoleon en de
monarchen uit het huis van OranjeNassau. Met het nieuwe canon van de
geschiedenis in het achterhoofd, kon ik
het niet laten op de e-mail van de
Munt te reageren. Met het nodige
cynisme schreefik: Bij mijn weten is
het Koninkrijk Holland opgeheven in

1810, dus komt het thema van de
muntset mij vreemd over. Voorts
ontgaat mij wat Willem I, IL, HI, Wil-

helmina, Juliana en Beatrix met dat

koninkrijk te maken hebben. Het kan
zijn dan ik iets over het hoofd heb
gezien, maar ik weet niet beter dan dat
zij vorst waren over het Koninkrijk der
Nederlanden. Wellicht een aardig
onderwerp voor de muntset in 2014
met het thema: 200 jaar Munten in het

Koninkrijk der Nederlanden.” Nog
diezelfde dag antwoordde de afdeling
klantenservice: ‘Hartelijk dank voor uw
e-mail. We zullen uw suggestie doorgeven aan de afdeling die zich bezighoudt
met de productie van deze sets’. Daarmee heeft De Beeldenaar de primeur u
nu al te kunnen vertellen wat over acht
jaar het thema van de muntsetzal
zijn… £

Bij de voorplaat
1590. HET TURFSCHIP VAN BREDA.
Beloningspenning van de Staten Generaal door G. van Bijlaer.
Vz, Uit een met turf geladen schip komen soldaten tevoorschijn.
Omschrift: parati.vincere.avt.mori.4.martii [&]. invicti.animi.pr. .[&].

Kz. Generaliteitswapen met zes pijlen en het gekroonde wapen van prins
Maurits met het opschrift: breda.a.servitvte /hispana.vindicata / dvetv.principis / mavritit.a.nass: /.ao.ci[9].i{9].xc
v.L.l.409; JMP 1953.23; Res. Staten-Generaal 1590-1592, Japikse ed,
blz.21; Navorscher 1863 blz. 170; goud; 24.98 gram, 40 mm.

De list van het turfschip van Breda behoort tot de bekendste voorvallen uit
de “Tachtigjarige Oorlog. Sinds 1581 was Breda bezet door troepen van
Filips IL. De schipper Adriaen van Bergen uit Leur benaderde stadhouder
Maurits in februari 1590 met een voorstel om de stad in te nemen. Van
Bergenleverde regelmatig turf aan het kasteel van Breda en zijn schip
werd niet meer onderzocht. Hij zou daarom makkelijk een compagnie soldaten kunnen binnensmokkelen.
Maurits ging op het voorstel in en regelde de uitvoering ervan met Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris
van Holland. Charles de Héraugière kreeg het bevel over de opdracht.
De schipper durfde de onderneming niet meeraan en liet verstek gaan, maar twee neven van hem namen de taak
over. Vanwege een fikse tegenwind kwam het schip nauwelijks vooruit en zaten de soldaten twee dagen lang te
verkleumen in het ruim. Op zaterdagmiddag 3 maart liep het schip de slotgracht van Breda binnen. Omstreeks
middernachtverlieten de mannen het ruim. Het talrijke het Bredase garnizoen werden overrompeld door de
aanval. Sommigen vluchtten, anderen werden gevangengenomen. Een dag later trok Maurits de stad binnen,
samen met Filips van Hohenlohe-Langenburg (1550-1606), luitenant-generaal van Holland. Hierop gaven de
verdedigers zich over. Een Spaanse poging tot herovering mislukte doordat Oldenbarnevelt de stad snel liet
bevoorraden. Aangeboden door Munthandel Verschoor.
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Monetaire politiek van Ptolemaios XII
en Kleopatra VII
Egypte werd van 323 tot 30 v.Chr.
bestuurd door een Macedonisch vorsten-

steeds groter. Daarnaast verlaagde hij

HANS VAN DER

ook hetzilvergehalte.

VALK

huis: de Ptolemaeën (ook wel Lagiden

Dit artikel beschrijft de gang van

genoemd, naar de vader van Ptolemaios I). De eerste heerser uit dit huis
was Ptolemaios I Soter (323-283), een
van de generaals en opvolgers van
Alexander de Grote; de laatste was Kle-

opatra VIT Philopator (51-30), de geliefde van Julius Caesar en Marcus
Antonius. Ptolemaios I en zijn opvol-

gers uit de derde eeuw breidden hun
rijk uit met andere landen rond het
oostelijk deel van de Middellandse Zee.

Na 200 brokkelde dit rijk geleidelijk
af.
Egypte functioneerde ten tijde van
de Ptolemaeën als een afzonderlijke
monetaire zone. In het internationale
verkeer hanteerde men een zilveren
standaard met de Attische drachme van
4,3 gram als rekeneenheid. Grote
bedragen werden genoteerd in talenten
van 6.000 drachmen. Ptolemaios Í verlaagde rond 300 voor zijn eigen gebied
het gewicht van de drachme naar
3,6 gram en liet munten die volgens de
Attische standaard waren geslagen,
omsmelten. Daarna circuleerde er niet
langer zilvergeld van elders in Egypte.
De gang van zaken rond de muntvoetverlaging onder Ptolemaios I besprak ik

in De Beeldenaar 25 (2001) 8-14.
Halverwege de eerste eeuw, 250 jaar
later, vond opnieuw een verzwakking
van het Ptolemaeïsche zilvergeld plaats.
De toenmalige heerser betaalde grote
bedragen om Romeinse krijgsheren te
vriend te houden. Om daarvoor financiële middelenvrij te maken liet hij
munten met minder zilver slaan. Hij
verlaagde de gewichten willekeurig en
de stappen waarin hij dat deed werden

zaken rond deze complexe muntver-

zwakking tegen de achtergrond van de
Romeinse expansie, waarbij bijzonderheden over de geschiedenis van de
latere Ptolemaeën en over hun relaties
met Romeinse machthebbers zijn ontleend aan Grant (2000) en aan hoofdstuk 8 van Hölbl (2004). Hier zal de
aandacht vooral uitgaan naar de
gewichtsvariatie die voor zilveren munten ongebruikelijk is. In Egypte circuleerden zilverstukken waarvan de
intrinsieke metaalwaarde onderling ver-

schilde naast elkaar, tegen dezelfde
koers. Aan het slot wordt een beeld
geschetst van het betalingsverkeer, waarbinnen deze munten functioneerden.
Munttype en datering
Ptolemaios I voerde omstreeks 295 een
nieuwe tetradrachmein, die 14,3 gram

woog.! Hij plaatste op de voorzijde een
portret van zichzelf en op de keerzijde
een adelaar op een bliksem. Zijn opvolgers hebben deze afbeeldingen op
hoofdlijnen niet meer gewijzigd.” Wel
werd de stijl zo nu en dan aangepast.
Enkele heersers hebben afwijkende
typen geslagen, maar deze bleven slechts
kort in productie. Het portret van Ptolemaios Ì op de tetradrachme verloor in
de loop van de tijd de persoonlijke

Prolemaios HL

(285-246 v.Chr),

tetradrachme
standaardtype (14,1 g).
Alexandrië

258-252 v.Chr.
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men uit de Ptolemaeïsche hoofdstad
Alexandrië bijzonderheden over de
jaartellingen die de afzonderlijke heer12
sers hanteerden en over de stijlkenmer10
ken waaraan men een bepaalde regeerperiode kan herkennen. Een regeringsjaar
viel samen met een Egyptisch kalenderjaar van 365 dagen. Wanneer twee
heersers elkaar in de loop van een
kalenderjaar opvolgden, was dat kalenderjaar voor de ene het laatste en voor
de
andere het eerste regeringsjaar. De
80
70
60
50
40
30
Egyptische
kalenderjaren verschoven
v.Chr.
door het ontbreken van schrikkeldagen
Gewichten van
gelaatstrekken en was in de eerste eeuw geleidelijk ten opzichte van de huidige
245 tetradrachmen
nog nauwelijks als zodanig herkenbaar. kalenderjaren. De Egyptische jaarwissevan Ptolemaios XII en
Kleopatra VIT
De tetradrachme was vanaf het mid- ling viel halverwege de eerste eeuw in
den van derde eeuw vrijwel de enige
het begin van onze maand september.
zilveren munt die in Egypte circuleerde.
De lagere denominaties in zilver waren Gewichtsvariatie
in de eerste helft van die eeuw door
Egypte werd in de laatste 50 jaar van
koperen munten vervangen.” Delatere
de Prolemaeïsche periode hoofdzakelijk
Ptolemaeën hebben incidenteel zilveren geregeerd door Ptolemaios XII Neos
drachmen met hun eigen portret in
Dionysos (80-51), die ook Auletes
omloop gebracht, maar de emissies van ofwel de fluitspeler werd genoemd en
deze zogenoemde portretdrachmen zijn vervolgens door zijn dochter Kleopatra
beperkt in omvang gebleven.
VIL De gewichten van 245 tetradrachDe Ptolemaeën noteerden vanafde
men die tijdens hun regering zijn geslatweede eeuw hun regeringsjaar op de
gen, worden in nevenstaande grafiek
tetradrachme. De munten kunnen ech- onderling vergeleken. De gegevens zijn
ter niet zonder meer aan de hand van
ontleend aan Noeske (2000), Kromann
deze jaartallen worden gedateerd, omdat / Merkholm (1977), Walker (1976) en
de stempels bij een regeringswisseling
Svoronos (1908). De datering is,
ongewijzigd bleven. Merkholm geeft in overeenkomstig Merkholm (1975),
zijn artikel uit 1975 voor de tetradrach- omgerekend naar jaartallen volgens de
A
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huidige jaartelling.*

Prolemaios LX
(116-80 v.Chr:), tetra-

drachme standaardtype
jaar 2 (14,2 g).
Kition (Cyprus)
LIS/L14 v.Chr.

Prolemaios X
(106-88 v.Chr), tetradrachme standaardtype

jaar 16 (13,5 g).
Alexandrië 99/98 v.Chr.

De grafiek toont dat Ptolemaios en
Kleopatra nog steeds tetradrachmen
sloegen volgens de standaard van
14,3 gram uit de derde eeuw, maar ook,

dat er exemplaren circuleerden die veel
lichter waren. De onderlinge verschillen zijn niet uitsluitend door slijtage of
beschadigingte verklaren (volgens
berekeningen verloor een tetradrachme
in de derde eeuw door omloopslijtage
gemiddeld 0,01 gram aan gewicht per
jaar)” Een belangrijk deel van de munten moetzijn geslagen op gewichten,
die neerwaarts van de standaard afweken.
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Onder Auletes waren deze afwijkingen
aanvankelijk niet erg groot. In de periode vóór 62 varieerden de gewichten
Ptolemaios XII (80-51

voor het merendeel tussen 14,5 en

13 gram. Sommige munten waren wat
lichter, maar een gewicht lager dan
12 gram kwam toen zelden voor. Vanaf
62 werden de neerwaartse afwijkingen
groter. Gewichten onder de 12 gram
waren rond 60 geen uitzondering meer
en 10 jaar later waren er tetradrachmen
in omloop, die minder dan 10 gram
wogen. Bovendien werd tussen 60 en
40 de muntslag twee maal voor enkele
jaren onderbroken.
Romeinse vriendschap
De Ptolemaeën onderhielden vanouds
vriendschappelijke betrekkingen met
Rome.* Deze relatie kwam onder spanning te staan, toen Pompeius Magnus
tussen 66 en 63 het Romeinse rijk uitbreidde met een aantal landen in het
Midden-Oosten waaronder Syrië en
Judaea. In de senaat werd voorgesteld
om ook Egypte in te lijven, maar dit
plan ondervond weerstand. Een krijgsheer die Egypte bezette, zou van de
rijkdom van dat land gebruik kunnen
maken en zichzelf daarmee een overheersende positie in Rome kunnen verwerven. Vele senatoren verzetten zich

tegen de annexatie, omdat zij niet door
een van de krijgsheren overheerst wil-

den worden.
Ptolemaios probeerde van zijn kant
annexatie te voorkomen door de oude
vriendschapsbanden aan te halen. Hij
hielp Pompetus met financiële middelen Judaea te veroveren en paaide
andere prominenten met kostbare
geschenken. De goedgeefsheid van
Ptolemaios XII werd meer dan 100 jaar
later door Plinius Secundus Maior in
zijn Naturalis historia als een voorbeeld
van Oosterse rijkdom besproken. Om
zijn gestes naar de machthebbers in

Rome te bekostigen, schakelde hij
financiers in, waaronder een zekere

Rabirius Postumus.

v.Chr), terradrachme
standaardtypejaar 19
(13,2 ©). Alexandrië
63/62 v.Chr.

Prolematos XII (80-51
v.Chr), terradrachme
standaardtypejaar 29
(2,8 ©). Alexandrië
53/52 v.Chr.

Auletes bood Caesar en Pompeius een
bedrag van 6.000 talenten aan, op voor-

waarde dat de senaat hem als koning
van Egypte zou erkennen. In 59, toen
Caesar het consulaat vervulde, drukte

die deze erkenning door. Het
toegezegde bedrag werd vermoedelijk
in zijn geheel door Rabirius

voorgeschoten.”
Schrijvers uit de klassieke oudheid
geven twee verschillende schattingen
voor de inkomsten die Ptolemaios per
jaar ontving: respectievelijk 6.000 en

12.500 talenten.® Hiervan moest hij
een omvangrijk ambtenarenapparaat en
een krijgsmacht betalen. Bovendien
financierde hij kostbare bouwwerken
en religieuze instellingen ommwille van
zijn prestige onder de bevolking. Wat
er jaarlijks overbleef, schoot echter te
kort om de extra kosten voor de Romeinse vriendschap te betalen. Auletes
verhoogde daarom de belastingdruk,
maar daardoor braken opstanden uit,
die weer moeilijk te onderdrukken

waren.
De betalingen om de gunsten van
Romeinse machthebbers te kopen veroorzaakten door dit alles een financiële
crisis. Ptolemaios had niet langer voldoende geld om aan zijn binnenlandse

verplichtingen te voldoen en liet
daarom munten op lagere gewichten
slaan. Het is mogelijk, dat hij deze
methode al vóór 62 toepaste om geldelijke tekorten aan te vullen. Maar de
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Auletes was door de onderbreking var
zijn koningschap niet in staat geweest

Kleopatra
(51-30 v.Chr:), tetradrachme standaardtype
jaar 11 (13,14 g).
Alexandrië
42/41 v.Chr. (Collectie
en foto Geldrmuseum,
Utrecht)

het bedrag dat Rabirius had voorschoten, terug te betalen. Hij benoemde

Kleopatra
61-30 v.Chr), koperstuk. Deletter TT op de
keerzijde is een waardeaanduiding voor
80 koperdrachme
(18,38 g). Alexandrië
Collectie en foto Geldmuseum, Utrecht)

neerwaartse afwijkingen waren toen
minder groot dan na die datum.
Prolemaios raakte verder in het
nauw, toen de Romeinen in 58 Cyprus
annexeerden. Zijn broer die daar
koning was, pleegde zelfmoord en dat
wekte de volkswoede in Alexandrië op.
Het volk verweet Auletes, dat hij zijn
broer niet had geholpen, waarop hij
naar Rome vluchtte en door Pompeius
werd ontvangen. De laatste was bereid

voor hem Egypte terug te veroveren,
maar de senaat gaf daar voorlopig geen
toestemming voor. Zodoende staakte
de muntslag van Ptolemaios in zijn
24ste regeringsjaar van september 58
tot september 57. ‘letradrachmen uit
het 24ste regeringsjaar van Ptolemnaios
XII zijn daardoor erg zeldzaam. De
Alexandrijnen droegen het koningschap
over aan zijn dochter Berenike IV van
wie geen munten bekend zijn.”
Restauratie en laatste jaren van
Auletes
‘Toen hij in 55 consul was, gaf Pompeius
opdracht tot een militaire interventie in
Egypte. Aulus Gabinius, de gouverneur
van Syrië, trok het land binnen en Ptolemaios keerde in maart van dat jaar
terug naar Alexandrië. Daar nam hij
wraak op zijn tegenstanders waaronder
zijn dochter Berenike. Gabintusliet in
Egypte een troepenmacht van huurlingen achter om de koning tegen zijn
onderdanen te beschermen.

hem totzijn rijksbestuurder, zodat hij
er zelf voor kon zorgen dathij zijn
uitgeleende geld terugkreeg door
belastingen te innen. Auletes hervatte
de muntslag in zijn 27ste regeringsjaar, dat begon in september 55. Hij
wijzigde bij deze gelegenheid de stijl
van het portret op de voorzijde van de
tetradrachme en voegde aan de
adelaar op de keerzijde rechtsboven
een palmtak en linksonder een Isiskroon toe.

Eind 54 werden Gabinius en
Rabirius in Rome beschuldigd van
ongeoorloofde zelfverrijking (bijzonderheden over hun rechtszaken zijn
bekend dankzij pleidooien die Cicero
voor hen hield). Gabinius werd veroordeeld, omdat hij voor de militaire
interventie bij Ptolemaios 10.000 talenten in rekening had gebracht. Rabirius
nam als rijksbestuurder handelswaar en
andere goederen in beslag enraakte
daardoor in diskrediet. Of hij ook werd
veroordeeld, is niet bekend.

Door het optreden van Gabinius en
Rabirius is er ongetwijfeld veel zilver
aan het Egyptische betalingsverkeer

onttrokken. Auletes sloeg vanaf zijn
28ste regeringsjaar tetradrachmen die
soms minder dan 10 gram wogen. Ook
ging het zilvergehalte omlaag.
Gehalteverlaging
Walker publiceerde in zijn onderzoeksrapport uit 1976 gehaltebepalingen aan
58 tetradrachmen van Ptolemaios XII
en Kleopatra VII, waarvan de resultaten in nevenstaande grafiek zijn overgenomen (de datering is analoog aan de
eerste grafiek). Volgens Walker hanteerde Ptolemaios tot halverwege zijn
regeerperiode een zilvergehalte rond de
90%. Daarna nam het gehalte geleidelijk af tot een niveau van circa 45 %
voor de latere jaren van Kleopatra.
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De resultaten van Walkerzijn verkregen met behulp van röntgenfluo-

100

rescentie, een voor zilveren munten

80

onnauwkeurige methode.!?
Röntgenstraling dringt enkel door in
de oppervlakte van de munt, waar zich
meestal meer zilver bevindt dan dieper
in de munt. Doordit verschijnsel, dat
oppervlakteverrijking wordt genoemd,
zijn de meetwaarden van röntgenfluorescentie voor zilver over het algemeen
te hoog.

Hazzard en Brown geven in hun
artikel uit 1985 de resultaten van een
reeks gehaltebepalingen aan zilveren
munten van de Ptolemaeën met klassieke chemische analyse en nucleaire
activering, waarvan de resultaten
betrouwbaarder zijn. Volgens deze
metingen werd het zilvergehalte in de
loop van de tweede eeuw van 100 naar
90% en later halverwege de eerste
eeuw verder naar 33% teruggebracht.
De hogere waarde in de buurt van 45%
die Walker voor de latere jaren van
Kleopatra vindt, is mogelijk aan oppervlakteverrijking toe te schrijven. De

geleidelijke vermindering van het
zilvergehalte die halverwege de rege-

ring van Ptolemaios begon, wordt niet
door de metingen van Hazzard en
Brown bevestigd.
Volgens Hazzard (1995) heeft Ptole-

maios het gehalte stapsgewijs in zijn
29ste regeringsjaar verlaagd. De tetradrachme uit zijn 28ste regeringsjaar
bevatte ongeveer 90% zilver en die van
Kleopatra met het jaartal 1 slechts 31%.

Zij volgde haar vader op in zijn 30ste
regeringsjaar, wat erop zou wijzen, dat
de verlaging in het jaar daarvoor heeft
plaatsgevonden. De genoemde tetradrachme metjaartal 1 zou is volgens
Merkholm echter in het 16de regeringsjaar van Kleopatra zijn geslagen. Hij
schrijft deze afwijkende jaren toe aan
een nieuwe jaartelling die Kleopatra
vanaf haar 16de regeringsjaar in docu-
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portret op de voorzijde en heeft daarna
munten met de jaartallen 1 en 7 in omloop gebracht.

De volgende grafiek vergelijkt de
stapsgewijze verlaging volgens Hazzard

met de metingen van hemzelf en Brown
aan munten uit de periode van 80 tot
en met 30. De datering is conform
Merkholm bijgesteld aan de hand van
de typenummers volgens Svoronos. De
zilvergehalten van 90 en 33% corresponderen met de bepalingen aan respectievelijk zes tetradrachmen uit de periode
vóór 52 en aan drie uit de jaren 42, 36

en 32. De spreiding is in beide gevallen
gering. Over het verloop van het zilvergehalte in de periode tussen 52 en 42
geven deze metingen geen uitsluitsel.
Een ander verschil tussen het ver-

loop van het zilvergehalte in de grafieken wordt bepaald door de hoge waarden van ongeveer 90% voor twee
munten uit de jaren 60 en 53 in de
laatste grafiek. Als deze gehalten 10 à
25% lager zouden zijn, kwamen zij
beter overeen met de trend die in de
eerdere grafiek waarneembaar is. Over
de oorzaak van deze tegenstrijdigheid

kunnen wij slechts gissen. Mogelijk liet

menten liet noteren! Zij wijzigde in

Ptolemaios de gehalten van zijn tetradrachmen op ongeveer dezelfde manier
variëren als dat met de gewichten het
geval was. Het aantal metingen is echter te klein om een dergelijke variatie

haar 12de regeringsjaar de stijl van het

te kunnen signaleren.
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Zivergehalten volgens
Walker q70
BR
genfluo
rescentie

100

Aanhangers van Ptolemaios XIII vielen
het koninklijk paleis aan, waar Caesar
zich met eenstrijdmacht van beperkte
omvang verdedigde. Hij werd later
door troepen uit Syrië ontzet. De jonge

% zilver

80 +
60

koning kwam bij de gevechten om het

40 3

leven.
Na afloop van deze zogenoemde
Alexandrijnse oorlog bezette Caesar
Egypte met drie en later vier legioenen
die onder het bevel van een vertrouwe-

20 +
T

80

70

T

T

60

50

T

40

30

v.Chr.
Zilvergehalten volgens
Hazzard dr Brown
(1985) gemeten met
klassieke chemische
analyse (dÀ) en nucleaire activering (9);

getrokken lijn: stapsgewijze verlaging volgens
Hazzard (1995)

Kleopatra en Julius Caesar
De verlaging van het zilvergehalte was
niet uitsluitend het gevolg van de graaizucht van Gabinius en Rabirius. Het
zilver dat aan het Egyptische betalingsverkeer was onttrokken, zou normaal

gesproken op den duur door de buiten-

landse handel zijn aangevuld. De jaren
rond het midden van de eerste eeuw
waren evenwel onrustig. Pompeius en
Caesar raakten in een machtsstrijd verwikkeld. Kleopatra moest het koningschap met haar jonge broer Ptolemaios
XIII delen en werd door zijn raadgevers
na verloop van tijd uit Alexandrië

verdreven. Egypte werd in 48 bovendien nog door een hongersnood getroffen, omdat de Nijl te weinig landbouwgrond had bevloeid.
Pompeius vluchtte na zijn nederlaag
tegen Caesarin hetzelfde jaar naar de
oostelijke Nijldelta, waar Ptolemaios
XII oorlog tegen Kleopatra voerde.

Hij hoopte steun bij de jonge koning te
vinden, maar werd in opdracht van
diens raadgevers vermoord. Caesar, die
Pompeius achtervolgde, bezette enkele
dagen later het koninklijk paleis in
Alexandrië. Hij intervenieerde in het
conflict tussen het koninklijk paar ten
gunste van Kleopatra. Daarbij stelde hij

ook de schulden van Auletes aan Rabirius aan de orde, waarvan meer dan

2.900 talenten nog niet zouden zijn
afgelost.

ling stonden. Hij gebruikte het land als
wingewest om zijn politieke ambities te
bekostigen en verwierf zich de dominante positie, waarvoor de senatoren in
het verleden al hadden gevreesd. Zijn
tegenstanders vermoordden hem in
maart 44 tijdens een vergadering van
de senaat. Kleopatra, die vanaf 46 in
Rome verbleef, keerde naar haar land

terug. De Romeinse legioenen verlieten
Egypte om deel te nemen aan de oorlog die toen tussen de moordenaars en
de partijgenoten van Caesar was uitgebroken.
Kleopatra sloeg geen tetradrachmen
van september 48 tot september 45
(haar vijfde, zesde en zevende regerings-

jaar). Deze periode viel samen met de
Alexandrijnse oorlog en de bezetting

die daarop volgde. Het zilver dat
anders voor de muntslag beschikbaar
kwam, vloeide vermoedelijk voor een

belangrijk deel in de oorlogskas van
Caesar. Wel werden in haar zesde regeringsjaar portretdrachmen van Kleopa-

tra in omloop gebracht.
Marcus Antonius en Octavianus
Nadat de moordenaars van Caesar
waren verslagen, vond Kleopatra een
partner in Marcus Antonius die het
bewind over het oostelijk deel van het
Romeinse rijk voerde. Zijn ambitie was
het uitschakelen van de Parthen die in

het Midden-Oosten een bedreiging
vormden voor de Romeinen. Kleopatra
was bereid hem de financiële middelen
te leveren om deze ambitie waar te
maken. Hun relatie werd steeds inniger
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en hij schonk haar gebieden die onder

Tetradrachme met de
portretten van Kleopatra VIT en Marcus
Antonius geslagen in
Syriëtussen 37 en

Rorneins bestuur vielen, maar die vroe-

ger aan de Ptolemaeën hadden toebe-

hoord. De schenkingen van Marcus

30 v.Chr. (14,76 g,

Antonius waren volgens Hölbl voor

Kleopatra VII de aanleiding om in haar

gereduceerde Attische
standaard). (Collectie
en foto Geldrmuseum,

zestiende regeringsjaar een nieuwe jaar-

Utrecht)

telling in te voeren; Merkholm schrijft
deze telling daarentegen toe aan regeringsjaren van Caesarion, de zoon van
Kleopatra en Julius Caesar.* Later
maakten Marcus Antonius en Kleopatra
plannen om nieuwe koninkrijken voor
hun gemeenschappelijke kinderen te
stichten deels ten koste van Romeins
gebied.
De invloed die Kleopatra op Antonius
uitoefende, zette op den duur de eenheid van het Romeinse rijk onder druk.
Hun plannen om nieuwe koninkrijken
te stichten waren voor Octavianus, de

erfgenaam van Caesar, aanleiding om
hen de oorlog te verklaren. Kleopatra
en Antonius verloren deze strijd en
pleegden zelfmoord.
Kleopatra liet vanaf haar achtste
regeringsjaar doorlopend tetradrachmen slaan met uitzondering van haar
21ste, voorlaatste, regeringsjaar. De
eerste grafiek laat zien, dat de gewichten varieerden tussen ruim 14 en minder dan 10 gram. Drie exemplaren uit
de jaren 38 en 37 zijn zelfs lichter dan
7 gram, wat ongeveer de helft van de
officiële standaard was.** Militaire campagnes van Antonius, die Kleopatra
financierde, kunnen de aanleiding voor
de gewichtsvariatie zijn. Dat er geen
tetradrachmen in het voorlaatste regeringsjaar zijn geslagen, hing mogelijk
samen met de voorbereiding van de

oorlog tegen Octavianus.
Uiteindelijk lijfde Octavianus Egypte
in 30 bij het Romeinse rijk in (drie jaar
later kreeg Octavianus de eretitel
Augustus, (de Verhevene); de naam
waaronder hij tegenwoordig beter
bekend is als de eerste Romeinse
keizer). Evenals Caesar gebruikte Octavianus Egypte als wingewest om zijn

machtspositie te versterken. Het is in
dit verband opmerkelijk, dat tijdens zijn
regering in Alexandrië geen tetradrachmen, maar wel koperen munten zijn
geslagen. Pas onder zijn opvolger ‘Tiberius (14-37 n.Chr.) werd de productie
van de tetradrachme, nu op naam van
de keizer, hervat.

Gevolgen voor het betalingsverkeer
Dankzij het droge klimaat zijn er in
Egypte documenten op papyrus bewaard gebleven met informatie over het
betalingsverkeer. Maresch bespreekt
een groot aantal daarvan in zijn boek
uit 1996 in het kader van een historisch
onderzoek naar de verhouding tussen

het koper- en het zilvergeld. Als een
belangrijke ontwikkeling signaleert hij
een geldhervorming onder Kleopatra
VIL, waarbij nieuwe koperen munten
met een waardeaanduiding in circulatie
werden gebracht. Daarbij zou volgens
hem de koers van het kopergeld met
20% ten opzichte van de tetradrachme
zijn verhoogd.
Rowlandson geeft in haar bijdrage
aan Meadows & Shipton (2001) een
meer algemeen beeld van het gebruik
vangeld in het Ptolemaeïsche en
Romeinse Egypte, dat voornamelijk op
het platteland van toepassing is.
Blijkens de papyri speelde gemunt geld
in het betalingsverkeer slechts een
bescheiden rol. Vele transacties waren
gebaseerd op de overdracht van agrarische producten, die vaak in gemeenschappelijke opslagplaatsen werden
bewaard. Personen die hun graan in
dezelfde opslagplaats bewaarden, konden transacties zelfs giraal afwikkelen
door bijvoorbeeld hoeveelheden graan
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paar elkaar over te schrijven. Munten
werden onder meer gebruikt om lonen
uit te betalen en om aan bepaalde
fiscale verplichtingen te voldoen.
Niettemin werd de waarde van goederen in monetaire rekeneenheden

militaire inspanningen te betalen. Door

het gewicht van de drachme te verlagen.
en de nieuwe munten tegen dezelfde

koers als de oude in omloop te brengen
kon hij over nominaal meer geld be-

schikken.

uitgedrukt. Vanaf de derde eeuw circuOok Ptolemaios XII vulde geldelijke
leerde in Egypte zilver- en kopergeld, tekorten aan door munten met minder

waarvan de koersen onderling fluctu-

eerden.!€ Voor agrarische producten
noteerde men de waarde in kopergeld
en voor onroerend goed in zilvergeld.
Door de hervorming onder Kleopatra
vervaagde het onderscheid tussen
beide geldsoorten en, later onder
Augustus, werd de waarde van agrarische producten ook in zilvergeld gere-

zilver te slaan. In tegenstelling tot Ptolemaios 1 voerde hij echter geen nieuwe

muntvoet in. Zijn uitgifte van tetra-

drachmen met lagere gewichten en een
gereduceerd zilvergehalte was in wezen
een noodmaatregel om een langdurige
financiële crisis het hoofd te bieden.
Onder Kleopatra VII kregen de gewichtsvariatie en de gehalteverlaging
gistreerd.!”
een permanent karakter. De PtolemaeïDe bewaard gebleven documenten
sche tetradrachme vertegenwoordigde
bevatten geen aanwijzigen, dat de ruiltoen een traditie, die meer dan 200 jaar
voet van de tetradrachme tegen goede- terugging en waarbij de munt bijna
ren en diensten in de eerste eeuw door doorlopend met stempels van hetzelfde
de muntverzwakking omlaag is gegaan.
type werd geslagen. De gewichtsDoor de gewichtsvariatie en de gehalte- standaard van 14,3 gram uit de tijd van
verlaging bestond er geen verband
Ptolemaios 1 maakte daarvan ook deel
meer tussen de koers en deintrinsieke
uit. Had Auletes wel een nieuwe muntmetaalwaarde. De tetradrachme circuvoet ingevoerd, dan zou hij met een
leerde feitelijk als fiduciair geld tegen
eeuwenoude traditie hebben gebroken.
een koers, die min of meer van bovenaf In plaats daarvan hanteerden hij en zijn
werd voorgeschreven. Een dergelijke
dochter de oude standaard als een
constructie was mogelijk door het isorichtlijn, waarvan afgeweken kon worlement van Egypte als afzonderlijke
den. Zij hielden op deze manier de
monetaire zone.
continuïteit in stand, wat van belang
Kopergeld met geringeintrinsieke
was om de gereduceerde munten tegen
waarde heeft doorgaans een fiduciair
een ongewijzigde koers in omloop te
karakter. De hervorming onder Kleobrengen. #
patra kan een bevestiging zijn geweest, dat de tetradrachme inmiddels

tot een gelijksoortig betaalmiddel was
geëvolueerd.

Eeuwenoudetraditie
In 2001 besprak ik de monetaire politiek van Ptolemaios I. Deze vorst voer-

de kostbare oorlogen tegen andere
opvolgers van Alexander de Grote, die
hij met inkomsten uit Egypte financierde. Omdat de hoeveelheid zilver in

dat land beperkt was, had hij bij tijd en
wijle niet genoeg muntgeld om zijn

Tijdens de Muntmanifestatie Assen 2005 kochtik
een tetradrachme van Ptolemaios XH uit zijn
29ste regeringsjaar onder meer vanwege de drastische gehalteverlaging die volgens Hazzard
(1995) in dat jaar had plaatsgevonden. Thuis
gekomen bleek de munt slechts 7,8 gram te
wegen. Ik maakte op deze manier kennis mét het
chaotisch verloop van de muntverzwakking onder
Auletes en zijn beroemde dochter Kleopatra VII
In dit artikel heb ik niettemin getracht een
samenhangend beeld te schetsen van de
monetaire politiek van deze twee heersers onder
de druk van toenemende Romeinse bemoeienis.
Ik ben dank verschuldigd aan de heren L. Boezelijn, J.H. Evers en dr J.PA. van der Vin, die een
eerder concept hebben doorgelezen en van commentaar voorzien,
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Waar het om draait
Reis over het penningvlak van de Drenkelingenpenning
In december 2004 werd ik geconfronteerd met een puzzel, toen ik een gouden penning in handen kreeg. Mij werd
verteld dat de penning van de bekende
stempelsnijder Johan George Holtzhey
(1726-1808) was. Meteen rees bij mij
een probleem, want hoe lang ik ook
keek, de penning kon mij niet bekoren,
terwijl ik wist dat J.G. Holtzhey in zijn
tijd bekend was om zijn vakmanschap
en kwaliteit van vormgeving.
Tegenwoordig gooien zijn penningen
nog altijd hoge ogen en kent zijn werk

vele liefhebbers. Onder hen bevinden
zich zowel penningkunstenaars als penningverzamelaars. Ook in de vitrines
van munt- en penningkundige musea

zijn ze present, omdatzijn werk een
uitzonderlijk prachtige vormgeving
heeft.
De reden voor hettijdelijk bezit van
de gouden penning, was de opdracht
van de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen (opgericht in 1767) voor
het vervaardigen van een kunstpenning.
Zij gaf mij de vermeende Holtzheypenning ter bezichtiging in handen om
mijn ontwerptaak te ondersteunen.
Doordat ik er niets aan vond, legde ik
de penning terzijde en begon aan het
nieuwe ontwerp. Met de Holtzhey-penning was echter iets aan de hand en er
bleek een verhaal aan vast te zitten.

om!’ Die penning was wat vormgeving ELISABETH
VARGA
betreft een totaal andere penning dan
de gouden plak die ik ter bezichtiging
had. Ik veerde op. Wat was die penning
prachtig en hoe verfijnd waren de
gebaren. Ik kon uit deze penningafbeelding wél inspiratie putten. Ondertussen

bleef het beteuterde gevoel dat ik met
een gouden plak zat, die iemand uitgereikt heeft gekregen als zijnde een
heuse Holtzhey penning. Zodoende
begon ik mij te interesseren voor de
achtergrond van deze uitgeleende gouden penning, die een slechte kopie
moest zijn. Ondertussen genootik van
de afbeelding op het omslag van De
Beeldenaar.
De verschillen tussen de twee exemplaren zijn boeiend genoeg om er dieper op in te gaan. Waarom is deze
kopie middelmatig en de echte zo
prachtig? Dit moet uit te leggen zijn.

Ik vind dat de ontvanger van de
Drenkelingenpenning is misleid door de
kopie, maar tegelijkertijd rijst de vraag
hoeveel onwetendheid door de vingers
wordt gezien. Wie pakt-er nou een vergrootglas bij als hij de gouden Drenkelingenpenning ontvangt of tijdens het
uitreikingsevenement bezichtigt? Dat
zou niet netjes staan, nietwaar? Zo
blijft de onwetendheid.

Voorplaat
Als lid van de Vereniging voor Penningkunst (VKP) ontvang ik De Beeldenaar.
Een maand na de start van deze ontwerpfase verscheen op de omslag van
De Beeldenaar 2005-1 een originele
Drenkelingenpenning van J.G. Holtzhey,
uitgereikt in 1773 aan Justus Tjeenk. Ik
dacht: ‘Dit is ’m dus. Hier gaat het
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Navolging van
J.G. Hottzbey,
Drenkelingenpenningen

op het latere stempel. Hier is de afbeel
ding benauwd op het oppervlak

geplaatst. Holtzhey's penning geeft een
impressie van eindeloze ruimte. Wat
gebeurter in die ruimte? Laten wij er
eens naar kijken.

De centrale vrouwfiguur heeft een
aandoenlijke wijze van neerknielen. Uit

haar rok steekt een voetje met een

Á

\

J.G. Holtzhey,
Drenkelingenpenning

De oorsprong van de Drenkelingenpenning
Johan George Holtzhey (1726-1808)

was een zoon van stempelsnijder Mar-

tin Holtzhey (1697-1764). Hij was een

begenadigd stempelsnijder en getalen-

teerd penningmaker en is kortetijd,
van 1771 tot 1776, muntmeester geweest van het provinciale munthuis van
Utrecht. Tijdens zijn leven was Holtzhey

mooi gemodelleerde enkel. Zij heeft
mollige vormen en een rijke boezem;
deze suggereren een bepaalde gulheid.
Het hoofd staat op een goed gevormde
hals, waardoor haar overbuigend gebaat
wordt geaccentueerd. De blik is gericht
op de borst van de drenkeling. Door de

schaduw van haar verzorgende arm, die
overgaat in de schaduwzijde van de

borstkas, wordt de werking van het

lichtvlak op de borst van de drenkeling

beroemd en voerde hij veel opdrachten

versterkt. Zo ligt hij er: bleek, kwets-

handel waar penningen, al dan niet in

arm met het subtiel gevormde polsje,

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vervaardigde Johan George eind
achttiende eeuw de Drenkelingenpenning.

een verlatenheid. Het hoofd met natte

uit. In Amsterdam dreefhij een penning-

opdracht, te koop waren. Voor de

Holtzhey maakte het oorspronkelijke
ontwerp, maar waar komt die andere
penning dan vandaan? Wie heeft het

stempel van de Drenkelingenpenning
nagemaakt en wanneer? Deze vragen

zijn moeilijk te beantwoorden. De
stempels van beide Holtzheys zijn veel
nagemaakt. ’t Is nuttig eens te analyseren wat er bij deze kopie zoal is misge-

gaan (verminkt).

De vergelijkingen
Kijkend naar de penning van Holtzhey
en de penning die geslagenis met een
latere stempel, zie ik bij Holtzhey twee
figuren die verbeeld zijn met een

baar, open en bloot. Zijn afhangende

lijkt te tasten naar de penningrand. Wat

haren is bijna één met het water. Kijk
eens hoe de vormgeving van de voeten,
de benen, over de knieën tot aan zijn

heup een schitterende beeldhouwkundige vertaling is van Holtzhey's kennis
van de anatomie.

Bij de navolgers is anatomisch begrip
ver te zoeken. Alleen een dood Michelinmannetje ziet er zo uit. Het hoofd

van deze drenkeling is plompverloren
tegen de borstkas gedrukt. Holtzhey
legt een prachtige verbinding tussen

borstkas en kinpunt van het levenloze
gelaat. Deze latere stempelsnijder heeft
te veel aandacht besteed aan zinloze
details die detoneren met de porté van

de penning. De vrouwenfiguur uit de

oneindig verfijnde manipulatie van licht

latere stempel laat dezelfde zinloze
overdaad zien, maar hier in de kledij.

de figuren wordt subtiel verbeeld door

gebaar zou moeten zitten, namelijk de
dood afweren, steekt een fantoomarm
ín de schouderlap. Is die arm wel van
haar, vraagje je af. Haar figuur vertoont de lompheid van een slechte

op het penningoppervlak. Het stuiten
van het licht op de vormen is geniaal
toegepast. De anatomische bouw van

de verbeelde welvingen en schaduwrijke

diepten. Hoe anders staat het tafereel

Waar de grootste kracht van haar
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Romeinse kopie. Op deze wijze zit zij
ook geknield.
Achtergrond op de voorstelling
Holtzhey plaatst direct naast het hoofd
van de drenkeling een geraamte in het
water. Dit is het zinnebeeld voor de
verdrinkingsdood: Magere Hein is
dichtbij. Bij Holtzhey’s navolger staat

van een onnodige dikte en heeft meer
bedekkingskracht gekregen. Is de zedenpolitie langs geweest?
Een dodelijke zeis, gelijk de maansikkel, is door Holtzhey meesterlijk in
de lege lucht gezet. De zeis in de kopie
lijkt eerder een padvindersvaantje dan
een dodelijk mes. De haardracht van de
vrouw ontbeert een verbandlegging

het geraamte niet in het water, maar

tussen de vorm van het hoofd, de onder-

achter de horizon. Dus is Magere Hein
verder weg, wat de symboliek verzwakt.
Zijn sleutelbeenderen zitten vast óp de
schoudertoppen. Achter het geraamte
zakt de randtekst het water in. Over de
randtekst valt meer te zeggen. De spatieruimte tussen de woorden ‘enectus’
en ‘aquis’ vormt bij Holtzhey het hoogste punt van de imaginaire verticale
middellijn van de penning. Links staat
een huis met asymmetrisch dak. Vanuit
het huis gaat een pad naar beneden.
Dit suggereert dat de vrouw vanuit het
huis naar de waterrand is afgedaald.

liggende schedel en het armzalige knotje.
Bij de kopie loopt de waterrand als een
broddellapje door het penningfond en
ontneemt het perspectief zijn werking.
Hetis maar goed dat Holtzhey's naam
niet meer leesbaar is.

Onder het huis, bij haar voet, is een

ruimte waar reddingsattributen zijn
geplaatst. Een flesje staat koddig in de
penningrand. Tussen het huis en de
vrouw staat een levensboom met loof,

op een begroeide heuvel. De sjaal van
de vrouw komt zo meer op de voorgrond. Het ‘pannenkoekhuisje’ van de
kopie is met schoorsteen en al van een
andere aard. Het pad naar beneden
ontbreekt. De boom heeft aan ruimte
ingeboet en staat ingeklemd. Desjaalis

Het verlies
Holtzhey plaatst het hart in het centrum
van de penning. Elke beweging is hieromheen gecentreerd. De reliëfhoogten
ondersteunen deze werking. In de kopie
is een onbeduidende diepte de kern van
de penning. Dit komt doordat de vrouw
hoger in het vlak is geplaatst, waardoor
haar middel het midden van de penning
is geworden. Het is Holtzhey’s bedoeling geweest het hart van de hulpverlenende mens centraal te plaatsen. Dáár
draait alles om. =
Mede dankzij publicatie op de omslag van De
Beeldenaar heeft de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen de Holtzhey-penning inmiddels
aangekocht.
Elisabeth Varga is beeldhouwster en ontwerpt
regelmatig penningen.
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Vroege geuzenpenningen

Het voorspel tot, en de ‘Tachtigjarige
Oorlog zelf, hebben geleid tot de pro-

ductie van een groot aantal verschillende (reken)penningen met een politieke achtergrond. Over specifieke
geuzenpenningen zijn in De Beeldenaar
al twee belangrijke bijdragen versche-

nen! Dit artikel beschrijft een aantal
andere geuzenpenningen (met enkele
verwante penningen) uit het derde
kwart van de zestiende eeuw.‘Ten behoeve van de leesbaarheid wordt een
deel van de door Van der Meer en Kerrebijn geschetste historische achtergrond herhaald.
Nadat Filips II vrede heeft gesloten
met Frankrijk, benoemt hij zijn halfzuster Margaretha van Parma tot landvoogdes over de Nederlanden, legt hij
de macht bij de Consultá, De Granvelle,
Viglius en Berlaymont, en vertrekt zelf
naar Spanje. De hoge adel, zoals Wil-

lem van Oranje en Egmont, en leden
van de Raad van State zijn geërgerd
door het verlies van macht en de
blijvende aanwezigheid van de Spaanse
troepen, ook na de vrede. Uit onvrede

richten zij de Ligue op, een verbond
van de hoge adel naar Frans model. De

Ligue bereikt in 1564 dat de Spaanse
troepen vertrekken en kort daarop De
Granvelle terugkeert naar Spanje.
De lage adel verenigt zich in 1565 in
het Compromis. Dat stelt een gematigd
programma op, dat vooral gericht is op
verzachting van tegen hervormden
gerichte plakkaten. Begin april 1566
komen 400 van zijn leden in Brussel
bijeen en onder leiding van Brederode
en Lodewijk van Nassau bieden zij aan
Margaretha op 5 april het ‘Smeekschrift der edelen’ aan. Daarbij zou
Berlaymont spottend tegen Margaretha

hebb
ebben gezegdd ‘C ‘Ce ne sont t que d des
gueux’ (het zijn maar bedelaars).
Drie dagen later, op 8 april hielden
de edelen van het Compromis in het
paleis van de graaf van Culemborg in
Brussel een banket. Tijdens dat banket
zouden ze op voorspraak van Brederode de oorspronkelijk als denigrerend
ervaren betiteling ‘gueux’ als eretitel
voor hun groep hebben gekozen. Als

symboliek van het ‘bedelaarschap’ werden nappen en flessen, zoals echte
bedelaars die bij zich droegen, gekozen
en op de kleding gedragen. De bedeltas
werd een tijd later op de waarschijnlijk
eerste geuzenpenning afgebeeld.
Nieuwe inzichten wijzen uit dat dit
minder een excentrieke uiting van de

lagere adel was dan het oppikken van
de toen vaker voorkomende uiting van
rolomkering zoals bij het carnaval. Een
kostuum waaraan symbolen zoals
bedelnappen en flesjes of met een lint
een zilveren of vergulde geuzenpenning
om de hals moest onafhankelijkheid en
dominantie tonen. Omdat ook bedelmonniken dezelfde attributen kenden
kon de kledingsymboliek ook nog worden opgevat als bespotting van sommige
kerkelijke autoriteiten. In de zestiende
eeuw werd bedelen vaak gereguleerd,
waarbij een uiterlijk kenteken vereist
was. Soms was dat een draagpenning
van koper of tin: een bedelaarspenning.
De parallel met de geuzenpenning ligt
voor de hand.
De eerste politieke geuzenpenning
Uit correspondentie tussen De Granvelle
in Madrid en zijn secretaris Morillon in
Brussel blijkt dat Jacques Jonghelinck
(een protégé van De Granvelle) medailleur in een van de bijgebouwen van het
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KEES VAN DER
KEES

en kalebasflesjes hadden bevestigd.
Ongeveer de helft van de bekende
exemplaren heeft geen draagoog meer.
Dat is er afgebroken in de late zeventiende of achttiende eeuw, want in die

tijd vonden veel penningverzamelaars
een penning met draagoog niet ‘schoon’
liggen in hun penningkabinet. Museur

hof in het voorjaar van 1566 een kleine

Het Prinsenhof te Delft heeft in 2003

draagpenning ontwierp en in versies

een dergelijk exemplaarin verguld zil-

van lood, tin, koper, zilver en goud

ver verworven.

goot. Op 15 juni stuurt Morillon een
loden exemplaar aan De Granvelle met
de sneer dat er meer in lood worden
gemaakt dan in de andere metalen.
Bovendien is hij kennelijk bedoeld voor
armelui, want ‘affin peult-estre que les
Geutz demeurent en leur qualité’ (misschien om de penningkwaliteit voor
‘geuzen’ gepast te houden). Met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is een dergelijke penning in
verguld zilver hieronder afgebeeld.

Al vroeg in de zeventiende eeuw was
er gebrek aan geuzenpenningen. Immers als de Noordelijke Nederlanden
in de ‘Tachtigjarige Oorlog aan de winnende hand zijn, komen er steeds meer
geuzen. Al in de tijd zelf is deze penning opnieuw bijgemaakt. Hoe later in
de tijd zijn ze des te minder gegoten er
des te meer geslagen.

Een vroege politieke geuzenpenning

Dat dit de eerste geuzenpenning is,
is niet absoluut zeker (zie Van der Meer
1980). De penning is beschreven in
deel [ van het standaardwerk van
Mr. Gerard van Loon Beschrijving der
Nederlandsche Historipenningen: etc vL.l
85/84.5). Hij wordt gekwalificeerd als
‘zeldzaam tot zeer zeldzaam’. De penning (zonder draagoog 25,5 mm hoog),
toont aan de voorzijde Filips II met in
de afsnede 1566 en het omschrift EN
TOVT FIDELLES AV ROY (in alles trouw

aan de koning). Op de keerzijde een
bedeltas met samengevouwen handen

en het omschrift TVSQVES A PORTER LA
BESACE (zelfs tot aan de bedelstaf). De
penning werd gedragen aan eenlint op
de borst en vooral door de edelen.
Morillon vermeldt verder dat een buurman de ‘tourneur’ (waarschijnlijk een
houtbewerker/meubelmaker) veel houten napjes maakte, die zo klein waren
dat de dames ze aan de oren droegen.
Daarvan zijn overigens geen exemplaren bekend. Het is uit authentieke

afbeeldingen gebleken dat enkele edelen aan het draaglint ook bedelnapjes

Morillon schreef op 7 juli 1566 aan De
Granvelle dat hij boos was op Jonghelinck, omdat hij de eerste geuzenpenning die hij heeft gemaakt, had gebroken. Waarschijnlijk bedoelt Morillon
volgens Van der Meer dat Jonghelinck
de gietmodellen had vernietigd. Maar

Morillon dacht wel dat Jonghelinck
hem opnieuw zou kunnen maken, hoewel hij aan de eerste versie vrijwel niets
had verdiend. Het is (nog) niet bekend
wie de medailleur is van de hier
afgebeelde verguld zilveren gegoten
geuzenpenning (vL.l 85/84,4) met de
kwalificatie ‘zeer zeldzaam’.
De omschriften zijn vrijwel identiek
aan de als eerste behandelde penning
met dit verschil dat het jaartal 1566 nu
in het omschrift is opgenomen en niet
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op de afsnede van het borstbeeld van
Filips IL. De penning is iets groter en
‘voller’. De hoogte van het ovaalis

30,5 mm. Op de keerzijde is niet de
bedeltas afgebeeld, maar staan twee
‘edelen’ die elkaar de hand reiken. De
linker edele draagt een bedelnap en een
kalebasfles aan de gordel. Op de keerzijde is onder de edelen een monogram
zichtbaar met waarschijnlijk de letters
YLC. Hetis aannemelijk dat dit een verwijzing is naar de medailleur. Het is
niet uitgesloten dat ook deze penning
door Jonghelinck, dan wel een bevriende of met hem samenwerkende
medailleur is ontworpen. Qua stijl en
uitvoering zijn er vele overeenkomsten
en het waargenomen monogram hoeft
daarmee niet in strijd te zijn. De datering van de penning is moeilijker,
immers de expliciete vermelding van
1566 op de penningis niet doorslaggevend. Een van de edelen is met bedelnap en kalebasfles uitgerust, de andere
draagt nog geen penning aan eenlint
op de borst. Een ander gegeven is dat
vanaf de zomer van 1566 het volk in
hevige opstand komt en de
beeldenstorm door de Nederlanden
raast, beginnend op 16 augustus 1566
in Steenvoorde. De koning, Margaretha,

de Consultá en de hoge adel zijn woedend. Geen concessies meer en de
meerderheid van de lage adel wil er
evenmin iets van weten. Het Compromis wordt ontbonden en de hoge adel
zweert in meerderheid opnieuw trouw
aan de koning. Een penning met
gemengd karakter zoals de beeltenis
van Filips II en geuzensymboliek is dan
niet meer goed denkbaar. Derhalve
concludeer ik dat deze penning in de
voorzomer van 1566 is ontstaan.
De vraag wie de medailleur is van de
tot nu toe genoemde penningen, blijft
onopgelost. Dat Jonghelinck een geuzenpenning vervaardigde, staat vast en
dat het hier de als eerste afgebeelde
penning betreft is waarschijnlijk. Er is
echter nog geen exacte beschrijving van

diens geuzenpenning gevonden; voorts
halen vanaf de late zeventiende eeuw
auteurs vroegere bronnen aan zonder
controle. Uit de zestiende eeuw zijn
schilderijen, gravures, prenten en teke-

ningen bekend van personen die
geuzenpenningen aan een lint dragen.

Vaak zijn de details van de penning
summier en wordt vanzelfsprekend

alleen de beeldzijde met Filips II getoond en soms kan zelfs niet worden

vastgesteld of 1566 in het omschrift is
opgenomen of niet.
Een geuzenpenning voor de
hervormden

De hier afgebeelde zilveren gegoten en
nabewerkte penning wordt ook wel
halve maan van Boisot genoemd, omdat
de geuzen onder bevel van Boisot deze
aan hun hoed droegen bij het ontzet
van Leiden in 1574 (vL.I 192/190.1) en
die de kwalificatie ‘zeldzaam tot zeer
zeldzaam’ heeft. De penningis
ongeveer 35 mm groot. De tekst luidt
LIVER TVRCX DAN PAVS (liever Mohammedaans dan Rooms) en ENDESPIT
DELA MES (uit afkeer van de mis).
Opvallend is de afbeelding van het
kreeftje tussen …PIT en DEL... Dit is het

huismerk van de medailleur. Onbekend
is wie het merk ‘kreeftje’ gebruikte.
Gegraveerde halve manen uit een ge-

walst of geslagen plaatje zilver met de
afbeelding kreeftje moet men wantrouwen. De manen zijn later werk,
waarbij de vervaardiger niet (meer) wist
dat het kreeftje het merk was van de
oorspronkelijke maker. Op de plaats
van het kreeftje zou een kopiërende
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zilversmid zijn eigen meesterteken hebben moeten zetten. Het museum de

Lakenhal te Leiden toont deze penning

|

in zijn vitrine over de stadsgeschiedenis. Wel is aan die penning nog een
extra zilveren ringetje bevestigd, wat er
op duidt dat deze - wellicht later - aan
een ketting is gedragen. Het museum
in Den Briel heeft helaas slechts een
kopie van deze penning tentoongesteld,

immers Den Briel is in 1572 ook ‘bevrijd’
door de geuzen en ook toen droegen ze
al deze penning. De penning zelf is
waarschijnlijk ouder dan 1572. De

gedachte daarachter is dat zeker . Bij
Kerrebijn lezen we daarover het volgende: ‘Halve manen werden al in 1566
in Antwerpen door bijwoners van hagepreken van onder meer Herman Modet
gedragen. Modet zou de leus ‘Liever

‘Turks dan Paaps’ hebben bedacht ofin
ieder geval verbreid. Modet werd later
predikant van de watergeuzen en reïntroduceerde het dragen van de halve
manen nadat dat elders in onbruik was
geraakt.”

tiende penning genoemd. Vooraltege:
de tiende penning wasfel verzet en w
zodanig dat Alva voor twee jaar genoe
gen nam met een afkoopsom. Willem

van Oranje werd als held gezien; een
onbekende medailleur goot een pennin,
bij deze gelegenheid (vL.l 157/155.1),
die als ‘zeer zeldzaam’ wordt gekwalifi
ceerd.
De voorzijde van deze zilveren penning van 28 mm doorsnede toont Wil
lem van Oranje in harnas met zwaard
en strijdhamer en het omschrift P.v.o.
(Prins van Oranje) DAT EDEL BLOET.

De keerzijde vertoont 9 penningen op

een schild en het omschrift HEFT ONS
VOER DEN 10 PENNINCK BEHOT. Over.
gens komt deze penning vaker als
geslagen en in een groter formaat voo:
In de zeventiende eeuw is er door toenemende verzamellust of oranjegevoel
gebrek aan deze penning en wordt hij
‘heruitgegeven’ in een minder armoedig
uitvoering. Deze penning is hier opgenomen vanwege het duidelijke verbanc
met de volgende geuzenpenning.

Een penning op de tiende penning,
1572

Een politieke geuzenpenning 1572

Alva was van mening dat, wilde het
koninklijke gezag werkelijk sterk zijn,
het ontslagen moest zijn van het telkens
aanvragen van de beden bij de Staten.
Dat was alleen mogelijk door de heffing
van vaste belastingen. In 1569 wilde hij

1572 is een bijzonder jaar: de belasting
van de tiende penning wordt voor-

de invoering van een eenmalige belasting van 1% op bezit en een paar jaar
later de invoering van belasting van 5%
op verkoop onroerend goed en van 10%
op roerend goed. De laatste werd de

als zichtpenning

komen (eigenlijk afgekocht) en de
watergeuzen nemen Den Briel in voor
de Prins van Oranje. Ook Vlissingen,
Veere en Enkhuizen gaan over. Deze
gebeurtenissen vormen de aanleiding
voor een penning. Dat het later in dat
jaar goed mis zou lopen (Mechelen
‘getuchtigd’, Naarden uitgemoord en
het beleg voor Haarlem) speelde nog
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geen rol. Het betreft een zilveren penning, geslagen op een gegoten plaatje
zilver, origineel zonder draagoog (vL.l
148/145) en de kwalificatie “uiterst

zeldzaam’ (een gelijksoortige verguld
zilveren gegoten penning met draagoog
en een ring werd in april 2002 geveild
bij Laurens Schulman bv). De grootste
afmeting is 38,5 mm. De voorzijde
toont een zwaard, waarboven één pen-

ning tussen twee oren, rechts daarvan
de overige negen penningen en links
daarvan een (knijp)bril en een fluit. Het

omschrift luidt EN TOVT FIDELLES AV
ROY 1572, Het jaartal is door zwakke
slag slechts gedeeltelijk leesbaar. Op de
keerzijde staan twee edelen, de linker
met een duidelijke kalebasfles en bedelnap, de rechter met een (veel te grote)
geuzenpenning aan een lint op de borst

en het omschrift IVSQVES A PORTER LA
BESASE. Deze penning wordt vanwege
de omschriften als geuzenpenning

gezien. Men haat Alva (de oren op de
penning verwijzen naar ‘Alva moet naar
ons luisteren’; de knijpbril naar de verrassing van Den Briel). De negen plus
één penningen verwijzen naar de belasting op de tiende penning, zoals bij de
vorige penning. Het doel van deze en
voorgaande penningis niet duidelijk;
waren ze bedoeld als memoriepenning
of waren ze bedoeld om te dragen als
herkenningsteken. Gezien de moeilijke
economische omstandigheden, waarin
voor luxe weinig ruimte was, acht ik
het gebruik als zichtpenning meer
waarschijnlijk.

Het eeuwig edict
Na de Pacificatie van Gent sloot Don
Juan van Oostenrijk in 1577 een overeenkomst met de Staten-Generaal,

waarbij hij zich neerlegt bij de Pacificatie: Jacques Jonghelinck, de vermoedelijke medailleur van de eerste
geuzenpenning en van 1572 tot 1606
waardijn van de munt van Antwerpen,
ziet brood in het enthousiasme en ontwerpt een memoriepenning die in

grote aantallen in zilver wordt gegoten
(vL.l 234/230.1).
De penning is hoofdzakelijk bekend
zoals hier afgebeeld: met een aangesol-

deerde vuurstaalrand en een (afgebroken) oog. Hij was dus duidelijk bedoeld
als draagpenning. De voorzijde toont de
Vrijheid, de keerzijde de Vrede, Justitia

en Overvloed. Ofschoon Jonghelinck
zoveel mogelijk op het zilver probeerde
te besparen - veel exemplaren vertonen
gaatjes in het veld van de penning door

dunne gieting - duidt de grote productie en het formaat op een toegenomen
welvaart in de Nederlanden.
Kalebasflesjes en bedelnapjes
In het begin van de zeventiende eeuw
wordt het duidelijk dat het noordelijk
deel van de Nederlanden de oorlog met
Spanje gaat winnen. Zoals valt te
verwachten, neemt daardoor ook het

aantal geuzen flink toe. Maar ook de
welvaart neemt behoorlijk toe. Als
gevolg daarvanis er flinke belangstelling voor geuzenpenningen. De oude
penningen uit 1566 tot 1572 worden
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veelvuldig gekopieerd, maar er worden
ook nieuwe types ontworpen. Al in de
zeventiende eeuw ontstaat het gebruik
om kleine kalebasflesjes en bedelnapjes
aan de penning te hangen.
De geuzenpenning van Jonghelinck
wordt vanaf de achttiende eeuw de
meest gekopieerde en is dan meestal
voorzien van twee kalebasflesjes en één
bedelnap. Dat is ook de uitvoering
waarin de huidige geuzenpenning voor
bijzondere verdiensten wordt uitgereikt
en zoals ze in verschillende musea nog
steeds te koop is.
Tot slot
De moderne techniek staat voor niets.
Wie via internet naar het Rijksmuseum
gaat (www.rijksmuseum.nl/collectie) en
het zoekwoord ‘geuzenpenning’ invoert,

krijgt op dit moment drie alleraardigste
responsen. Ten eerste een grof nage-

bootste gegoten en nabewerkte halve
maan van Boisot, door het Rijksmuseum gedateerd 1574; er wasbij de
watergeuzen zelf kennelijk al een tekor
aan de originele halve manen. Ten
tweede bij een originele geuzenbedelnap een waarschijnlijk geslagen oude
kopie van de geuzenpenning van Jonghelinck, nu met kalebasflesjes en een
napje, waarop ‘1566’ nog leesbaar is in
de afsnede van de beeltenis van Filips.
Ten slotte een stukje tapisserie met
daarop onze heldin Kenau Simonsdochter Hasselaar uit Haarlem met
zeer waarschijnlijk een geuzenpenning
(de buste van Filips wordt gesuggereerd)
aan een lint om de nek. =
Kees van der Pols is gepensioneerd beroepsmilitair en verzamelt samen met zijn echtgenote
sinds jaren veelal kleine objecten die met de
Nederlandse revoluties worden geassocieerd. Het
betreft met name ‘De Opstand’ in de tweede helf
van de zestiende eeuw en de periode 1780- 1813.
Voor Van der Pols zijn de objecten pas echt interessant als er een verhaal omheen valt te vertellen; met penningen is dat al gauw het geval.
NOTEN
1. G. VAN DER MEER Penningen, Geuzen-,

napjes en kalebasjes De Beeldenaar 4 (1980) 91;
K.F. KERREBIJN Zilveren halve manen (zgn. halve
manen van Boisot) De Beeldenaar 25 (2001) 173,

(advertentie)
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Wanneer de vorstin op de beeldenaar moet

Vanwege een bezoek van een collega
aan het bedrijf Koninklijke Nederlandse
Munt, kom ik in de zomer van 2006 na

jaren weer eens in aanraking met het
numismatisch tijdschrift Muntkoerier.
Het valt mij op dat de papierkwaliteit
sinds mijn vorige contact ‘glossyer’is

geworden. Misschien is dat bij de
inhoud ook het geval. Daarom besluit
ik het blad te bekijken en kom uiteindelijk terecht bij de pagina’s met guldenen euromunten. Al kijkend laaf ik mij
met genoegen aan de beeldenaars,
vooral die uit de ‘champignonkwekerij’
van de muntindustrie. Bij mij is die
flauwe associatie ontstaan door de aanblik van de vormgegeven haardracht
van onze koningin, afgebeeld op het
muntgeld. Ik móet eventjes een paar

minuten zwelgen in het besef van het
mij bespaarde leed, want ik heb nooit
de majesteit hoeven afbeelden. En
natuurlijk is het ook mijn zielige reactie
op het gemis aan zo’n opdracht.
Stijlvoorkeur
Koningin Beatrix draagt een kapsel dat
in de plastische verbeelding maar al te
dikwijls op een gekantelde champignon
lijkt. Met de uitbeelding van haar beeltenis sluipt dit effect er blijkbaarin.
Dat komt omdat de identiteit van de
majesteit deels draait om haar bolle
haardracht. Ontwerpers staan voor de
lastige taak een variant te maken van
deze persoonlijke stijlvoorkeur van de
koningin. Dat hare majesteit dit kapsel
prefereert heeft zij de muntontwerpers
laten weten. Enkelen van hen hebben
geprobeerd de confrontatie met deze
salonstijl te ontlopen. Bruno Ninaber
van Eyben was hierin de eerste. In zijn
muntontwerp zorgde hij ervoor dat de

toeschouwer het kapsel vanaf het reeds
ontbrekende oor zelf erbij kan fantaseren. Dit effect bereikte hij, ondanks dat
het portret bestaat uit ongeveer het

LUCIE NIJLAND

halve hoofd. Met Ninabers oplossing
verdween het achterhoofd. ‘Toch voelde
je dat het taboe op die afsnit er nog
was. Met behulp van de compositie van
het tekstgedeelte, heeft hij de plaats
van het achterhoofd gesuggereerd. Zijn
vondsten gaven tijdens de confrontatie
met de nieuwe Nederlandse guldenmunten, in 1980, wel wat opschudding.
Andere muntontwerpers volgden deze
trend, wat steeds vaker een half profiel
voor het portret opleverde. Weer een

andere ontwerper ging het probleem te
lijf door tekst te plaatsen als een afbakening van het imaginaire achterhoofd.
De ruime spatiëring tussen de letters
van ‘Beatrix’ suggereert daar de
contour. Met het achterhoofd corresponderend, tegen de muntrand, staat
een zig-zag stralenkrans. Die roept volgens mij een heimelijke associatie op
met een punk-hanekam, een veel voorkomende haardracht tijdens de ontwerpperiode van deze munt in 1986. De
oorzaak van deze interpretatie zoek ik
maar bij mijn preoccupatie met verborgen boodschappen in de ontwerpen.
Pogingen tot variatie
Ontwerpers zoeken de afwisseling liefst
met gebruikmaking van een onalledaagse

50 cent (NL), ontwerp

Bruno Ninaber van
Eyben, 2002
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beeldoverbrenging door middel van
geavanceerde stempelgraveertechnieke
Vanwege speciale effecten, die meestal
worden voorbereid op de computer,
wint steeds vaker het ‘grafische’ aanzie

Gulden, ontwerp
Bruno Ninaber van
Eyben, 1980

van een munt het ten koste van de pla

TE

tische belevenis. Matteren van het
oppervlak, versus glanzen, draagt daar
ook aan bij. Het portret van de konin-

gin, bedacht door Peter Struyken
omstreeks 1988, was een voorloper van

die trend. De freeslijnen op de beeldenaar spelen er met de lichtval. In de
vier matte portretten op de keerzijde
veroorzaakt de omkering van de volumeopbouw — terug naar de diepte halverwege de reliëfhoogte — een bedrieglijk soort plasticiteit. Hierdoor heeft de
afbeelding van de vorstinnen de bijnaam ‘de slablaadjes’ gekregen.

50 gulden, ontwerp

Willem van Zoetendaal, 1991

Al met al wordt er naarstig gezocht
naar noviteiten in de techniek die een
nieuwe lichting munten moet onderscheiden van een vorige uitgifte. Ik verwacht dat holografische effecten steeds
vaker de plasticiteit zullen verdrijven,
zeker bij uitgiften van bijzondere munten. De reliëfniveaus in de vormgeving
zijn in toenemende mate ondergeschikt
gemaakt aan de effecten van de platte
technieken, de zogenaamde optische

50 gulden, ontwerp
Gerard Haddens, 1987

trucages.
Schwung
Als mij gevraagd zou worden uit recente
uitgiften een Nederlands muntstuk aan

50 gulden, ontwerp
Peter Struyken, 1990

weergave van de koningin. Die afwisseling vormt een probleem. De nagestreefde variatie bestendigt niet bepaald

de standaard ‘look’ van onze vorstin.
Bovendien bestaan er in de muntbranche
ook modegrillen. In de jaren tachtig
begon de verruiming van het strakke,
zogeheten ‘volgelopen’ fond. Dat versterkte het minder fraai ogende ‘holle’

spiegeleffect van de achtergrond, dus
ook bij de portretten.
De beeldenaars van Nederlandse

munten gaan mee in de trends van

te wijzen dat voldoet aan zowel een
grafische als plastische aantrekkelijkheid
of volmaaktheid, dan valt mijn keus op
de sobere beeldenaars van de muntontwerpen van Mirjam en Hester Mieras

uit 2004, Zij hebben zich niet de kop
op hol laten jagen door ‘plat’ effectbejag, in de twee betekenissen van het
woord. Hun ontwerpen voor de 5 en
10 euro munt bekoren mij. Als kiene
ontwerpers hebben zij aan de champignonvorm de meeste ‘schwung’ gegeven,
net als aan hun schitterende tekstontwerpen op de keerzijde van de munt. Die

DE BEELDENAAR 2007-1
24

vind ik oogstrelend. Met minimale
middelen hebben zij een optimaal
effect bereikt. Hun geraffineerde plaat-

sing van de cursieve horizontale tekst
op de beeldenaar stabiliseert de balans,

$ euro Nederland,
2004, zilver, ontwerp

van Mirjam Mieras in
samenwerking met

ofwel de ‘stand’ van het portret. Dit

Hester Mieras
foto: Tom Haartzen

gebeurt zodanig dat de lichtval op de
tekstbanen een accent geeft op een
gesuggereerde hoedbreedte, hoedband
en bij beide munten de hoedrand. ‘Ter-

wijl de koningin zonder hoed is. Wat

10 euro Nederland,
2004, goud, ontwerp

een gewaarwording! Hiervoor mijn

van Mirjam Mieras in
samenwerking met
Hester Mieras
foto: Tom Haartzen

complimenten aan de ontwerpers van
deze beeldenaars. =

(advertentie)

MPO MUNTEN-ENPOSTZEGELORGANISATIE

Verzamelbeurzen / Taxaties / Veilingen
Op onze halfjaarlijkse drukbezochte

De

veilingen is er altijd een ruim aanbod
van penningen, zowel op het gebied van
historie en VPKals algemeen. Bel
gerust voor meer informatie.

Wij hopen u te mogen begroeten
als inzender of bieder!

ndustrieweg 29, 3401 MA, IJsselstein
Tel. 030-6063944 / www.mponl
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Wasid Foruns
SnsDas

Nederlandse Vereniging van

Munthandelaren (NVMH)
De NVMH ie opgericht in 1982 om de belangen van de
umtathandel en van de verzamelaar op eflectiece wijze te
beschermen. Afle leden van de NYMH onderschrijven de
erecode van de verening:

_« Een NVMH-lid zal mmumer verkope
n

en of

8

7
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Hereniging
Berichten uit het Geldmuseum

Het is in de tweede week van april

1814 wanneer 20.768 gedrukte betalingsbeloften door drukkerij Joh.
Enschedé & zonen bij De Nederlandsche Bank worden afgegeven. Deze

beloften waren onderling geheel identiek. Pas op de Bank zelf zouden ze
handmatig van de onderscheidende
zaken worden voorzien: waarde, zowel

in cijfers als in letters, datering,
nummering en ondertekening.
Aanleiding van de uitgifte was de
slechte staat waarin de vaderlandse eco-

nomie zich na het vertrek van de
Franse troepen bevond. De jonge
Willem IL, sinds 1813 soeverein vorst,
richtte om het herstel te bevorderen
De Nederlandsche Bank op, die op
5 april 1814 haar deuren opende. Een
van de middelen die de Bank ten dien-

ste was gesteld was de uitgifte van
bankbiljetten. In het bankoctrooi uit
1814 staat dan ook in artikel 29 vermeld:
“ofte in Bankbiljetten, ter grootte res-

pectivelijk van f 1000, f 500, f 300,
f 200, f 100, f 80, f 60, f 40 en f 25,
mitsgaders van zoodanige teneur, als
door de Directie der Bank zal worden
bekend gemaakt.”
De biljetten dienden goed beveiligd
te worden. De Haarlemse drukkerij
Enschedé werd in staat geacht om
moeilijk na te maken biljetten te drukken. Een van de sterke punten van deze
drukkerij was dat zij de beschikking had
over een bijzonder groot aantal
verschillende letterkasten. De opdruk
van de biljetten kon dan ook worden
samengesteld uit meer dan 20 verschil
lende lettertypen terwijl voor de rand
het achttiende eeuwse muzieknotenschrift van lettersnijder J.M. Fleischmann

mogelijk geworden om metlosse tekens
een muziekstuk te zetten. Dit was echter een dusdanig kostbaar procédé

gebleken dat het voor dat doel nooit
gebruikt was. Omdat Enschedé de
enige drukker was die over dit schrift
beschikte kon het goed dienst doen als
beveiligingsmiddel. Tijdens het zetten
van de rand werden opzettelijk fouten
aangebracht, waardoor de kassters van
De Nederlandsche Bank de vervalsingen
eenvoudig konden herkennen.
Ook het papier van de nieuwe bankbiljetten kreeg de nodige aandacht. In
eerste instantie zou voor de biljetten
speciaal watermerkpapier gebruikt worden. Door de grote tijdsdruk bleek dit
voor de voorlopige biljetten nog niet
mogelijk. Deze biljetten werden daarom
gedrukt op handgeschept papier met
een gewoon watermerk. Bij latere series,

de Roodborstjes, werd dit speciale papier
wel gebruikt.

Vanaf 12 april 1814 werden de biljetten in circulatie gebracht. De eerste
biljetten werden geantedateerd naar
5 april, de dag dat De Bank haar deuren voor het publiek had geopend.
De biljetten van de Voorlopige soort
hebben ruim tienjaar gecirculeerd. Ze

werd gebruikt. Met dit schrift was het
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ERIK VAN DER

gedateerd op 5 april 1814, was in 184
op grond van Proces verbaal 441 B
overgedragen aan dezeinstelling, die
later opging in Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet. Met het
samengaan van Penningkabinet en
Bankcollectie is aldus, in 2004 aan een
scheiding van 150 jaar een einde
gemaakt.
LITERATUUR
JJ. GROLLE Geschiedenis van het Nederlandse bank-

biljet (Bussum 1991).

werden bij Koninklijk besluit van
23 maart 1825 per 26 maart 1825 inge-

trokken. Na intrekking werden de biljetten ongeldig gemaakt door een stempeling en vervolgens opgeslagen op de
zolders van De Nederlandsche Bank.

Daar zouden ze bijna een eeuw blijven.
Pas in de twintigste eeuw zouden de
biljetten ook fysiek vernietigd worden,

toen bleek dat de zolderbalken onder
het gewicht begonnen door te zakken.
In de collectie van De Nederlandsche
Bank werd één exemplaar van de Voorlopige soort voor het nageslacht

bewaard: het allereerste biljet van
f 1.000, gedateerd op 5 april 1814.
Toen de Numismatische verzamelingen
van De Nederlandsche Bank in 2004
met Rijksmuseum Het Koninklijk Pen-

ningkabinet en Het Nederlands Muntmuseum fuseerde tot Geldmuseum, had

deze fusie een interessante hereniging
tot gevolg.
Sinds de eerste helft van de negentiende eeuw was een biljet van de Voorlopige soort met een waarde van f 25
namelijk in het bezit van het Leidse
Penningkabinet. Dit biljet, eveneens

JL. DE JAGER De bank van de gulden, Organisatie en

personeel van de Nederlandsche Bank 1814-1989
(Amsterdam 1989).
PJ. SOETENS / J.J. GROLLE / P. KOEZE Catalogus

van de Nederlandse bankbiljetten 1814-1997’ in:
J. BOLTEN Het Nederlandse bankbiljet 1814-2002
(Amsterdam 1999) 283-398,
Erik van der Kam is onderzoeker waardepapieren
bij het Geldmuseum. Hij verricht onderzoek naar
de ontwikkelingen op het gebied van het papiergeld in Nederland in het algemeen en naar het
verschijnsel staatspapiergeld (muntbiljetten en zilverbons) in het bijzonder.

In de rubriek ‘Berichten uit het
Geldmuseum’ leveren medewerkers
van de afdeling Collecties en Onderzoek van het Geldmuseum om beurten een korte bijdrage over een
onderwerp waar hij of zij mee bezig
is om zo het onderzoek dat verricht

wordt bij het Geldmuseum voor het
voetlicht te brengen. De onderwerpen variëren van nieuwe aanwinsten
tot een kijkje achter de schermen en
van boekbesprekingen tot proefschriftvoorstellen.
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Zilveren Utrechtse varianten
Ontdekkingen in de collecties van het Geldmuseum en
het Centraal Museum
In het vorige nummer van De Beeldenaar

gaf ik een overzicht van gouden
Utrechtse varianten die ik tijdens de
inventarisatie van de Collectie Utrecht
in de verzamelingen van het Geld-

museum (GM) en het Centraal Museum ERIKJ. VAN
Utrecht (CMU) vond. Om het verhaal af FOON
te ronden, volgen nu de zilveren varianten uit deze collecties.

GELDMUSEUM
Dukaton 1749/48.
Door de verbouwing van het museum

was het niet mogelijk een afbeelding
van de munt te maken.
Lit: Delmonte 1031 en Handboek
Provinciale Muntslag Ut 59.
Nederlandse rijksdaalder 1616/13?
Evenals van de dukaton kon ook van
deze munt geen afbeelding worden
gemaakt als gevolg van de verbouwing
van het museum.
Lit: Delmonte 942.

Nederlandse rijksdaalder 1687/83.

Het bezit van een exemplaar met dit
gewijzigd jaartal was bekend. Deze
variant staat vermeld in het Handboek
van de Nederlandse Provinciale Muntslag
1573-1806.
Lit: Delmonte 945.

Dukaat 1669/64.
Door de verbouwing van het museum
was het niet mogelijk een afbeelding
van de munt te maken.

Lit: Delmonte 979 en Handboek Provinciale Muntslag Ut 61.
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Dukaat 1738/37.

3 Gulden 1689/87.

Lit: Delmonte 982 en Handboek Pro-

Lit: Delmonte 1132 en Handboek

vinciale Muntslag Ut 64.

Provinciale Muntslag Ut 68.

Halve dukaat 1669/64.

Gulden 1701/1699,

Lit: Delmonte 1004 en Handboek
Provinciale Muntslag Ut 62.

Deze variant komt niet in publicaties
voor. Wel een variant bekend van een
in 1701 gewijzigde stempel uit 1697.
DE BEELDENAAR 20071
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Lit: Delmonte 1181 en Handboek
Provinciale Muntslag Ut 72.

Duit 1756, zilveren afslag.

Halve gulden 1758/57.

Duit 1757, zilveren afslag.

De Catalogus van het kopergeld, deel 1

nn

van C.GJ. Pannekeet vermeldt onder

Lit: Delmonte 1203 en Handboek

‘Afsl. 47; als duit UTR.18’ zilveren afsla-

Provinciale Muntslag Ut 75.

gen van de duit over de jaren 1739 tot
en met 1755. Met deze twee nieuwe
varianten kan de reeks worden aangevuld tot en met 1757. Het Handboek
van de Nederlandse Provinciale Muntslag
1573-1806 vermeldt de beide jaartallen
wel (Su 20).

Halve gulden 1774/73.

CENTRAAL MUSEUM
Dukaton 1745/4.

Deze variant komt niet in publicaties

voor. Van der Wiel meldt wel een
afslag in goud met een gewijzigd jaartal.
Lit Handboek Provinciale Muntslag
Ut 75.31 en Ut 75.
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Hetbetreft een exemplaar met een
gewijzigd jaartal. Onder het cijfer ‘5’ is

een ‘4’ zichtbaar. Lit: Delmonte 1031
en Handboek Provinciale Muntslag Ut
59.
Dukaton 1742/1.

wapen tussen twee leeuwen. De leeuw

in het wapen heeft een pijlenbundel

vast en een gedeelte van deze leeuw
met pijlen is aan de voorzijde, onder
het paard, waarneembaar.

Lit: Delmonte 1053b en Handboek

Provinciale Muntslag Ut 57.2.
Leeuwendaalder 1616.

Het betreft een exemplaar met een
gewijzigd jaartal. Onder het cijfer ‘2’ is

een “1” zichtbaar. In eenprijslijst Guli

2003, nr. 37) van J. Linders uit Uden is
deze munt, voorzien van klop,
aangeboden in de kwaliteit fraai.
Lit: Delmonte 1031.

Halve dukaton 1660 op vierkant muntplaatje.

Op deze munt ontbreekt het wapen van

Met aan de voorzijde een geharnaste
ruiter naar rechts, springend over
ongekroond wapenschild. Op de keerzijde staat een gekroond Generaliteits-

Utrecht, als muntteken. Van een verge-

lijkbare munt uit 1617 was dit reeds
bekend.

Lit: Delmonte 843 en Handboek Pro-

vinciale Muntslag Ut 36.
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Halve Leeuwendaalder 1645.

geweest. Sporen van het oude jaartal
zijn derhalve goed bewaard gebleven.
Lit: Delmonte 982.

Gulden 1723/21.

‘B’ uit het woord ‘BELG’ vervangen
door deletter ‘P’.

Een afbeelding van deze munt
ontbreekt, vanwege de verminderde
toegankelijkheid van de collectie.
Lit: Volgens Delmonte 1182 en Handboek Provinciale Muntslag Ut 72

Lit: Zie hiervoor ook Del.879 en
Handboek Provinciale Muntslag Ut 40.

Gulden 1764/3.

Het omschrift van deze munt is als

volgt: [wapen] MO . ARG . (.)O . CO NFOE . PELG . TRA —. Hier is de letter

Dukaat 1757/50.

Het gewijzigde jaartal is bij deze munt
nog net zichtbaar vanwege het feit dat

dit exemplaar niet in omloop is

Onder het cijfer ‘# in het jaartal is te
zien dat het stempel destijds aan een
ander jaartal toebehoorde. Het meest

DE BEELDENAAR 20071
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waarschijnlijk lijkt dat men hiervoor
een stempel heeft gebruikt uit 1763.
Het zou echter ook een stempel uit
1762 kunnen zijn.
Lit: Delmonte 1182 en Handboek
Provinciale Muntslag Ut 73.
Halve Roosschelling 1627.
In het omschrift aan de keerzijde heeft
de stempelsnijder een foutje gemaakt.

Hij heeft het volgende aangebracht:

— In plaats van TDA’ had er ‘DIA’ moes
ten staan. Een afbeelding van deze
munt ontbreekt, vanwege de verminderde toegankelijkheid van de collectie
Lit: Zie ook Verkade 112,5 en Hand- :
boek Provinciale Muntslag Ut 81. «

(advertentie)
Op elk gewenst moment in onze voorraadpenningen kijken?
Dat kan op: www.mevius.nl
Keuze uit ruim duizend stuks vanafde 16 tot en met de 21° eeuw.
Ook numismatische literatuur kunt u op onze website vinden.

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen

Tel. 0546 561 322, Fax 0546 561 352, E-mail: info@mevius.nl
Bezoekaan ons kantoor alleen op afspraak.
(advertentie)
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CONCOR - IDA. RES — PARVAE - CRESCV

DRINGEND GEZOCHT !!

Middeleeuws, Provinciaal en beter Koninkrijk
Wij kunnen U momenteel zeer hoge prijzen betalen voor dergelijke munten.
Bij ons betaalt U natuurlijk geen hoge veilingcommissies of hoge taxatiekosten,
zodat U bij ons altijd het beste af bent en de hoogste prijs voor Uw munten krijgt.
Let wel | Wij berekenen nooit kosten en onze taxaties zijn altijd vrijblijvend.
MUNTHANDEL G.HENZEN - POSTBUS 42 — 3958ZT AMERONGEN
TEL.0343-430564 - FAX 0343-430542 - e.mail : henzen.coins(@tiscali.nl
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Gelderse varianten
Nog meer ontdekkingen in de collectie van het Geldmuseum
Als kleine toegift op mijn artikelen over

Nederlandse halve rijksdaalder

Utrechtse varianten in de collecties van
het Geldmuseum en het Centraal

1614/11.

Museum volgen hier ook nog drie Gelderse varianten uit de collectie van het
Geldmuseum.
Gouden dukaat 1598/96.

Lit: Pannekeet GEL 75. #5
Erik van Loonis sinds 1975 verbonden aan de
‘Standard Catalog of World Coins’, uitgegeven
door Krause Publications (lola, Wisc. USA) voor
de gebieden: Nederland; 1600-heden,

Lit: Delmonte 649.

Nederlandse Antillen; 1850-heden, Aruba, Suriname en Nederlands Indië; 1850-1945.

Gouden dukaat 1718/17.

LITERATUUR
D. PURMER / HJ. VAN DER WIEL Handboek van de
Nederlandse provinciale muntslag, 1573-1806 (Den

Haag 2006).
A. DELMONTE De zilveren Benelux, hele - halve -

kwart daalders en noodmunten geslagen in het
gebied van de voormalige noordelijke en zuidelijke Nederlanden (Amsterdam 1967).
ERIK J. VAN LOON Gouden Utrechtse varianten

De Beeldenaar 30 (2006) 257-260.
C.GJ. PANNEKEET http://www.duiten.nl/

Lit.: Delmonte 650.
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ERIK j. VAN
LOON

Our auctions [19 — [20
February L, 2007 in Berlin

February 2-4, 2007: www.worldmoneyfair.ch

CATALOGUE 119: European and German Coins and Medals in Gold and Silver,

including a remarkable serie on Russia. German Gold and Silver Coins since
1871 induding the collection of Theodor Buehrmann.

CATALOGUE 120: Collection Hans-Wilhelm Wiebe: The Medal Art of
Brandenburg — Prussia: A perfect mirror of the dynastic relations and historic
events in Central Europe.

Note our Auctions in Osnabrueck, March 1217
We will sell byauction the first part of the collection Prof. G, Willem de Wit, a
highly tmportant collection of European Middle Age Coins and the remarkable
ancient coin collection of Dr. Adolph Wild wich highlights of the Roman
Coinage. In total rhis auction will offer a vartiety of exceptional objects of all
fields of numismatics.

brhihs: Wibhsla, ide Caee
Aak deur Capitehiern

Interested ín receiving our auction catalogues? Simply contact us by phone
at +49 541962020, by fax at +49 5419620222 or by email at
infol@kuenker.de. We are looking forward to your inquiry!

banit oke me ve mn miek en ve SO dl he wen ne an

&

COUPON
etten catidogues EISTE

Proft from our experience of more than 100
successful auctions — consign your coins and medals!
Call us at +49 541 96 20 20
or send us an email at info(@kuenker.de
Your questions will be answered promptly.
Visit us at www.kuenker.com.

Katte:

Evegshe te astietigns cole bep one

FRITZ RUDOLF KUNKER
MONZENHANDLUNG
GutenbergstraBe 23 « 49076 Osnabrück * Germany
phone +49 (O)5 41-96 20 20 « fax +49 (O)5 41-96 20 222 + email: info@kuenker.de
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Verkenningstocht naar een
penningontwerp
De uitvoering van een penningopdracht
is soms gecompliceerder dan verwacht.
Vanuit de gemeente Assen kwam men
bij mij met het verzoek een penning te
ontwerpen voor hun culturele jaar. Het
thema was ‘ontmoeting’. Daarbij ging
het om diverse ontmoetingen: toerist

met inwoner, buitenwijk met centrum,
theaterartiest met publiek, kunstuitingen
met cultuuruitingen. Het moest een
moderne penning worden die representatief zou zijn voor de verschillende
soorten ontmoetingen, waarbij “werel-

den’ nadertot elkaar komen.
Mijn naam had de gemeente van de
website van de Vereniging voor Penningkunst (VPK), waardoorik ervan uitging
dat mijn VPK-penning De koning en de

vogel (1993) bij de opdrachtgever
bekend was. Voor mij representeerde
die penning helemaal de ontmoeting
van twee werelden. Daardoor dachtik:
hoe nu verder? Hoe overtref of evenaar
ik deze penning die voor mij volledig
de lading dekt? Mijn laatste penning
was op dat moment Judaskus, twee portretten ín een hoek bij elkaar en ook
een ontmoeting. Spontaan dachtik die
twee penningen te verenigen, een vierkante, gespiegelde koning en vogel. De
koning verbeeldt dan de mens die in
aanraking komt met zoiets vluchtigs en
ongrijpbaars als ‘cultuur’. Zijwegen als

optie: een staande penning zonder standaard.
Doordat het ontwerp te weinig ver-

schil gaf in uitdrukking tussen de twee
vlakken, beslootik het portret ruimtelijker te maken, loskomend uit het vlak.
Daartegenover kwam de vogel als tekening in het platte vlak. De twee werelden werden: de één levend op het land,
verbeeld als ruimtelijke vaste vorm, de
ander levend in de lucht als een losse

tekening. De vluchtige vorm van de
lucht, geen vorm, werden openingen
met doorzicht naar een niet gesloten

buitenkant. Omdat lucht de vorm aanneemt van waar het in of tussen zit, liet

ik het vlak dat grenst aan het portret,

het profiel van dat portret volgen. Zo
kwam ik bij de vraag of dit wel ontmoeten kon verbeelden. Eerder kijken
vogel en mens van elkaar weg. Een
werkelijke ontmoeting laat sporen na,
geeft een rimpeling in je bestaan. Net
zoals de wind het strand ontmoet, met

zandribbels en duinen als gevolg, wilde
ik de mens, het portret, als een rimpel
opbouwen,als een opstuwing in het
land. Ondanks de vraag naar een

de wereld van het water en de vissen,

ook een ongrijpbare wereld, haalden
het niet, want Assen ligt midden op het
land. Dan toch maar weer de lucht en
de vogels. Ik wilde een scharnier in het
midden, tussen de twee delen, dan kon

de penning plat liggen, en staan zonder
een standaard. Het budget was
daarvoor niet toereikend. Dus bleef de
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LINDA VERKAAIK

moderne penning, bedacht ik dat vier

kant misschien té modern zou zijn en
maakte ik het ontwerp ook nog in een
ronde vorm, mijns inziens een mindere
versie.

Op het thema ‘rimpel’ ging ik door.
Simpel gezegd, geeft een ontmoeting
een rimpel in je bestaan, dus zou ik
enkel die rimpel kunnen weergeven.
Daardoor ontstonden puur rimpe-

lingen, eerst liggend, daarna staand als
een theatergordijn. De eventuele tekst
wilde ik als ingeponsteletters over het
vlak verdelen. Op deze manier zou het
gordijn de vertaling worden van de
ontmoeting van de wereld ervoor en
erachter. Ik was blij met de vondst,
maar vond het toch niet passen in de
lijn van mijn werk, misschien te weinig
zeggend.

De ochtend dat ik het penningontwerp zou presenteren, zag ik in
mijn kast nog een ander ontwerp staan:
‘Applaus’, een mensenmassa in een stadion. Het juichende en applaudisserende
publiek was teruggebracht tot een paar
armen en handen. Voor mij vertaalde

dat applaus een saamhorigheid, een
verbondenheid, een gemeenschappelijk
oordeel over dat watje gezamenlijk
mooi hebt gevonden en daaraan uiting
gevend. Als dat geen ontmoeten was…

Ik griste het uit de kast en voegde het
bij de andere ontwerpen. De burgemeester had vanuit een meer traditionele
optiek voorkeur voor de ronde versie
met het standaardje. ‘Toen één van de
commissieleden verontwaardigd meldde
dat ze toch een ‘moderne’ penning wilden, viel de keus op de vierkante versie
die uit zichzelf kan staan.
Zo viel de uiteindelijke keuze op
nummer 1. &

DE BEELDENAAR 2007-1
38

Nayjaarsbijeenkomst met een koninklijk tintje
Verslag najaarsvergadering van het genootschap,

7 oktober 2006 te Lelystad
Tijdens de najaarsvergadering deed het

genootschap zijn predikaat koninklijk
eer aan: het had Hare Majesteit behaagd
maar liefst drie leden te benoemen tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Maar er was meer te beleven die eerste
zaterdag van oktober.
Circa 80 leden van het genootschap
hadden zich naar Flevoland begeven.
Locatie van samenkomst was dit keer
het Nieuw Land Erfgoedcentrum te
Lelystad. Dit moderne museum laat
zien dat onze jongste provincie zeker
niet arm aan historie is: zo konden we
van de koffie genieten rond de goed

geconserveerde restanten van een
scheepswrak.
In het erfgoedcentrum komt de
geschiedenis van Flevoland in den

echter rook nog geen lont. Ook de
burgemeester van Lelystad, mevrouw
M. Horselenberg, speelde het spel mee
door de ware reden van haar komst
lang verborgen te houden. Uiteindelijk
Boezelijn, Bert van Beek als Dick Purmer werden koninklijk onderscheiden

voor hun grote verdiensten, zowel binnen als buiten de numismatiek. De vele
vrijwilligerswerkzaamheden werden door

de burgermeester uit de doeken gedaan,
waarna zij overging tot het opspelden
van de versierselen. Aansluitend werd
tezamen metvele familieleden en introducés getoast op de kersverse ridders. Na
defeestelijke borrel was het tijd voor een
goed verzorgde lunch.
De najaarsvergadering stond ook in het

teken van een kennismaking met de

prehistorie, via de middeleeuwse
geschiedenis van de burcht van Kuinre

wereld van de detectorzoekers. In het
museum was een vitrine met vondsten
van enkele enthousiaste detectorzoekers
ingericht. De aanwezigen konden zo
zien wat de bodem zoal voor fraais
heeft prijsgegeven.

drooglegging. Naast een museum herbergt het Nieuw Land Erfgoedcentrum
ook een documentatiecentrum en biedt

PURMER

kwam de aap uit de mouw: zowel Loek

brede aan bod: van de bewoning in de
naar de tijd van de Zuiderzee tot de

MICHIEL

het onderdak aan vele activiteiten, zoals

een architectuurcafé.
Dat het een wel erg bijzondere dag
zou worden was voor de vele aanwezige

leden een goed bewaard geheim. De
korte huishoudelijke vergadering bracht
als eerste verrassing het erelidmaatschap

van Dick Purmer. De oud-voorzitter
was zichtbaar gelukkig met zijn erelid-

maatschap, maar wist toen nog niet wat
er nog verder stond te gebeuren.
Daarna was het tijd voor de voordracht van onze voorzitter Jan van der
Wis. De titel, ‘Groningse beloningspenningen met een luchtje’, was voor
de kleine groep ingewijden een mooi
gevonden woordspeling. Het gehoor
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‘Piepen’ in de middag

In de middag was er aandacht voor
Na de voordrachten en de thee konenkele lezingen over muntvondsten. Jan den de leden het museum bekijken of
Pelsdonk, secretaris van het genootschap zelf hun geluk gaan beproeven. In een
en werkzaam bij het Geldmuseum,
grasveldje achter het museum was een
sprak over het belang van de kennis van groot aantal al dan niet numismatische
herkomst en daarom een goede vondst- voorwerpen verstopt, van centen tot
registratie. Hij illustreerde zijn betoog
spijkers en van speciale penninkjes tot
aan de hand van het registratiesysteem
VOC-duiten. Ervaren ‘detectorpiloten’
NUMIS van het Geldmuseum. Natuurgaven hierbij instructie. Dat het nog
lijk liet hij als voorbeeld daarbij ook
niet mee valt om iets uit de grond te
enkele fraaie geregistreerde munten
halen bleek wel uit het feit dat lang
zien.
niet alle verstopte items weer boven
De zeer ervaren detectorzoeker Mart water kwamen! Uiteindelijk is er met
Hoffmann was daarna aan de beurt. Hij ‘professionals’ en enkele zeer enthousivertelde vol enthousiasme oversoorten aste leden nog lang doorgezocht om
zoekers, de aanpak van veldonderzoek
alle schatten weer te vinden: met als
en bijzondere vondsten die hij zelf had topstuk een niet-verstopte 2-euromunt
gedaan. Ook sprak hij over het belang
die, gezien de verkleuring, al geruime

van samenwerken met de professionele
archeologen en een goede registratie

van de vondsten, bijvoorbeeld in

tijd in de grond had gezeten!
Inmiddels was een kleine groep

leden, waaronder de gedecoreerden, al

NUMIS. De samenwerking tussen detec-

toramateurs en numismaten kan voor
beide partijen voordelen opleveren.

naar een nabij gelegen restaurant

vertrokken waar de bijzondere dag
werd afgesloten met borrel en diner. =

(advertentie)
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Muntmelange
EEN ONBEKENDE MEROVINGISCHE
DENIER
In december 2005 werd in Brussel op

een veiling een denier uit de eerste
helft van de achtste eeuw geveild! Het
veilinghuis noemt het stuk een
geplateerde, eigentijdse vervalsing naar
het voorbeeld van de zogenaamde
deniers met de geometrische figuur van
de ster van David. Het muntje zou volgens zeggen binnen het grensgebied
van België zijn gevonden. Bij nader
inzien blijkt dit type niet eerder
beschreven te zijn en verdient het een

ruimere aandacht onder het numismatisch publiek dan alleen de vermelding
in een veilingcatalogus.

Aan de denier (gewicht 0,82 g) zitten
twee bijzondere aspecten: het type en
de geplateerde uitvoering. Het
munttype Davidsster, waarnaar het veilinghuis verwijst, komt regelmatig aan
de orde in de numismatische literatuur
over Friese zilveren deniers, sceatta's
genoemd, uit de periode van circa 670750. Het meest recent zijn de publica-

ties van Op den Velde? Dit type heeft
aan de voorzijde een hexagonale figuur,
die overeenkomsten vertoont met de
ster van David, met een kruis in het

midden; op de keerzijde staat afgebeeld
een kort of lang kruis met een tot strepen en punten verslechterd omschrift.

De afkomst, aanvankelijk toegewezen

het centrum, zodanig dat een achthoek

THEO NISSEN

(oktogoon) ontstaat; je kunt dus
spreken van een achthoekige ster. De
keerzijde heeft op het eerste gezicht
een lang dubbel kruis met een punt in
het centrum en tussen de benen. Echter nauwkeuriger beschouwd lijkt de
figuur meer op
Ze

Ni
De voorstelling vertoont enige gelijkenis met een denier in bezit van het

Penningkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel.
De tweede opmerkelijke eigenschap
van de munt is dat hij geplateerd is
(Fr. fourré). Een beschadiging aan de
keerzijde laat zien dat de kern van een
ander metaal dan zilver is. Het vóórkomen van geplateerde munten rond 700
ben ik in de literatuur nog niet tegen-

gekomen. Wel bekend is dat in de
Oudheid op ruime schaal munten
geplateerd werden met goud maar
vooral zilver. Sommige gevonden
exemplaren zouden ‘stempelgelijk’ zijn
aan de volwaardige, officiële munten.
Onvoldoende bekend zijn de
achtergronden van dit fenomeen. Was
het valsmunterij, ‘barbaarse’ imitatie of
door nood/gebrek/politiek geboren

officiële muntslag? Waarschijnlijk zullen
alle vormen zich hebben voorgedaan,

aan de omgeving van Herstal (De Cos-

ter e.a.), moet op grond van de vóórkomens in muntvondsten echter eerder
gezocht worden in noordelijker streken.
Van de munt in kwestie ts de figuur op
de voorzijde echter niet zeshoekig,

maar neigt naar de vorm van twee

Merovingische denier,
circa 670-750
(2x ware grootte)

gestapelde vierkanten met een kruis in
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De voorzichtige conclusie is dat je

Merovingische denier,

type ster van David,

kunt spreken van een zelfstandig, tot

heden onbekend type van een Merovingische penning of (Friese, continentale) sceatta. #

afhankelijk van tijd en omstandigheden.* De denier in kwestie levert het
bewijs dat tijdens de Merovingische

periode het gebruik (en productietechniek) blijkbaar is blijven voortbestaan.
De schaal waarop is onbekend. Nieuwe
vondsten zullen opheldering moeten

bieden of hier sprake is van eigentijdse
vervalsingen of van lokale muntemissies
van de een of andere Merovingische
grote in het Austrasisch deel van het
Frankische Rijk. De vondstgegevens
van de denierzijn jammer genoeg te
vaag en onbetrouwbaar vooral te veel
gevolgtrekkingen. De moeilijkheid bij
nieuwe vondsten is dat een goede conservatie van de objecten geen argwaan
wekt; aan de buitenkant valt immers

het gebrek niet te zien tenzij de objecten systematisch en opzettelijk worden

beschadigd voor onderzoek.

NOTEN
1. Jean Elsen et ses Fils sa, Veiling 86
(10 december 2005), nr. 746.
2. _W. OP DEN VELDE / CJ.F. KLAASSEN Sceattas
and Merovingian deniers from Domburg and
Westenschouwen (Middelburg 2004); w. op

DEN VELDE De muntvondst Franeker van
1868 opnieuw bezien faarboek voor Munt- en
Penningkunde 88 (2001) 33-72.
3, _H. VANHOUDT De Merovingische munten in
het penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Een katalogus van de
hedendaagse verzameling Revue Belge de
Numismatique et de sigillograpbie CXXVIH
(1982) 95-194, aldaar 139, pl. X1-124. De
massa is 1,19 g.
4. _huep://esty.ancients.info/imit/ en http://rrimitations.ancients.info/index.html; KOEN DE
WOLF Barbaarse imitaties De Muntklapper 27
Guli 2000) 1-6.
LITERATUUR
PHILIP GRIERSON / MARK BLACKBURN Medieval

European Coinage Ì (Cambridge 1986).

(advertentie)

www.sipiro.nl
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Penningnieuws

ELISABETH VARGA
Van der Hoogt-prijs van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, 2001,

linnen, plexiglas met goud ingelegde
letters en een veer. 120 x 120 mm.
-en telkensals ík even
knikte dat ik het wistDeze penning is gemaakt in opdracht,
bedoeld om uit te reiken als jaarlijkse
onderscheiding. De penning associeert
in dichtgevouwen staat met een inktpot. Het uitgangspunt voor de symbolische inhoud is het gedicht ‘Het kind en

ik’ van Martinus Nijhoff. Inhoud en
foedraal zijn één. Het onderstreept de
daad van het tonen of het openslaan
van een boek. In 2006 is de penning
uitgereikt aan Anton Valens voorzijn
boek Meester van de Hygiëne.
De VPK gaf tot dusverre twee penningen van Varga uit: Constantijn Huygens
Gaarpenning 1996) en Prins Claus (jaarpenning 2003). Meer informatie over

het werk van de beeldhouwster Varga is
te vinden op www.elisabethvarga.nl
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HENK VAN DER

VORST

WALTER VAN DER HORST
(Haarlem, 1961)
The last hotel, 2006, brons, 60 x 80 x 5

mm. (foto's Michel Claus, Amsterdam)
Naar aanleiding van de expositie De
ruimte verbeeld(t) (De Steenlinde Soest,
voorjaar 2006) vervaardigde Walter van

der Horst drie rechthoekige penningen

met als gemeenschappelijke titel The
last hotel. Ze horen tot één van zijn
vaker gebruikte thema’s; eerder maakte
Van der Horst een bronzen reliëf met
dezelfde titel. Het thema is ontleend
aan een gedicht van Jack Kerouac:

“the last hotel

I can see the black wall
I can see

the silhouet on the window
is talking a rhythm
and I dont care
Fm not interested in what he is saying
I'm only interested in the last hotel
Pm only interested in the fact that it's
The last hotel
deep discordant and sweet
the last hotel
ghost in my bed
the ghost 1 bled’

Uit de set van drie koos ik de penning
met aan één zijde doornige rozen. Dit
maakt de penning tot een zeer ontactile
penning (een penning voor een gestraft
mens?), hetgeen nog versterkt wordt
door het bloed dat aan de andere zijde
van de penning lijkt te stromen over
het beeld van een lege kamer met
slechts één venster.
De beeldhouwer van der Horst
volgde zijn opleiding aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
De kern vanzijn werk is vaak het lege
onderwerp. Hij toont niet alleen zijn
affiniteit met de architectuur, maar

ook met het surrealisme. Denk daarbij
aan het vroege werk (de lege pleinen)
van Giorgio de Chirico. Meer informatie over Van der Horst staat op
www.waltervanderhorst.nl.
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FRANK LETTERIE
Le coq du village, 2006, brons, 80 mm,
vrij ontwerp 2006
(foto's Fred Weegenaar)
De ene zijde van deze penning toont

een man omringd door vrouwen; de
andere zijde toont een haan met
kippen. Die zijde toont ook de titel van
de penning, die op beide zijden slaat.
Letterie geeft verder geen toelichting,

maar de spanning tussen de letterlijke
en de figuurlijke betekenis van de tekst
geeft een extra laag aan deze penning.
Ook Frank Letterie is een bekende

naam in VPK kringen. Hij maakte eerder voor de VPK de jaarpenning
Hendrick de Keyser (1965) en De Bot
(1984) als zogenaamde tweede penning.
De hier getoonde penning is qua
uitvoering karakteristiek voor het pen-

ningwerk van Letterie: het modelis
gesneden uit een schijfje gedroogde klei
(net zoals bij De Bot). &
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Boekbespreking

JOHAN C.
ENTERS

Ancient Greek Coinage, CD ROM, ver-

krijgbaar in de verschillende museumwinkels in Italië en Griekenland.
In samenwerking met het Numismatische Museum van Athene (onderdeel
van het grote Nationale Archeologisch
Museum), het Departement van Antiquiteiten te Nicosia (Cyprus) en het
Archeologisch Museum van Agrigento
(Sicilië) heeft de Universiteit van Messina een interessante CD uitgegeven in
het Engels, Italiaans en Grieks. De CD
bevat zes hoofdstukken:
1. Technische achtergronden — waarin
informatie over de verschillende
gebruikte metalen, de mijnen waarin
deze gevonden werden, munttechniek, vervalsingen en munthuizen;

2. Kunst — waarin de verschillende iconografische thema's, de smaak en
mode in de opvolgende periodes,
haarstijl, kleding, sierraden en ornamenten en wapens worden belicht
met nadruk op de artistieke stijlen
(in de Archaïsche, de Klassieke en
de Hellenistische periode). Voorts
de op munten afgebeelde
voorwerpen zoals beelden, muziekinstrumenten, schepen en dergelijke;
3. Economie — waarin de economische
achtergronden van de drie bovengenoemde periodes, openbare financiën,
religieuze banken, tekenen van
waarde, gewichtssystemen en intrinsieke versus fiduciaire waarde aan
bod komen;

4. Religie — waarin over de Dionysische
eredienst, de belangrijkste goden van

oost en west en de oosterse eredienst
in het westen geschreven wordt;
5. Politiek — waarin de alliantie muntslag van Magna Graecia, de verschillende eilandallianties, de uitge-

vende instanties en de politieke
regimes en de verdeling van rijkdom

de revue passeren, en
6. Historie — waarin over de eerste primitieve uitgaven, de geografische verspreiding van munten in de verschillende metalen (goud, zilver, brons en

electrum), de benaming van de munten en numismatiek wordt uitgeweid.
Hiernaast zijn er drie secondaire onderdelen: steden (van Abdera tot Sicilië en
Magna Graecia), heersers (van
Agathocles tot Seleucus I) en tenslotte
musea. Het laatste onderdeel bevat een
opsomming van de munten die zich in

de drie deelnemende musea bevinden.
Tot slot bevat de CD hulpbestanden
met een uitgebreide encyclopedische
woordenlijst en de zoekfunctie die
onder andere toegang geeft tot alle op
de CD beschreven munten (die mooi
vergroot kunnen worden afgebeeld).
Voor verzamelaars van Griekse munten,

die al veel over hun gebied gelezen en
onderzocht hebben, zal deze CD mis-

schien niet zoveel nieuws bevatten,
anders dan een alternatieve aanvulling
op hunbibliotheek. Maar voor hen die
dit verzamelgebied nog niet zo erg
bestudeerd hebben of die willen beginnen met het vergaren van Griekse
munten is deze CD een interessant en
zeer leerzaam hulpmiddel, waarbij vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden. dit interessante onderwerp
benaderd wordt, soms met heel verras-

sende resultaten en bemerkingen.
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Nieuws, aankondigingen en
tentoonstellingen
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Jaarpenning 2007 - Da van Daalen

De jaarpenning heeft als thema ‘Nescio’
(J.H.E Grönloh 1882-1961). Nederlands schrijver van ironisch, veelal autobiografische proza, dat vanwege de zake-

lijke verteltrant aan Elschot doet denken.
Typerend voor Nescio (Lat: Ik weet
niet) is het onconventionele bestaan dat
zijn personages leiden, zich daarmee onttrekkend aan iedere maatschappelijk
norm. Zijn eerste boek, waarin de drie
verhalen: Dichtertje, De uitvreter en
‘Titaantjes zijn opgenomen, verscheen in
1918. Nescio's originaliteit maakt hem

tot een unieke figuur in de Nederlandse
literatuur. De penning is in bewerking.

Ledendag 2007
De vPK-ledendag zal plaatsvinden op
12 mei 2007.

DVD
Tijdens de expositie Over the Edge in
Museum Beelden aan Zee waren opna-

mes te zien van de gelijknamige masterclass. In een fragmentarische weergave
kwamen de deelnemers onder leiding
van Geer Steyn aan het woord in hun
zoektocht naar het randgebied van de
penningkunst. De DvD laat de diepgang
en achterliggende gedachten zien bij
het geëxposeerde werk. Deze DVD is te

bestellen door overmaking van € 7,50
op Postbank 96820 t.n.v. Vereniging
voor Penningkunst te Sleeuwijk onder

vermelding van DvD ‘Over the Edge’
en uw naam en postadres. Het boek
Over the Edge, penningkunst in de 21ste
eeuw (ISBN 90 400 8193 x Uitgeverij
Waanders, Zwolle) kan besteld worden
bij de boekhandel.

KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Voorjaarsvergadering
De voorjaarsvergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde vindt plaats
op 28 april 2007 in s Hertogenbosch.
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NUMISMATISCHE KRINGEN

Geloof & Geluk
In het Bruggemuseum is nog tot
4 februari een tentoonstelling te bezoeken waarin het middeleeuwse pelgrimsteken centraal staat. Aan de hand van
een groot aantal insignes uit zowel
publieke als privé-verzamelingen wordt
het verhaal over deze penningen
verteld. Bij de tentoonstelling is een
uitgebreide catalogus verschenen.

Een numismatische kring is een regionale vereniging waar mensen die geïnteresseerd zijn in kennis van munten,

penningen of bankbiljetten elkaar treffen. Een lijst met adressen en bijeenkomsten is te vinden op www.muntpenningkunde.nl.

TENTOONSTELLINGEN
Goden en godinnen
‘Tot 10 april 2007 is in de Kreissparkasse in Keulen de tentoonstelling
‘Die Götter Roms und der Weg zum

Tot en met 4 februari; di-zo. 9:30-17.
Bruggemuseum-Gruuthuse, Dijver 17, Brugge.
www.geloofengeluk.be

Christentum’ te zien. Aan de hand

van antieke munten wordt de rijkdom
aan goden en godinnen in de Romeinse
wereld getoond. Zoals gebruikelijk is
bij de tentoonstelling een brochure
uitgegeven, die via internet is te
downloaden.

Geldmuseum

De verbouwing en inrichting van het
Geldmuseum in Utrecht nadert zijn
voltooiing. Het museum zal voor het
publiek haar deuren openen op vrijdag
25 mei 2007.
www.geldmuseum.nl #

Tot en met 10 april 2007, ma.-vr. 9-18:30,
za. 10-14, Kreissparkasse Köln am Neumarkt,
Keulen.
www.geldgeschichte.de

(advertentie)
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Munthandel Verschoor
Gespecialiseerdin de betere kwaliteiten van:
Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale en Koninkrijksmunten

1746. MUNTBUSOPENING VAN WEST FRIESLAND TE MEDEMBLIK
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Jeugdzonde

JANJAAP LUIJT

Als verzamelaar van alles wat je verzamelen kunt, heb ook ik me in een ver
verleden beziggehouden met het verzamelen van koninkrijksmunten. Vanwege
mijn leeftijd lagen de munten van Juliana voor de hand. Ik was een jaar of
twaalf, de lagere school net achter de
rug, het voortgezet na de zomer in het
verschiet. Het was vakantie en ik besloot
‘alle’ munten van Juliana bijeen te brengen. Bij de plaatselijke munthandel
kocht ik een aantal pakjes ‘Hartbergers’,
bij de HEMA een ringband en bij de
fotozaak kunststof insteekvellen voor
dia’s. Een officieel Importa-album vond
ik te duur, vandaar.
Binnen drie weken had ik de verzameling al aardig compleet. De centen,
stuivers, dubbeltjes en kwartjes, ze kwamen rap tot me. Guldens en rijksdaalders gingen wat minder snel, maar dat
lag vooral aan mijn beperkte middelen.
De zilveren tientjes kreeg ik cadeau van
mijn grootouders.
Ik miste een paar munten uit het begin
van de jaren vijftig, maar wist uit een
boekje dat er in die jaren geen munten

waren geslagen. Toen de vakantie haar
einde naderde bleek in mijn verzameling
kwartjes het jaartal 1959 nog steeds te
ontbreken. Dat kon ik niet hebben. Ik
raapte al mijn moed bijeen en ging naar
de bank waar mijn ouders zich wekelijks
plachten te melden (voor de jonge lezers:
er was ooit een tijd dat geld niet uit de
muur kwam). De loketbediende ontving
mij allervriendelijkst en nadat ik het
doel van mijn bezoek had uitgelegd,
ging een andere bankmedewerker met
mij aan een tafel zitten om samen alle
in het filiaal aanwezige kwartjes op
jaartal door te nemen.
Anderhalf uur later (en vele honderden
guldens betast hebbende) had ik nog
steeds mijn kwartje 1959 niet. Beteuterd
ging ik naar huis, maar niet voordat ik
bij de bieb in een catalogus de oplage
opzocht van het mij ontbrekende kwartje. In de muntcatalogus was het muntje net zo min te vinden als bij de bank.
Het was nooit geslagen. Had ik maar
geïnvesteerd in een muntcatalogus of
een Importa-album. Dan had ik die
middag gewoon buiten kunnen spelen.

Bij de voorplaat
In 1911 verhuisde Rijksmunt definitief van de
Oudegracht naar het huidige gebouw aan de
Leidseweg te Utrecht. De gebouwen op het oude
terrein moesten wijken voor de bouw van een
nieuw hoofdpostkantoor aan de Neude. Fotograaf
J.J.A. Winsen legde in januari 1919 de afbraak
vast. Op de foto die hij maakte staan de schoorstenen van de ovens nog overeind. Als in april
1919 de fotograaf G.Ch. Smeekes het terrein
fotografeert, zijn ook die schoorstenen geslecht.
(foto’s: particuliere collectie)
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De revolutiejaren 1780 tot 1813 in
Nederland
Een verkenning in penningen en objecten
Arent Pol, in De Beeldenaar 1980-3, en
Marjan Scharloo, in De Beeldenaar
1987-1, schreven twee hoogst interessante artikelen over penningen en daaraan gerelateerde objecten met een prinsgezinde of een patriotse betekenis uit
de periode 1780 tot 1788. Met dit artikel wil ik enkele nog niet besproken
soortgelijke objecten belichten, waarbij
ik de periode heb uitgebreid tot 1813.
In bovengenoemde artikelen geven de
auteurs een uitgebreide toelichting op
de achtergronden en het verloop van
het conflict tot 1787, redenen waarom
ik hier slechts een schetsmatige weergave geef op het gevaar af te worden
afgerekend op oversimplificatie en gemaakte omissies.
In het midden van de achttiende
eeuw kunnen we in de Republiek een
aantal bestuurlijke categorieën onderscheiden. Er was de stadhouder, prins
Willem IV en na 1766 prins Willem V,
met wat adel en overige kliek. Er waren
bestuurders en rijke kooplieden, meestal
omschreven als regenten, die onder
elkaar de macht verdeelden en in het
algemeen – zeker in Westelijk Nederland – weinig ruimte aan de stadhouder
wilden laten. Er was een ruime middenstand en er was opkomende intellectualiteit, immers de Verlichting werd in
die periode geboren. Ook was er nog
de laagste stand, het grauw. Het grauw
was voor Oranje, dus prinsgezind. De
regenten waren van alles, afhankelijk
van waaruit ze hun positie trachtten te
verbeteren of in ieder geval te behouden.
De rest was patriot of republikein of, in
ieder geval na het echec van de vierde
Engelse oorlog, tegen de Prins. Bovendien was die wakker geschud door het
beroemd geworden anonieme pamflet

Aan het volk van Nederland van 1781,
waarvan later bleek dat het was geschreven door Van der Capellen. Tenslotte was er nog een klein kliekje heel
effectieve lieden, dat waren de ambassadeurs van de ons omringende landen;
die hebben tussen de diverse facties
flink lopen stoken en steunen, alles
puur voor hun eigen landsbelang.
De patriotten verkregen na 1782
geleidelijk de overhand, richtten vrijkorpsen op en ontnamen in 1786 de
Prins het commando over het Haags
garnizoen, waarop deze zich terugtrok
op Het Loo. Er werden prinsgezinden
geknecht, er werden ook patriotse stadjes als Elburg en Hattem door het aan
de Prins trouw gebleven leger ingenomen en geplunderd. Er werd officieel
verboden oranje te dragen, in sommige
gevallen werd zelfs verkoop van peen
en goudsbloemen verboden.
De Engelse ambassadeur probeerde
Willem V zover te krijgen dat hij
terugkeerde naar Den Haag. Deze had
daar geen zin in. Zijn vrouw wel. Zij
werd bij Bonrepas nabij Schoonhoven
door de patriotten tegengehouden en
naar Goejanverwellesluis geleid, waar
zij enige tijd moest verblijven en volgens haar en haar gevolg vreselijke
beledigingen onderging. Zij moest
terug en riep de hulp van haar broer,
de Koning van Pruisen, in om die beledigingen te wreken. Frederik had daar
niet direct zin in, want je weet maar
nooit wat de Fransen zouden doen.
Uiteindelijk rukte hij toch met ‘de
Pruisen’ de Republiek binnen en had in
korte tijd de wet verzet. Exit patriotten.
Vervolging en plundering volgden,
maar relatief weinig doodslag. Overigens is het aantal om politieke redenen
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KEES VAN DER
POLS

vermoorde of geëxecuteerde Nederlanders tijdens de hele periode 1780 tot
1813 uiterst gering, zeker gezien de tijd
waarin men leefde en vergeleken met
andere landen. Wellicht was toen ook
al het uitgangspunt ‘doe maar gewoon
dan doe je al gek genoeg’.

Een ‘kapelleken’

1787 tot 1813
Exit patriotten was soms letterlijk.
Velen (bijvoorbeeld ook Betje Wolff en
Aagje Deken en de bekende Rotterdamse patriot Paulus) namen de wijk
naar hun bondgenoot Frankrijk, waar ze
een aantal jaren later in een echte revolutie met ongehoorde moord, doodslag
en executie terecht zouden komen. Hun
lotgevallen zijn uitgebreid beschreven in
Bataven van Joost Rosendaal.
Na eerdere mislukte pogingen
‘bevrijden’ de Fransen onder Pichegru
met wat collaboratie van uitgeweken
patriotten in 1795 de Republiek en
wordt naar analogie van Frankrijk hier
met de ‘fluwelen revolutie’ de Bataafse
Republiek gesticht (Pichegru had zijn
commandanten strikte orders gegeven
erop toe te zien dat excessen zoals
tijdens de Franse revolutie hier zouden
worden vermeden). De Bataafse Republiek had het niet gemakkelijk. Hoewel
de diverse facties zich hier niet zo
onaangenaam gedroegen als destijds in
Frankrijk werd toch ook hier nogal
eens een staatsgreepje uitgevoerd, maar
gelukkig kregen enkele heethoofden
niet de kans om ook hier de guillotine
in gebruik te nemen. Verder was het
economisch slecht gesteld. De koloniën
waren onbereikbaar, de handel overzee
geblokkeerd en Frankrijk, later Napo-

leon zelf, achtte ons rijk, dus moesten
we voor onze vrijheid in goed geld
betalen. Dus niet in het recent uitgevonden ‘papier’.
Ondertussen werd Napoleon het
gekissebis en het traineren van het over
de brug komen zat en benoemde hij in
1806 zijn broer Lodewijk Napoleon tot
Koning van Holland (hij noemde zichzelf door zijn Franse accent ‘Uw
konijn’). Lodewijk vond het hier wel
aangenaam en liep minder aan de
leiband dan Napoleon wilde. Hij werd
daarom in 1810 gedwongen tot abdicatie, waarna Napoleon het Koninkrijk
Holland liet inlijven bij Frankrijk. In
1813 verloor Napoleon van de geallieerden en ontstond het Koninkrijk
der Nederlanden (met België) met de
zoon van prins Willem V als koning
Willem I.
Penningen en objecten tot 1788
In het artikel van Pol onder g, identiek
aan foto’s in het artikel van Scharloo, ten onrechte een draagteken genoemd wordt een zilveren pijpenwroeter besproken waar voor de duimgreep een
schepje met tekst en ‘1786’ dient. Deze
pijpenwroeters komen ook voor met als
duimgreep het hoofdje van Willem V.
Pol toont onder h nog een zilveren
schepje, maar dan als draagteken. Zij
brengen deze prinsgezinde uitingen in
verband met ‘schop’, in die tijden een
begrip en wellicht een scheldnaam voor
een prinsgezinde.
Ook de patriotten hadden symbolen.
De meest gebruikte was naar analogie
van de scheldnaam ‘kezen’ wel de keeshond. Weinig bekend is het ‘kapelleken’, een verwijzing naar Van der
Capellen. Een ‘kapelleken’ was een zilveren draagspeldje voor vrouwelijke
patriotten in de vorm van een vlindertje. Hier is een dergelijk ongeveer 5 cm
lang speldje weergegeven.
Een Leeuwardense zilversmid vervaardigde voor of na 1787 een zware zil-
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veren beugel voor een beugeltas. Een
detail van deze tasbeugel toont de keeshond die daarin is verwerkt. De tas was
kennelijk bedoeld voor een patriotse
Friezin.

Detail van een Friese
zilveren beugeltas met
‘keeshond’

Voor de prinsgezinden was de meest
gebruikte symboliek toch wel het portret van Willem V, al dan niet met zijn
vrouw Wilhelmina. De meeste portretten die bewaard zijn gebleven, zijn van
zilver, soms verguld. Omdat vrijwel
altijd meestertekens en keurmerken op
deze kleine objecten ontbreken is het
tijdstip van vervaardiging niet meer na
te gaan, het zal ongetwijfeld rond 1787
zijn. Kleine aantallen in goud voor zeer
chique prinsgezinden komen voor. Hier
een exemplaar, uitgevoerd in goud op
de manier van de zeventiende eeuwse
plaquettepenningen, namelijk twee
samengevoegde plaatjes: de medaillons
zijn ongeveer 28 mm hoog.

Gouden prinsgezind
draaginsigne met
Willem V en
Wilhelmina

Het volgende voorbeeld toont een bijzonder fraai uitgevoerd exemplaar met
alleen de beeltenis van Willem V, maar
dan achter glas en met zijn borstbeeldje
in medaillon op een nu verschoten,
maar destijds oranje gekleurd, zijden
stukje weefsel.

Gouden draaginsigne
met Willem V

Nu veel zeldzamer dan vroeger is een
tinnen draaginsigne met Willem V.
Ongetwijfeld zijn er vele van geweest,
maar het is hetzelfde als met achttiende- en vroeg negentiende-eeuwse
tasbeugels. Altijd in zilver, soms in
goud, maar hoogst zelden in tin. Waarbij een tinnen tasbeugeltje (tin werd
het armeluiszilver genoemd) vanzelfsprekend snel kapot kan gaan.
Bijzonder van uitvoering is het volgende prinsgezinde draaginsigne, waarvan
in ieder geval met zekerheid kan worden
gezegd dat het uit 1787 of later stamt.
Als in Rotterdam in 1787 de wet is verzet, wordt een erepenning geslagen
voor de ‘rustbewaarders’: een tijdens

Prinsgezind draaginsigne, uitgevoerd in tin
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het patriots bewind gevormd vrijkorps,
verbonden aan de oranjegezinde sociëteit ‘De Eendracht’, dat tijdens de
omwenteling daadwerkelijk aan het
bewaren van de rust had bijgedragen.

Zilveren penning,
VvL 696

Prinsgezind
draaginsigne,
gebaseerd op de zilveren penning VvL 696

Wasmistdoosje met
Willem V, circa 8,5 cm
in doorsnede

Wasmistdraaginsigne
gebaseerd op
VvL 698

Iemand heeft van een exemplaar van
deze penning met twee horlogeglazen
en een strik een fraai draaginsigne laten
maken.
Interessant is het voorkomen van prinsgezinde wasmistdoosjes. Dit zijn ronde
doosjes met vrijwel altijd een koperen
rand en een horlogeglas, waarin op een
stukje fluweel een zilveren allegorie,
soms met tekst, op Willem V is bevestigd. Zij zijn ontstaan rond 1785 en
moeten in groten getale zijn vervaardigd
(nu zijn ze zeer zeldzaam, in totaal ben
ik er drie of vier tegengekomen). Het
bijzondere van een wasmistdoosje is dat
er een kleine hoeveelheid verdunde was
in is aangebracht. Bij lage temperaturen
slaat de was neer op de binnenzijde van
de glazen afdekking en kan de prins
niet meer worden gezien. Bij hogere
temperaturen door bijvoorbeeld handwarmte of beademen verdampt de was
en is de prins zichtbaar. Omdat de
doosjes niet luchtdicht zijn gebleven
werken ze nu niet meer.
In Heusden hadden de patriotten tot
1787 een bijzonder naar bewind gevoerd. Toen de Pruisen en gewapende
boeren de patriotten in 1787 uit Heusden verdreven, werd een zilveren penning geslagen (VvL 698). Volgens de
archieven vijftig stuks. Van een dergelijke penning is met twee horlogeglazen
en een strik een prinsgezind wasmistdraaginsigne vervaardigd. Het functioneert niet meer, maar er zitten nog
kristalletjes was aan de binnenkant op
het glasoppervlak.
Dat dit draaginsigne met wasmist-effect
is vervaardigd kan alleen grappig bedoeld zijn. Immers na het verzetten van

DE BEELDENAAR 2007-2
56

de wet in 1787 was het zichtbaar dragen van prinsgezinde uitingen verplicht
of op zijn minst zeer raadzaam. De verberging als wasmist was niet meer nodig.
Dit pompeuze geval staat in schrille
tegenstelling tot de gegraveerde zilveren patriotse penning (VvL 601), hier
tot draagpenning gemaakt, waarbij de
machtsgreep van de patriotten in Heusden in 1784 werd gevierd.
Op die penning zien we ‘De Vrijheid’
als symbool voor de patriotse gedachte.
Later wordt naast het ‘kapelleken’ en
de ‘keeshond’ vooral burgemeester
Hooft van Amsterdam een icoon.
Scharloo toont een vestzakpenninkje
met Van der Capellen en een Keeshond,
ongetwijfeld een penninkje van vóór
1787. Hier zien we een vestzakpenninkje
met appliques van Hooft en een Keeshond met het jaar 1788. Dit was duidelijk een zichtpenninkje, bedoeld om uit
de vestzak te halen om omzichtig je
politieke kleur te tonen.

Patriots zilveren
draaginsigne van
VvL 601

Zilveren vestzakpenning met Hooft en
Keeshond, 1788.
VvL 675

Het is niet bekend waar deze appliques
zijn gemaakt. We komen ze ook tegen
als horlogesleutel. De buitenzijde is versierd met bloemetjes in email, terwijl het
handvat een kastje is, waarin de twee
besproken appliques zijn verstopt.
Een aanvulling op Scharloo is de penning van een onbekende medailleur op
de beëdiging van het nieuwe regeringsreglement van Utrecht op de Neude in
1786. Zij toont de penning die werd
uitgereikt aan betrokkenen (VvL 639b).
Er is echter ook een exemplaar bedoeld voor de verkoop (VvL 639a),
tenslotte moesten de kosten voor de
uit te reiken penning ergens vandaan
komen. Dat type telt aan de keerzijde
slechts 8 regels tekst. Op het getoonde
exemplaar is deze tekst aangevuld met
‘O: S: / LUYTENANT / A:ABBELEVEN’.
Abbeleven mocht met deze gekochte
penning rondlopen en zich als patriot
manifesteren.

Horlogesleutel met
Hooft en Keeshond
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Kooppenning 1786,
Neude, Utrecht, VvL
639a met gravering

Scharloo toont in haar artikel een penning uit 1781 op de slag aan de
Doggersbank. Schout bij Nacht Zoutman, die de slag verloor of hoogstens
een gelijk spel kon bereiken, wordt ook
een icoon voor de patriotten. Als deel
van een patriottisch insigne is hij mij
niet bekend. Wel komt hij naast de
Keeshond met inscriptie ‘Ik bijt op
mijn tijd’ en Hooft veelvuldig voor op
de specifiek vrouwelijke artikelen als
loddereindoosjes en naaldenkokers.
Verder toont Scharloo een zilveren
draagteken van de patriotten op Hooft.
Een vrijwel gelijk, maar eenvoudiger
exemplaar, heeft op de achterzijde een
gegraveerde tekst. Deze luidt in negen
regels onder een sierkoord ‘dit beeld in
’t hert Geprend, Van Neerlands Waare
Telgen; Is ’t Hooft van Amstel’s-Stad,
en Vader van die Belgen; ’t verraad Ziet
Voor Zich neer, en Knerstand bij dit
Hoofd, De Vrijheid Kust Den Held,
Schoon Van Zijn Rang berooft. 1788
[zonnetje] JB’. In 1788 was de situatie
absoluut nog niet zodanig genormaliseerd of veilig voor de patriotten dat
men met een dergelijk draagteken de
straat op kon. Het was dus voor gebruik in een beperkt gezelschap of de
gravering is van later datum op een
draagteken van voor medio 1787.

Zilveren draagteken op
Hooft met gravering
en 1788

Zilveren penning op de
slag bij Vreeswijk,
Vvl 686

Scharloo noemt ook de slag bij Vreeswijk in mei 1787, waarbij 80 doden vielen in het prinsgezinde leger. De
‘kezen’ wonnen de slag en waren hier
kennelijk zeer effectief, want aan hun
zijde vielen slechts twee doden onder
het vrijkorps. Uiteraard werd ook ter
gelegenheid van dit feit een penning
geslagen. Een van de gesneuvelden was
vaandrig Visscher, Utrechts held.
Het gedicht op een gravure luidt: ‘Dit
is de beeltenis van VISSCHER, Utrechts
Held ! / die strijdend voor StadsRecht, bij Vreeswijk is geveld. / Dat
niemand ’t beeld aanschouw, dan die
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gewillig ’t leeven, / Als ’t Vaderland het
eischt, aan ’t Vaderland durft geeven. /
1787’. Het patriotse bestuur van
Utrecht besloot vaandrig Visscher een
grootse begrafenis te geven en bestelde
daarnaast een indrukwekkend monument. Bovendien werd de gemaakte
buit en de bebloede sjerp van Visscher
in het stadhuis tentoongesteld. Door
het verzetten van de wet een paar
maanden later kwam van het monument niets terecht. De gereed gekomen
delen daarvan hebben vele jaren op de
gemeentewerf gelegen, maar ook na het
opnieuw verzetten van de wet in 1795
kwam van het grafmonument niets
terecht.

De slag bij Vreeswijk
en Visscher, Utrechts
held

Scharloo noemt ook het oproer vanuit
de door water omgeven wijk Kattenburg in Amsterdam. Dit waren de
scheepstimmerlieden, de ‘bijltjes’, die
als fervente oranjeklanten verhaal kwamen halen op het patriotse gemeentebestuur. De schutterij had er heel wat
moeite mee – om de brug naar het
eiland te veroveren werd zelfs geschut
ingezet – maar uiteindelijk werd de rust
weer hersteld. Ook dit kwam op een
penning, die gedateerd is op 30 mei
1787. Toen de wet verzet was, zonden
de ‘bijltjes’ Willem V op 8 maart een
deputatie naar het commando van de
schutterij met het verzoek ‘de eer te
mogen hebben dat aanzienlyk Lighaam
de Krijgsraad van de brave burgery van
deze Stad, op hun Eiland in hunnen
gewoonen omwandeling te mogen
begroeten… Capiteinen zeer gepenetreerd van de gulhartigheid en verknogtheid aan Oranje van deeze lieden,
maakten geen zwarigheid om met Concurrentie van Heeren Collonellen, in
dit vriendelijk verzoek te bewilligen’,
aldus ’s Gravenhaagse Woensdagse Courant
van 12 maart 1788. ’s Avonds 7 maart
ging de Krijgsraad, inclusief enkele
generaals, naar Kattenburg en zeker
met hulp van de hoeveelheid drank, die
in de geïllumineerde tent werd

Zilveren penning op
het herstel der rust in
Amsterdam, VvL 687
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Zilveren draaginsigne
van de naar Frankrijk
uitgeweken patriotten,
VvL 827

Vermoedelijk in Frankrijk vervaardigd zilveren patriottisch insigne.

verzwolgen, werd het een geweldig verbroederingsfeest, terwijl een half jaar
eerder op het commando toch maar
weinig wisselingen waren geweest.
Penningen en objecten na 1788
In het ‘Vervolg van Loon’ wordt een
interessante penning vermeld, die vervaardigd was in Frankrijk en door de
uitgeweken patriotten werd gedragen.
Het hier getoonde zilveren draaginsigne doet duidelijk niet ‘Hollands’
aan. Het is onder meer niet massief,
maar een licht soort ‘doosje’ van
ongeveer 5 mm dik, in Frankrijk was
men niet zo gul met zilver als in de
Republiek altijd gewoonte was geweest. De omteksten luiden: ‘VRYHEID
ONDER DE WETH’ en ‘VRY LEEVEN OF
STERVEN’. Meest opvallend zijn echter
de (Romeinse) fasces en Phrygische
muts.

Een ander zilveren patriottisch draagteken komt waarschijnlijk ook niet uit de
Republiek, maar werd wellicht in België of Frankrijk vervaardigd. We zien
hier keeshond, fasces met waarschijnlijk
de Phrygische muts en niet de Hollandse vrijheidshoed – deze had meestal
een meer horizontale rand – en de Gallische haan. Laurens Schulman dateerde dit draaginsigne destijds op 1792.
De omtekst luidt: ‘IK BEMIN D VRYHYD’.
Het draagteken is niet mooi afgewerkt
en de tekst staat er slordig op, het is
niet zeker waar de ‘D’ moet worden
gedacht, bovendien is de tweede ‘Y’ in
VRYHYD een anomalie. In die tijd zijn
de schrijfwijzen voor ‘Vrijheid’ toch
meestal ‘Vrijheid’ of ‘Vrijheit’. Openlijk
dragen van dit draaginsigne vóór 1795
in de Republiek was niet goed mogelijk. Daarom en met het oog op eerdergenoemde aspecten wordt ook dit
draaginsigne geacht te stammen uit de
kring van de uitgeweken patriotten.
Als op 18 januari 1795 na de inval van
– of bevrijding door – de Fransen
onder Pichegru Willem V naar Engeland vlucht, wordt de volgende dag de
Bataafse Republiek uitgeroepen. De
wet was weer verzet en er was weer
veel nieuws.
De vrijheidsboom werd aangeplant. In
Amsterdam kregen de planters een
draagteken uitgedeeld, bestaande uit
een zilveren schepje aan een zwart – de
republikeinse kleur – lint.
Waar Pol en Scharloo prinsgezinde
schepjes tonen is dit een patriottisch of
naar men wil republikeins schepje.
Verwacht niet dat met het stichten van
de Bataafse Republiek de ‘gelijkheid’
was verankerd, sommigen bleven toch
meer gelijk.
Assignaten
Een ander nieuwtje was dat de Fransen
voor hun betalingen aan Bataafse bakkers, kruideniers en bijvoorbeeld ook
juweliers met de vervloekte assignaten
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wilden betalen en het niet alleen wilden
maar dat ook afdwongen. Het goede
Hollandse geld ging vrijwel algemeen
in de sok en daardoor stokte de muntcirculatie. Hoe haalde de bakker verhaal; hij ging naar zijn vroedschap,
alleen hadden die nu een andere naam,
namelijk de ‘provisionele representanten’.
Uiteindelijk nam in een aantal steden
het bestuur de assignaten in, maar kon
ze door de lamgelegde geldcirculatie
niet in klinkende munt uitbetalen. Ze
gaven daarvoor een ‘recepis’ uit met
zogenaamde uitgestelde betaling door
de Republiek via latere inwisseling
tegen ‘Lands Recepissen’, dat als bankbiljet mocht worden gebruikt. Ziedaar
de oorsprong van het Nederlandse
papiergeld. Een voorbeeld is een recepis van Enkhuizen voor 45 stuiver van
15 mei 1795. Op de achterzijde is
geschreven ‘Dese op ’t middel drank en
franse / wijn in betaaling gegeven /
Enkhuysen den 27 juny 1795 / J R
Gruyters’.
Maar er veranderde meer. Den Haag
gaf bijvoorbeeld nieuwe ‘vroedschapspenningen’ uit. Had vroeger een vroedschapspenning een tegenwaarde van
een halve tot een hele gulden, nu de
zich zo verrijkende regenten vervangen
waren door goede republikeinen kreeg
de ‘gemeenteraadspenning’ een tegenwaarde van zo’n 6 gulden aan zilver.

Het in Amsterdam uitgereikte zilveren
schepje na het planten
van de vrijheidsboom
in 1795

Deze 57 mm metende draagpenning
toont op voor- en keerzijde de fasces en
de vrijheidshoed.
Was het opbouwen van een gemeentebestuur nog niet zo’n zware taak, voor
de landsregering was dat geen sinecure
en de oude Staten-Generaal mochten
een nieuw reglement ontwerpen voor
een te kiezen Nationale Vergadering.
Die verkiezing vond in maart 1796
plaats, reden om een zilveren penning
uit te geven met ‘Maiestas populi’,
zoiets als ‘Volksheerschappij’. Het is
een opvallend sobere penning met een
strakke uitbeelding.
Zagen we al groei bij de Haagse gemeenteraadsdraagpenning, het idee om
iets leuks te doen bij het democratisch
handelen zien we ook opvlammen bij

Voor- en achterzijde
van een recepis van
Enkhuizen
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Gemeenteraadspenning
van Den Haag 1795,
VvL 835A

een in naam zo democratisch instituut
als het Hoogheemraadschap Rijnland.
In 1806, hetzelfde jaar waarin onze eerste koning werd gekroond, werd hier
bedacht dat het toch wel een aardig
idee zou zijn om bij de verkiezing van
Hoogheemraden de ingelanden als
bewijs voor hun toegang tot de stemming een zilveren kiezerspenning te
geven. Een penning was snel ontworpen, in eveneens een opvallend sobere
en strakke uitbeelding. Ook een proefslag in koper was snel gemaakt. Er was
echter een klein probleem. Rijnland zat
even krap en het bleef krap.
En zo kon het gebeuren dat een zilveren kiezerspenning met een andere
opzet van de tekst dan in de proefslag,
pas dertig jaar later na veel aandringen
van de ingelanden eenmalig werd geslagen. Hij werd in die uitvoering alsnog
aan de ingelanden van 1806 uitgereikt.

Zilveren penning op de
eerste Nationale Vergadering, maart 1996,
VvL 837

Bronzen proefslag van
de kiezerspenning Rijnland, 1806

Weinigen zullen zich realiseren dat het
Koninkrijk Holland significant andere
grenzen had dan het huidige Nederland. Limburg hoorde direct bij Frankrijk en Oost-Friesland hoorde bij het
Koninkrijk Holland. Embden was een
belangrijke stad in Oost-Friesland, het
college van ‘veertigmannen’, dus de
vroedschap, was dan ook zeer belangrijk en dat moest blijken uit hun vroedschapspenning, een al eerder uitgegeven penning van 61 gram zilver, ofwel
6 gulden, waar naar behoefte het jaartal
werd ingeslagen. De penning was overigens ontworpen door de bekende
Nederlandse/Hollandse stempelsnijder
B. C. Van Calker. Afgebeeld is de penning voor het jaar 1808, ofwel toen het
college van ‘veertigmannen’ Lodewijk
Napoleon als souverein erkende, althans had te erkennen. Op de penning
zien we echter lustig de Pruisische adelaar met rijksappel en scepter boven de
stad zweven.
Zag het stadsbestuur dat niet of
dachten ze ‘geen mens die dat merkt en
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’t is zonde om een nieuw stempel te
laten snijden’, want Lodewijk Napoleon
zit ver weg en zijn grote broer nog verder.
Een draagpenning die bij mij nog
steeds vragen oproept is een zilveren
‘wasvrouwendraagpenning’, althans in
1979 als zodanig door Schulman omschreven, die uit de periode van het
Koninkrijk Holland is. Wat direct opvalt, is dat als symbool de gekroonde
klimmende leeuw met zwaard en
pijlenbundel is gekozen. Het land telde
in die periode elf departementen zodat
de verwijzing met de ‘7 pijlenbundel’
naar de oude Republiek hier nogal
curieus is. Het omschrift is sterk afgekort en lastig te lezen. Het begint met
L(odewijk) N(apoleon) K(oning), (van)
H(olland). Dan volgt een nieuwe zin
die men voor mij nog niet heeft kunnen beredeneren. De keerzijde met het
8e regiment infanterie, 2e bataljon, 6e
compagnie en daarvan No 7 is eenvoudiger. De penning is goed gebruikt. Op
de foto is het niet zo goed te zien,
maar het cijfer 6 is gegraveerd op een
plaats waar al eerder een cijfer was
gegraveerd en weggedrukt en bij de 7 is
dat meer dan één keer gebeurd. Toen
dit stuk bij Schulman onder de hamer
kwam, was ik nog een actief dienend
militair en kon ik het niet nalaten dit
stuk aan mijn echtgenote te schenken.
Tenslotte deed zij ook voor mij de was
en bovendien waren deze personages in
die tijd meervoudig inzetbaar.

Zilveren kiezerspenning Rijnland, 1806

Vroedschapspenning
van de ‘veertigmannen’
van Embden (Vergelijk
met KPK 3317)

Zilveren wasvrouwendraagpenning van het
Koninkrijk Holland

Tot slot nog een aandenken aan de tijd
van de Inlijving bij Frankrijk. Laat ons
niet denken dat de Nederlanders daar
zo vreselijk op tegen waren, zeker de
‘hogere stand’ zag er veel in, omdat
daardoor ook in één klap de als veel
beter ervaren Franse wetgeving van
kracht werd.
Keizer Napoleon bezoekt in 1810
Amsterdam, dus moet er een erewacht
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Aan korporaal
P. Haverkamp uitgereikte zilveren ‘orde’
als erewacht voor
Napoleon in Amsterdam, 1810

worden gevormd. ‘Caporal’ P. Haverkamp kreeg bij die gelegenheid de
‘orde’ uitgereikt voor zijn deelname aan
die erewacht als ‘GARDE D’ HONNEUR
D’AMSTERDAM 1810’. Veel zilver werd
naar Franse gewoonte niet uitgereikt,
want het insigne is hol met een nogal
dunne wand. Als allerlaatste nog een
opmerking over geld. Enerzijds door de
stilstand in de handel, anderzijds door
het leegroven van Nederland door
Frankrijk was de opgelopen staatschuld
in 1813 enorm, omdat werd gepretendeerd dat alle schulden van de oude
Republiek, de Bataafse Republiek, het
Koninkrijk en de inlijving tot die
schuld zouden moeten worden gerekend. Dat was onmogelijk, maar toch
werd er een echte Hollandse oplossing
gevonden, namelijk met een loterij. In
de 18e eeuw werd vaak een loterij
georganiseerd met prachtige prijzen.
Met een wet van 1814 werd bepaald
dat elk jaar een klein gedeelte van de
oude, achtergestelde, schuld, zou worden omgezet in nieuwe, actuele, staatsschuld. Je moest je melden met het

oude schuldpapier en dan kreeg je een
genummerd kansbiljet voor dat bedrag.
Werd je nummer getrokken, dan kon je
het desbetreffende schuldpapier met
het lootje inleveren en kreeg je vervolgens echte staatsschuld. Dit systeem
werkte ook niet goed, er was teveel
geld tekort dus de wet werd niet meer
gehandhaafd en raakte in het vergeetboek. Koning Willem II heeft aan het
gezeur een krasse wending gegeven en
van de ene op de andere dag bepaald
dat alle achtergestelde schuld kon worden ingeleverd voor actuele staatsschuld tegen beurskoers, die dag 6,8 %.
Kennelijk had men niet meer op
conversie gerekend, dat blijkt ook uit
het feit dat in oude inboedels nog wel
eens schuldpapier van de staatsvormen
vóór de huidige wordt gevonden.
Kees van der Pols is gepensioneerd beroepsmilitair en verzamelt samen met zijn echtgenote
sinds jaren veelal kleine objecten die met de
Nederlandse revoluties worden geassocieerd. Het
betreft met name ‘De Opstand’ in de tweede
helft van de zestiende eeuw en de periode 17801813. Voor Van der Pols zijn de objecten pas
echt interessant als er een verhaal omheen valt te
vertellen; met penningen is dat al gauw het geval.
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Een kansbiljet van
ƒ 1.000 voor de conversie van ‘Uitgestelde’
naar ‘Werkelijke rentegevende’ Schuld
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Problemen bij de toeschrijving van
penningen aan Nicolas Chevalier
Nicolas Chevalier (1661-1720) stamde
uit een protestantse familie te Sedan in
Noord Frankrijk.1 Na enkele reizen
door delen van de Nederlandse Republiek, Duitsland, Engeland en Frankrijk
vestigde hij zich in Amsterdam. Op
12 juni 1685 werd hij daar ingeschreven
in het Poortersboek als ‘koopman’. Pas
veel later noemde hij zichzelf ook
‘médailliste’, vaak in combinatie met de
betiteling ‘marchand libraire’ (boekhandelaar). Hij werd nooit lid van het
Amsterdamse goud- en zilversmidsgilde.
Van de weduwe van de in 1693 overleden Leidse medailleur Jan Smeltzing
kocht Chevalier op 26 april 1696 voor
400 carolusguldens de schroefpers, de
aanwezige penningen en bijna alle stempels. Zij had deze herhaaldelijk in 1694
en 1695 tevergeefs per advertentie aangeboden.2 Chevalier had het aankoopbedrag niet meteen tot zijn beschikking, wat blijkt uit een notariële akte,
opgemaakt door notaris Feyt van
Egmond te Leiden.3 Daarin werd vastgelegd dat Chevalier allerlei zilveren en
gouden voorwerpen en sieraden in
onderpand gaf als garantie dat hij de
koopsom uiterlijk op een bepaalde
datum zou betalen. Er was hem dus
duidelijk veel aan gelegen de apparatuur en het materiaal in zijn bezit te
krijgen, waarmee hij zelf penningen
zou kunnen slaan. Zijn eerste door
hemzelf gesigneerde penning, op de
herovering van Namen, is gedateerd
1695.4 Dit doet vermoeden dat hij nog
niet was opgeleid tot medailleur toen
hij naar Nederland kwam. Anders zou
hij wel eerder begonnen zijn zelf stempels voor penningen te snijden. Tussen
1685 en 1695 moet hij dit vak geleerd
hebben. Iedere verwijzing naar een

leermeester ontbreekt echter tot dusverre.
Na zijn aankoop maakte hij in een
advertentie op 20 september 1696
bekend: ‘Nicolas Chevalier donne avis
aux curieux qu’il a acheté tout le fonds
des médailles, et les coins pour les fraper, de Smeltzingt, graveur de Leyde.
Ceux qui en auront besoin pourront
s’adresser chez lui op de LondenseKay, op de Cingel, bij de Lijnbaanssteeg, in de Curieuse Ruyter, où ils
trouveront toute sorte de médailles de
France, de Suède et d’Allemagne. Il en
fait fraper de nouvelles sur les principaux sujets et evenemens. Le tout avec
privilege. On trouve encore chez lui
toutes sortes d’antiquités et de curiosités, avec un catalogue de toutes les
médailles nouvelles’.5 Hij liet de verzamelaars dus weten dat hij door Smeltzing gemaakte penningen en stempels
had gekocht en dat hij van die stempels
nieuwe afslagen zou laten maken en
verkopen. Het woord ‘laten’ kan opgevat worden als een suggestie dat hij dat
niet zelf deed, maar de bediening van
de schroefpers aan iemand anders overliet. Het lijkt niet waarschijnlijk dat hij
ook het snijden van de stempels naar
een ontwerp van hemzelf aan iemand
anders opdroeg. In dat geval zou een
van zijn tijdgenoten dat toch geweten
moeten hebben en het ergens hebben
vermeld, maar blijkbaar twijfelden die
tijdgenoten er niet aan dat hij zelf de
stempels sneed.
Raadsel van de stempelcombinaties
In het jaar 1695 (of begin 1696) was
zijn eerste door hemzelf gesigneerde
penning tot stand gekomen, spoedig
gevolgd door andere. Maar een groot
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probleem bij de toeschrijving van penningen aan Chevalier is, dat er vaak
penningen voorkomen die zijn ontstaan
uit combinaties van door hem gesigneerde stempels met die van andere
medailleurs. Ook zijn ongesigneerde
voor- of keerzijden van die gesigneerde
stempels daarna dan soms weer gecombineerd met andere gesigneerde of
ongesigneerde exemplaren. Zoals te
verwachten is, blijkt hij vooral stempels
van Smeltzing te hebben gebruikt als
voor- of keerzijde bij door hemzelf
gesneden stempels, maar ook combinaties met die van andere medailleurs
komen voor. Hoe Chevalier daarover
kon beschikken is nog onduidelijk. Het
is natuurlijk ook mogelijk dat een
andere medailleur later stempels van
Chevalier, na diens dood, in zijn bezit
kreeg en gebruikte, en eventueel ook
stempels van andere medailleurs.
Combinaties met stempels gesigneerd door de Nijmeegse medailleur
Jan Boskam komen eveneens veel voor.
Het is niet waarschijnlijk dat Chevalier
door Boskam gemaakte stempels
gekocht zou hebben. Diens sterfdatum
is nog onbekend. Hij wordt voor het
laatst vermeld in 1709 te Nijmegen.6
Tenslotte had Chevalier al genoeg
stempels van Smeltzing om opnieuw te
gebruiken en uit de over hem bekende
gegevens wordt duidelijk dat hij maar
met moeite het hoofd financieel boven
water hield. De meeste van Boskams
stempels zijn in 1829 door het Koninklijk Penningkabinet op de veiling Van
Olden gekocht en daarna overgedragen
aan de Munt te Utrecht.7 Die veilingcatalogus bevatte geen stempels van
Chevalier, die in 1720 was overleden.
Er heeft in 1721 wel een veiling plaatsgevonden van al zijn bezittingen. Deze
werd aangekondigd per advertentie,
waarin zijn schroefpers, stempels en
penningen expliciet, maar niet gespecificeerd, worden genoemd. Het schijnt
dat er toen ook een catalogus is samengesteld.8 Wie zijn stempels toen heeft

aangekocht en eventueel hergebruikt,
en waar zij zijn gebleven is niet bekend,
en evenmin waar Boskams stempels na
diens dood waren en hoe zij bij Van
Olden zijn terechtgekomen. Over Boskam is nooit een gedegen publicatie
verschenen.
Zoals gezegd, draagt de eerste door
Chevalier op de voorzijde met N.C.
gesigneerde penning (met de toevoeging ‘cvm privilegio’), de datum 1695.
Deze vereeuwigt de herovering van
Namen door Willem III in dat jaar. De
voorzijdestempel staat schematisch
afgebeeld op een tekening uit 1696 in
Chevaliers bezoekersboek. Het is een
prachtige penning met een originele
voorstelling op de voorzijde, namelijk
een struisvogel met een sleutel in zijn
snavel. Deze symboliseerde Willem III
als ijzervreter, met de sleutel van de
veroverde stad. Men nam in die tijd aan
dat struisvogels ijzer konden verteren.
Op de keerzijde staat een lange Latijnse
tekst. Deze penning zou een soort
meesterproef geweest kunnen zijn, na
afronding van Chevaliers opleiding. Als
dit gebeurd was voordat hij over een
eigen schroefpers kon beschikken, zou
deze penning geslagen moeten zijn op
de schroefpers van zijn leermeester.
Hawkins kende combinaties (in respectievelijk tin en lood) van een voorzijdestempel door Jan Boskam, met als keerzijden zowel de voorzijde van Chevalier
met de struisvogel, als de keerzijde van
die penning, met tekst. Hij meent dan
ook dat Boskam alle drie de combinaties, ook die met Chevaliers signatuur,
had gemaakt, want hij kon blijkbaar
niet geloven dat Chevalier in staat was
om zo’n mooie penning te maken. Volgens Hawkins kon hij hoogstens het
ontwerp voor de voorzijde met zijn signatuur geleverd hebben. Waarschijnlijk
was ook hij beïnvloed door het ongunstige oordeel over Chevalier van diens
tijdgenoten.9 Het is onwaarschijnlijk
dat Boskam afslagen in tin en lood
geproduceerd zou hebben voor de
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verkoop aan verzamelaars. In de zeventiende eeuw was het normaal dat penningen in zilver of goud werden aangeboden. Tinnen of loden exemplaren
moeten proefslagen zijn of afgietsels.
Chevalier verzamelde voorwerpen uit
de klassieke oudheid, die hij o.a. in Nijmegen verwierf. Hij had dus connecties
in de woonplaats van Boskam.10
Hoewel daarover niets bekend is, is het
niet ondenkbaar dat Boskam zijn leermeester is geweest. Een andere mogelijkheid zou Jan Smeltzing kunnen zijn.
Ook in diens woonplaats Leiden vond
hij Romeinse oudheden voor zijn verzameling. Overigens kan hij ook bij een
Amsterdamse medailleur in de leer zijn
geweest. Na deze eerste penning met
datum 1695 heeft Chevalier nog vele
andere vervaardigd. Zij getuigen van
originaliteit en vakmanschap.

Ook andere slordigheden komen voor,
bijvoorbeeld in de datering van de penningen.
Op de gedeeltelijk in het Frans,
gedeeltelijk in het Nederlands gestelde
titelpagina vermeldt hij onder andere
dat hij ‘alle soorten van Aaloude en
Hedendaagse Gedenk-penningen.
Mineralen, Vremde-zaden en andere
Rarieyten’ verkoopt, en op de laatste
bladzijde: ‘Toutes ces Médailles se trouvent dans le Cabinet de Nicolas Chevalier, Droguiste, woont op ‘t Cingel, op
de Londense kay, by de Lynbaan steeg,
in de curieuse Ruyter, les Curieux qui
en auront besoin pouront s’adresser
chez lui; il continuera à faire imprimer
un Catalogue tous les ans de toutes les

Verkoopcatalogus uit 1696/1697
In 1696 of 1697 gaf Chevalier een
(ongedateerde) verkoopcatalogus uit
met een summiere beschrijving van de
penningen die verzamelaars bij hem
konden kopen. In totaal waren dit 276
penningen, de vroegste daterend uit
1576, tot en met penningen die in 1696
waren uitgekomen, vervaardigd door
verschillende medailleurs. De meeste
penningen die Chevalier in deze catalogus aanbood zijn exemplaren die na
1688 ter ere van Willem III als koning
van Engeland tot stand waren gekomen.
De beschrijvingen bestaan meestal
alleen uit een gehele of gedeeltelijke
weergave van de teksten op voor- en
keerzijde. Alleen op grond van die teksten kunnen de penningen worden
geïdentificeerd. In enkele gevallen
wordt een korte uitleg gegeven over de
aanleiding tot de uitgave van de
penning, altijd in het Frans. Prijzen
staan er niet in. Uit de vele fouten in
de weergave van Latijnse teksten kan
men opmaken dat Chevalier die taal
niet beheerste. Het is typisch het soort
fouten dat een Latinist nooit zou maken.
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Verkoopcatalogus
1696/1697 van Nicolas Chevalier, p. 42

nouvelles Médailles qui se fraperont’.
Overigens is niets terechtgekomen van
zijn voornemen om ieder jaar zo’n verkoopcatalogus uit te geven.11
Gedeeltelijk komt de hier geciteerde
tekst op de titelpagina overeen met die
van zijn advertentie in 1696, na zijn
aankoop van Smeltzings stempels en
schroefpers. Hij zegt hier niet dat hij
zelf begonnen was penningen te vervaardigen, maar aan het eind van zijn
catalogus komen wel vijf door hem
gesigneerde penningen voor. Hij heeft
echter die signatuur alleen bij twee
daarvan weergegeven in zijn summiere
beschrijving, namelijk bij de eerste van
hem bekende penning (herovering van
Namen, 1695, gesigneerd N.C.) en bij
een tot nu toe onbekende penning uit
1696 (gesigneerd met zijn volledige
naam Nicolaus Chevalier), beide met
de toevoeging ‘Cum Privilegio’. Die
tweede is een beloningspenning die
door het Amsterdamse stadsbestuur
werd gegeven aan de gewapende burgers die in dat jaar hadden geholpen
om het zogenaamde begrafenisoproer
te bedwingen. Zijn voor- en keerzijden
zijn heel anders dan die van de vele
versies van dergelijke beloningspenningen die door andere medailleurs werden uitgevoerd naar eenzelfde ontwerp,
met variaties in de voorstellingen en
formaten. Aangezien er geen exemplaar
van bekend is, is het de vraag of Chevaliers versie ook daadwerkelijk is uitgereikt. In zijn verkoopcatalogus staat
rechts onderaan bij de door hem gesigneerde penning uit 1695 een N. Bij die
uit 1696 staat geen letter.
Rechts onderaan bij de penningbeschrijvingen in de verkoopcatalogus van
1696/97 staan namelijk (op een klein
aantal uitzonderingen na) een of twee
letters. De functie hiervan is nu nog
niet duidelijk. Als een verband zou
kunnen worden aangetoond tussen deze
letters en de signaturen op die penningen zou misschien Chevaliers bedrijfsvoering duidelijker worden, bijvoor-

beeld of hij alleen penningen uit zijn
eigen verzameling verkocht, of ook
penningen in consignatie kreeg van
collega’s. De letter N komt het meest
voor, met name bij penningen die vóór
1685, het jaar van zijn vestiging in
Amsterdam, ontstaan zijn. Dit geldt
ook voor enkele penningen waarvan de
naam van de medailleur door hem in
de beschrijving wordt weergegeven.
Ook bij de door hemzelf gesigneerde
penningen (tussen zijn eerste penning
uit 1695 en de sluitdatum van de catalogus 1696/1697) staat de letter N
rechts.
Andere letters zijn AR of A.R.
(25 keer), AM of A.M. (4 keer), B
(18 keer), C (1 keer), D (2 keer), C.D.
(6 keer), G (29 keer), H (4 keer), LV of
L.V.(19 keer), P (3 keer). Vergelijking,
op grond van de summiere beschrijvingen in de verkoopcatalogus, van de bij
deze letters behorende penningen met
de gesigneerde penningen zelf levert
geen eenduidige verklaring op. Bijvoorbeeld, bij de letters AR zou verondersteld kunnen worden dat deze verwijzen naar de medailleur Reinier
Arondeaux. Wanneer echter de acht
penningen met de letters AR uit de
periode 1567 (de vroegste in de catalogus) tot 1685 (Chevaliers vestiging in
Amsterdam) worden onderzocht, blijkt
dat maar één exemplaar door Arondeaux is vervaardigd. Ook bij de andere
letters kan geen vast verband met bepaalde medailleurs worden vastgesteld.
Het blijft moeilijk om er achter te
komen welke penningen zijn ontstaan
uit stempels die Chevalier zelf heeft
gemaakt en welke zijn ontstaan uit
combinaties van stempels van allerlei
andere medailleurs. Het is dan verder
ook nog de vraag, of die combinaties
door Chevalier tot stand zijn gebracht,
of door anderen na zijn dood.
Tot slot volgt hier nog de beschrijving van een zeldzame penning uit
1697, die aan Chevalier is toegeschreven op grond van zijn signatuur op de
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keerzijde, terwijl de voorzijde, door Jan
Smeltzing, ook in andere combinaties
is gebruikt. Deze penning is uitgekomen na de datum van Chevaliers verkoopcatalogus. De problemen die zich
voordoen bij de beschrijving van deze
penning en bij de speurtocht naar eerdere vermeldingen in de literatuur
geven een beeld van de moeilijkheden
die een grondige behandeling van
Chevaliers werk als medailleur met
zich meebrengt.
1697, Willem III als opperbevelhebber van de geallieerde legers
Vz. Buste van Willem III naar rechts,
in harnas, met een sierknoop op de
borst, eromheen een mantel met een
broche op de schouder.
Omschrift: WILHEL. III. D. G. MAG. BRIT.
FRAN. ET. HIB. REX. Onder de buste de
signatuur I.S. (Jan Smeltzing).
Kz. Willem III, op het hoofd een hoed
met een veer, met een veldheersstaf in
de rechterhand op een steigerend paard
dat omkijkt. Op de grond liggen gesneuvelde vijanden. Op de achtergrond
een veldslag.
Omschrift: Een citaat uit de Carmina
van Horatius: SPECTANDVS IN
CERTAMINE MARTIO. Van Loon vertaalt
dit als: ‘Op het toneel van Mars moet
men hem beschouwen’, Hawkins als:
‘Noble in martial encounter’ en Lochner als ‘Ansehnlich auf den Feldern des
Martis’, maar dan had er ‘Spectatus’
moeten staan. In de afsnede:
IMPERATOR EXERCITVM (opperbevelhebber van de legers). Daaronder de signatuur N.C., met aan weerszijden 16–97.
Eronder CVM PRIVIL[egio].
Lit.: VAN LOON IV, 73 (onder 1693,
zonder jaartal op de gravure); LOCHNER
III (1739),12 Vorrede c 1 en VI (1742),
197; J. DIRKS II, 2301 (foutieve referentie naar een zilveren exemplaar in de
veilingcatalogi van de collecties De
Roye en Salm. VAN LOON IV, 73
ontbreekt daar); HAWKINS II, 157, 427,
plaat 105,1; Cat. KPK 1848.

1697, Willem III als
opperbevelhebber van
de geallieerde legers.
Voorzijde door Jan
Smeltzing, keerzijde
door Chevalier

De voorzijdestempel door Jan Smeltzing
is ook bij vier andere penningen gebruikt, namelijk in 1689, ter herinnering aan de kroning van Willem III
tot koning van Engeland, in 1693 bij
twee penningen met betrekking tot
wantrouwen in de vredesonderhandelingen van Lodewijk XIV, alle drie met
ongesigneerde keerzijde, en in 1696 op
de mislukte aanslag op Willem III, hier
gecombineerd met een keerzijde door
Jan Smeltzings neef Martinus Smeltzing.13 De eerste keerzijde van 1689
moet nog door Jan Smeltzing zelf zijn
gemaakt en misschien ook de twee penningen uit zijn sterfjaar 1693. Hawkins
veronderstelt dat de voorzijdestempel
van de penning uit 1689 pas in 1693 is
gemaakt, omdat deze niet vóór dat jaar
bij andere penningen voorkomt. Wat
de vierde uit 1696 betreft, met keerzijde
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door Martinus Smeltzing, in dat jaar
kocht Chevalier Jan Smeltzings stempels van diens weduwe. Het zou mogelijk kunnen zijn dat Martinus Smeltzing
de voorzijdestempel van de eerste penning uit 1689 nog heeft gebruikt tussen
1693 en 1696, maar waarom zou hij of
Jan Smeltzing in 1693 nog eens een
penning op de kroning van Willem III
in 1689 hebben geslagen? In elk geval
kon Chevalier deze stempel in 1697
combineren met de hierboven beschreven door hemzelf gesigneerde keerzijde. Van Loon had het jaartal 1697 op
de keerzijde kennelijk niet opgemerkt,
en meende dat deze penning ongesigneerd was. Hij plaatste deze daarom in
het jaar 1693, mogelijk vanwege het
voorkomen van de voorzijde samen met
de twee bovengenoemde keerzijden uit
dat jaar. Op de gravure van de voor-

1696, Mislukte aanslag op Willem III.
Voorzijde door Jan
Smeltzing, keerzijde
door Martinus Smeltzing

zijde in Van Loon IV, 73, onder 1693,
is de signatuur I.S. weggelaten. Het lettertype en andere details (bijvoorbeeld
de krullen van de pruik) komen op deze
gravure ook niet geheel overeen met
die van de andere twee uit 1693,
hoewel de stempels wel hetzelfde zijn
(althans bij de afbeelding op Hawkins
plaat 104,3 vz. en 105, 1 vz). Over het
algemeen zijn de gravures in Van Loon
zeer nauwkeurig. De afbeeldingen op
de penning zouden zowel op een
gebeurtenis uit 1693 als uit 1697 kunnen slaan, of meer in het algemeen tot
lof van Willem III bedoeld zijn, als de
datum 1697 niet zo duidelijk op de
keerzijde zou staan.
Hawkins kende een koperen exemplaar in het British Museum en een van
lood in het Koninklijk Penningkabinet.
In 1864 kocht het KPK een tinnen
exemplaar. Daarop doelt Hawkins
waarschijnlijk. In penningbeschrijvingen worden tin en lood vaak niet duidelijk onderscheiden. J. Dirks vermeldt
een tinnen exemplaar in de verzameling
[Munnicks] Van Cleeff, geveild in 1861
en twee zilveren in respectievelijk de
collecties De Roye en Salm. Die twee
laatste verwijzingen zijn foutief. De veilingen van deze verzamelingen vonden
plaats in respectievelijk 1863 en 1864.
Een tinnen exemplaar van deze penning
wordt in het verslag van het Koninklijk
Penningkabinet over 1864 genoemd bij
de aanwinsten uit de veiling Salm, maar
in de catalogus van die veiling komt
deze penning niet voor. Het door Dirks
genoemde catalogusnummer 1780 (en
ook nr. 2212 in de veilingcatalogus van
De Roye van Wichen) slaat op een zilveren penning, Van Loon IV, 74, die op
de veiling Salm overigens ook door het
Koninklijk Penningkabinet werd aangekocht.
Het door Dirks genoemde tinnen
exemplaar kwam inderdaad voor in
de catalogus van de collectie van
Dr. G. Munnicks van Cleeff, 18-26 februari 1861, onder nr. 2257. Deze werd
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toen gekocht door De Vries, waarschijnlijk Jeronimo de Vries Jr. (18081880), zoon van de gelijknamige verzamelaar (1776-1853). Het jaarverslag
van het Koninklijk Penningkabinet van
1864 beschrijft de aankoop van deze
penning als volgt: ‘Fraaije groote tinnen, volgens van Loon IV, 73, op de
aanvaarding van het opperbevel door
Prins Willem III in 1693; doch daar
ons stuk in de afsnede duidelijk 1697
heeft, is dezelve op geene bijzondere
gelegenheid, maar slechts in het algemeen op het veldheerstalent des
Prinsen vervaardigd.’. J. Dirks II, 230l
voegt aan dit citaat toe ‘door den
pluimstrijker [= een kruiperige persoon]
N. Chevalier ....(cum privilegio nog
wel) vervaardigd op speculatie’. Hieruit
blijkt weer het steeds van vorige
auteurs overgeschreven vooroordeel
tegen Chevalier.14
Maar, zoals hierboven aangetoond,
het Koninklijk Penningkabinet kan de
tinnen penning niet op de veiling Salm
in 1864 hebben gekocht. De herkomst
ervan blijft vooralsnog een raadsel.
Helaas heb ik niet meer de gelegenheid om verder onderzoek te doen naar
de opleiding en bedrijfsvoering van
Nicolas Chevalier, en naar de lotgevallen van zijn stempels en die van andere
medailleurs die voorkomen in combinatie met de zijne. Vergelijking van de
ongesigneerde voor- of keerzijden,
behorend bij door Chevalier gesigneerde stempels, met die van weer andere
combinaties, is het meest tijdrovend.
Gelukkig hebben Hawkins en zijn editors al veel voorwerk verricht. Dit heeft
zijn neerslag gevonden in de tekst en
de fotografische illustraties van hun
Medallic Illustrations of the History of
Great Britain and Ireland. Dit standaardwerk bevat de beschrijving van de
meeste penningen die zijn toegeschreven aan Chevalier, maar er valt nog
veel te preciseren en aan toe te voegen.
Bestudering van de zeldzame kleine
pamfletten en catalogi die Chevalier

heeft geschreven zou ook lonend kunnen zijn. Een aantal hiervan bevindt
zich in de Koninklijke Bibliotheek en
het Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag, en in het Utrechts
Archief. Heel belangrijk is ook de catalogus van de veiling van zijn bezittingen
in 1721 in de Herzog Anton Ulrich
Bibliothek te Wolfenbüttel. Misschien
zijn ook nog gegevens over Chevalier te
vinden in de gemeentelijke archieven
van Amsterdam, Leiden en Nijmegen.
Afscheid
Nu het nieuwe Geldmuseum, voortgekomen uit een fusie van Rijksmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet, het
Nederlands Muntmuseum en de numismatische collectie van De Nederlandsche Bank, naar Utrecht verhuist, is
voor mij het ogenblik gekomen om
definitief afscheid te nemen als auteur
van numismatische artikelen.
In drie nummers van De Beeldenaar heb
ik verschillende aspecten uit het leven
en werk van de medailleur Nicolas
Chevalier behandeld. Vreemd genoeg is
er nooit eerder een grondige studie
verschenen van zijn leven en van de
penningen die hij heeft gemaakt. Waarschijnlijk is een van de redenen daarvoor dat hij, hoogstwaarschijnlijk ten
onrechte, door zijn tijdgenoten als persoon en medailleur vaak ongunstig
werd beoordeeld, een oordeel dat klakkeloos werd overgenomen door latere
auteurs. Bovendien levert een studie
van de aan hem toegeschreven penningen ongewoon veel problemen en raadsels op. Voor- of keerzijden van door
hem op één zijde gesigneerde penningen komen namelijk vaak voor in combinatie met voor- of keerzijdestempels
van andere medailleurs, die op hun
beurt soms ook weer met stempels van
anderen zijn gecombineerd. Het zal
dan ook veel tijd kosten om stempelgelijkheid vast te stellen door die penningen of afbeeldingen daarvan, met elkaar
te vergelijken en om een verklaring te
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vinden voor deze combinaties. In
verband met de voorbereidingen op de
verhuizing van het Geldmuseum naar
Utrecht is dit onderzoek tijdelijk niet
mogelijk. Ook zal in verschillende
archieven en bibliotheken nog onderzoek gedaan moeten worden.
In dit laatste artikel heb ik geprobeerd
duidelijk te maken wat de problemen
met betrekking tot een dergelijke studie
zijn, in de hoop dat iemand anders de
uitdaging zal oppakken en ze oplost.

11.

VAN KERKWIJK 1928, 17; BERGVELT
MAKER 1992 (tekstdeel), 345-346.

/

KISTE-

12. In zijn Vorrede van deel III wijdt Lochner
21 bladzijden aan Smeltzing en zijn penningen. Zonder iets te zeggen over de aankoop
van Smeltzings stempels door Chevalier trekt
Lochner de juiste conclusies uit de combinatie van stempels van beide medailleurs op
sommige penningen. In deel IV beschrijft hij
deze penning uit 1697 en de historische
achtergrond.
13. Respectievelijk HAWKINS I, 670, 41; HAWKINS
II, 90, 310; HAWKINS II 152, 415.
14. VAN DER MEER 2004, 244-246.
LITERATUUR

NOTEN
1. VAN DER MEER 2004, 2005 en 2006.
2. VOET 1909, 145-146; VAN KERKWIJK, Aantekeningen.
3. Gemeentearchief Leiden, 1694-1697, nr. 1374,
fol. 109.
4. De herovering van Namen vond plaats op
22 augustus 1695 (OS). Het is mogelijk dat
Chevalier deze penning pas in 1696 heeft
gemaakt na de aankoop van de schroefpers in
april 1696.
5. VAN EEGHEN 1965, 73.
6. Catalogus Gelders Zilver 122, nr. 120. Ten
onrechte wordt gemeld dat Boskam de laatste
jaren van zijn leven in Berlijn leefde. Zie
BAHRFELDT II, 161-162, waar hij genoemd
wordt als een van de leveranciers van penningen aan het Berlijnse hof, zonder in Berlijn
te zijn aangesteld. Het vlakbij Nijmegen
gelegen hertogdom Kleef was onder bestuur
van de koning van Pruisen.
7. Veilingcatalogus 17 juni 1829, van de stempelcollectie van R. van Olden (B. Scheurleer,
’s-Gravenhage); DE VRIES EN DE JONGE II, 27;
Van Kerkwijk 1917, 3-4. Onder de in die veiling aangekochte stempels bevond zich ook
een aantal stempels van de Engelse medailleur George Bover (overleden 1689/90). Uit
niets blijkt dat ze in het bezit zijn geweest
van Chevalier of Boskam.
8. Veilingcatalogus Nicolas Chevalier. Enig
bekend exemplaar in de Herzog Anton Ulrich
Bibliothek te Wolfenbüttel, volgens BERGVELT
/ KISTEMAKER, tekstdeel 1992, p. 342.
9. VAN DER MEER 2004, 244-246.
10. DE VRIES EN DE JONGE II, 203. In Chevaliers
verkoopcatalogus uit 1696/97 biedt hij een
penning aan op de dood van koningin Mary
in 1695 van de Nijmeegse zilversmid en
medailleur W. Roukens. Over Roukens is
weinig bekend (zie Gelders Zilver 1955, 112,
nr. 121) Van deze penning (de enige die van
Roukens bekend is) bestaan exemplaren in
zilver en tin. De stempels werden in 1829
aangekocht op de veiling Van Olden, tegelijkertijd met die van Roukens’ stadgenoot Jan
Boskam.

Catalogus Nicolas Chevalier , 2 april 1721, Catalogue d’une grande chambre de raretez (Amsterdam
1721).
Catalogus G. Munnicks van Cleeff 18-26 februari
1861 (G. Theod. Bom, Amsterdam)
Catalogus van Olden II, Catalogus eener zeer Fraaije
verzameling van Boeken, Prentwerken, Atlassen en
Kaarten, (...) als mede eene verzameling van Instrumenten en Rariteiten waar onder eenige Oudheden,
Munten en Gedenkpenningen, benevens Stempels van
Gedenkpenningen enz.. nagelaten door wijlen den
Weledel geboren Heere Mr. R. van Olden, (...) laatstelijk Raad en Generaal-Meester van ’s Rijks Munt,
waarvan de publieke verkooping gehouden zal worden
den 17 Junij 1829 (...) (B. Scheurleer, ’s-Gravenhage).
Catalogus A.J.B. de Roye [van Wichen], 23 november
1863 (G. Theod. Bom, Amsterdam)
Catalogus H. Salm, 25 januari 1864 en volgende
dagen (G. Theod. Bom, Amsterdam).
Gelders Zilver (Arnhem 1955).
E. BERGVELT

/ R. KISTEMAKER (red.) De wereld
binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenkabinetten, 1585-1735 (Zwolle 1992).
E. BAHRFELDT

Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg II (Danzig 1904).

N. CHEVALIER

Catalogue des medailles qui se trouvent dans le cabinet de Nicolas Chevalier à Amsterdam [1696].

J. DIRKS

Penningkundig Repertorium II De
Navorscher 1883-1890.

H.J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIE / A.O. VAN
KERKWIJK Catalogus der Nederlandsche en op

Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen,
Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en
Gesneden Steenen, I en II (’s-Gravenhage 1903 /
1906).

DE BEELDENAAR 2007-2
72

I.H. VAN EEGHEN De Amsterdamse boekhandel
1680-1725 III (Amsterdam 1965).

G. VAN LOON Beschryving der Nederlandsche historipenningen I-IV (‘s-Gravenhage 1723-1731).

E. HAWKINS

G. VAN DER MEER

(ed by A.W. FRANKS / H.A. GRUEBER)
Medallic Illustrations of the History of Great Britain
and Ireland (London 1885 / London 1904-1911).

Nicolas Chevalier, een veelzijdige medailleur De Beeldenaar 28 (2004) 242-248.

G. VAN DER MEER
A.O. VAN KERKWIJK

Aantekeningen van A.O. van
Kerkwijk (manuscript Geldmuseum, Utrecht).

Vijf portretten van Nicolas
Chevalier De Beeldenaar 29 (2005) 147-156.

A.O. VAN KERKWIJK

G. VAN DER MEER

Penningen met chronologische
lijsten door Nicolas Chevalier De Beeldenaar 30
(2006) 75-83.

A.O. VAN KERKWIJK

E. VOET Advertentiën uit de Oprechte Haerlemse
Courant Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 17
(1909) 135-146.

Catalogus der verzameling van
penningstempels aan ’s Rijks Munt te Utrecht
(Utrecht 1917).
Munt- en Penningverzamelaars hier te lande tot 1890 Jaarboek voor Munten Penningkunde 15 (1928).

J. DE VRIES
J.H. LOCHNER

Sammlung Merkwürdiger Medaillen
III / VI (Nürnberg 1739, 1742).

/ J.C. DE JONGE Nederlandsche gedenkpenningen verklaard (’s-Gravenhage / Amsterdam
1829 en 1837).

(advertentie)

DE BEELDENAAR 2007-2
73

De goden van Rome
Thematentoonstelling bij de Kreissparkasse in Keulen
L.M.J. BOEGHEIM

De Kreissparkasse verraste belangstellende verzamelaars eind oktober 2006
met een nieuwe thematentoonstelling
onder de titel ‘Die Götter Roms und
der Weg zum Christentum’. De nieuwe
tentoonstelling geeft in circa 200 antieke
munten een vrijwel compleet overzicht
van de Romeinse godenwereld. Uitgaande van de twaalf voornaamste
Griekse goden komt men tot de
Romeinse pendant, die als voorloper
van het christendom kan worden
gezien.
Er waren oorspronkelijk acht ‘hoofdgoden’ die onder opperheerschappij van
Zeus op de Griekse Olympus troonden.
Deze acht werden door de Romeinen
overgenomen. Als beschermer van de
staat en begeleiders van de machthebbers werden ze geregeld op munten
afgebeeld. Uit deze talrijke munten
wordt in Keulen een schitterende selectie getoond. Vooral verzamelaars van
antieke munten kan ik - ondanks de

strikte beperking tot één enkel thema een bezoek zeer zeker aanbevelen.
Temeer daar in ons land in de afgelopen vier jaar nagenoeg geen numismatische tentoonstelling heeft plaatsgevonden.
Zoals voor elke thematentoonstelling
wordt ook thans een begeleidende brochure van 32 pagina’s uitgegeven. Deze
brochure is verlucht met circa 180
afbeeldingen van munten waarop de
goden zijn afgebeeld, terwijl op de achterzijde bovendien twaalf munten voorkomen, die de woningen van de goden
tonen. Deze gratis brochure, samengesteld door de heer Rainer Pudill, kan
zondermeer dienen als leerboek bij het
geschiedenis- of godsdienstonderwijs.
Via internet is deze brochure gratis te
downloaden.
Tot en met 27 april 2007, ma.-vr. 9-18:30,
za. 10-14. Kreissparkasse Köln am Neumarkt,
Keulen.
www.geldgeschichte.de

(advertentie)
Op elk gewenst moment in onze voorraad penningen kijken?
Dat kan op: www.mevius.nl
Keuze uit ruim duizend stuks vanaf de 16e tot en met de 21e eeuw.
Ook numismatische literatuur kunt u op onze website vinden.

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen
Tel. 0546 561 322, Fax 0546 561 352, E-mail: info@mevius.nl
Bezoek aan ons kantoor alleen op afspraak.
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Opening van het Geldmuseum
aanstaande
Nog maar een paar nachtjes slapen
Sinds 2004 is Nederland een museum
rijker: het Geldmuseum. Het Geldmuseum is opgericht door de Nederlandsche Bank, het Ministerie van Financiën,
de Koninklijke Nederlandse Munt en
het ministerie van O, C en W. Het
museum is het resultaat van de bundeling van collecties en kennis van drie
organisaties: Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet in Leiden,
Het Nederlands Muntmuseum in
Utrecht en de afdeling Numismatiek
van de Nederlandsche Bank, en wil
bezoekers van ‘jong tot oud’ op een
prikkelende manier de wereld van het
geld laten ontdekken.
De verbouwing van het muntgebouw
waarin het museum gevestigd zal zijn,
ligt op schema. Tussen kerst en oudejaarsdag zijn de vloeren gestort en
begin januari 2007 is het pand opgele-

verd en kon de inrichting van het
museum beginnen. Op 1 april start de
testperiode. Tijdens deze periode worden groepen uitgenodigd om het
museum te testen, zodat voor de officiële opening op 24 mei 2007 de eventuele aanpassingen gemaakt kunnen worden aan het museum dat 60.000
bezoekers per jaar verwacht te ontvangen.
Het Geldmuseum, in het door rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen
muntgebouw in Utrecht, zal geen zalen
vol munten, penningen en waardepapieren tonen, maar meer op een ‘science center’ lijken. Het vertelt over en
stelt vragen bij de rol van geld in het
leven van mensen. Iedereen gebruikt
geld. Maar wat is geld en waarom vertrouwen wij het? Wat doen mensen
met geld en wat doet geld met mensen?

JANJAAP LUIJT

Het muntgebouw na de
oplevering
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Hoe wordt geld gemaakt en gedistribueerd? En hoe zagen de antwoorden
op deze vragen er in het verleden uit?
Waarom accepteren wij de rol van geld
zo vanzelfsprekend? Aan de hand van
objecten, computers, spel, filmpjes en
activiteiten gaat de vaste presentatie in
op deze vragen.
De vaste presentatie ontrolt zich in
de Galleria, het Panorama, het Muntkabinet en het Eurokabinet. Uniek is
de plek van waaruit de bezoeker een
blik kan werpen in de fabriekshal waar
de euromunten worden geslagen. In de
originele, monumentale bibliotheekruimte van het muntgebouw op de eerste verdieping bevinden zich bijzondere
schilderijen met afbeeldingen van de
muntproductie rond 1900. Het toetje
voor de liefhebber van numismatiek is
te zien in het voorportaal van de Stijlkamer: kleine exposities met een keuze
uit de grote collectie munten, muntgewichten, muntstempels, gesneden stenen,
Nederlands en buitenlands papiergeld,
penningen, antieke Thaise betaalmiddelen en vele andere voorwerpen.
Tijdelijke tentoonstellingen
Van zakgeld tot wereldwijde handelsnetwerken: op het podium voor tijdelijke
tentoonstellingen is geen onderwerp
taboe, zolang het maar een aspect van
complexe economische processen
belicht. Het museum opent met een
knipoog. ‘Kunst van Geld’ (werktitel)
toont circa 1000 op bankbiljetten gebaseerde werken van onder anderen Keith
Haring, Jan Cremer, Ben Vautier en
Herman Brood. In ‘Geld voor later’
(werktitel, 2007) staat de vraag centraal
waarom mensen het denken over pensioen niet leuk vinden. Via interactieve
presentatie- en werkvormen ontdekt de
bezoeker hoe hij tot keuzes komt. ‘Geld
en je leven’ (2008), een reizende tentoonstelling, richt zich op jongeren. Aan
de hand van een MTV-achtige clip leven
zij zich in in verschillende hoofdpersonen en bedenken een oplossing voor

hun geldproblemen. Voor de tentoonstelling ‘De schat van Lombok’ (werktitel, 2008) werkt het museum samen
met de bewoners van de multiculturele
Utrechtse wijk Lombok. Met foto’s, spellen, verhalen en geldvoorwerpen uit
heden en verleden verkennen de bewoners hun geldcultuur en leggen die vast.
Informatiecentrum
In het informatiecentrum op de eerste
verdieping (bibliotheek, studiezaal en
spreekkamer) kan de boekencollectie
van het museum bestudeerd worden.
Op een spreekuur geven de onderzoekers van het museum antwoord op vragen over munten. Het Geldmuseum
wil het podium zijn voor discussies en
andere activiteiten over actuele onderwerpen die met geldbeleving te maken
hebben. Daarom lardeert het museum
zijn tijdelijke tentoonstellingen met
lezingen, symposia, publicaties en
workshops. Daarnaast werkt het samen
met organisaties, zoals het NIBUD, het
Internationale Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG), het Nederlands
Economisch-Historisch Archief (NEHA),
de archieven van grote banken en
financiële organisaties, universiteiten en
hogescholen en de wetenschappelijke
en financiële pers. Uiteraard beheert,
behoudt, registreert, ontsluit en onderzoekt het Geldmuseum ook het numismatisch cultureel erfgoed van
Nederland.
Vrijwilligers gezocht
Op dit moment is het Geldmuseum
op zoek naar vrijwilligers die
groepen door het museum willen
rondleiden. Wilt u als gastheer of
-vrouw bezoekers een aangename en
leerzame dag bezorgen? Dan kunt u
zich aanmelden bij Renate Kuijl,
tel. (06) 43725198 of
rkuijl@geldmuseum.nl. Nadere
informatie vindt u op
www.geldmuseum.nl.
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Met de tranen in mijn ogen
Een reactie op ‘Over the Edge’
Als reactie op ‘Wie volgt’ van Lucie
Nijland in De Beeldenaar 2006-6 en op
‘Over de rand’ van Hans de Koning in
De Beeldenaar 2006-3 mijn mening.
Ook voor mij betekende de titel van de
expo letterlijk: over de rand. Maar dan
wel in positieve zin: over de rand van
een wieg; het voor het eerst over de
rand kijken van een nieuw onbevangen
mens, een nieuwe manier van kijken.
Dat was wat de tentoonstelling mij
absoluut bood: alle normen, alle regels,
alle voorwaarden weg en een hele
nieuwe andere manier van het benaderen van het onderwerp.
Dat een beslist zeer traditionele vereniging als de VPK zoiets organiseert,
sloeg bij mij in als een bom of om de
woorden van een Amerikaans schrijver
te citeren: ‘extremely loud, incredibly
close’. Tot vandaag kan ik die emotie
niet verklaren. Ik heb staan janken bij
de zo onconventionele manier van denken, van maken en openstaan naar dit
stoffige medium toe. Wat was dat een
mooie ervaring.
Hoe mensen kwetsbaar dorsten te zijn
en hun ‘drive’ wisten te vertalen in een
zoektocht en steeds weer open konden
staan voor ‘het moet toch weer anders’.
Ik ervoer dit als een ongeëvenaard verschijnsel, iets wat ik nog niet eerder zo
vrij en nieuw vertaald heb zien worden.
Het was een absoluut ontmoeten van
een VPK, dat ik nimmer voor mogelijk
had gehouden en toch georganiseerd
door diezelfde VPK.
Maar natuurlijk heb ik ook de
confrontatie naar mijn eigen invulling:
Wat is voor mij een penning? Ik ben
het redelijk eens met Geer Steyn: een
penning is een gebaar. Maar daarom
treft mij zo, wat ik als nieuwe trend

ervaar bij de VPK en ook bij de expositie Over the Edge zag: verpakkingen.
Steeds meer aandacht gaat uit naar ‘het
gedoe’ waar die penning uiteindelijk in
ligt of zelfs onderdeel van wordt. Laatst
kreeg ik van iemand een penning.
Gewoon zo uit de hand; een gebaar.
Dat is nog steeds waar voor mij een
penning aan moet voldoen. Ontstaan
vanuit een munt, klein, in je broekzak,
handelswaar, met een kenmerk (tekst).
Voor mij zijn dat beginselen van een
penning; uit de hand, in de hand. Dus
geen verpakking. En ook niet groter
dan dat die hand kan omvatten. En een
ding dat een verbonden voor-, achteren zijkant heeft. Dat je dus ook in de
hand kunt nemen en draaien en
omdraaien.
Voorbeelden
Voor mij valt als eerste af de penning
van Henneman. Die is te groot en bij
het omdraaien valt er van alles uit. Dat
is een kinderpuzzel, maar geen penning.
En om bij mijzelf te blijven: een penning moet in wezen niet staan. Hij ligt
in de hand en daar zit voor mij het
onderscheid tussen een beeld en een
penning. Een beeld staat, een penning
ligt. Ik maak staande penningen om aan
het standaardje te ontkomen. Dat zijn
dus eigenlijk geen penningen.
De reispenning van Willem Noyons is
absoluut een penning, in mijn ogen. En
ik moet toegeven, dat vanuit mijn eigen
normen uiteindelijk het ‘dingetje’ Uitdijend Heelal, waar ik in eerste instantie
ook tegen in het verweer kwam een
echte penning is. Klein, in de hand,
kenmerk (tekst) en verbonden en
omdraaibaar. Een punt waarom ik die
penning toch minder waardeer dan
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alles van Over the Edge: voor mij is hij
vooral bedacht vanuit een esthetisch
oogpunt, het materiaal en de vormgeving.
Een gebaar is voor mij ook een
beweging: bewogen, iets wat raakt, wat
ontroert. En zo maken al deze voor mij
belangrijke punten, dat ik steeds weer
heen en weer word geslingerd tussen
de verschillende mogelijkheden en
steeds weer word teruggeworpen op dat
ene punt waar ik weer niet in ben
geslaagd.

Ze maken het terrein van de penning
niet grenzeloos, maar de pogingen om
tot die ene goede penning te komen
eindeloos. Die pogingen, de eindeloze
open zoektocht, daar werd voor mij tijdens de expositie en in het boek door
zes mensen een tipje van de sluier
opgelicht. Daarom was Over the Edge
voor mij zo’n vreselijk groot goed.
Linda Verkaaik is beeldhouwster en ontwerpt
regelmatig penningen. In het vorige nummer van
De Beeldenaar stond werk van haar afgebeeld.

(advertentie)
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Een verrassende nieuwe geboortepenning van Pier van Leest
In 2004 realiseerde Pier van Leest uit
Lage Zwaluwe een geboortepenning
voor Emma van der Liet waarvoor hij
tijdens de IVe International Biennal of
Contemporary Medals in het Portugese
Seixal een eervolle vermelding ontving.
Deze penning werd genoemd in De
Beeldenaar 2005-4 en stond op de cover
van De Beeldenaar 2006-3.
Op 22 maart 2006 werd Jasper, het
broertje van Emma geboren. Pier van
Leest kreeg opnieuw een volledig vrije
opdracht om voor deze gelegenheid
een penning te maken. Vanwege de
brede waardering die de Emmapenning
heeft gekregen, zeker geen eenvoudige
opgave om daar een nieuwe penning
naast te maken, waarbij zowel de verschillen als de relatie tot uitdrukking
komen.
Uit de voorstudies blijkt hoe Pier
daarnaar gezocht heeft. Gekozen is om
de hoofdvorm deze keer niet rond te
maken, maar om een meer stoer en
mannelijk karakter aan de penning te
geven. Driehoek en vierkant werden
afgetast waarbij de relatie met de tekstzijde steeds werd betrokken.
Bij alle varianten van de beeldzijde
was, zoals bij de Emmapenning, de
prenatale buik van de moeder het
onderwerp, al dan niet met subtiele
verwijzingen naar de plaats binnen het
lichaam. Tijdens het ontwerpproces
werd de penning steeds verder
geabstraheerd, wat ook past in de
recente ontwikkeling van het werk van
Pier van Leest. Hij koos voor een vierkante vorm, gedraaid met een punt
naar boven en in z’n geheel zodanig
gebogen dat een bolle en een holle
zijde ontstonden en op een logische
wijze het beeld van de buik werd

TOM SENDERS
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gevormd. Door het laten meebuigen
van de zijkanten van de penning is de
relatie tussen beeld- en tekstzijde versterkt.
Lang is gestudeerd op de afronding
van de beeldzijde met een navel. Kenmerkend voor een zwangere vrouw is
de meestal uitpuilende vorm daarvan.
Pier heeft bij de definitieve uitvoering
ook hier gekozen voor de meest
abstracte uitdrukking ondanks dat daardoor in eerste instantie mogelijk een
verwarring kan ontstaan door
vormovereenkomsten met een
vrouwenborst met tepel. De navel is
net iets boven het exacte midden van
de penning aangebracht en de totale
beeldzijde is, verwijzend naar de
strakke zwangere buikwand, optimaal
glad gepolijst.
Na verschillende varianten met beeldende lettervormen, waarbij ook met
een fonetische beeldweergave van de
naam werd geëxperimenteerd, is de
tekstzijde uiteindelijk gecomponeerd
analoog aan die van de Emmapenning.
De tekst met hetzelfde lettertype zoekt
zodanig de randen van de penning op
dat deze nog net kenbaar blijft. De
holle zijde symboliseert de geborgenheid van de nieuwe boreling.
De penning werd in aanvang samengesteld met loden plaatjes en is via tussenstappen in gips, in een zeer beperkte
oplage in brons gegoten bij Bronsgieterij Binder in Haarlem. Pier van Leest
heeft de penningen zelf afgewerkt en
gepatineerd.
Tom Senders verzamelt kunstpenningen. Emma
en Jasper zijn zijn kleinkinderen.
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Een negentiende-eeuws geldboekje
Berichten uit het Geldmuseum
Sparen arbeiders? In het negentiendeeeuwse Nederland was hierover onder
weldenkenden nauwelijks discussie:
‘Nee, arbeiders sparen niet. Ze zouden
het zich van tijd tot tijd best kunnen
veroorloven, maar hebben zich te slecht
in de hand om het te doen.’ Deze
opvatting kom je ook tegen in het in
1835 verschenen boekje Geld en geldzaken, een ter opvoeding van ‘jonge
lieden uit den beschaafden stand’ gemaakte Nederlandse bewerking van een
Engels origineel. Aan deze uitgave is de
naam verbonden van William John Olivier, auteur van een bescheiden oeuvre
op onderwijsgebied (meer over hem is
niet bekend).
Oliviers werkje wordt vermeld in de
bibliografische bronnen die ik raadpleeg voor mijn proefschrift. Het is een
zeldzaam kleinood. Bij mijn beste
weten is de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UBA) de enige
instelling die nog een exemplaar voorhanden heeft. Straks zal ik de kennismaking met Geld en geldzaken verdiepen;
eerst iets over mijn proefschrift.
Mijn proefschrift behelst een onderzoek naar de verbreiding van de gedisciplineerde omgang met geld in het
Nederland van de nieuwste tijd (de
periode na 1780). Historisch-sociologen
doen in dit verband meestal twee beweringen:
1. de tot de burgerij behorende Nederlanders wisten in hun particuliere
leven van oudsher financiële zelfbeheersing te betrachten: ze spaarden
en budgetteerden;
2. in de loop van de twintigste eeuw
werd deze gedragswijze in steeds
toenemende mate ook kenmerkend
voor de aanvankelijk veel minder tot

bestedingsdiscipline geneigde
Nederlandse arbeiders.
In hoeverre kunnen deze beweringen
empirisch worden gefundeerd? Onder
meer om die vraag is het me bij mijn
promotieonderzoek te doen.
Omdat in het proefschrift de rol van
financieel-opvoedende personen en
instanties niet onbelicht mag blijven,
stel ik om te beginnen een overzicht op
van de leer-, instructie-, model-, werken adviesboekjes, die dergelijke personen en instanties het licht hebben doen
zien. Dat vergt een gang naar een
instelling als de UBA, waar de gedreven
onderzoeker bijvoorbeeld het spoor kan
volgen naar Oliviers Geld en geldzaken.
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Mauvais salaire,
Jan Toorop

Dit boekje geeft de lezer te verstaan dat
werklieden geen financiële zelfbeheersing opbrengen. De arbeidsman,
schrijft Olivier, weigert verder te kijken
dan de dag van heden, terwijl de toekomst toch vaak genoeg zware ongemakken en rampen in petto heeft. Er
worden, zo vervolgt hij, van tijd tot tijd
goede lonen verdiend. Maar hoe gaat
het daarmee? Die worden ‘gedachteloos in onmatigheid’ verkwist zodra ze
zijn uitbetaald. De arbeidsman deed er
goed aan ‘iets af te zonderen of op te
leggen tegen min gunstige tijden’. Hij
kan immers werkeloos of ziek worden.
Maar dat zal hem een zorg zijn; hij wijt
de ‘grievendste onheilen’ liever aan
‘andere lieden’ dan aan ‘zijne eigene
onvoorzigtigheid’.
Was Oliviers opmerking over die
goede lonen in overeenstemming met
de feiten? Dat moet worden betwijfeld.
Van de werkelijke financiële situatie van
de arbeidersbevolking wist het weldenkende deel van de Nederlandse natie in
Oliviers tijd hoogstwaarschijnlijk het
fijne niet. Alles wijst erop dat geringe

In de rubriek ‘Berichten uit het
Geldmuseum’ leveren medewerkers
van de afdeling Collecties en Onderzoek van het Geldmuseum om beurten een korte bijdrage over een
onderwerp waar hij of zij mee bezig
is om zo het onderzoek dat verricht
wordt bij het Geldmuseum voor het
voetlicht te brengen. De onderwerpen variëren van nieuwe aanwinsten
tot een kijkje achter de schermen en
van boekbesprekingen tot proefschriftvoorstellen.
verdiensten sparen in proletarische
kringen de hele negentiende eeuw door
onmogelijk maakten. Om voorzichtig
met iets te kunnen omgaan, moet je
aan dat iets geen gebrek hebben.
Gerard Borst is als onderzoeker geldcultuur verbonden aan het Geldmuseum in Utrecht.
LITERATUUR
W.J. OLIVIER

Geld en geldzaken. Voor jonge lieden uit
den beschaafden stand (Amsterdam 1835).

(advertentie)

SYMPOSIUM
De vereniging Numismatische Curiosa nodigt de lezers van De Beeldenaar
uit voor haar studiedag op zondag 1 april 2007 in Utrecht. Sprekers uit
verschillende wetenschappelijke disciplines geven voordrachten met titels
waaronder: ‘Geld stinkt niet’ nu wetenschappelijk bewezen, de invloed van
de invoering van de euro op het uiterlijk van chololademunten en Hell
Banknotes voor hemels gebruik. Deelname is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wilt u nadere informatie of zich aanmelden, dan kan dat via
ver.num.rar@planet.nl
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Penningmarkt
Dat Nederland barstensvol zit met verenigingen is een groot goed. Er bestaan
vele soorten, waarvan talloze met een
culturele doelstelling, bijvoorbeeld
toneel-, muziek- of kunstenaarsverenigingen. De Vereniging voor Penningkunst (VPK) is er ook een. Statutair is
vastgelegd dat de VPK zich ten doel
stelt de beoefening van en de belangstelling voor de penningkunst te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.
Een prachtig streven. Toch wijkt de
VPK in een aantal opzichten flink af van
bijvoorbeeld een toneelvereniging of
een zangvereniging, mede vanwege de
diversiteit in haar ledenbestand.
De verhouding beoefenaars/liefhebbers van de penningkunst is binnen de
VPK een complexe zaak. Anders dan bij
een zangvereniging, die doorgaans
bestaat uit voornamelijk actieve zangkunst beoefenende leden, ondersteund
door vakmatige begeleiding, donateurs,
ereleden en bestuur, heeft de VPK veel
grotere verschillen in soorten leden.
Deze zou men als volgt kunnen groeperen:
1. penningmakers
2. actieve verzamelaars
3. belangstellenden, waaronder
incidentele kopers
4. bijzondere leden, bijvoorbeeld
musea en andere leden op afstand
Een lid kan overigens tot meer dan één
groep behoren. De verschillende groepen hebben naast hun belangstelling
voor de penning nog andere belangen.
Grofweg: kunstenaars willen penningen
maken en deze verkopen, verzamelaars
willen ze kopen, andere belangstellenden willen hoofdzakelijk volgen wat er
op penninggebied gebeurt.

Bevordering van de beoefening en
belangstelling voor de penningkunst
hoort het enige belang van de VPK te
zijn, volgens de statuten. Marktwerking
past daar in principe niet goed tussen,
omdat die de asymmetrie tussen de
leden zichtbaar maakt: opeens zijn het
partijen tegenover elkaar en niet naast
elkaar. Anders gezegd: opeens hebben
groepen een tegenovergesteld belang.
Toch lijkt het aankoop- en verkoopbelang een aantrekkelijk onderdeel van
het lidmaatschap te zijn geworden.
Zozeer zelfs dat de VPK een penningmarkt organiseert aansluitend op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Daar is grote belangstelling voor, maar
men kan zich afvragen of de vereniging
met de gekozen vorm haar doel verruimd heeft of juist voorbij schiet.
De complexiteit van de VPK ontstaat
doordat producenten èn afnemers (penningmakers en verzamelaars/kopers) in
één vereniging zitten, zelfs dezelfden
kunnen zijn. Per definitie hoeft dat verschil niet hinderlijk tegenstrijdig te
zijn, maar er huist wel frictie in als daar
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marktwerking vanuit gaat. Hierdoor
ontstaan enorme verschillen in het
belang van het lidmaatschap, zeker van
de ‘economisch participerende’ leden.
Binnen de vereniging wíl men wat van
elkaar: een lid dat wil verkopen zoekt
leden die aankoopbelangstelling hebben. Daardoor komt de belangstelling
voor het penningwezen opeens onder
een zekere belasting te staan. Kennelijk
voorziet het huishoudelijk reglement
niet in een duidelijke afbakening aangaande zulke ontwikkelingen. Daarom
is er bij de VPK een andere situatie ontstaan als bij een zangvereniging, waar
degene die het zangkoor inhuurt waarschijnlijk een buitenstaander zal zijn. Is

Rectificatie
In de rubriek ‘Bij de voorplaat’ in
De Beeldenaar 2007-1 zijn als gevolg
van een tekstconversie een aantal
storende zetfouten geslopen in de
omschrijving van de penning. De
correcte tekst had moeten luiden:

het een goed idee ons eens te buigen
over de marktwerking bij de vereniging
en het ingeslopen verschijnsel ‘penningmarkt’, zoals hier omschreven te herbezien? Klaarblijkelijk is het voor alle
partijen interessant om naast de VPKpenningen, te zien wat er zoal nog meer
gemaakt wordt en voor de verzamelaars
is het zeker interessant als er ook een
mogelijkheid geboden wordt om penningen te verwerven. Als een penningmarkt een gewenst fenomeen is, zouden we dan niet moeten zoeken naar
een vorm waarbij de partijen minder
expliciet tegenover elkaar geplaatst
worden?

(advertentie)

1590. HET TURFSCHIP VAN
BREDA.
Beloningspenning van de Staten
Generaal door G. van Bijlaer.
Vz. Uit een met turf geladen schip
komen soldaten tevoorschijn.
Omschrift: PARATI . VINCERE . AVT .
MORI . 4 . MARTII . ❀. INVICTI . ANIMI .
PR . . ❀ .
Kz. Generaliteitswapen met zes
pijlen en het gekroonde wapen van
prins Maurits met het opschrift:
BREDA . A . SERVITVTE / HISPANA .
VINDICATA / DVCTV. PRINCIPIS /
MAVRITII . A . NASS: /.AO . CI¢ . I ¢ .XC
v.L.I.409; JMP 1953.23; Res. StatenGeneraal 1590-1592, Japikse ed.,
blz.21; Navorscher 1863 blz. 170;
goud; 24.98 gram, 40 mm.
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Spelen met definities
Een late reactie op ‘Over the Edge’
De titel van de veelbesproken VPKworkshop uit 2005-2006 liet ons duidelijk weten dat we nu terra incognita in
zouden gaan vanuit de penningwereld.
Om dat op waarde te kunnen schatten
is het handig om te weten hoe die penningwereld zo ongeveer begrensd
wordt. De definitie dat iets een penning
is als de kunstenaar zegt dat het een
penning is, is wel grappig maar niet
praktisch. Van Dale zegt hierover:
‘kunstvoorwerp, best. in een geslagen,
gegraveerd, gedreven of in reliëf gegoten tweezijdig versierd metalen plaatje;
gedenkpenning’. Dat klinkt wat weinig
prozaïsch, maar het is in elk geval iets.
Ik ga er voor het gemak maar van uit
dat het gros van wat in Handzame
Sculptuur staat penningen zijn en dan
mag iedereen voor zichzelf bepalen wat
in de marge tot de niet-penningen
behoort. Definities leiden tot grenzen
en die grenzen verschuiven, het materiaalgebruik verandert, dus het is goed
denkbaar en zelfs ook te verwachten
dat we over een aantal jaren een ander
beeld van de penning accepteren. Als
een penning een deel van de zeggingskracht of aantrekkelijkheid ontleent aan
het doorbreken van een definitie dan
moet dat wel duidelijk zijn. Te ruime
definities kunnen er toe leiden dat dit
aspect van de penning verloren dreigt
te gaan. Ik zal dat proberen toe te lichten.
Als je alle definities los laat, dan kan
je niet meer over penning spreken. Het
gaat mij veel te ver om alles wat je in je
hand kunt houden gewoon maar penning te noemen, maar het begint er wel
op te lijken. Min of meer geaccepteerde
definities fungeren allerminst als knelpunt. Juist het spelen met inperkende

definities geeft de penning extra betekenis: wat betekent het bijvoorbeeld als
je afwijkt van de ronde vorm (Israel van
Theresia van der Pant)? Wat als een
penning niet lekker in de hand ligt (The
last Hotel van Walter van der Horst,
een penning met doornen)? Wat betekent het als een penning wel een
achterkant heeft, maar je kunt er niet
bijkomen (Jeroen Henneman’s inschrijfpenning)? Zulk soort afwijkingen hebben naar mijn smaak alleen maar betekenis als je van vaste definities uitgaat:
rond, plat, tweezijdig, verbeeldend,
reproduceerbaar, in de hand passend.
Bijvoorbeeld, het Duifje (vredespenning)
van Ruth Brouwer past helemaal
binnen die definities. Overigens komt
ook de Uitdijend Heelal van Barbara
Kletter dicht bij deze vaste definities:
hij is alleen niet erg plat, maar daar kun
je ook nog over twisten.

HENK VAN DER
VORST

Verandering mag geen blind doel op
zich worden; het moet leiden tot iets
wat zichzelf als penning overeind
houdt. Als je uit de cirkel treedt omdat
je er niet in slaagt daarbinnen een

Duifje, Ruth Brouwer

Uitdijend heelal: vooren achterkant
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Binnenin - buitenom,
Hoeboer (verkleind)

krachtige vorm te vinden, dan wordt
dat een mager excuus voor vernieuwing.
De vraag is of het verschuiven van
definities de bedoeling was van Over the
Edge. Ik heb dat niet zo geïnterpreteerd;
het was niet het oprekken van grenzen,
maar bewust er overheen gaan. Wat we
op de tentoonstelling mochten verwachten was dus, volgens de titel, merendeels
geen penning. Wat dan wel? Volgens
het boekje was de masterclass erop
gericht de penningkunst een gezicht te
geven voor de rest van de 21ste eeuw.
Ik vond dat wat grotesk klinken. Alsof
we ook maar enig benul hebben van
wat de 21ste eeuw gaat brengen. Van
de andere kant: het kan geen kwaad om
je ambities ruim te stellen en de meetlat hoog te leggen. Voor mij lag het
belang van de hele onderneming erin
dat een aantal in de penning geïnteresseerde kunstenaars over de grens
gingen kijken - uitgaande van gedachten over de penning - om te onderzoeken of daar wat te vinden zou zijn dat
de moeite waard is om te importeren
naar het rijk der penningen en zo tot
verrijking te komen.
Ik was gefascineerd door de tentoonstelling Over the Edge: ik ben er zelfs
twee keer heen geweest en heb het
boekje een aantal malen herlezen. Ik heb
er inderdaad weinig penningen gezien;
wel veel penning-gerelateerde objecten.
Wat voor mij boeiend was, was het spelen met ideeën; het proberen vorm te
geven daaraan, zonder dat dat nu meteen

in een penning moest resulteren. Dat
zou zelfs jammer geweest zijn; we wilden
immers over de grens kijken? Een en
ander leidt dan tot reflectie en discussie.
De geborduurde objecten geven serieus
te denken: past zoiets uiteindelijk onder
de noemer penning? Is een stukje papier
met een tekening of een foto dan ook
een penning? Is zulke twijfel een goede
reden om dat soort ideeën dan maar
meteen naar de prullenmand te verwijzen of juist een aansporing om dieper
te zoeken? Foto’s zijn al wel in penningen verwerkt; borduurwerk zou ook
moeten kunnen. Wie gaat dat op overtuigende wijze doen? Dat vergt op z’n
minst wat serieus onderzoek en daaraan
voldeed Over the Edge naar mijn smaak
wel. Lees in dit verband overigens ook
het verslag over de workshop tijdens het
BAMS-weekend in Rotterdam (The Medal,
najaar 2006), waar blijkbaar veel aan
plak- en knipwerk werd gedaan in het
kader van de penning. Kennelijk werkt
het spelen met penning-ideeën aanstekelijk en misschien heeft het ook wel vormende waarde.
Ik heb begrepen dat een kunstwerk,
dus ook een kunstpenning, het resultaat
van rijping en ontwikkeling is. Een
geslaagde penning is een eindfase en ik
had niet verwacht dat de workshop, na
een beperkt aantal maanden spelen met
gedachten, zou leiden tot concrete penning-eindproducten. Hoewel: de aarden
penning van Elly Baltus vond ik bijzonder geslaagd. Prachtig idee om het tijdloze van een penning op de korrel te
nemen en juist de mal als tijdloos te
laten fungeren. Voor mezelf helpt
zoiets enorm om dieper tot het fenomeen penning door te dringen en
gedachten daarover te vormen. Maar ik
dacht ook te hebben begrepen dat Baltus al langer met dat idee speelde, dus
dan zou het niet echt een product van
de masterclass zijn.
Ook de objecten van Hoeboer zouden heel wel tot geslaagde porseleinen
penningen kunnen leiden. Dus: waarom
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geen geborduurde penningen? Het
moet natuurlijk wel allemaal functioneel blijven, dat wil zeggen identificeerbaar als penning, maar we accepteren tenslotte ook glazen, gipsen,
spekstenen en terra-cotta penningen.
Prachtige exercitie dus die Over the
Edge, maar, om Terpen Tijn te parafraseren: ‘.. en nu de penning makker!’.
Veel van de verkenningen die ik gezien
heb bij Over the Edge kunnen heel wel
tot zinvolle variaties op als penning
interpreteerbare objecten leiden en het
wachten is op een kunstenaar die dat
overtuigend doet. Hebben de cursisten
een jaar na dato inmiddels al verdere
ontwikkelingen te melden? Heeft cursusleider Steyn zijn gedachten verder
bijgesteld? Daar zou ik graag over
lezen in De Beeldenaar.
Een ander opvallend aspect van de
verkenning Over the Edge was voor mij
dat het zich beperkte tot de vormgeving
en dat de mogelijke communicatievormen onderbelicht bleven. Dat is niet
bedoeld als kritiek op de workshop (je
kunt natuurlijk niet alles doen), maar
het is een constatering met betrekking
tot de huidige stand van zaken. Ik zie te
weinig penningen die tot communicatie
leiden. Het blijft allemaal erg braaf en
artistiek, maar waar spat de maatschappelijke betrokkenheid er van af? Waar
zit de relatie met de samenleving
waarin wij leven? Ik sla ons onvolprezen handboek van Tilanus erop na
en lees op pagina 9 het prachtige citaat
van Charles Blanc over de historische
waarde van munten en penningen. Dat
je bij een imaginaire wereldcatastrofe
zou kunnen volstaan met munten en
penningen te bewaren voor toekomstige
generaties (als je de keuze zou moeten
maken wat we zouden mogen overleveren) is voor mij nog maar de vraag. Als
men over een paar duizend jaar
penningen uit deze tijd opgraaft, wat
leren ze dan over ons? Dat we paarden
hadden en kippen en poezen en dat we
regelmatig onze dichters en schilders

eerden als ze honderd jaar dood waren?
En dat we nog steeds een koninklijke
familie hadden? Misschien leren ze iets
over wat wij mooi vonden, maar leren
ze ook iets over wat ons in onze diepste
ziel beroert, waar wij bang voor zijn,
waar we ons boos over maken, waar we
kanttekeningen bij zetten? Men leert
wat dat betreft meer over wat de
Nederlanders bezig hield in de achttiende eeuw. Ik heb (foto’s van) prachtige penningen van J.G. Holtzhey
gezien over belangrijke gebeurtenissen
in zijn tijd (maar eerlijk is eerlijk: die
werden waarschijnlijk allemaal in
opdracht gemaakt). In De Beeldenaar
1998-5 merkte Karel Soudijn op dat
het karakter van de penning in Nederland ongeveer 50 jaar geleden van
extravert naar introvert verschoof.
Daarbij doelde hij meer op de artistieke
expressie dan op de boodschap. Een en
ander is wel met elkaar verwant.
Er zijn de afgelopen decennia prachtige penningen gemaakt over Rembrandt, maar waarom geen penning die
de 100 tentoonstellingen (ik overdrijf)
ter gelegenheid van het Rembrandtjaar
met een schuin oog bekijkt? Je zou
kanttekeningen kunnen plaatsen bij de
commercialisering van het herdenkingswezen; de penning lijkt me daar een
mooi communicatiemiddel voor. Ik ben
geen penningmaker, dus ik kan onbekommerd met suggesties strooien. Tilanus vervolgt met: ‘‘Stoffig’ wordt wel
eens opgemerkt ...’, en ik zou daaraan
willen toevoegen: ja, dat risico loop je
als je je blijft concentreren op de
gedenk- of verkoopwaarde.
De VPK vergrijst aardig en de vergrijzing wordt graag als probleem gezien
voor de zorg, voor onze welvaart, etc.
(het is wel aardig om oud te worden,
maar niet om het te zijn, hoorde ik
laatst). Het kan ook als gevolg hebben
dat we met z’n allen conservatiever in
smaak worden. Waar blijft de ironische
VPK-vergrijzingspenning? We maken
ons rond Kerst drukker om het diner
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dan om de vluchtelingen in Darfour,
waarom dat niet tot een kritische spotpenning verwerkt? Dat kan, kijk maar,
letterlijk over de grens, naar de penningen van Bernd Göbel. Daar hoef je
niets aan uit te leggen, die houden je
ongemakkelijk bezig. Ze laten soms een
keiharde bitterheid zien. Nederland
kent de aanklaag-penning niet of nauwelijks. Penningen die ergernis of
bezorgdheid reflecteren. Er zijn een
paar aardige (milde) voorbeelden die ik
opdiep uit oude jaargangen van De
Beeldenaar: de Cave Canum penning
van Theo van de Vathorst; Passare van
Lucie Nijland, en de ‘Anti-kernbom’
penning van Loeki Metz, maar mis-

schien had ik beter moeten zoeken. Er
zijn door de VPK diverse penningen uitgegeven die refereren aan oorlog en
vrede, maar die vallen veelal in de categorie herdenkingspenningen. Er zijn
wel penningen met de nodige (milde)
spot, maar met de toestanden die ons
dagelijks benauwen, houden ze zich
meestal niet bezig. Zouden Nederlanders dat niet kunnen? Zijn ze daarvoor
niet betrokken genoeg? Natuurlijk wel,
kijk maar naar de prachtige spotprenten
of politieke prenten die in ons land
geproduceerd zijn. Die intenties
kunnen onze penningmakers toch ook
uitwerken?

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
de GROOTSTE numismatische vereniging in Vlaanderen
Voor het jaarlijks lidgeld krijgt U:
• JAARBOEK
• DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
• GRATIS TOEGANG tot de gewone bijeenkomsten van
al de aangesloten afdelingen
• PRIJSVERMINDERING op de toegangsprijs tot de
bijzondere evenementen
Aarzel niet langer: stort vandaag nog € 11 (buiten België € 17) op
rekening 000-1614677-15 van het EGMP of contacteer Johnny Bosman,
Spaarzaamheidstraal 8, 9330 Aalst; e-mail: JohnnyBosman@skynet.be

www.EGMP.be
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Penningnieuws
Drie penningen in deze aflevering: een
min of meer experimentele penning,
een begroeting van het nieuwe jaar en
een folkloristische penning.

HENK VAN DER
VORST

GEER STEYN (1945)
Beeldhouwer/penningmaker te Amsterdam.
Nieuwjaarspenning 2007, 2006. Terra
cotta, circa 75 mm.
Steyn heeft er een traditie van gemaakt
om het nieuwe jaar te begroeten met
een penning met een dier als motief.
De keuze valt steeds op een dier dat op
een of andere wijze in het aflopend jaar
zijn aandacht heeft getrokken. In oudere
jaargangen van De Beeldenaar treft men
er verschillende aan. Voor 2007 is het
de mol geworden: de kat bracht afgelopen zomer op een dag een puntgave
mol als buit naar huis. Doorgaans worden Steyns jaarpenningen in terra cotta
uitgevoerd, zo ook deze. In fraaie aardkleuren toont de voorzijde de mol die
zich een gang baant door de aardkluiten, terwijl de achterzijde naast het
jaartal 2007 de gang van het dier
verbeeldt. Een overzicht van zijn werk
vindt u op www.geersteyn.nl.

De rubriek penningnieuws biedt ruimte
om in kort bestek (circa 100 woorden)
nieuwe penningen onder de aandacht te
brengen. Bij voorkeur digitale bijdragen
met foto’s zenden aan de redactie van
De Beeldenaar of aan redacteur
Henk van der Vorst, Eekhoornlaan 9,
3951 AV Maarn.
e-mail: penningnieuws@debeeldenaar.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor
bijdragen in te korten of te weigeren.
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HANS GIESKES (1921)
Al jarenlang amateur beeldhouwernumismaat.

foto: Hans Gieskes

Jubileumpenning bij het 40-jarig bestaan
van de Numismatische Kring Twente. 2006.
2 stuks in zilver; 60 stuks in brons.
Doorsnee 60 mm.
Deze penning is de derde die Hans
Gieskes voor de Kring maakte. Evenals
de vorige keren (1977 en 1987) koos hij
een regionaal-folkloristisch motief met
een vingerwijzing naar het snelle verloop
der tijd. Het afgebeelde exemplaar is
van zilver en vertoont aan de voorzijde
een Twents boeren-danspaartje. De keerzijde vertoont een deel van een ‘Stiepel’.
Dat is een paal die midden in de gebogen ingang van alle wat oudere Twentse
boerderijen staat als deurstijl, met altijd
in het midden een gestileerde zandloper.
Verder als tekst: ‘TIED VLÖG’, het aloude
‘tempus fugit’, oftewel tijd vliegt.

FRANS STOKHOF DE JONG (1945)
Van beroep architect IVA/BNA. Stokhof
de Jong werkt ruimtelijk en driedimensionaal. Onder meer met hout, steen en

foto: Max von Kreyfelt,
Amsterdam

roestvrij staal. De spanning tussen systeem en emotie is kenmerkend voor
zijn werk. Dat werk is samengesteld uit
delen die een twee-eenheid vormen en
een onderlinge spanning hebben. In de
beelden spelen licht en schaduw, massa
en leegte, vorm en restvorm een belangrijke rol. Dezelfde essenties ervaart
hij in architectuur.
Opengestelde poort, 2006. Roestvrijstaal,
75 x 75 x 5 mm.
Voor de tentoonstelling Ruimte
verbeeld(t) in Soest vervaardigde hij vier
penningen uit roestvrijstaal in diktes
van 1-1,5-2,5 en 5 mm. uitgevoerd in
verschillende schuurpolijstafwerkingen.
De penningen worden ‘voor’ en ‘achter’
als losse onderdelen aangeboden, als
uitnodiging om er zelf een handzaam
sculptuur van te maken. De foto’s illustreren twee mogelijke opstellingen.
Stokhof de Jong laat ook met deze penningobjecten zien hoe hij denkt over
architectuur en beeldende kunst.
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Muntmelange
Perseus für das Westfälischen Landesmuseum
Der Freundeskreis des Westfälischen
Landesmuseums in Münster unterstützte
in seiner Wintersitzung wiederum auch
das Münzkabinett mit einer großzügigen Schenkung für die im Zuge von
Umbauten geplante Dauerausstellung
des Münzkabinetts. Übergeben wurde
eine Tetradrachme des makedonischen
Königs Perseus, die in den Jahren 173171 vor Christus geprägt wurde.
Nach dem Zerfall des Weltreichs
Alexanders des Großen entstand ein
eigenes Königreich in Makedonien.
Der letzte König dieses Reiches war
Perseus, der sich einer wachsenden und
expandierenden Römischen Republik
gegenübersah. Schließlich führten triviale Gründe zum 3. Makedonischen
Krieg (171-168 v.Chr.), der mit der
Kapitulation der Makedonier und ihrer
Eingliederung in das Römische Reich
endete. Perseus beendete sein Leben in
römischer Gefangenschaft.
Die Münze steht somit für den
Abschluss einer Epoche europäischer
Geschichte und den Beginn einer
neuen. Stilistisch ist die Münze dem

Hellenismus zuzurechnen, der u.a.
geprägt ist durch zwar idealisierte, aber
an der Wirklichkeit orientierte Porträts.
Für diese gibt Perseus ein gutes
Beispiel. Die Rückseite zeigt einen
Adler als Symbol der obersten Gottheit
Zeus mit geöffneten Schwingen. Mit
den Krallen hält er Blitzbündel. Indem
der Adler gewissermaßen zum Flug
startet hat der Entwerfer dieses Münztyps ein dynamisches Element gewählt,
was sich von den bis dahin vorherrschenden thronenden Adlern unterscheidet. Eingerahmt wird der Vogel
vom Namen des Königs BASI - LEWS
/ PER - SEWS (König Perseus). Am
Rande erscheint als Kennzeichnung der
Wertstufe Tetradrachme ein Kranz, der
abweichend von Kleinasien, wo dieser
aus Olivenzweigen gebildet ist, ist
Eichenlaub besteht.

PETER ILISCH

Zeldzame kwart stuiver
Het Geldmuseum heeft een zeldzame
zilveren kwart stuiver aangekocht. De
munt is onlangs via de muntvondstendatabase NUMIS aangemeld bij het
Geldmuseum. De munt is geslagen
onder de hertogen George en Hendrik
van Saksen als gubernator (bestuurder)
van Friesland (1501 - 1504). Op de
voorzijde staat een gekroond wapenschild met dubbelkoppige adelaar afgebeeld en op de keerzijde het wapen van
de Saksen. Op de voorzijde staat ook

een niet veel voorkomend omschrift
(als afkorting): Salutem de inimicis
nostris = verlossing van onze vijanden.
Dit zegt wel iets over de weerstand die
Saksische hertogen ondervonden bij het
vestigen van hun gezag in Friesland
(het is uiteindelijk, in 1515, dan ook
mislukt).
De munt is in Friesland met behulp
van een metaaldetector gevonden. Het
muntje was tot voor kort onbeschreven.
Veel onderzoekers kenden het dan ook
niet.

JAN STUURMAN
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Nieuws, aankondigingen en
tentoonstellingen
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Jaarpenning 2007 - Da van Daalen
De jaarpenning heeft als thema
‘Nescio’ ( J.H.F. Grönloh 1882-1961).
Nederlands schrijver van ironisch,
veelal autobiografisch proza, dat
vanwege de zakelijke verteltrant aan
Elschot doet denken. Typerend voor
Nescio (Lat.: Ik weet niet) is het
onconventionele bestaan dat zijn personages leiden, zich daarmee onttrekkend
aan iedere maatschappelijk norm. Zijn
eerste boek, waarin de drie verhalen:
Dichtertje, De uitvreter en Titaantjes
zijn opgenomen verscheen in 1918.
Nescio’s originaliteit maakt hem tot
een unieke figuur in de Nederlandse
literatuur. De penning is in bewerking.
Ledendag 2007
De VPK-ledendag vindt plaats op
12 mei 2007.
DVD

Tijdens de expositie Over the Edge in
Museum Beelden aan Zee waren opna-

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
Secretariaat
J.E.L. Pelsdonk
p/a Geldmuseum
postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl

mes te zien van de gelijknamige
masterclass. In een fragmentarische
weergave kwamen de deelnemers onder
leiding van Geer Steyn aan het woord
in hun zoektocht naar het randgebied
van de penningkunst. De DVD laat de
diepgang en achterliggende gedachten
zien bij het geëxposeerde werk. Deze
DVD is te bestellen door overmaking
van € 7,50 op Postbank 96820 t.n.v.
Vereniging voor Penningkunst te
Sleeuwijk onder vermelding van DVD
‘Over the Edge’ en uw naam en postadres. Het boek Over the Edge, penningkunst in de 21ste eeuw (ISBN 90 400 8193
x Uitgeverij Waanders, Zwolle) kan
besteld worden bij de boekhandel.
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Voorjaarsvergadering
De voorjaarsvergadering van het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde vindt
plaats op 28 april 2007 in ’s-Hertogenbosch.

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Secretariaat (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen en opzeggingen):
M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. (0183) 307236, fax (0183) 307356
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
A.M.W. Slager-Dijkstra
Galderie 1
4116 DS Buren
tel. (0344) 601653
slager@uwnet.nl
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NUMISMATISCHE KRINGEN
Een numismatische kring is een regionale vereniging waar mensen die geïnteresseerd zijn in kennis van munten,
penningen of bankbiljetten elkaar treffen. Een lijst met adressen en bijeenkomsten is te vinden op www.muntpenningkunde.nl.
TENTOONSTELLINGEN
Goden en godinnen
Tot 10 april 2007 is in de Kreissparkasse
in Keulen de tentoonstelling ‘Die Götter Roms und der Weg zum Christentum’ te zien. Aan de hand van antieke
munten wordt de rijkdom aan goden en
godinnen in de Romeinse wereld
getoond. Zoals gebruikelijk is bij de
tentoonstelling een brochure uitgegeven,
die via internet is te downloaden.
Tot en met 27 april 2007, ma.-vr. 9-18:30,
za. 10-14. Kreissparkasse Köln am Neumarkt,
Keulen. www.geldgeschichte.de

Kop of munt
In samenwerking met het Spaanse
Museo de Ferias in Medina del Campo
worden zestig munten uit de tijd van de
Spaanse Nederlanden geëxposeerd. Ze
zijn afkomstig van een muntvondst
gedaan in de vesting Heusden in 2001
en worden nu voor het eerst getoond.
Van 20 april tot 29 juli, di.-zo. 14-17. Museum
het Gouverneurshuis, Putterstraat 14, Heusden.
www.gouverneurshuis.nl

ANDER NIEUWS
Gratis Atlas der Munten van België
Voor dit jaar staat de eerste herdruk
van de Atlas der Munten van België
gepland. Twintig ingebonden exemplaren van dit boek worden verdeeld
onder personen die een substantiële
inbreng hebben bij het verbeteren en

aanvullen van de eerste druk. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, kan tot
31 maart 2007 correcties, opmerkingen,
aanvulling en nieuwe vondsten melden
bij: EGMP, Hugo Vanhoudt, Oud-Heverleestraat 7, 3001 Heverlee, België of
hugo.vanhoudt@skynet.be.
Groningen
De Beeldenaar schonk al eerder aandacht
aan de website van de Numismatische
Kring Groningen. Op dit moment zijn
collecties van vier musea en diverse
particuliere verzamelaars gefotografeerd,
beschreven en gepubliceerd. Op het
gebied van de Groninger muntslag zal
de catalogus met hulp van het Geldmuseum verder worden aangevuld. Voor
het completeren van penningen is de
komende tijd meer hulp nodig. Aanvullingen op het deelgebied van de Groninger ‘penningslag’ zijn bijzonder welkom.
www.numismatischekringgroningen.nl
Conservator Zeeuwsch Genootschap
Drs. Albert A.J. Scheffers is drs. C.J.F.
Klaassen opgevolgd als conservator
Munten en Penningen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Scheffers is voormalig conservator/directeur van Het Nederlands
Muntmuseum te Utrecht en was tot
april 2006 verbonden aan het Geld- en
Bankmuseum i.o. als manager publicaties. Daarnaast is hij honorair conservator van de numismatische verzameling
van het Historisch Museum Rotterdam
en verricht hij momenteel onderzoek
naar de Westfriese Munt 1586-1809. In
zijn hoedanigheid als conservator van
het Zeeuwsch Genootschap zal Scheffers de Provinciale Zeeuwse Munt
1580-1799 tot speerpunt van zijn aandacht maken.
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ROM, IMPERATORISCHE PRÄGUNGEN
M. Iunius Brutus. AR-Denar, 42 v. Chr.
Lagermünzstätte in Kleinasien oder
Nordgriechenland. Von großer Seltenheit.
Prüfpunze auf dem Revers, sehr schönes
Exemplar mit feiner Tönung.

ROM, KAISERZEIT
Julianus in Pannonien, 284–285. AVAureus, Siscia. Von großer Seltenheit.
Vorzügliches Exemplar.

ITALIEN, TREVISO
Karl der Große, 768–814. Denar. Sehr
seltenes Exemplar dieses Typs mit der frühesten Darstellung des Karlsmonogramms.
Sehr schön.

SCHWEDEN, KÖNIGREICH
Olaf Skötkonung, 994 – 1021/1022.
Denar, Sigtuna. Sehr selten. Prachtvoll
ausgeprägtes, vorzügliches Exemplar.

DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871
Reuss, Älterer Linie. Heinrich XXII.,
1859–1902. 20 Mark 1875. Von großer
Seltenheit. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz.

NIEDERLANDE, DEVENTER, STADT
Wittpenning 1481. Von größter Seltenheit.
Sehr schön.

ROM, KAISERZEIT
Nero, 54–68. AE-Sesterz, um 65,
Lugdunum. Sehr selten. Dunkelgrüne
Patina, fast vorzügliches Exemplar.

DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871
Sachsen. Albert, 1873–1902. 2 Mark
1879. Seltener Jahrgang in außergewöhnlicher Qualität. Prachtexemplar. Stempelglanz.

ROM, KAISERZEIT
Augustus, 30 v. – 14 n. Chr. AR-Cistophor,
nach 27v. Chr., unbestimmte Münzstätte.
Prachtexemplar. Vorzüglich/Stempelglanz.

BELGIEN, HENNEGAU
Wilhelm VI., 1404–1417. Thuyne d’or.
Von großer Seltenheit. Vorzügliches
Prachtexemplar.

NIEDERLANDE, BISTUM UTRECHT
David von Burgund, 1456–1496. Goldene
Davidsharfe. Sehr selten. Herrlich ausgeprägtes, vorzügliches Exemplar.

GRIECHISCHE MÜNZEN, PELOPENNESUS
Sicyonia. Sikyon. AR-Stater, um 330 v.
Chr. Prachtexemplar mit feiner Tönung.
Vorzüglich-Stempelglanz.

The House of Numismatic
History in Osnabrueck
DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871
Sachsen-Meiningen. Georg II., 1866–1914.
20 Mark 1872. Sehr selten. Prachtexemplar von
schönster Erhaltung. Fast Stempelglanz.

Our auctions 121 to 124 in Osnabrueck
March 12 to 17, 2007
NIEDERLANDE, BISTUM UTRECHT
Floris von Wevelinghoven, 1379-1393. Goldgulden o. J., Deventer. Von großer Seltenheit. Leicht
gewelltes Exemplar. Sehr schön-vorzüglich.

CATALOGUE 121: The de Wit Collection of Medieval Coins
1.000 Years of European Coinage, Part 1: Medieval Coins from the Migration Period, Scandinavia, France and the Netherlands. Featuring detailed
historical commentaries by the collector. Published in English.
CATALOGUE 122: Coins and medals from Medieval and Modern Times.
CATALOGUE 123: The Pauls Collection of German Empire Coins.
CATALOGUE 124: Coins of the Ancient World – The collection of
Dr. A. Wild and others.
Interested in receiving our auction catalogues? Simply contact us by phone at
+49 541 96 20 20, by fax at +49 541 96 20 222 or by email at
info@kuenker.de. We are looking forward to your inquiry!

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Holstein-Gottorp, Herzogtum. Friedrich III.,
1616–1659. Ovale Silbermedaille (Gnadenpfennig) o. J. Sehr selten. Vorzügliches Exemplar
mit feiner Tönung.

Profit from our experience of more than 100
successful auctions – consign your coins and medals!
Call us at +49 541 96 20 20
or send us an email at info@kuenker.de
Your questions will be answered promptly.

Visit us at www.kuenker.com

BELGIEN, BRABANT
Philipp der Schöne, 1482–1506. Réal d’argent
1487. Von großer Seltenheit. Fast vorzügliches
Exemplar mit feiner Patina.
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Alsof het gedrukt staat

JANJAAP LUIJT

Kent u die club, de Vereniging
Numismatische Curiosa? In het vorige
nummer van De Beeldenaar werden
lezers uitgenodigd voor een studiedag
met sprekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Zij zouden
spreken over het wetenschappelijk
bewijs dat geld niet stinkt, dat de
invoering van de euro zijn invloed had
op het uiterlijk van chocolademunten
en over het belang van Hell Banknotes
voor hemels gebruik. De vooraanmelding viel een beetje tegen, maar
toch was er een aantal numismaten dat
zich voor de bijeenkomst op de eerste
zondag in april aanmeldde. Op de dag
zelf belden enkelen af, mogelijk omdat
zij inmiddels de datum beter op zich
in hadden laten werken. Toch kwamen
er drie opdagen bij het voor die dag
tot ‘congrescentrum’ omgebouwde
woonhuis aan de Javastraat in Utrecht.

Voor de gelegenheid hing er een
affiche op de deur van de genoemde
vereniging. De drie ‘congresgangers’
moesten toegeven dat de advertentie
hen had misleid. Desalniettemin
hadden we op deze eerste dag in april
een buitengewoon aangenaam samenzijn in de prille lentezon.
Een numismatische club die wel
bestaat, is de Numismatische Kring
Brabant. Deze viert dit jaar zijn tiende
lustrum en ter gelegenheid daarvan
staat dit nummer van De Beeldenaar in
het teken van de numismatiek in
Brabant. Als u dit leest, is het eerste
exemplaar inmiddels aangeboden aan
een wethouder van ’s-Hertogenbosch
en hebben de festiviteiten een aanvang
genomen. Althans dat hoop ik. Papier is
immers geduldig en het gedrukte
woord in advertenties en artikelen kan
iedereen misleiden.

Bij de voorplaat
In 2000 werd in Someren een tot dan toe ongepubliceerde oord
van de stad ’s Hertogenbosch uit 1579 gevonden (NUMIS 1028628;
diameter 18 mm; massa 0,61 gram). Op de voorzijde het wapen
van landsheer en Brabantse hertog Philips II van Spanje en het
omschrift: PHS.REX.DVX.BRABANT.79 (Philips koning hertog van
Brabant 1579).
Op de keerzijde het Bossche wapen op een lang kruis met leeuwen
en lelies in de kwadranten. Het omschrift: MON.-BVSCI-DVCE-NSIS
(munt van Den Bosch).
Op 18 juni 1578 kreeg de stad toestemming kleingeld te slaan. In
het standaardwerk over de Bourgondische muntslag Les monnaies
des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713 wordt de oord
genoemd onder nummer 269. De afbeelding toont echter een munt van hetzelfde type en diameter
(16 mm) als de duit GH 227, die in de periode 1558-1572 te Antwerpen en in 1565-1568 te Brugge
werd geslagen. De afgebeelde munt zal de Bossche duit
(GH 270) zijn. De Bossche oord heeft waarschijnlijk model gestaan voor enkele later geslagen munten: de Gelderse oord van 1589 en 1590 (GH 226-6), en twee typen uit 1592: de Brabantse oord GH
226-2 geslagen te Maastricht en die uit Atrecht (Arras). VAN HOUDT Atlas der munten van België
(Herent 1996), I 343 met de referentie Le Courrier Numismatique 6 (1978) 176.
De voorplaat is aangeboden door Munthandel en Veilinghuis Karel de Geus te Veldhoven.
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Kring Brabant 50 jaar
Eind 1956 is Pieter Meyer voornemens
een numismatische kring op te richten
in zijn woonplaats Eindhoven.
Dr H. Enno van Gelder, alomtegenwoordig in numismatisch Nederland,
adviseert hem echter voor een groter
achterland te kiezen en brengt hem in
contact met dr J.P. van Erp. Uiteindelijk wordt de eerste convocatie ondertekend door Van Erp, Meyer, Haverman,
Roessingh en Schlemper. Meyer, die als
bankdirecteur over voldoende typ- en
stencilcapaciteit kan beschikken, wordt
secretaris-penningmeester; Schlemper
voorzitter. Het wordt een kring voor de
hele provincie en men komt bijeen in
Den Bosch in Hotel Royal. Aan het
einde van het eerste jaar telt de kring
zo’n veertig leden.
Er is er nog één: een lid van het
eerste uur. Als enige van de huidige
leden was Paul Verbiest er bij toen de
Numismatische Kring Brabant op
14 maart 1957 voor het eerst bijeenkwam. Paul, een jongeman van 26, verzamelde al een tijdje munten en kocht
een paar muntjes bij een plaatselijke
antiquair: ‘Een schaaltje munten in de
etalage, daar zocht ik er een paar uit.
Deze goede man wees me op het initiatief van Van Erp c.s. om een kring op
te richten.’ Op zijn beurt wist Paul
enkele muntliefhebbers te bewegen lid
te worden.
In het begin is het een beetje
aftasten. Zo besluit men dat handelaren
geen lid kunnen worden. Later komt
deze regel weer te vervallen. De hoofdlijn in de activiteiten is direct helder:
maandelijks een bijeenkomst met de
nadruk op lezingen, soms korte verhalen
van leden en eens per jaar een onderlinge veiling. De eerste bijeenkomsten

vinden plaats op donderdag. Dat komt
niet goed uit voor dominee De Vor die
op donderdagen andere verplichtingen
heeft. Zo wordt het al snel de tweede
woensdag van de maand en dat blijft
het. De opzet wordt in vijftig jaar niet
gewijzigd. In de statuten wordt als
doelstelling vastgelegd: ‘De vereniging
heeft ten doel het bevorderen van de
belangstelling voor en de kennis van de
numismatiek in de ruimste zin.’ Daarom
blijft Paul Verbiest ook lid: het is zijn
interesse in de geschiedenis die blijft.
Het streven om de verzameling te completeren is anno 2007 verdwenen. De
kring is een ontmoetingsplaats voor
geestesverwanten, waar kennis over de
historische, culturele, politieke en economische achtergronden van munten
en penningen uitgewisseld wordt. Het
uitwisselen van de objecten zelf is volstrekt van ondergeschikt belang.
In de jaren vijftig drinken de leden na
afloop van de bijeenkomsten in Royal
gezellig samen een glas. Dat doen ze
nog steeds, maar via het gebouw van het
Noordbrabants Museum, het gebouw
van het Noord-Brabants Genootschap
aan de Parade en het CDA-gebouw is de
kring terechtgekomen in Bar-le-Duc.
In vijftig jaar is de maatschappij veranderd en dat heeft ook zijn weerslag
op de kring. In 1957 wordt bij binnenkomst de jas nog aangenomen door het
personeel van Royal, dat bij vertrek
feilloos weer de juiste man in de juiste
jas helpt. Die tijd is voorbij. Ook de
omgangsvormen van de leden onderling veranderen. Onder de eerste voorzitters, Schlemper (die verzamelde van
alles), Van Erp (een brandkast vol met
laatjes, een heel blad ducatons, een blad
Philipsdaalders…) en Knippenberg
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(leraar klassieke talen die een aantal
Brabantse vondsten van Romeinse
munten heeft beschreven) wordt iedereen met ‘U’ aangesproken. Rond 1990
brengt Theo Nissen daar verandering
in. Dit lucht het illustere lid A.M. Vermeulen enorm op. Met haar markante
stemgeluid geeft zij te kennen het heerlijk te vinden voortaan niet meer als
mejuffrouw, maar als Mariët door het
numismatische leven te mogen gaan.
Hoewel mannen in de meerderheid
zijn, heeft de Kring altijd een aantal
vrouwelijke leden gehad. Hun bijdrage
op numismatisch vlak mag niet onderschat worden.
Een verhaal over vijftig jaar historie
en honderden kringavonden is natuurlijk nooit compleet. Daarom een kort
overzicht van één bijeenkomst, waarvan
de gegevens afkomstig zijn uit Geuzenpenning 1965, pag. 95. De 63ste bijeenkomst van de kring op 8 april 1965
wordt gevuld met voordrachten van de
eigen leden. Dat zijn dr J.P. van Erp die
spreekt over ‘Westkeltische munten’,
pater G.C.A. Elbers over ‘Oostkeltische
munten’, mej. A.M. Vermeulen over
een ‘muntvondst’, J. Nijenhuis over
‘munten van Lotharingen welke als
Gelderse munten worden aangemerkt’,
H.J. van Woensel over een ‘moderne
muntsoort’, P.W. Meyer over munten
en penningen van Edward VIII en
dr P. Schlemper over ‘assignaten’. De
bijeenkomsten met korte bijdragen uit
eigen kring zijn ook anno 2007 nog

hoogtepunten met ‘voor elk wat wils’.
Jan Nijenhuis, getrouwd met de dochter van de eerder genoemde dominee
De Vor, is samen met zijn vrouw Attie
nog altijd lid.
Na vijftig jaar is de Numismatische
Kring Brabant nog springlevend. Het
aantal leden is met een kleine 50 iets
groter dan in 1957. De gemiddelde
opkomst van iets meer dan twintig is
dat ook. De activiteiten zijn in niets
gewijzigd, op één punt na: de techniek.
Jarenlang bediende onze onvolprezen
penningmeester Jan ten Horn de
diaprojector en berekende hij bij de
jaarlijkse kringveiling vliegensvlug alle
betalingen. Sinds de eeuwwisseling is
de beamer in opmars voor de illustraties en ondersteunt een laptop het
rekenwerk bij de veiling. Onder de
bezielende leiding van de zesde voorzitter Jos Holland die in 2006 Arie van
Herwijnen is opgevolgd en met het
enthousiasme en de grote inzet van
secretaris Arjan Senden mag de kring
de toekomst met optimisme tegemoet
zien. Wij hopen dat over vijftig jaar
met genoegen wordt teruggezien op de
activiteiten die het vijftigjarig jubileum
van onze kring opluisteren en dat er in
2057 meer dan één lid van onze kring
daarvan zal kunnen getuigen.
Willem van den Nieuwenhof is vice-voorzitter
van de Numismatische Kring Brabant en lid van
de redactie van De Beeldenaar. Sinds 1995 schrijft
hij geregeld artikelen onder andere over
Brabantse en Gronsveldse munten.
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Munt slaan uit de Bataafse Opstand
‘De Batavieren oovertreffende, in
vroomheit, alle deeze volken, bewoonen
niet veel van den oever, maar een
eilandt des Rynstrooms, zyn eertydts
een volk der Catten geweest, en om
inlandtsche muitery oovertreeden te
dier zeete, daar zy een gedeelte des
Roomschen Ryx te worden hadden.
Zy blyven noch in eere, en by ’t teeken
des aalouden bondtgenootschaps. Want
z’en draagen geen smaadt van schatting, nochte de pachter sleit hen. Verschoont van lasten, en zaamelpenningen, en aan een zyde geleidt tot dat
men z’in strydt bruike, worden zy
alleen als geweer en waapenen, teegens
d’oorlogen, bewaart’, aldus de vertaling
van P.C. Hooft van het boek Germania,
geschreven door C. Cornelius Tacitus
(54-117 n.Chr.).1 Tacitus beschrijft de
Bataafse opstand onder leiding van
Gaius Julius Civilis. Deze begon ten
tijde van de burgeroorlog in 68-69
n.Chr. Ze werd uiteindelijk door de
Romeinen neergeslagen, waarna in het
jaar 70 het oude bondgenootschap weer
in ere werd hersteld. De berichtgeving
rondom deze opstand houdt ineens op,
omdat het boekvervolg in de loop der
eeuwen is zoekgeraakt.2 Opmerkelijk is
dat praktisch gelijktijdig in Judea de
zogenaamde Eerste Joodse Opstand
plaatsvond. Deze werd bedwongen
door Titus, de oudste zoon van Vespasianus. De val van Jerusalem in 70
n.Chr. markeert het begin van de
Joodse Diaspora. Deze oorlog in Judea
leverde veel buit op en is uitvoerig
afgebeeld op munten. Dat roept de
vraag op of ook de Bataafse opstand op
munten is terug te vinden: wie heeft
munt geslagen naar aanleiding van de
Bataafse opstand?

Oorspronkelijk zouden de Bataven in
het huidige Hessen hebben gewoond.
Volgens Tacitus ontstond binnen de
stam der Chatten een hoogoplopend
conflict, waarna een deel van de stam
besloot te vertrekken naar nieuwe
gebieden. Tijdens de verovering van
Gallië door Julius Caesar tussen
58-49 v.Chr., zouden de Bataven een
verbond hebben gesloten met de
Romeinen. Op voorstel van de
Romeinen zouden zij een gebied krijgen tussen Maas en Waal, de huidige
Betuwe. Waarschijnlijk werd dit
gebied eerder bewoond door een Keltische stam, de Eburonen. Na een
opstand door hun leider Ambiorix zou
de stam bijna geheel uitgemoord zijn.
De weinige overgebleven Eburonen
zouden als oorspronkelijke, inheemse
bevolking uiteindelijk zijn opgegaan
in de Bataafse bevolking. Met de verhuizing van de Bataven naar dit nu
onbewoonde gebied zou Caesar een
politieke bufferzone hebben gecreëerd
tussen de vrije Germanen in het
noorden en Romeins (bezet) gebied
(Belgica) in het zuiden. Het Bataafse
woongebied wordt geplaatst in delen
van Noord-Brabant, Gelderland,
Utrecht en Limburg. De hoofdstad
Oppidum Batavodurum zou zijn gelegen op en rondom het huidige
Valkhof te Nijmegen.
Voorgeschiedenis van de opstand
Volgens het verbond tussen Romeinen
en Bataven moesten de laatsten rekruten
leveren. De eerste militaire acties als
bondgenoten van de Romeinen vinden
plaats tijdens de Germaanse campagnes
van Nero Claudius Drusus in 12 v.Chr.
waarbij de Bataven zich onderscheiden
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als bekwame ruiters die in staat waren
om rivieren zwemmend te overbruggen. Later verslechterde de verhouding.
Zo zou de lichting van 69 n.Chr. op
vrij brute wijze hebben plaatsgevonden. Een verband met de heersende
burgeroorlog ligt voor de hand.
Diverse legioenen die langs de Rijn
waren gelegerd vertrokken naar het
strijdtoneel in Italië. Julius Civilis nam
de gelegenheid te baat, en belegde de
stamvergadering die tot een opstand
besloot.
Met acht cohorten Bataven en Germaanse strijders vanuit het Rijnland
zou Civilis zijn strijd zijn begonnen.
Aanvankelijk behaalden de Bataven
veel successen en was het gebied begin
70 n.Chr. volledig onder hun controle.
In het gebied tussen Mainz en de
Noordzee werden de Romeinse vestingen vernietigd. Centrum van de acties
waren Xanten (Vetera), Keulen
(Colonia Claudia Ara Agrippinensis)
en Nijmegen. Verschillende stammen
sloten zich aan waaronder de Treveri
en de Lingones. In 70 n.Chr. stuurt de
nieuwe keizer Vespasianus acht legioenen naar het noorden. Na een reeks
gevechten, onder meer te Rigodulum
(Riol bij Trier) en in de Betuwe (Civilis brandt zelf Oppidum Batavodurum
plat), worden de Bataven uiteindelijk
te Vetera (Xanten) verslagen en geven
zij zich eind 70 over. Tacitus spreekt
over onderhandelingen tussen Civilis
en de Romeinse aanvoerder Cerialis
op beide helften van een kapotte
(houten) brug over de rivier de Nabalia (= IJssel). De uitkomsten van dit
gesprek en het lot van Civilis worden
verder niet genoemd maar het lijkt of
het oude verbond weer in ere is hersteld.
Bataafse muntslag?
Vijf munten zijn aan de Bataven toegeschreven:3
1. Aureus
vz: SALVTIS - buste van Salus

kz: CONCORDIA - staande Concordia
met takje en cornucopia
RIC 134
2. Denarius
vz: ADSERTOR LIBERTATIS - gehelmde
jonge persoon (Mars?)
kz: LEGION XV PRIM - Victoria
plaatst helm op trofee
RIC 130 (afbeelding 2; 19 mm)
3. Denarius
vz: GALLIA - buste van Gallia en
trompet erachter
kz: FIDES - handslag met op achtergrond standaard met everzwijn
RIC 131
4. Denarius
vz: LIBERTAS RESTITVTA - buste van
Libertas
kz: CONCORDIA - Concordia met
Mercuriusstaf en standaard met
everzwijn
RIC 132
5. Denarius
vz: LIBERTAS RESTITVTA - buste van
Libertas
kz: MARS ADSERTOR - Mars met
standaard en schild
RIC 133
Al deze munten zijn uiterst zeldzaam
tot uniek (R4/R5 volgens RIC). De stijl
wijkt af ten opzichte van het muntatelier te Rome maar getuigt wel van
vakmanschap. Niet bekend is wie de
stempels heeft gesneden. Men kan denken aan Bataafse stempelsnijders dan
wel gevangen Romeinse vaklieden. Een
schaarste aan zilver zou de beperkte
omvang van deze emissies kunnen verklaren. De munten zijn waarschijnlijk
geproduceerd langs de Rijngrens in
69-70 n.Chr. De Bataven waren zeer
mobiel tijdens de opstand, en mogelijk
reisden de munters mee.
Een zeer fraai exemplaar betreft de
denarius (RIC 130) die refereert aan het
Legio XV Primigenia. Dit legioen was
gelegerd in Xanten, en werd vernietigd
bij het tweede beleg van het legerkamp
daar in 70 n.Chr. Daarbij ging de
legioenstandaard verloren.
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Romeinse munt
Aan legioen XV Primigenia herinnert
ook een zogenaamde ‘medallic as’ van
keizer Vespasianus.4 Een medaillic as
werd wel geslagen om bijzondere
gebeurtenissen te herdenken. Dit
exemplaar heeft het gewicht en diameter van een sestertius maar is geslagen
met een stempel van een as. Dit is op
de voorzijde (portret) goed te zien. De
stempel is aanzienlijk kleiner dan het
muntplaatje. De locatie van het muntatelier is onduidelijk. Taraconnensis
(Taragona) en Lugdunum (Lyon) liggen
meer voor de hand dan Rome. De
keerzijde toont een vliegende Victoria
die een veldteken met adelaar overhandigt aan de keizer. Het omschrift
vermeldt: SIGNIS RECEPTIS (= de tekens
ontvangen). Met tekens wordt de legioenstandaard bedoeld. De munt is
geslagen tussen 70 en 71 n.Chr.
Gezien de afbeelding is de munt
geslagen om de teruggave van de legioenstandaard te herdenken. De standaarden golden als een belangrijk symbool, en aan het verlies ervan werd veel
waarde gehecht. Als aanvulling op Tacitus’ werk vormt de munt een numismatisch bewijs dat de standaard inderdaad
is teruggegeven.

Denarius, omschrift:
LEGIO (XV) PRIMIG.
Zilver, 3,54 gr. RIC
130. Foto: Jean Elsen

– De kloppen zijn niet alleen aangebracht op versleten exemplaren
maar ook op weinig gecirculeerde
munten;
– De geklopte munten zijn zeer zeldzaam.
Voorzover bekend zijn deze kloppen
voornamelijk teruggevonden langs de
Rijn en Moezel. Gepubliceerde vindplaatsen van deze geklopte munten zijn
tot nu toe alleen Mainz en Rottweil,
maar ook uit Nijmegen is een exemplaar
bekend.5 Dit duidt op lokaal gebruik en
misschien herkomst uit deze regio. Een
relatie met de opstand is denkbaar.
De klop ‘Vespasianus’
Daarbij zijn twee verklaringen mogelijk.
Er zijn assen en dupondii van Nero die
Ten eerste lag het hoofdkwartier van
zijn gestempeld met de klop ‘VESPA’
de Romeinse aanvoerder Cerialis in
(voor Vespasianus). De letters van deze
Trier. Dit zou tevens de uitvalbasis zijn
klop staan vaak in ligatuur, dat wil zeggeweest in noordelijke richting. De
gen een aaneenkoppeling van letters.
klop VESPA kan verwijzen naar de veldOok op enkele sestertii van Nero (54-68 tocht van Cerialis tegen de Bataven. De
n.Chr.) en één exemplaar van Claudius I munten waren dan misschien een dona(41-54 n.Chr.) staat deze klop. Een aantie van Vespasianus aan zijn legionairs
tal zaken valt op aan deze gestempelde
aan Rijn en Moezel. Tacitus bericht van
munten:
een soldijbetaling in naam van Vespasi– Vooral munten van Nero zijn ge- anus. Een klop VESPA op bestaande
klopt;
munten van zijn voorganger Nero ligt
– De kloppen verschillen in grootte
dan voor de hand. De munten van
en zijn rechthoekig van vorm;
Vespasianus zelf waren in 69-70 n.Chr.
– De portretten van Nero/Claudius
nog schaars. Met de dood van Nero
zijn nauwelijks beschadigd door de
kwam een einde aan het Julisch-Claudiklop;
sche geslacht; Vespasianus kan Nero’s

DE BEELDENAAR 2007-3
103

Medallic-as,
Vespasianus, Lugdunum?
RIC 461/Cohen 511

munten hebben benut om de stichting
van een eigen (Flavische) dynastie te
legitimeren. Verder had Vespasianus
geen wrok naar of strijd gevoerd met
Nero en Claudius. Dit zou kunnen verklaren waarom deze kloppen de portretten niet of nauwelijks beschadigd
hebben.
Een tweede optie zou kunnen zijn
dat de munten aan het begin van de
opstand zouden zijn geklopt in naam
van Vespasianus. Tacitus bericht ons
van een gratificatie in geld op naam van
Vespasianus die gegeven werd bij het
kamp van Neuss. Dit geld zou nog
door Vitellius (een voorganger van
Vespasianus) zijn gestuurd voor het
Vijfde en Vijftiende legioen. Dit zou
een noodmaatregel geweest zijn om
muitende soldaten rustig te houden.
Opperbevelhebber Hordonius zou voor
deze maatregel gekozen hebben. Tevergeefs, want een dag later werd hij omgebracht.
De dupondii van keizer Nero (54-68
n.Chr.) tonen op de voorzijde een klop
VESPA. De keerzijden (niet afgebeeld)
tonen een lopende Victoria met schild.

Voorbeelden van de
VESPA-klop

De sestertius van Claudius I laat de
instempeling VESPA zien. Duidelijk te
zien is dat de munt versleten was
alvorens hij geklopt werd. Bij muntschaarste werden versleten munten vaak
van een instempeling voorzien om ze
vervolgens weer in omloop te brengen.
Discussie
Slechts één Romeinse munt herinnert
met zekerheid aan de Bataafse opstand:
de medallic as die de teruggave van de
standaard van legioen XV Primigenia
weergeeft. Verder wordt van enkele
munten vermoed dat ze door de opstandelingen zijn geslagen. Tenslotte is op
basis van de vindplaatsen geopperd dat
de klop ‘Vespasianus’ te maken heeft
met betalingen aan het leger.
Al met al heeft de Bataafse opstand
weinig numismatische sporen nagelaten. Dat staat in scherp contrast met
de opstand in Judea: de Romeinse overwinning daar werd breed uitgemeten.
Over de redenen van dit verschil kan
men slechts speculeren. Een aantal factoren kunnen een rol hebben gespeeld.
Ten eerste zijn de Bataven, in tegenstelling tot de Joden, niet geheel verslagen. De Bataafse opstand eindigde met
onderhandelingen, en het bondgenootschap werd in ere hersteld. Munten met
propaganda voor de Romeinse overwinning zouden het herstel van de relaties ongetwijfeld hebben tegengewerkt.
Ten tweede was de overwinning op een
aantal ‘Barbaarse’ stammen aan de
Rijngrens mogelijk weinig eervol in
Romeinse ogen. Eerder zal het als
schande zijn ervaren dat hier in eerste
instantie enkele legioenen en hun vaandels verloren gingen. Alleen de teruggave van een standaard werd op een
munt afgebeeld. In Judea lag de situatie
anders: daar was een oude, in de toenmalige wereld bekende en ook door de
Romeinen gerespecteerde natie compleet
verslagen, waarbij bovendien veel buit
was gemaakt. Deze overwinning
markeerde het begin van de Joodse
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Diaspora, terwijl de Bataven juist weer
dit was een noodemissie onder
als Romeinse bondgenoten werden aan- moeilijke omstandigheden.
vaard. Kortom: zowel de status van de
Dank aan Jos Benders en Fleur Kemmers voor
overwinning als de toekomst van de
commentaren op eerdere versies. Uiteraard blijft
overwonnenen waren geheel anders.
de auteur verantwoordelijk voor de inhoud.
Opvallend is overigens de gelijkenis
Arjan Senden is werkzaam in het onderwijs. De
met een situatie ten tijde van Augustus. Klassieken en vooral architectuur op Romeinse
In het jaar 9 n.Chr. werden drie legioe- munten, medaillons en de Bataafse geschiedenis
nen vernietigd in het Teutoburgerwoud hebben zijn brede interesse.
tijdens de zogenaamde ‘Varusslag’.
NOTEN
Stadhouder en opperbevelhebber Varus
1. P.C. HOOFT Germania (Amsterdam 1684) 29.
wilde met een offensief de Germanen
2. Verder is gebruik gemaakt van TACITUS
onder leiding van Arminius verslaan.
(vertaling Vincent Hunink) De opstand van de
Bataven (Amsterdam 2005).
De veldtocht verliep dramatisch en drie
3. C.H.V. SUTHERLAND Roman Imperial Coinage I
legioenen werden vernietigd. Daarbij
(Londen 1984).
kwamen de adelaars (standaarden) in
4. D.L. VAGI Coinage and History of the Roman
Empire; Volume 2 (Sidney Ohio 1999) 309.
vijandige handen terecht. Jaren later
5. U. WERZ Gegenstempel auf Reichs- und
zorgt de Romeinse veldheer GermaniProvinzialprägungen der römischen Kaiserzeit
cus er voor dat minstens één adelaar
(Speyer 2004); vriendelijke mededeling van
dr Fleur Kemmers, Radboud Universiteit
weer in Romeinse handen komt. Ten
Nijmegen.
tijde van de Varusslag zijn assen voor6. A.B.C. SENDEN ‘Germanicus’ De Beeldenaar 27
zien van de klop ‘VAR’, voor Varus. Ook
(2003) 69-74.
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Archeologische en numismatische
ontdekkingen uit de Bossche bodem
FREDO VAN
BERKEL

Lokatie Burg. Loeffplein
in ’s-Hertogenbosch.
Tekening F.C. Schipper,
BAM, gemeente
’s-Hertogenbosch

In het gebied tussen Burgemeester
Loeffplein, Tolbrugstraat en Nieuwstraat heeft in 1995-1996 een archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
Een grootscheeps nieuwbouwplan in
dit gebied bood de Bossche archeologen de unieke gelegenheid een groot
oppervlak vrij te leggen en te onderzoeken. Normaal zijn in de binnenstad alleen kleine locaties beschikbaar.
Overigens was hetzelfde terrein in de
jaren zestig al onderhevig geweest aan
substantiële sloop en bouwactiviteiten
zonder een behoorlijk archeologisch
onderzoek.
Bij deze opgraving kon worden
vastgesteld dat er onder de grondwaterspiegel een zeer vondstrijke laag
aanwezig is, bestaande uit baggerslip
uit de stadsgrachten en ophogingslagen, daterend uit de periode voor de
stichting van het Sint Elisabeth
Bloemkampklooster in 1456. In deze
laag waren de vondstomstandigheden
zo goed dat metalen voorwerpen en
voorwerpen van organisch materiaal
zoals leer en hout, zeer goed bewaard
waren gebleven. Omdat de vondsten-

laag zich onder de grondwaterspiegel
bevond, kon in eerste instantie maar
weinig worden geborgen. Pas na het
uitgraven van de bouwput tot meer
dan acht meter diepte en de deponering
van het daaruit afkomstige grondpakket langs de A2, kon de grond
intensief worden onderzocht.1
De ‘stort’
Het grondpakket werd gedeponeerd op
een terrein tussen de Zuid-Willemsvaart en het provinciehuis. Vanwege de
aandacht in de pers wist een kleine
groep amateurarcheologen deze stort
snel te vinden. Zij borgen de eerste
metalen voorwerpen en munten met
behulp van metaaldetectoren. Het terrein bleek een waar Eldorado, waar
veel werd gevonden uit middeleeuws
Den Bosch. In de volgende maanden
bezochten tientallen amateurs (deels
leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), deels
‘vrije jongens’ uit het grijze circuit) de
stort bijna dagelijks. Omdat de stadarcheoloog zijn beperkte budget, mankracht en tijd nodig had op de opgravingslocatie, had hij nauwelijks de
mogelijkheid de gestorte grond behoorlijk te onderzoeken. Om te vermijden
dat veel gegevens verloren zouden
gaan, werd in twee Nederlandse detectorbladen een oproep geplaatst, waarin
de amateurs werd verzocht hun vondsten te melden en in bruikleen af te
staan aan de Archeologische dienst,
zodat ze geregistreerd, gedocumenteerd en gefotografeerd konden worden.
Gelukkig werd aan deze oproep goed
gehoor gegeven en kon de Archeologische dienst beginnen met het verwerken van het vele vondstmateriaal.
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Insignes
Opmerkelijk waren de vondsten van de
vele insignes: draagtekens (meestal van
een tin-lood legering) die werden gedragen als lijfsieraad of op kleding en die
deel uitmaakten van de laatmiddeleeuwse
materiële cultuur. De kwaliteit van de
gevonden insignes en andere voorwerpen
was hoog. Ze werden over het algemeen
snel na het verstoren van de grond opgespoord en waren dus slechts een korte
tijd aan corrosie blootgesteld. Hoewel
deze insignes een goedkoop massaproduct waren, worden ze over het algemeen zelden teruggevonden. De gevonden insignes hadden uiteenlopende
voorstellingen. Sommige hadden een
religieus karakter, zoals het Heilig Bloed
van Boxtel en het Lam Gods, andere
hadden voorstellingen met dieren, gebruiksvoorwerpen of erotische verwijzingen.2
Nederlands grootste verzamelaar en
onderzoeker van insignes, H.J.E. van
Beuningen, heeft veel van de vondsten
verworven, gedetermineerd en geregistreerd, zodat de archeologische dienst
de gegevens alsnog kon verwerken.
Munten
Naast de insignes en gebruiksvoorwerpen zijn veel munten gevonden. Deze
zijn aangeboden bij verschillende instanties waaronder het voormalige Koninklijk Penningkabinet te Leiden. De
meestal nauwkeurig te dateren munten
hielpen om de ouderdom van de stort te
bepalen. Helemaal waterdicht is dit overigens nooit, omdat munten soms gedurende een langere periode circuleerden.
Een vroeg exemplaar van deze stort
is een penning van Brabant van hertog
Hendrik I (1190-1235). Deze munt
maakte hoogstwaarschijnlijk deel uit
van een grotere vondst die door het
storten van de grond verspreid is
geraakt. Acht Brabantse penningen
zijn aangemeld en staan genoteerd als
de schatvondst ‘Den Bosch 1997 III’ [NUMIS 1027157]:

Pelgrimsinsigne Heilig
Bloed van Boxtel

Pelgrimsinsigne met
afbeelding Lam Gods

De Witte 133
5 exemplaren;
De Witte 135
1 exemplaar;
De Witte 30
2 exemplaren.
De vondst is om twee redenen interessant. Ten eerste vermoedde De Witte
al dat W 133 en W 135 dateerden van
vóór de munthervorming van 1210 en
dus aan hertog Hendrik I (1190-1235)
moesten worden toegeschreven.3 Zeker
was dat niet, omdat de meeste Brabantse
penningen met een adelaar (W 179-200)
met zekerheid van na de munthervorming dateren. De vondst bevestigt De
Wittes vermoeden, omdat twee exemplaren van W 133 samengekoekt met
één exemplaar van W 30 werden aangetroffen. Ten tweede kan, nu W 133 en
W 135 met zekerheid zijn gedateerd, de
begraafdatum op uiterlijk 1210 worden
gesteld. Daarmee is de vondst de oudste van na de stichting van Den Bosch in
1190.

Penning, Hendrik van
Brabant (1190-1235),
W 30
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Groot Roermond,
Willem van Gulik en
Gelre

Met dank aan Jos Benders, Arie van Herwijnen,
Tom Snoeren en D.M. van de Vrie van de Archeologische Dienst, Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Fredo van Berkel verzamelt sinds 1982 zelf
gevonden munten en archeologische voorwerpen.
NOTEN

Dubbele escudo,
Philips V

1.
2.

Een nog onbekende munt
Een bijzondere munt is een groot
geslagen in Roermond op naam van
Willem van Gulik en Gelre (NUMIS
102792). De dubbele groot van deze
serie was bekend, maar de enkele nog
niet.4 De denominatie blijkt uit de diameter van 22 mm: de dubbele groten
hebben een doorsnede van 27 mm.
Bovendien weegt de enkele groot 1,51
gram, terwijl de dubbele groten een
massa hebben van tussen de 2,2 en 2,5
gram.5
Opzienbarend was verder de vondst
van een Colombiaanse dubbele escudo
op naam van Philips V (1700-1743).
De munt is geslagen in Santa Fe de
Bogota.6 Ze is slordig afgewerkt. De
munt is niet gesnoeid, maar op gewicht geknipt.
In de tien jaar dat de stort er heeft
gelegen, hebben enkele amateurs heel
wat uurtjes doorgebracht. De grond
werd herhaaldelijk vergraven, gezeefd
en weer verwerkt op andere locaties.
Inmiddels is de archeologische dienst
begonnen aan een uitgave in boekvorm
van het totale onderzoek, maar omdat
er nog steeds soms opmerkelijke vondsten worden gedaan, is de sluitingsdatum steeds uitgesteld. In de zomer van
2004 werd de resterende stort geheel
verwerkt. Daarmee kwam een einde
aan een zeer interessante opgraving
met mooie vondsten, mede dankzij een
goede samenwerking tussen amateurs
en professionele archeologen.

3.
4.
5.
6.

J. TRELING

Bouwhistorische en Archeologische
berichten 1995; Archeologisch onderzoek in het
Tolbrugkwartier (Den Bosch 1996).
H.J.E. VAN BEUNINGEN EN A.M.KOLDEWEIJ
Heilig en Profaan 1000 laat-middeleeuwse
insignes uit de collectie van H.J.E. van Beuningen
(Cothen 1993) p. 143, afb.123; op cit. p. 141,
afb. 113.
A. DE WITTE Histoire monétaire des comtes de
Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint
Empire Romain (Antwerpen 1894) 60.
VAN DER CHIJS VII-7
J. BENDERS ‘De muntslag in het Gelderse
Overkwatier na 1371’ Maandblad voor numismatiek 14 (2004) 198-205; 15 (2005) 9-15.
Determinatie door A. van Herwijnen,
www.bonatiele.nl.
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Stempels van Bossche schepenzegels
Wie het Noordbrabants Museum
bezoekt om een indruk te krijgen van
de rijke Bossche geschiedenis, zal in
een van de bovenzalen een bijzondere
collectie zien. In een lade van een grote
vitrinekast gewijd aan het
Noordbrabants Genootschap liggen
enkele zilveren Bossche zegelstempels
afkomstig uit stedelijk bezit. Mede aan
de hand van hun afdrukken in rode lak
en bijbehorende bijschriften geven zij
de bezoeker een bescheiden impressie
van de zeven eeuwen stadsbestuur
voorafgaande aan de Bataafs-Franse tijd
(1795). Reeds in 1887 noemde Verreijt
deze collectie de ‘allerzeldzaamste verzameling (…) waarschijnlijk de eenige
van dien aard in Europa’.1
Zegelstempels zijn instrumenten om
een merkteken aan te brengen, vergelijkbaar met hedendaagse inktstempels.
Voorzien van een opstaande handgreep
van goedkoop materiaal, is in ieder
geval het figuratieve zegelveld waarop
de afbeelding in spiegelbeeld staat,
in zilver. Anders dan bij munten en
penningen krijgt men pas bij afdruk in
een zachte substantie een positieve
weergave. Het kwetsbare zegel in
verharde bijenwas of harslak geeft het
juiste beeld. De zegelstempels zijn vergelijkbaar met de zwaarder uitgevoerde
muntstempels. Zowel omwille van het
edelmetaal, als de hoogst verfijnde
afbeeldingen zijn zegelstempels te vergelijken met munten en penningen.
De vraag is in hoeverre voor de vervaardiging plaatselijke ambachtslieden
werden ingeschakeld. Zeker voor de
vroegste hoogwaardige exemplaren is
niet uit te sluiten dat zij elders zijn vervaardigd, waar specialisten in zegelvervaardiging bestonden. Als het aankwam

op precisiewerk in de vorm van ontwerpen, tekenen, graveren en fabriceren,
dan werd een edelsmid ingeschakeld.
Een zegel (Latijn: sigillum) staat
voor de identiteit van de drager, zoals
tegenwoordig een handtekening of een
persoonlijke code. Bij de dood verviel
vanzelfsprekend de geldigheid en werd
het zegelstempel gebroken om misbruik te voorkomen. Dat gebeurde ook
wanneer een nieuw zegel in gebruik
werd genomen. De jaarlijks benoemde
schepenbank vervulde taken die tegenwoordig zijn toebedeeld aan rechters en
notarissen. In akten legden de schepenen overeenkomsten van burgers
onderling vast, zoals huisoverdrachten,
schuldverklaringen of hypotheken.
Eerst op papier in de Bossche schepenprotocollen en vervolgens als bewijsstuk voor de betrokken partijen op
perkamenten oorkonden die werden
bezegeld met twee zegels van de
dienstdoende schepenen.
Schepenzegels werden toegepast
vanaf ongeveer 1260. Talloze exemplaren bleven in archieven bewaard, hoewel slijtage, wanbeheer, onherroepelijke
desintegratie of verzamelwoede enorme
verliezen teweeg hebben gebracht. De
Bossche schepenzegels behoren met die
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VALENTIJN
PAQUAY

Wijze van expositie
door het Museum van
de Bossche collectie
schepenzegels: origineel
stempel, afdruk in
lak met toelichting
(midden 19de eeuw) op
houten standaard
(begin 20ste eeuw)

Oorkonde met twee
afhangende schepenzegels: 1443 maart 24
Erkenning van het
recht tot beslagname op
een stuk land door de
koper Johan ten
behoeve van Mathijs
Eghens (Stadsarchief
Den Bosch, Archief
Tafel van Heilige
Geest, reg. 1883).

van Brussel, Leuven en Maastricht tot
de vroegst bekende in de Nederlanden.
Stadsbestuur en schepenen
De Bossche zegelstempels vormden
oorspronkelijk twee afzonderlijke
collecties: die van het voltallige, uit
verschillende geledingen bestaande
stadsbestuur en die van de schepenbank, een geleding binnen het stadsbestuur. De stadszegels werden op kosten
van de stedelijke gemeenschap vervaardigd (de verantwoordingen zijn terug
te vinden in de jaarrekeningen), terwijl
iedere schepen bij aantreding zijn
ambtszegel op eigen kosten moest laten
vervaardigen.
De grotere ronde zegelstempels
geven het stadszegel weer in verschillende tijden en in diverse vormen. Het
officiële stadszegel heette grootzegel
(sigillum magnum) en werd alleen
gebruikt voor stukken van groot belang.

Stempel van een Bosch
schepenzegel met handvat, zilver.

Het oudst bekende zegel, uit de dertiende eeuw, had een diameter van
7,4 cm. Documenten met routinematige
inhoud werden vanaf de zeventiende
eeuw voorzien van een kleinzegel dat
kleiner was in doorsnee (6,5 cm). Omdat
het veel frequenter werd gebruikt, was
het ook eerder versleten. Daarom moest
het vaker worden gerepareerd of vervangen door een nieuw exemplaar dat veelal
aan de mode werd aangepast. Voor ’sHertogenbosch (Busco Ducis) was de
boom hét symbool van de autonome
stad. Afgeleid van de naamgeving heet
dit een ‘sprekend’, dat wil zeggen
etymologisch zegel.
Minder belangrijke stukken werden
vanaf midden veertiende eeuw gezegeld
met een zogeheten zakenzegel (ad
legata), waarop de boom terugkeert,
maar dan voorzien van Brabantse
symboliek. Stadszegels kennen soms een
tegenzegel (contrasigillum) dat op de
achterzijde werd aangebracht om vervalsing te bemoeilijken. De gecombineerde
zegels vormden zo een onlosmakelijk
koppel. Beide stempels waren soms met
een ketting aan elkaar verbonden. Het
stadsbestuur zegelde altijd in groene was.
Groen was de Bossche stadskleur en verwees naar het loof van de boom. Van de
Bossche stadszegels bleven in totaal
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zeven zegelstempels behouden. Van dit
type stadszegels bleven ook elders exemplaren bewaard, omdat zij tot de schatkamer van een stadsbestuur behoorden.
Uniek is dat in ’s-Hertogenbosch
bijna vijfhonderd stempels van schepenzegels als collectie bewaard zijn. In
andere steden werden zegelstempels na
de dood van een schepen vernietigd om
misbruik te voorkomen. De Bossche
uitzonderingspositie heeft te maken
met de functie van schepenzegels in de
stedelijke administratie. In ’s Hertogenbosch bestond een systeem van herbezegeling. Dat wil zeggen: als een kopie
van een oude acte werd gemaakt, werd
deze bezegeld met het oorspronkelijke
zegel.
Het oudste stempel in de collectie
dateert uit 1295, het jongste uit 1794.
Essentieel is dat het hier zegels betreft
van personen in functie; dus géén particuliere zegels die bij de familie
bleven. De ronde schepenzegelstempels in zilver zijn eenvoudiger, stereotyper en kleiner uitgevoerd. Middeleeuwse exemplaren kennen een
doorsnee van circa 2,5 cm. Later worden ze groter: aan het begin van de
zeventiende eeuw zijn ze circa 3,5 cm
en omstreeks 1750 circa 4,5 cm. De
schepenzegelstempels zijn ongetwijfeld
lokale producten en zelden voorzien
van een zilvermerk. De stempels
dragen de persoonlijke heraldiek van
de naamdrager, wiens beeldmerk in de
meeste gevallen meer een huismerk
vertegenwoordigt dan een wapenschild
in de adellijk heraldische traditie. Afgezet met een randversiering, bijvoorbeeld in de vorm van een meervoudige
driepas of een roos, geeft het randschrift sterk bekort aan welke functionaris het betrof: SIGILLUM (NN),
SCABINI IN BUSCO (DUCIS) (= zegel van
(NN), schepen in ’s-Hertogenbosch).
In principe draagt elke oorkonde
uitgevaardigd in naam van de schepenbank zegels. De aantallen moeten in de
honderdduizenden hebben belopen.

Opgedeelde collecties
Alle zegelstempels werden bij afschaffing of aftreding in bewaring genomen
en bleven bewaard in het stadhuis, waar
hun bewaring een integraal onderdeel
vormde van de taken die het stadsbestuur, c.q. de schepenbank tot in
1794 uitoefende. De allerbelangrijkste,
de stadszegels, waren in stofzakken
achter slot en grendel opgeborgen in
de stadskluis: de Comme. Deze bevond
zich in de kerktoren van de Sint-Jan.
Alle geledingen van het stadsbestuur
moesten aanwezig zijn om in een
openbaar optreden de kluis te kunnen
openen. Pas in de achttiende eeuw
werd de kluisinhoud inclusief stempels
overgebracht naar het Raadhuis. De
minder belangrijke schepenzegels lagen
altijd al in het ‘bestuursgebouw’, namelijk in de schepenkist of Cleine Comme
op de schepenkamer op de bovenetage,
waartoe alleen de raad c.q. de twee
burgemeesters, toegang had. Bij de
jaarlijkse terugtreding moest een schepen zijn ambtszegel achterlaten. Dit
voorkwam vervalsingen, maar zo bleef
ook de mogelijkheid voor de schepenbank bestaan om tot heruitvaardiging
van oorkonden over te gaan en deze
oorkonde met de authentieke zegels te
bekrachtigen. Telkens als de schepenen
hierop moesten terugvallen, werden het
benodigde duo schepenzegels van
ambtsvoorgangers te voorschijn gehaald
en naar de secretarie overgebracht waar
aan de heruitgevaardigde schepenakte
nieuwe zegelafdrukken werden
bevestigd. De particulier moest onder
ede beloven de nieuwe schepenoorkonde terug te geven als het originele charter alsnog opdook. De tot
dusver oudst bekende heruitvaardiging,
c.q. herbezegeling dateert uit midden
1306, de stempels waren voorhanden.
Deze Bossche praktijk werd in principe
het hele ancien regime voortgezet. Als
een schepenzegelstempel ontbrak,
maakte de stad gebruik van een ‘nood(zaken)zegel’.
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Museale collecties
De Bataafs-Franse periode maakte een
eind aan de oude gezagsverhoudingen
waarin vanuit hedendaags standpunt
geen scheiding bestond tussen de
uitvoerende macht van het bestuur en
de toetsende autoriteit door de rechtbank. Met de moderne politieke verhoudingen verviel de eeuwenoude functie van de collecties zegelstempels. Het
stadszegel, nu in de vormgeving van
het stadswapen, leeft voort in het
gemeentestempel dat in de negentiende
eeuw een nieuwe vormgeving kreeg en
sindsdien voortdurend aanpassingen
heeft ondergaan. Het huidige stadslogo
staat hier mijlenver vanaf.
De in eeuwen opgebouwde collectie
stempels van schepenzegels viel begin
negentiende eeuw uit elkaar. Een deel
bleef op het stadhuis en werd in 1847
door Hermans beschreven. Deze
255 stempels kregen een plaats in het
stadsarchief, waar ze in zes laden
geëxposeerd werden. In 1925 zijn zij in
bruikleen gegeven aan het Provinciaal
Genootschap dat ze in het museum
opnam (hier komt het (Centraal) Noord
Brabants Museum uit voort). Het
andere deel (242 stempels) raakte in het
bezit van de nazaten van stadssecretaris
De Bergh. Na vergeefse pogingen van
gemeentesecretaris jonkheer Verheyen
(1843-1857) de afgedwaalde verzameling oud zilver weer voor het gemeentelijke archief te verwerven, lukte het in
1862 het genootschap de particuliere
collectie aan te kopen. Archivaris Van
Zuylen maakte een integraal overzicht
van beide collecties. Het stadsarchief
bewaart nog steeds een zwart kartonnen doos met 45 vellen vol zegelafdrukken in rode lak op wit karton.
Stadsarchivaris en voorzitter van het
genootschap, Cornelis Hermans, had al
in 1847 roodwassen afdrukken van de
archiefcollectie laten vervaardigen en
bevestigen op houten plankjes. Deze
reproducties zijn nu in het museum te
zien. Het is de vraag in hoeverre de

497 bewaard gebleven schepenzegelstempels de historische verzameling
compleet weergeven.
Tevens liet Hermans in 1847 ‘afteekening(en)’ vervaardigen, die werden aangevuld met natekeningen van originele
zegels aan schepenakten. Waar deze
tekeningenverzameling is gebleven, is
onduidelijk. Ongeveer vijftig jaar later
verschenen in het Noordbrabantse tijdschrift Taxandria afleveringsgewijs tussen 1895 en 1905 afbeeldingen van
zegels van Bossche schepenen, voorzien
van biografische aantekeningen. Inmiddels is die artikelenreeks op de CDRom verkrijgbaar en staat zij ook op
internet. Op termijn zal het Noordbrabants Museum foto’s van alle schepenzegelstempels op zijn website zetten.
Vanwege de minieme omvang, de veelvuldige beschadigingen en het vervlakte
reliëf blijft het fotograferen van de
schepenzegels lastig en geeft dit niet
altijd een bevredigend beeld.
De genealogisch geïnteresseerde kan
in de collectie Bossche schepenzegelstempels zoeken naar namen van
(uit)gestorven voorvaderen, de heraldicus vindt er familiewapens, de historicus
traceert veranderende bestuursstructuren en administratieve processen, de
kunsthistoricus herkent de tijd- en cultuurgebonden beeldtaal. Wat de Bossche
collectie zegelstempels betreft is het
nog altijd wachten op een gedegen studie die al deze aspecten integreert tot
een verantwoorde geschiedenis van
symboliek en beeldvorming rond de
stad ’s-Hertogenbosch.
Valentijn Paquay (1950) is als senior-archivist
verbonden aan het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch.
Hij bezorgde in 2004 de Inventaris van het
Archief van de Stad ’s-Hertogenbosch 1262-1810.
NOOT
1.

CH.C.V. VERREIJT ‘Beschrijving der zilveren
zegels van schepenen, welke in het archief
der stad ’s-Hertogenbosch bewaard worden’
Algemeen Nederlandsch Familieblad 4 (1887)
229-236.
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De schuerkens van Gangelt en
Waldfeucht
Op naam van hertog Wenceslas en hertogin Johanna van Brabant (1355-1383)
zijn twee varianten van het zogenaamde
‘schuerken’ bekend. Deze zijn van
elkaar te onderscheiden aan de hand
van de tekens tussen de spitsen van
kerktorens op de voorzijde. De ene
toont daar twee bloemetjes (W 402), de
andere de letters MO (W 403).
Uit overgeleverde documenten is
bekend dat het schuerken in twee emissies is geslagen. De eerste emissie is
vermoedelijk vanaf september 1374
geslagen en in de loop van 1377 beëindigd,1 de tweede startte in 1380 en is
een jaar later gestopt (de rekening van
muntmeester Chavre over de periode
1 juli 1375 tot en met 1 januari 1383
bevat de nodige details).2 De Witte vermoedde dat W 403 de tweede emissie
betrof, maar gaf daarvoor geen argumenten.3 Ghyssens nam dit vermoeden
over.4
Deze toeschrijvingen blijken bij
nadere beschouwing niet houdbaar.
Bepalend in dit verband zijn de navolgingen van de variant met MO uit de
heerlijkheden Gangelt, Millen en
Waldfeucht. Deze heerlijkheden waren
oorspronkelijk eigendom van de heer
van Heinsberg, die ze in 1363 verpandde aan hertog Eduard van Gelre. De
Gelderse hertog verpandde de drie
heerlijkheden in 1364 door aan zijn
raad en steunpilaar Johan van Meurs.5
Uit Waldfeucht is een schuerken
bekend met op de voorzijde:
MO-nETA:nOV::ADEVOEChT en op de
keerzijde: +IOhAnES:DEhOnS:SELLAER.6
In navolging van Chalon stelde
Menadier dat muntheer Johan van
Honselaer in een vete met Johan van
Meurs Waldfeucht bemachtigde en

later doorverkocht aan Brabant.7 Johan
van Meurs is volgens het necrologium
van het Stift Xanten overleden op
28 april 1375.8 De verkoop aan Brabant
moet hebben plaatsgehad voor 29 september 1377, zoals blijkt uit Leuvense
stadsrekeningen.9 Het schuerken uit
Waldfeucht moet dus uit de periode
1375-1377 dateren. Daarmee is al voldoende bewijs geleverd, dat de vigerende toeschrijving van beide Brabantse
varianten niet correct is. De variant
met MO betreft de eerste emissie van
1374-1377. De variant met de twee
bloemetjes dateert waarschijnlijk uit de
periode 1380-1381. Hier past een voorbehoud omdat vanaf december 1375
gesproken wordt over aanmunting op
een lagere voet.10 Als deze verlichting
inderdaad is doorgevoerd, kunnen de
bloemetjes bedoeld zijn ter onderscheid. Hoe dit ook zij, duidelijk is dat
de variant met MO uit de eerste
periode dateert.
Dit type schuerken is ook nagevolgd in de heerlijkheid Gangelt, en
wel op naam van Frederik van
Meurs.11 Hij had Gangelt geërfd van
zijn oom Johan en verkocht op

JOS BENDERS

Brabant, Wenceslas en
Johanna (1355-1383),
schuerken (W 403).

Waldfeucht, Johan van
Honselaer, schuerken
(Menadier 73).
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26 maart 1378 zijn rechten op de
burcht van Millen en de stad en het
kasteel van Gangelt aan de Brabantse
hertog Wenceslas. Tevens deed hij
afstand van zijn rechten op de stad
Waldfeucht.12 De Gangeltse navolging
is dus een tweede bewijs dat het
Brabantse origineel met MO in de
periode 1374-1377 is geslagen.
Tenslotte is nog een intrigerende
navolging uit Gangelt bekend: één op
naam van Godfried III van Heinsberg
(1361-1395). Van Heinsberg verpandde
Gangelt al in 1363, waarna de plaats,
zoals beschreven, achtereenvolgens werd
bestuurd door Eduard van Gelre (13631364), Johan van Meurs (1364-1375) en
Frederik van Meurs (1375-1378). Omdat
het schuerken pas in 1374 in Brabant is
ingevoerd, duidt de navolging op naam
van Godfried van Heinsberg erop dat
hij zich in de periode 1374 of later
actief met de eigendomsverhoudingen
heeft bemoeid. Het meest waarschijnlijk lijkt dat hij zich niet heeft neergelegd bij de verkoop van Gangelt aan
Brabant. Diens Gangeltse schuerken is
een materieel bewijs dat vraagt om
nader historisch onderzoek.

NOTEN
1. A. UYTTEBROUCK Le gouvernement du duché de
Brabant au bas de moyen âge (1355-1430)
(Brussel 1975) 796; A. DE WITTE Histoire
monétaire des comtes de Louvain, ducs de
Brabant et marquis du Saint Empire Romain I
(Antwerpen 1894) 140-142.
2. ‘Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer 2591’
in: J. GHYSSENS Choix de textes antérieurs à
1400 relatifs aux monnaies des Pays-Bas du Sud
(Louvain-la-Neuve 1997) 77-80.
3. A. DE WITTE op cit. 161.
4. J. GHYSSENS Essai de classement chronologique
des monnaies brabançonnes depuis Godefroid 1er
(1096-1140) jusqu’à la duchesse Jeanne (13551406) (Brussel 1983) XXVII.
5. Veel van de oorspronkelijke documenten
bevinden zich in Wenen. J. LAENEN Les archives
de l’Etat à Vienne au point de vue de l’historie de
Belgique (Brussel 1924); F. QUICKE ‘Documents
concernant la politique des ducs de Brabant et
de Bourgogne dans le duché de Limbourg et
les terres d’Outre-Meuse pendant la seconde
moitié du XIVe siècle (1364-1396)’ Bulletin de
la Commission Royale d’Histoire 93 (1929) 67-195.
6. R. CHALON ‘Monnaies rares ou inédites’ Revue de
la Numismatique Belge 20 (1864) 218; plaat 13,6
uit de collectie van de hertog van Arenberg.
7. J. MENADIER Die Aachener Münzen. Münzen,
Urkunden und Akten (Berlijn 1913) 136.
8. H. KEUSSEN Urkundenbuch der Stadt Krefeld
und der alten Grafschaft Mörs; Band I 7991430 (Krefeld 1938) regest 708.
9. A. UYTTEBROUCK op cit. 804; F. QUICKE Les
Pays-Bas à la veille de la période bourguignonne
1356-1384 (Brussel 1947) 250-251.
10. A. UYTTEBROUCK op cit. 797.
11. J. MENADIER op cit. pp. 136-138, nrs. 71-72.
12. F. QUICKE (1929) op cit. 21-22 document VII.
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De zeldzaamheid van onderdelen van
Bossche Philipsdaalders
In 1557 werd ter opvolging van de zilveren Karolusgulden de Philipsdaalder
ingevoerd.1 Hiermee kregen de Nederlanden een eigen zilveren standaardmunt, zwaarder dan de Duitse daalder
en de Spaanse reaal van achten. Enkele
jaren later werden de bestaande kleine
zilveren munten vervangen door onderdelen van de Philipsdaalder: 1/2, 1/5,
1
/10 en 1/20 Philipsdaalders. Geschat
wordt dat in totaal circa 50 miljoen
Philipsdaalders en onderdelen tussen
1557 en 1598 zijn geslagen. De munten
werden ook in de Brabantse muntplaats
’s-Hertogenbosch geslagen, zij het in
kleine aantallen. In 1581 werden in Den
Bosch voor het eerst landsheerlijke
munten geslagen: de opening van het
munthuis hield mogelijk verband met
de sluiting van de Munt te Maastricht
per 31 december 1580.2
De vraag rijst hoe zeldzaam de
onderscheiden onderdelen van de
Bossche Philipsdaalder nu eigenlijk
precies zijn. Aan de hand van verschillende bronnen (archieven, collecties,
vondstbeschrijvingen, beschrijvingen
in veilingcatalogi, verkenning van
voorraden op beurzen en het internet)
wordt die vraag in dit artikel beantwoord.
De bronnen
Vanaf ongeveer 1994 heeft de auteur
inventariserend onderzoek verricht.
Daarbij zijn de volgende bronnen
gebruikt:
1. collecties: geraadpleegd zijn de collecties van het Geldmuseum, het
Noordbrabants Museum, het
penningkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek Albert I en de Nationale
Bank van België.

2. muntvondsten: meldingen uit heel
Europa zijn benut. Belangrijke
sleutelpublicaties en bronnen waren
enkele vondstrepertoria.3 Dit resulteerde in een lijst van honderden
muntvondsten, die nader zijn onderzocht. Ook is het elektronische
bestand van Nederlandse vondsten
NUMIS benut: vooral de kleinere
onderdelen worden tegenwoordig
met de detector als losse vondsten
aangetroffen en gelukkig vaak
gemeld. Desalniettemin zal het
beeld nooit compleet zijn, omdat
niet alle vondsten worden gemeld.
3. handelsvoorraden: veilingcatalogi,
prijslijsten, beurzen en internet.
Tevens is, met terugwerkende kracht
tot ca. 1820, bijgehouden welke philipsdaalders en onderdelen grote
veilinghuizen aanboden. Daartoe
werden honderden catalogi en enige
prijslijsten geraadpleegd.
Slagaantallen en teruggevonden
exemplaren
Om de afdracht van de sleischat, een
provisie op de muntproductie voor de
landsheer, te verantwoorden werd in
rekeningen genoteerd hoeveel zilver in
een bepaalde periode werd vermunt. Als
ook het voorgeschreven gehalte en de
massa bekend zijn kan men de slagaantallen berekenen: hoeveel exemplaren er
per type zijn geslagen. De Witte heeft
dit voor onder meer de Bossche Philipsdaalders en zijn onderdelen gedaan.4
Uit de tabel blijkt dat de productie
van zilvergeld in Den Bosch zeer gering
was. Verder zijn gegevens opgenomen
van welke jaren welke munten zijn
teruggevonden. Uit deze inventarisatie
blijkt dat:
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1/1
1 oktober 1581 tot 19 mei 1584

1/2

1/5

2799

196

4075

1/10

1/20

1/40

339

9091

5470

1667

42542

1584-1589 gesloten
1 februari 1589 tot 29 maart 1591
12 maart 1591 tot 12 maart 1594

340

1838

374

3679

13 maart 1595 tot 12 maart 1598

1598

2110

4969

13 maart 1598 tot 12 maart 1601

2258

2660

10425

Totaal

4230

11588

1594-1595 gesloten

Slagaantallen Bossche
philipsdaalders en
onderdelen naar periode

Halve Philipsdaalder
1598, collectie Noordbrabants Museum

– de hele, vijfde en veertigste philipsdaalder helemaal niet zijn teruggevonden;
– van de halve Philipsdaalder zijn
slechts twee exemplaren bekend. Het
exemplaar uit 1581 bevindt zich in
het kabinet te Brussel.5 Het Noordbrabants Museum bezit een
exemplaar uit 1598.6
– van de tiende Philipsdaalder zijn
twee exemplaren uit 1592 bekend.7
– van de twintigste Philipsdaalder zijn
drie exemplaren bekend, en wel uit
de jaren 1581, 1592 en 1597.8
Tot begin achttiende eeuw komen
Philipsdaalders en onderdelen daarvan in
muntschatten voor. De Philipsdaalder
bleef lang en wijd en zijd geaccepteerd
(tot in Oekraïne) en dus lang in omloop.
De Philipsdaalders en onderdelen belopen aan de hand van de vondstinventarisatie circa 5000 exemplaren. De
inventarisatie maakt het mogelijk om
de slagaantallen te schatten voor jaren
waarvoor de rekeningen ontbreken.
Van de bekende jaren is ongeveer één

4271

2006

68865

5470

op de 10.000 geslagen exemplaren in
vondsten aangetroffen. Als deze zelfde
verhouding ook geldt voor de jaren
waarvoor de muntrekeningen ontbreken, moeten er in totaal 50 miljoen
stuks zijn geslagen.
Terug naar Den Bosch. De totale
muntslag van onderdelen van Philipsdaalders en onderdelen uit ’s-Hertogenbosch komt op 96.838 exemplaren voor
alle denominaties. Er is echter maar in
één vondst (Minden 1898) een onderdeel van een Philipsdaalder aangetroffen, namelijk de halve van 1598. Vergeleken met de circa 50 miljoen voor alle
ateliers en uitgaande van de slagaantallen uit tabel 1 zouden we geen of
hooguit één hele, één of twee halve,
één vijfde, geen of één tiende, zes of
zeven twintigste en hoogstens één veertigste Philipsdaalders uit ’s
Hertogenbosch hebben kunnen
verwachten. Dit suggereert dat de Bossche munten in vondsten
ondervertegenwoordigd zijn. Met name
de twintigste zou in vondsten moeten
voorkomen. Een mogelijke verklaring is
dat de twintigste daalders vaak sterk
zijn gesleten, en dat de muntplaats en
jaar vaak niet zijn te identificeren. Van
de 1/40e Philipsdaalder kan opgemerkt
worden dat het gehalte van 0,417 (1578)
en de lage waarde van 7/8 stuiver niet
uitnodigden tot schatvorming: het
type komt sowieso nauwelijks in vondsten voor.
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Uit vondsten zijn dus proportioneel
weinig Bossche Philipsdaalders bekend.
Op basis van de inventarisatie van
collecties en handelsvoorraden is te
schatten dat er zich iets meer dan 10.000
Philipsdaalders en onderdelen in collecties en de handel bevinden. Als vuistregel
geldt dan dat het aantal uit vondsten
bekende exemplaren met een factor twee
moet worden vermenigvuldigd om het
aantal nog bestaande exemplaren te
bepalen. Ter vergelijking: De Bruijn
vond bij zijn inventarisatie van florijnen
een gedocumenteerd aantal van 3726
exemplaren, maar ‘een schatting van
ruim 6000 lijkt (…) verantwoord’.9
Conclusie
Van de massaal geslagen philipsdaalders
van andere ateliers is ongeveer één op
10.000 exemplaren bewaard gebleven en
gerapporteerd in muntvondsten. Voor
Den Bosch ligt dit nog lager, namelijk
één exemplaar op de 96.838 geslagen
munten. De onderdelen van Bossche
Philipsdaalders zijn hoogst zeldzaam
omdat ze in kleine aantallen zijn geslagen. Maar er lijkt meer aan de hand: op
basis van twee uitgebreide inventarisaties, van vondsten en collecties, zou een
groter aantal overlevende exemplaren
zijn te verwachten dan de zeven die zijn
aangetroffen. In vondsten zouden negen
of tien exemplaren zijn te verwachten,
en nog eens 19 of 20 exemplaren zouden moeten bestaan. Mogelijke verklaringen zijn dat niet alle Bossche mun-

ten als zodanig zijn herkend, dat ze
meer dan proportioneel zijn omgesmolten, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid
van hagemunten in de regio, maar ook
dat nog niet alle bestaande exemplaren
bekend zijn: een spannend idee voor
verzamelaars!

Met dank aan Theo Nissen en Ron van der
Zedde voor hun hulp bij het onderzoek.
Jan Blok is klinisch psycholoog. Vanaf 1978 is hij
lid van de Numismatische Kring Brabant.
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H.E. VAN GELDER De Nederlandse munten
(Utrecht 2002), p. 80.
A. DE WITTE Histoire monétaire des ducs
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Kosteloze taxatie door onze experts van
al uw munten en bankbiljetten

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

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
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Geld in tonnen en vaten
Tijdens het ancien regime is de animo
kleingeld te slaan altijd gering geweest.
Door de hoge vaste productiekosten
per eenheid brengt de fabricage van dit
geld van laag zilvergehalte of geheel van
koper voor de overheid en muntproducent nauwelijks enig profijt op of
geeft zelfs verlies. Om toch in de dringende behoefte aan kleingeld te voorzien worden in de (munt-)ordonnanties
soms dwingende maatregelen getroffen
om de muntmeester een bepaalde hoeveelheid kleine munten te laten slaan,
soms tegen een kostenvergoeding. Ten
dele is het maatschappelijk gebrek aan
kleingeld gecompenseerd door de producties van de zogenaamde hagemunten, ateliers van lagere heren die geen
muntrecht bezitten. Daarnaast nemen
steden initiatieven om stedelijke munten op een legale wijze in omloop te
brengen. Wanneer op 18 juni 1578
koning Philips II ’s-Hertogenbosch
toestemming verleent een Munt op te
richten, houdt hij het Bossche muntrecht beperkt tot het slaan van ‘cleyne
munte hiernae verclaert te wetene
oirtkens … ende voirts pennincxkens
oft moirkens’.1 In de voorafgaande
periode heeft de stad meermalen
geklaagd over het gebrek aan kleingeld
en het grote ongemak dat daaruit voor
het alledaagse betalingsverkeer voortkomt. De maatschappelijke groeperingen die het meest last hebben van het
nijpend tekort worden omschreven als
‘…soe van den rentmeesteren deser
stadt in ’t regard der renthieren ende
aerbeyders, gemeyne borgerije, soldaten alhier in goirnisoen liggende, huyslieden, paissanten als anderszins…’.2
Een ongedateerd document van
’s-Hertogenbosch uit de zestiende eeuw,

dat gewag maakt van een overvloed aan
koperen munten, zodanig dat de circulatie aan banden moet worden gelegd,
past niet in het geschetste beeld van
gebrek aan kleine munten.3 Hoe valt
deze beperking te rijmen met de chronische klachten over een tekort aan munten van lage waarde? Is de geschetste
ontwrichting van het betalingsverkeer
reëel of is er sprake van een overreactie
van de stedelijke overheid? En is de
regulering nauwkeuriger in de tijd te
plaatsen? Vragen die interessant genoeg
zijn om aan het manuscript een nadere
beschouwing te wijden.
Betalingsverordening
Het manuscript bevat doorhalingen en
aanvullingen en is waarschijnlijk een
ongedateerde kladtekst voor de minuut.
De volledige tekst luidt: ‘Alsoe men
daegelijcx bevyndt dat binnen deser
stadt van ’s-Hertogenbossche ’t coperen
gelt in tonnen, vaten ende anderssins
met grooten quantiteyten wordt
gebrocht, onder den borgeren gedistribueert ende uuytgegeven, daerbij
gouden ende silvere munte wordden
uwech genomen ende den cours van
dien vermindert tot grooten prejudys
ende nadeel van den ingeseten deser
stadt ende den coopmanshandel derselver. Soe eest dat mijn heeren schouthet
ende scepenen deser stadt, begerende
daerinne te versien, hebben, vanwegen
sijne Majesteyt ende uuyt crachte ter
policie derselver stadt, geordonneert
ende ordonneren midts desen dat voortaen de betaelinghe die d’een de anderen sal comen te doen boven het pont
vlaems deselve overmits sal behooren
te geschieden in goude ende silvere
oft witte munte sonder ennich coper
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daerinne te gebruycken. Maer de betalinghe die geschieden sal ter somme
van den selven pont vlaems ende daerondere sal ’t vierdepaert vandyen
mogen wordden betaelt ende behooren
ontfangen te wordden in de voors.
coperen munte, waernae eenyegelijck
hem sal weten te reguleren; ordinerende
mede wel expresselijck dat nyemant
hem voirtaen en sal vervoirderen
deselve copere munte in ennige groote
quantiteyt binnen deser stadt te doen
brengen oft oyck, alreede ingebrocht
wesende, te doen oft laeten distribueren op pene dat dieghene, sulcx doende
als d’welvaren ende policie deser stadt
contrariërende, daervan arbitrailijcken
sullen wordden gecorrigeert ende
gestraft nae gelegentheyt der saicken…’
Meteen valt een aantal zaken op. De
overheid klaagt niet over de circulatie
van vals of minderwaardig kopergeld.
Was dat wel het geval, dan zou het
gebruik vrijwel zeker zijn verboden.
Het is daarom aannemelijk dat de toestroom van het koperen betaalmiddel
afkomstig was van legale muntateliers,
dat wil zeggen door Brussel gesanctioneerde munthuizen. In plaats van een
verbod legt de verordening een beperking op op het gebruik van kopergeld.
De Bossche verordening schrijft
voor dat koperen munten alleen
maar gebruikt mogen worden bij
betalingen tot en met 1 pond ‘Vlaems’
(= 6 Hollandse guldens) en wel tot
maximaal een kwart van het bedrag.
De ontvanger mag ze dan niet weigeren. Soortgelijke beperkende maatregelen in het betalingsverkeer kennen
we voor onze pasmunt heden ten dage
nog. De euromunten bijvoorbeeld zijn
slechts beperkt wettig betaalmiddel;

Korte, Karel V, 1553,
Antwerpen

geen enkele partij is verplicht meer
dan vijftig muntstukken voor één
betaling te aanvaarden.4
Men dient zich te realiseren dat
in de zestiende eeuw 6 gulden een
behoorlijke geldsom voorstelt. Een
geschoolde arbeider verdient in die
tijd 5 á 7 stuivers per dag, een hoeveelheid koopkracht vergelijkbaar met
circa € 80 tot € 112 heden ten dage.6
De wettelijke maatregel zal voor een
brede laag van de stedelijke bevolking
bij de dagelijkse boodschappen van
enkele stuivers haar doel hebben
gemist. Verder moet het verbod om
‘groote’ hoeveelheden kopergeld in te
voeren en te distribueren in praktische
zin niet te handhaven zijn geweest;
‘groote’ is niet gekwantificeerd. Mocht
het verbod tot sancties hebben geleid
dan zijn die, het kan haast niet anders,
willekeurig geweest.
Monetaire aspecten
Opmerkelijk is dat ‘…daerbij gouden
ende silvere munte wordden uwech
genomen ende den cours van dien
vermindert tot grooten prejudys ende
nadeel…’ Het document spreekt over
goud- en zilvergeld dat door het kopergeld uit circulatie verdwijnt en hun wisselwaarde vermindert. Het verschijnsel
lijkt verdacht veel op de bekende Wet
van Gresham: ‘slecht geld verdringt
goed geld’. Deze theorie is echter van
toepassing op geld in dezelfde metaalsoort en dat is hier niet het geval.
Kopergeld heeft kennelijk ten tijde van
de uitvaardiging van de ordonnantie
een hoge attractiewaarde gehad, die
toegeschreven moet worden aan zijn
wisselwaarde of koopkracht die hoger is
dan zijn marktwaarde; een typisch kenmerk van fiduciair geld (pasmunt/
tekenmunt). De reactie van de stedelijke overheid om het kopergeld als
wettig betaalmiddel te beperken is uit
dien hoofde begrijpelijk. Maar de uitspraak dat dit kleingeld de stedelijke
geldvoorraad zou domineren is een
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Muntproductie 1500-1598 naar materiaalsoort
guldens

aantal

munten in

x 1000

aandeel

x 1000

aandeel

goud
zilver
biljoen
koper
totalen

21.527
40.895
145
255
62.822

134,27%
165,10%
100,23%
100,41%
100,00%

11.775
115.658
36.107
53.083
216.623

105,44%
153,39%
116,67%
124,50%
100,00%

H.E. VAN GELDER

/ M. HOC
Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713 (Amsterdam 1960).

overschatting van haar betekenis en rol.
Bovenstaande tabel toont de muntproductie tijdens de regeerperioden van
Karel V en Philips II in de zestiende
eeuw.
Het blijkt dat 41,2% van de geproduceerde eenheden van biljoen en koper
slechts 0,6% van de totale aangemunte
waarde vertegenwoordigen. Ondanks
zijn essentiële functie in het betalingsverkeer kan het koperen en biljoenen
kleingeld nooit een substituut van het
goud- en zilvergeld zijn geweest. De
Bossche overheidsvisie op het fenomeen
van een overschot aan kleingeld is
daarom eerder een overreactie vanwege
onbegrip voor of onwennigheid met een
mogelijk nieuw fenomeen: fiduciair
(koper-)geld, geld zonder enig zilver.
Verder dient te worden aangetekend dat
’s-Hertogenbosch vanaf het laatste kwart
van de zestiende eeuw te kampen heeft
met een teruglopende bevolking en economie.6 Een toevloed van kleingeld
onder kwakkelende omstandigheden
kan makkelijk opgevat worden als een
verdere aantasting van de Bossche voorspoed in vroeger tijden, waartegen een
halt moet worden toegeroepen. Maar er
zijn nog meer factoren, van fysieke
aard, die de gebruiksmogelijkheden van
kopergeld binnen het betalingsverkeer
beperken.

Oord, Philips II, 1587,
’s Hertogenbosch

Logistieke grenzen
Het document spreekt over de invoer
van ‘coperen gelt in tonnen en vaten’,
hetgeen ongetwijfeld niet overdrachtelijk is bedoeld. Hoe zou het anders
moeten? Vervoer van muntgeld is
logistiek zwaar transport. De massadichtheid van koper is 8,89. Een
emmer van 10 liter gevuld met munten zal grofweg 70 à 80 kg wegen.
Een houten ton, vat of kist is een
prima verpakkingsmiddel voor vervoer
van grotere hoeveelheden kleingeldmunten. De maten van de bedoelde
tonnen, vaten of kisten zullen zijn
bepaald door de grenzen van hanteerbaarheid. Onbekend is welke
inhoudsmaten toentertijd voor muntgeld gangbaar waren.
Door de geringe waarde vertegenwoordigt het kleingeld in gebruik al
gauw een groot gewicht. De volgende
tabel verheldert met enkele cijfers de
gewichten van enkele bedragen in de
verschillende muntmaterialen.
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Gewicht aan muntgeld bij 1 en 6 gulden (zestiende eeuw)
Betaling in
Korte, tot 1580
Oord, vanaf 1580
Stuiver
Karolus goudgulden

aantal/gulden

gram/stuk

kg bij fl. 1

kg bij fl. 6

480
80
20
1

1,92
5,44
3,06
2,91

0,962
0,436
0,061
0,003

5,772
2,616
0,366
0,018

Het substitueren van goud- en zilvergeld in het betalingsverkeer door
kopergeld vraagt van het publiek heel
wat sjouwwerk en heeft zijn eigen logistieke grenzen. Aldus doet de hoogte
van een pond Vlaams als grensbedrag
wat wonderlijk aan alsof de Bossche
burgers (de gegoeden wel te verstaan)
kilo’s munten op zak zouden hebben.
Het verschijnsel op rekening te kopen
(de kerfstok) wordt buiten beschouwing
gelaten. Op basis van logistieke gronden
zal de gemelde verdringing van gouden zilvergeld niet zo’n vaart hebben
gelopen.
De spreekwoordelijke schoen wringt
ergens anders. De kleine neringdoenden
en de kooplui op de markt, die hun
omzet moeten halen met vele kleine
transacties, ontvangen en accumuleren
relatief veel kopergeld. Naast het
genoemde vervelende logistieke aspect
lijden zij bovendien ‘groot verlies van
den wissel van den gelde, d‘welck
tenminste in andere speciën van munten,
als voer verhaelt sijn, thien guldens
tegens het hondert is bedragende…’ De
regulering lost dus het probleem van de
kleine middenstand niet op, maar wel
dat van de financieel krachtige groeperingen, zoals de belastingontvangers,
rentmeesters, interlokale kooplieden
(‘den coopmanshandel’). Die laatsten
kunnen betalingen met (bij kleine zelfstandigen geaccumuleerde voorraden)
koperen speciën voortaan legaal weigeren. De middenstand zit opgezadeld
met een overschot aan kleingeld en is
aangewezen op de geldwisselaars om er
vanaf te komen.

Datering
Het is niet eenvoudig het document in
de tijd een plaats te geven. Een archiefbeambte heeft ooit ‘157?’ boven de
tekstspiegel geschreven. Het stuk geeft
enkele, slechts zeer globale, tijdsindicaties:
– het schrift wijst in de richting van
de zestiende eeuw, mogelijk begin
zeventiende eeuw;
– de koperen munten zijn afkomstig
van legale muntateliers; deze emissies beginnen onder keizer Karel V
vanaf 1543;
– er wordt geschreven over ‘sijne
Majesteyt’, dat wil zeggen zijne keizerlijke (Karel V) of koninklijke
Majesteit (Philips II). In 1629 heeft
stadhouder prins Frederik Hendrik
de stad ingenomen en onder Staats
gezag geplaatst. Een mogelijke
verwijzing naar de Spaanse koning
Philips IV voor de periode 16211629 is vooralsnog niet uit te sluiten;
– Ondanks de invoering van de gulden
als officiële financiële rekeneenheid
onder Karel V is in de zestiende en
zeventiende eeuw het pond Vlaams
als rekengrootheid in gebruik gebleven. (In Zeeland is het pond Vlaams
zelfs tot eind achttiende eeuw als
rekengrootheid gebruikt).
Kijken we naar de aanmuntingen van
kopergeld onder Philips IV dan blijkt
dat die nagenoeg geheel ná 1629 hebben plaats gehad. Een datering in de
periode 1621-1629 valt hiermee feitelijk
af. We moeten het antwoord zoeken in
de periode 1543-1598. De productie
van de Bourgondische munthuizen
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onder Karel V en zijn zoon Philips II
zijn voor een groot deel bekend (hoewel
niet alle rekeningen zijn overgeleverd
kunnen de bekende productievolumes
als representatief worden beschouwd).
Twee productieperioden van koperen
munten springen er in volume uit, te
weten de jaren 1543-1556 en 15961598. Voor toewijzing van het document aan een van beide perioden zijn
voor elk argumenten aan te voeren.
Een sterk argument voor de tweede
periode is de gemiddelde jaarproductie
van 2,3 miljoen duiten, grotendeels
geslagen in het munthuis te Antwerpen.
Dit enorme aantal zal zeker zijn weg
hebben gevonden naar ’s-Hertogenbosch dat in die periode nog in het
kamp van de koning verkeerde en
financieel-economisch gebonden was
aan de onder Spaans gezag staande
gewesten. Het ligt voor de hand de
oorsprong van het manuscript in deze
periode te plaatsen.

Duit, Philips II, 1597,
Antwerpen

Maar ’s-Hertogenbosch is dan al vijftig jaar gewend aan het verschijnsel
kopergeld en heeft zelfs een eigen muntslag. Transport, import, export en distributie van kleingeld is voor de stad
een gewone zaak, terwijl de ordonnantie eerder de indruk wekt van een eerste reactie van de overheid op een nieuw
fenomeen, dat van pasmunt, fiduciair
geld zonder zilver. Ongebreideld gebruik
in het betalingsverkeer moet worden
voorkómen. Ook spreekt uit het document een zekere onwennigheid en schrik
voor substantiële partijen kleingeld (en
die zijn het al gauw). Daarom geef ik
de voorkeur aan situering van het document onder Karel V in de periode

Emissie van koperen munten 1500-1598
G&H
182
201
198
229
231
230
252
254
253
233
232
236
238
235
234
237

denominatie

aantal x 1000

emissieperiode

aantal jaren

jaar gemiddelde

maille van Namen
maille van Namen
korte
korte
korte
dubbele korte
statenoord
korte
statenduit
duit
oord
halve duit
halve maille
maille van Namen
duit
halve duit

17.618
17.144
17.184
16.820
12.902
14.036
11.470
17.164
11.225
12.408
16.383
17.338

1506-1520
1527-1527
1543-1556
1557-1567
1571-1578
1571-1579
1578-1583
1578-1580
1578-1581
1580-1592
1580-1594
1581-1587
1591-1591
1591-1598
1596-1599
1597-1598

14
1
13
10
7
8
5
2
3
12
14
6
1
7
3
1

1144.167
1144.000
1.321.824
1682.028
1414.589
1504.532
1293.933
1182.080
1408.361
1200.658
1455.933
0156.289
1111110
1359.156
2.281.766
1131.005

totaal

53.083

12.514
16.845
17.031

A. DE WITTE Histoire monetaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint Empire Romain I-III (Antwerpen
1894); H.E. VAN GELDER / M. HOC Les monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713 (Amsterdam 1960).
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1543-1556 en niet in de jaren zeventig
van de zestiende eeuw, zoals op het
document gesuggereerd wordt.
Interessant is te onderzoeken of in de
zestiende eeuw in andere steden van de
Bourgondische kreits dezelfde verschijnselen zijn gerapporteerd en overeenkomstige maatregelen werden getroffen.
Ook de redenen van de massaproductie
van kopergeld in Antwerpen in de jaren
negentig is interessant voor nadere
studie.
Conclusie
Het beeld was weer in evenwicht.
Naast tekorten waren er blijkbaar in de
zestiende eeuw gedurende kortere of
langere tijd ook overschotten aan kleingeld. In het monetair stelsel van toentertijd, waarbij de hoeveelheid goud of
zilver in de munten de waarde van het
geld bepaalt, werd het fiduciaire kleingeld (zonder enig gehalte aan edelmetaal) als een bepaalde dreiging ervaren.
De Bossche stedelijke overheid
reageerde correct (zij het zonder veel
effect) om de circulatie van pasmunt
binnen haar invloedssfeer aan zekere
banden te leggen, maar zij gebruikte de
verkeerde argumenten en signalen.
Kleingeld is door zijn aard niet in staat
groot geld te verdringen.
De juiste datering van het ongedateerde document was niet met zekerheid te beantwoorden, al heeft de
periode 1543-1556 de beste argumenten. Nader onderzoek is gewenst naar
andere voorbeelden van overvloed aan
pasmunt in de zestiende eeuw.
Interessant daarbij is na te gaan op
welke gronden de (wisselende)
productievolumes van kopergeld zijn
bepaald.
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De Maastrichtse munten van
Philips IV
In Maastricht is gemunt op naam van
de Brabantse hertog en Spaanse koning
Philips IV (1621-1665). Hieraan kwam
een einde met de inname van de stad
op 22 augustus 1632 door Frederik
Hendrik. Het meest recente overzicht
van deze Brabantse muntslag behoeft
inmiddels actualisering.1 Dit artikel
beoogt daarin te voorzien. Daarnaast
wordt Maastrichtse productie vergeleken met die van andere munthuizen om
een beeld te krijgen van het relatieve
belang van het Maastrichtse munthuis
voor de totale productie van de Zuidelijke Nederlanden.
Onder Philips IV zijn te Maastricht
diverse munttypen vervaardigd. Hieronder worden deze kort beschreven.
Onderstaande tabel bevat de slagaantallen zoals vermeld in de standaardwerken
van De Witte en Van Keymeulen.2
– Gouden kroon
Van de 324 gouden kronen die tussen
1 maart 1626 en 31 juli 1627 zijn
geslagen is geen exemplaar bekend.

WILLEM VAN DEN
NIEUWENHOF

Patagon 1630,
Maastricht.

– Patagon; zilver (87,5%), 28,10 gram,
bekende jaartallen 1624 tot en met
1632.

Slagaantallen van de Maastrichtse munten van Philips IV
Slagaantallen
6 maart1624 –
28 februari 1626

Gouden Patagon Halve
kroon
patagon

Kwart
patagon

Schelling

Oord

Duit

---

72.256

1.700?

1.700?

49.670

449.266

88.832

324

85.813

23.681

1.848

15.504

235.704

44.864

1 augustus 1627 –
14 maart 1629

---

89.658

28.379

---

199.307

163.232

76.032

15 maart 1629 –
7 april 1631

---

77.268

32.722

---

145.162

464.786

---

25 april 1631 –
21 augustus 1632

---

22.730

9.975

---

5.153

249.160

---

1 maart 1626 –
31 juli 1627

DE WITTE

/ VAN KEYMEULEN
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vz: een gekroond Bourgondisch stokkenkruis versierd met vuurijzer en Gulden Vlies, de cijfers van het jaartal links
en rechts van het kruis, omschrift: ster
(.)PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX(.)
kz: gekroond wapen van de koning versierd met de keten van het Gulden Vlies,
omschrift: .ARCHID.AVST.DVX.BVRG.
BRAB(.)Z.c(.) In een enkel geval staat de
‘c’ aan het eind van het omschrift retrograde.
Een exemplaar van het tot dan toe
onbekende jaar 1632 is in 2006 geveild.3
Het jaartal is in de stempel gewijzigd:
1632 over 1631.

Halve patagon 1624,
Maastricht

Kwart patagon
1625, Maastricht

– Halve en kwart patagon; de halve
patagon: zilver (87,5%), 14,05 gram,
bekende jaren 1624, 1625, 1627 tot en
met 1632; de kwart patagon: zilver
(87,5%), 7,03 gram, bekend 1625
vz: een gekroond Bourgondisch stokkenkruis versierd met vuurijzer en Gulden Vlies, de cijfers van het jaartal links
en rechts van het kruis, omschrift: ster
(.)PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX(.)
kz: gekroond wapen van de koning versierd met de keten van het Gulden
Vlies, omschrift: .ARCHID.AVST.DVX.
BVRG.BRAB(.)Z(.)c

Het jaartal 1624 voor de halve patagon
is in 2002 voor het eerst gepubliceerd
door Urbain Hautekeete, die bij de foto
vermeldt dat ‘de ster, het muntteken
van Maastricht, is zwak geslagen doch
met het blote oog waarneembaar’.4 Op
een tweede bekende exemplaar is deze
ster wel duidelijk. Persoonlijk heb ik
mijn twijfels bij het aantal van 1700
stuks vermeld door De Witte en Van
Keymeulen voor de eerste muntrekening (1624-1626). De stukken met het
jaartal 1624 zijn weliswaar uiterst zeldzaam (mij zijn twee exemplaren bekend),
maar 1625 komt met enige regelmaat
in de handel voor en is daarmee niet zo
zeldzaam als te verwachten voor een
munt met een gerapporteerde oplage
van 1700 stuks. Van Keymeulen en Van
Gelder en Hoc nemen de 1700 stuks
uit de eerste muntrekening op als slagaantal voor de veel zeldzamere kwart
patagon, die geheel ontbreekt in de cijfers van De Witte uit de eerste muntrekening.5 Het aantal geslagen halve
patagons in deze periode blijft dus
ongewis. Mogelijk kan nader onderzoek
aan de originele rekeningen meer licht
op deze kwestie werpen. Op basis van
de zeldzaamheidsgraad ligt een slagaantal voor de periode maart 1624 tot en
met februari 1626 vergelijkbaar met dat
van de latere muntrekeningen wel voor
de hand. Op basis van de zeldzaamheid
van de exemplaren uit 1624 mag verondersteld worden dat het overgrote deel
geslagen is in 1625.
- Schelling; zilver (58,1%), 5,26 gram,
bekend met de jaartallen 1624-1625,
1628-1632
vz: klimmende leeuw naar links met
geheven zwaard en met een poot steunend op een wapenschild (in tweeën
gedeeld wapen, links Oostenrijk, rechts
Bourgondië), omschrift: (.)PHIL.IIII.D.G.
HISP.ET.INDIAR.REX.ster(.)
kz: gekroond wapen van de koning op
een Bourgondisch kruis, geflankeerd
door de cijfers van het jaartal, omschrift:
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.AR/CH(I)D(.)AVS(.)/(.)DVX(.)/(.)BVRG.BR(.)/
(.)Z.c(.)
De jaartallen 1630 en 1631 werden
door Van Keymeulen nog niet vermeld.
In 2002 publiceerde ik in dit blad het
jaartal 1630.6 Recentelijk is een exemplaar met het jaartal 1631 (over 1630)
geveild.7 Ook is een exemplaar uit 1623
bekend. De Witte kende de rekening
voor dit jaar niet, hetgeen reden voor
twijfel aan de echtheid van dit exemplaar kan zijn. Ook op dit punt is nader
archiefonderzoek gewenst.

Schelling 1631 over
1630, Maastricht

Schelling 1623,
Maastricht

– Drie stuivers
In de literatuur is een driestuiverstuk
van Maastricht met het jaartal 1625
bekend.8 Dit type munt is in de
bewaarde muntrekeningen niet vermeld.
Betwijfeld mag worden dat onder Philips IV in Maastricht een driestuiverstuk is geslagen. Op het enige exemplaar dat ik met afbeelding aantrof is
alleen een rozetje achter het jaartal
zichtbaar, dat waarschijnlijk voor de
ster van Maastricht is aangezien.9 De
stempels zijn in een dusdanig afwijkende (en enigszins primitief aandoende) stijl gesneden, dat het sterke
vermoeden rijst dat het hier een contemporaine vervalsing betreft.
– Oord; koper, 3,82 gram, bekende
jaartallen: 1624-1632.
vz: vuurijzer en drie wapens daar
omheen: links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant, omschrift:
ster (.)PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX(.)
kz: gekroond wapen van de koning,
geflankeerd door de cijfers van het jaartal, omschrift: .ARCHID.AVS.DVX.BVRG.
BRAB.Z(c.)
– Duit; koper, 1,91 gram, bekende
jaartallen: 1624-1626
vz: Bourgondisch kruis, versierd met
een vuurijzer en behangen met het
juweel van de Orde van het Gulden
Vlies, omschrift: ster (.)PHIL.IIII.D.G.
HISP.ET.INDIAR.REX(.)

Oord 1631, Maastricht

Duit 1624, Maastricht

kz: versierd en gekroond wapen van de
Koning, omschrift: .ARCHID.AVS.DVX.
BVR(G).BRAB.Zc
Het zilvergeld in Belgische en
Nederlandse muntvondsten
Er zijn verschillende redenen om te
onderzoeken hoe het aantal Maastrichtse munten van Philips IV in muntvondsten zich verhoudt tot het totaal
aantal munten in muntvondsten van de
verschillende types geslagen onder Philips IV. Het is aardig voor de verzamelaar om de relatieve zeldzaamheid van
de munten te kennen. Belangrijker is
dat door het naast elkaar zetten van
slagaantallen en aantallen in schatvond-
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Teruggevonden Maastrichtse munten uit de regeerperiode van Philips IV
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*
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*
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*
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1632

*

*

—

*

*

—

patagon

1623

—

1624

*

1625

/2 patagon

1

/4 patagon

jaartal

sten aangetroffen exemplaren het aandeel van de Maastrichtse munt in de
totale muntslag onder Philips IV goed
kan worden geschetst. Aan de hand van
deze gegevens kunnen de door De
Witte en Van Keymeulen vermelde (en
uit de bewaarde muntrekeningen overgenomen) slagaantallen op hun realiteitsgehalte worden getoetst. Hiertoe is
de muntslag onder Philips IV verdeeld
in twee periodes: de periode tot en met
1632 (het jaar waarin Maastricht door
Frederik Hendrik werd veroverd) en de
periode vanaf 1633. Er wordt daarbij
uitsluitend aandacht besteed aan het zilvergeld. Zoals vermeld zijn van Maastricht geen goudstukken teruggevonden. Kopergeld komt te weinig voor in
de gepubliceerde schatvondsten om
daar een analyse op los te laten.
Voor de analyse zijn twee bronnen
gebruikt. Nederlandse vondsten zijn
onderzocht aan de hand van een chronologisch overzicht over de periode
1893-1992.10 In totaal zijn 79 vondsten
onderzocht, van Serooskerke (sluitdatum 1622) tot en met Metslawier
(sluitdatum 1862). Verder zijn 47 Belgische vondsten onderzocht op basis
van de studie van Van Keymeulen.11
De laatste twee tabellen bevatten de
resultaten. Overigens moet bij deze
gegevens worden bedacht dat de

muntrekeningen vrijwel nooit aansluiten bij kalenderjaren. Daarom is waar
nodig het aantal maanden in 1632 dat
voor de helft of meer in de periode
van de relevante muntrekening valt
gedeeld door het totaal aantal
maanden van de periode waarop de
muntrekening van toepassing is. Van
de 29 in Nederlandse en Belgische
schatvondsten teruggevonden kwart
patagons is er overigens geen enkele
in Maastricht geslagen.
Op 1299 in vondsten aangetroffen
zilverstukken van de vier in Maastricht
geslagen typen (928 schellingen, 307
hele, 35 halve en 29 kwart patagons)
zijn er in totaal 13 exemplaren uit die
stad aangetroffen: vier patagons, twee
halve patagons en zeven schellingen.
Dit is maar één procent van het totaal.
Bezien voor de periode tot en met 1632
is het nog altijd slechts 1,6% van het
totaal.
Conclusie
Aan het in 1981 door Van Keymeulen
gepubliceerde overzicht van Maastrichtse munten van Philips IV kan een
aantal munten worden toegevoegd: een
patagon met het jaartal 1632, een halve
patagon uit 1624 en schellingen uit
1630 en 1631. Mogelijk zijn er ook in
1623 schellingen geslagen te Maas-
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Overzicht van patagons en halve patagons (tussen haken) van Philips IV in Belgische en
Nederlandse muntvondsten
muntplaats

≤1632

> 1632

—

totaal

Globaal
slagaantal
in mln.

Globaal
%
slagaantal slagaantal
≤ 1632
≤ 1632

% in
muntvondsten
≤ 1632

Antwerpen

46 (1)

47 (3)

2 95 (4) 7,70 (1,26)

3,57
(0,54)

42,9
(45,0)

32,4 (9,1)

Brussel

39 (4)

38 (6)

77 5,50 (1,13)
(10)

2,55
(0,48)

30,6
(40,0)

27,5 (36,4)

Maastricht

4 (2)

--- (--)

Brabant,
muntplaats
onleesbaar

3 (1)

3 (0)

92 (8)

4 (2)

0,35
(0,09)

0,35
(0,09)

4,2 (7,5)

2,8 (18,2)

1

7 (1)

nvt

nvt

nvt

2,1 (9,1)

88 (9)

3

183
(17)

13,55
(2,48)

6,47
(1,11)

77,7
(92,5)

64,8 (72,7)

4 (0)

26 (7)

1 31 (7) 2,67 (0,45)

0,20
(0,08)

2,4 (6,7)

2,8 (0)

Tournai

20 (3)

40 (6)

2 62 (9) 4,63 (0,17)

1,48
(0,01)

17,8 (0,8)

14,1 (27,3)

Arras

12 (0)

1 (0)

13 (0)

0,16 (0,0)

0,16 (0,0)

1,9 (0,0)

8,5 (0)

Bourgondië

8 (0)

1 (1)

9 (1)

??? (???)

??? (???)

Luxemburg

1 (0)

1 (1)

2 (1) 0,17 (0,04)

0,02
(0,00)

0,2 (0)

0,7 (0)

Onleesbaar

5 (0)

2 (0)

7 (0)

nvt

nvt

nvt

3,5 (0)

Totaal

142
(11)

159
6
(24) (0)

307
(35)

21,18
(3,14)

8,33 100 (100)
(1,20)

100 (100)

Totaal
Brabant
Vlaanderen

tricht. Het bestaan van Maastrichtse
driestuivers geslagen tijdens de regeringsperiode van Philips IV moet
betwijfeld worden. Rondom de slagaantallen van de halve en kwart patagons
geslagen in de periode 1624-1626 dienen nog enkele raadsels opgelost te
worden. Nader onderzoek in de archieven is op dit punt gewenst.
Brabant nam een dominante positie
in binnen de muntslag van de Zuidelijke Nederlanden, zowel voor als na
het verlies van Maastricht in 1632. De
productie van het Maastrichtse munthuis was echter bescheiden. Gouden
munten zijn nauwelijks geslagen te
Maastricht. De productie van zilver-

5,6 (0)

stukken vormde slechts een zeer gering
percentage van het totaal. Enkel de
aanmaak van kopergeld neemt tussen
1621 en 1632 een positie van betekenis
in binnen de Zuidelijke Nederlanden
onder Philips IV.
De aantallen Maastrichtse patagons
en schellingen teruggevonden in muntvondsten stemmen procentueel aardig
overeen met het aandeel in de muntslag
dat Maastricht blijkens de bewaarde
muntrekeningen had, zeker als het
(grotendeels) ontbreken van de muntrekeningen voor Bourgondië (Dôle)
en Arras in de analyse betrokken wordt.
Het aantal halve patagons in Nederlandse en Belgische schatvondsten is
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Overzicht van schellingen van Philips IV in Belgische en Nederlandse muntvondsten
muntplaats

≤ 1632 > 1632

—

totaal

Globaal
slagaantal
in mln.

Globaal
slagaantal
≤ 1632

%
% in
slagaantal muntvondsten
≤ 1632
≤ 1632

Antwerpen

161

44

32

237

17,06

13,51

42,6

24,7

Brussel

211

34

23

268

13,36

12,20

38,4

32,4

Maastricht

7

---

0

7

0,41

0,41

1,3

1.1

Den Bosch

13

0

0

13

0,53

0,53

1,7

2,0

Brabant,
muntplaats
Onleesbaar

53

4

5

62

nvt

445

82

60

587

31,36

26,65

84,0

68,4

Vlaanderen

49

5

13

67

2,29

2,16

6,8

7,5

Tournai

79

32

7

118

4,24

2,59

8,2

12,1

Arras

28

0

0

28

0,30

0,30

0,9

4,3

Bourgondië

8

1

0

9

???

???

Luxemburg

0

7

0

7

0,58

0,03

Onleesbaar

42

9

61

112

nvt

136 141

928

38,77

Totaal
Brabant

Totaal

651

met 35 exemplaren te gering om uitspraken op te baseren.
Het Brabantse munthuis te
Maastricht nam onder Philips IV een
bescheiden plaats in, maar de munten
zijn nu ook weer niet dermate zeldzaam, dat ze in vondsten en verzamelingen nauwelijks voorkomen. Misschien verklaart dit wel voor een deel
de populariteit van deze munten onder
verzamelaars: moeilijk te krijgen, maar
net weer niet onbereikbaar of onbetaalbaar. Precies wat je zoekt.
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Jetons van de Staten van Brabant
van 1581
Dit artikel beschrijft hoe twee ongedateerde jetons of rekenpenningen (Dugniolle 2916 en 2917) zijn toe te schrijven aan de Staten van Brabant en te
dateren in het jaar 1581. Dugniolle
plaatste deze jetons onder het kopje
‘aansporing tot eenheid van de vier steden van Brabant’ en dateerde ze in
1582.1 Mogelijk voelde hij zich niet
geheel zeker van de datering, want in
een voetnoot meldt hij dat de numismaat Becker ze geplaatst had in het jaar
1577.
Het toeschrijven en dateren van
jetons is soms een hachelijke zaak. Het
vereist kennis van de politieke gebeurtenissen alsmede van de gebruikte
symbolen en heraldische elementen.
De vraag rijst zelfs wel eens of voorzijde en keerzijde wel bij elkaar horen.
Soms zijn oude stempels herbruikt om
goedkoop nieuwe jetons te produceren
en zijn daarbij stempels gecombineerd
die niet bij elkaar hoorden
Vanaf het begin van de Tachtigjarige
Oorlog verschenen steeds meer jetons
met politieke motieven en leuzen, vaak
uitgegeven door niet nader aangeduide
instanties. Tegelijk namen de officiële
jetons op naam van Philips II af. De
leden van de koningsgetrouwe Rekenkamer voor Holland, Zeeland, Friesland, Utrecht en Overijssel, die altijd in
Den Haag gevestigd was geweest,
waren vanwege de opstand in Holland
en Zeeland al in 1572 uitgeweken naar
Utrecht. Daar lieten zij nog tot 1574
jetons slaan op naam van Philips II, in
1574-1577 gevolgd door penningen op
naam van Philips II als heer van
Utrecht. De Rekenkamer van Gelderland liet nog tot in 1577 jetons slaan
met het portret van Philips II en de

Rekenkamer van Brabant tot in 1580.
Ook in Vlaanderen verscheen in 1580
nog een jeton op naam van Philips II.

BERT VAN BEEK

Politieke achtergrond
In 1581 werd Philips II door de
Staten-Generaal afgezworen en daarmee beëindigde de door Philips
benoemde ontvanger-generaal van
Financiën zijn werkzaamheden in juli
1581.2 Vanaf dat moment gingen de
Staten van Brabant en die van Vlaanderen zelf hun rekeningen controleren. Ook op religieus gebied kwamen er grote veranderingen. In het
noorden waren de calvinisten al dominant, maar nu vond ook in het zuiden
radicalisering plaats. Op 1 mei 1581
werd de katholieke eredienst te Brussel verboden; twee maanden later
volgde Antwerpen. De katholieke eredienst werd pas weer ingevoerd toen
de hertog van Parma in 1585 de
opstandige steden in het zuiden weer
voor de Spaanse koning had veroverd.
Brussel viel in maart, Mechelen in juli
en Antwerpen in augustus.
Beeldenaars
Het portret van de vorst behoorde tot
de klassieke beeldenaars van de door
de centrale overheid uitgegeven jetons
in de zestiende eeuw. Dat begon al in
het begin van die eeuw met jeugdportretten van Karel V, later gevolgd door

Philips II en zijn
vrouw Anna van Oostenrijk, Utrecht 1577,
D. 2707
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die van Philips II, die al vanaf 1550
samen met zijn vader op jetons verschijnt. Gedateerde jetons geven ons
houvast hoe vaak het portret of het
wapen van Philips II als beeldenaar
gebruikt werd in het begin van de
Tachtigjarige Oorlog. In een normaal
jaar als 1563 bijvoorbeeld, dus nog
voor de Beeldenstorm van 1566 en
het begin van de Opstand, ontvingen
de leden van de rekenkamers en andere
financiële instellingen hun traditionele
hoeveelheid rekenpenningen. In dat
jaar waren dat emissies op naam van
Philips II, meestal vergezeld van zijn
portret of titels. Ze waren bestemd
voor de rekenkamers te Den Haag,
Lille en Gelderland (alle drie met
diverse stempelvarianten), voor het
Bureau van de Financiën, voor het
Bureau van Zijne Majesteit, alsmede
vier types voor niet bij name genoemde
instanties.

Staten van Brabant,
z.j. met mijter en helm
(1581), D. 2916

Abdij Tongerlo,
gekroond wapen op staf
van de abt, 1563,
D. 2363

Staten van Brabant,
1582 met twee helmen,
D. 2957

In 1576 verscheen een jeton
(D. 2691) met het omschrift CALCVLI
ORDINVM BELGII (= rekenpenningen van
de Staten van de Nederlanden) te
begrijpen als de Staten-Generaal. Niets
op deze penning verwees meer naar
Philips II. Op de voorzijde was een zeilend schip afgebeeld en op de keerzijde
enkele samengevoegde harten met
daarboven een kroon en daaronder
twee ineengeslagen handen als symbool
van de samenwerking. Het omschrift
op de keerzijde luidde: CVM PIETATE
CONCORDIA (= eendracht met gerechtigheid). Deze jeton bestaat ook van
het jaar 1577. In 1578 lieten de StatenGeneraal opnieuw jetons slaan, volgens
het munthuisteken geslagen te Antwerpen. Op de voorzijde een leeuw met in
de klauwen een zwaard en een bundel
met vijf pijlen, op de keerzijde een
bundel met zeven pijlen, verbonden
door een lint (D. 2754). Het omschrift
luidt opnieuw: CALC . ORDINV . BELGII.
In 1581, het jaar van de afzwering
door de Staten-Generaal, werden alleen
nog op jetons van het Bureau des
Finances de naam, titel en wapen van
Philips II gebruikt (D. 2841 e.v., het
wapen daarop werd door Dugniolle
foutief toegeschreven aan de hertog van
Parma). In dit koninklijke wapen was
dat van het in 1580 veroverde Portugal
als bovenste hartschild opgenomen. Dit
hartschild zou later ook op de munten
voorkomen.
Toeschrijving
De jetons in kwestie zijn toe te schrijven en te dateren aan de hand van de
heraldische elementen van de beeldenaars. De voorzijde van beide typen is
in grote lijnen hetzelfde. Een schild
met een leeuw is afgebeeld op een
schuinkruis, bestaande uit een kromstaf
en een lans. Op de kromstaf een mijter
en op de lans een helm. De keerzijde
heeft een leeuw met daaromheen vier
wapens in kruisvorm.
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Deze vier wapens geven het eerste
houvast: deze zijn van de vier hoofdsteden van Brabant. Op D. 2916 staat
Leuven boven en volgen met de klok
mee Brussel, ’s-Hertogenbosch en
Antwerpen. Op D. 2917 staat Brussel
boven, maar de volgorde van de wapens
is dezelfde gebleven. Het wapenschild
met de leeuw op de voorzijde moet
dus dat van het hertogdom Brabant
zijn.
De kromstaf, al dan niet vergezeld
van een mijter, is bij uitstek een attribuut van een abt.3 Dit zien we ook
afgebeeld op diverse jetons uit de
Nederlanden in het laatste kwart van
de zestiende eeuw. De helm is een
typisch adellijk symbool.
De Brabantse Staten bestonden uit
de vertegenwoordigers van de drie
standen: de geestelijkheid, de adel en
de burgerij. De primaat van de Staten
was de abt van Affligem, sinds 1569
tevens aartsbisschop van Mechelen.
De symboliek duidt erop dat de jetons
D. 2916 en 2917 zijn uitgegeven door
de Staten van Brabant. Ze tonen
immers de symbolen van de geestelijkheid (mijter met kromstaf), de adel
(helm met lans) en de burgerij (de
vier hoofdsteden). Een bevestiging
van deze interpretatie is te vinden in
jetons uit 1624 (D. 3808) en 1626
(D. 3828). Deze dragen op de voorzijde de buste van Philips IV (16211665) met de titels van Spanje en Brabant en op de keerzijde het Brabantse
wapen op een kromstaf met mijter en
een lans met helm. Daar omheen de
wapens van de vier hoofdsteden. Het
omschrift op de keerzijde: CALCVLI
ORDIN-VM BRABANTIAE (= rekenpenningen van de Staten van Brabant).
Datering
Toen de Staten van Brabant zelf
in 1581 de Brabantse rekeningen
gingen controleren, verwachtten de
auditeurs, net als in voorgaande
jaren, hun gebruikelijke portie reken-

Koningsgetrouwe
rekenkamer van
Brabant, Limburg en
Luxemburg uitgeweken
naar Namen, 1582,
D. 2900

Staten van Utrecht,
Utrecht 1587,
D. 3159

Staten van Zeeland,
Middelburg 1608

penningen. Daarom kunnen de ongedateerde penningen van de Staten
van Brabant heel goed in dat jaar
geslagen zijn.
In 1582 verscheen een nieuw,
gedateerd Brabants type met op de
voorzijde in een kruisvorm de wapens
van de vier hoofdsteden met in het
midden de Brabantse leeuw en op de
keerzijde twee lansen met aan de
bovenzijde twee helmen en daarover
het wapen van Brabant. Ten opzichte
van D. 2916 en 2917 staat op de plaats
van de kromstaf met de mijter nu een
tweede lans met helm. Hoe moeten
deze twee typen nu in de tijd geplaatst
worden? Cruciaal is het verbod op de
katholieke eredienst in de opstandige
steden Brussel en Antwerpen,
respectievelijk op 1 mei en 1 juli 1581.
Dat zal gepaard zijn gegaan met het
verdwijnen van bisschopsstaf en mijter,
symbolen van de katholieke geestelijkheid, op de jetons. De conclusie is dan
ook dat de ongedateerde jetons (D.
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2916 en 2917) van de Staten van
Brabant geslagen zijn in de eerste helft
van 1581.
Bert van Beek (1944) publiceert sinds 1974 over
numismatische onderwerpen en schrijft sinds
1981 ook over jetons.

NOTEN
1.

J.F. DUGNIOLLE Le jeton historique des dix-sept
provinces des Pays-Bas (Brussel 1876-1880).
2. Algemene informatie met bronverwijzingen
over de Opstand is te vinden op:
http://dutchrevolt.leidenuniv.nl.
3. J.P. BROOKE-LITTLE Boutells Heraldry
(Londen/New York 1970) 227.

(advertentie)
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Logoperikelen
Twee Tilburgse universiteitspenningen
In 1927 werd in Tilburg de Roomsch
Katholieke Handelshoogeschool opgericht. Lange tijd kende men hier slechts
één faculteit, de economische. Vanaf
begin jaren zestig kreeg de hogeschool
er diverse andere faculteiten bij. De
naam werd verbreed tot Katholieke
Hogeschool Tilburg (KHT). Door een
wetswijziging moesten de toenmalige
hogescholen in Nederland zich vanaf
1986 ‘universiteit’ noemen. Katholieke
Universiteit Tilburg vond men echter,
met het oog op de afkorting, te gewaagd.
De instelling ging nu als Katholieke
Universiteit Brabant (KUB) door het
leven. Dit duurde tot september 2002,
sindsdien luidt de naam Universiteit
van Tilburg (UvT).
Vroeger illustreerde het beeldmerk
van de hogeschool de overheersende
positie van de economische faculteit:
een zeilschip, symbool voor het drijven
van handel. Dit symbool was echter
minder aantrekkelijk voor andere studierichtingen, want leren bijvoorbeeld
Tilburgse juristen schipperen of waaien
ze met alle winden mee? En laten psychologen zich in de boot nemen? Het
schip maakte plaats voor een aanduiding van de instelling in modern aandoende letters. Bij de naamswijziging
in 1986 kreeg de KUB als logo een
rode driehoek met streepjes eronder.
Deze driehoek paste netjes in een
bovenhoek van briefpapier of envelop:
de zijden die een hoek van 90 graden
vormen, staan horizontaal en verticaal.
Dit logo is te zien op een bronzen
penning, gegoten ter gelegenheid van
het afscheid van prof. dr. D.B.J. Schouten. In 1954 werd hij in Tilburg
benoemd tot hoogleraar ‘algemene leer
en geschiedenis der economie’. In 1988

ging hij als 65-jarige met pensioen. De
Schoutenpenning is ontworpen door
Peter Kusters uit Venhorst (gemeente
Boekel) en was bedoeld om jaarlijks aan
een student uit te reiken als prijs voor
de beste scriptie op het vakgebied van
de algemene economie. Deze ongesigneerde penning (oplage 25 exemplaren)

KAREL SOUDIJN

Peter Kusters,
Schouten-penning
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is sober en zakelijk uitgevoerd. Op de
voorzijde lezen we in grote letters de
titulatuur en naam van de hoogleraar.
Diens naam omkranst de Griekse letter
bèta, waaraan drie vectoren met bijbehorende wiskundige symbolen ontspringen. Op de keerzijde staat KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT rondom
een driehoek met zes strepen die parallel aan de schuine zijde lopen. De penning – groen gepatineerd – is 65 mm
in doorsnee met een dikte van 7 mm.
Enkele jaren nadat deze penning was
uitgebracht, kreeg ik van een medewerker van Schouten een exemplaar
cadeau. Hij vertelde dat de prijspenning nooit was uitgereikt, omdat de
economische faculteit de instelling van
een jury boycotte. Tragisch? In meer
dan één opzicht. Schouten was jarenlang de gezichtsbepalende figuur van de
Tilburgse economie, maar raakte na
zijn pensioen snel uit de gratie. Het
vak nam een radicaal andere wending:
men zocht in Tilburg veel sterker dan
vroeger aansluiting bij internationale
ontwikkelingen in de wetenschap. Het
wiskundige model waar de voorzijde
van de penning naar verwijst, verdween
in de prullenbak. Sterker nog: bijna alle
economische modellen die Schouten
gebruikte, waren in hoge mate persoonsgebonden. Zij sloten nauwelijks
aan bij de manier waarop economie
elders in de wereld werd beoefend.
Wie met behulp van Google op
de elektronische snelweg naar
‘D.B.J. Schouten’ zoekt, komt meteen
terecht bij een uitvoerige recensie die
de Groningse hoogleraar J. Pen in
1968 in De Economist publiceerde. Naar
aanleiding van Schoutens boek Dynamische macro-economie schreef Pen toen al:
‘Schouten verwijst slechts zelden, en
dan nog heel vluchtig, naar het werk
van vakgenoten.’ Aan het eind van zijn
bespreking merkt Pen op: ‘Waar ik
echter bezwaar tegen aanteken is, dat
ons een aantal politieke en levensbeschouwelijke vooroordelen wordt

opgedrongen onder het mom van strikt
wetenschappelijke modellen.’ De recensent eindigt ironisch: ‘Weliswaar zullen
sommige lezers door het Griekse alfabet, de accenten en de tilden, de differentiaal- en integraalrekening en de
vijftig variabelen heenzien en het maatschappijbeeld ontwaren dat daarachter
ligt. Schouten biedt immers genoeg
aanknopingspunten voor zijn eigen ontmaskering. Toch vrees ik, dat niet elke
student – en dit is echt een boek voor
studenten – daartoe in staat is. Mijn
advies zou daarom zijn: strikt voorbehouden voor rijpere lezers. Zij zullen
door de studie van dit boek stellig
knapper, en misschien zelfs wel wijzer
worden.’
Het logo op de keerzijde van de
Schoutenpenning maakte al gauw een
verouderde indruk. De driehoek hield
het nog wel even uit, maar zes strepen
vond men in Tilburg teveel van het
goede. Ze werden in het officiële beeldmerk gereduceerd tot een drietal. Even
later werden de drie dikke strepen vervangen door twee magere. En zoals al
eerder aangegeven: in het jaar 2002
veranderde de naam van de instelling
opnieuw.
Lustrumpenning
Bij de meest recente naamswijziging
kreeg de universiteit een nieuw logo.
Een driehoek met strepen is zeer
neutraal, maar nu kreeg het beeldmerk
duidelijk meer betekenis: een boom
met aan weerszijden een figuur. De ene
figuur houdt een sleutel in de hand, de
andere een boek. Rondom de boom
vormen acht vierkantjes samen een cirkel. Ter weerszijden van die cirkel is de
naam van de universiteit aangebracht.
De boom met mensen is goudbruin van
kleur; cirkel en naam zijn in blauw uitgevoerd. Het middenstuk van het
nieuwe logo symboliseert onderzoek en
onderwijs, het opdoen en overdragen
van kennis. De ‘boom der kennis’ verwijst echter ook naar de plaats waar de
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UvT is gevestigd: in een bomenrijk
park aan de rand van een achttiendeeeuws sterrenbos.
In het academisch jaar 2002-2003
vierde de universiteit haar 75-jarig
bestaan. De Helmondse beeldhouwer
Jos Reniers kreeg de opdracht een
zilveren lustrumpenning te ontwerpen.
Deze is gegoten in een oplage van
100 exemplaren en heeft een diameter
van 55 mm. De penningen dienden als
relatiegeschenk voor bijzondere gasten
van de universiteit tijdens het lustrumjaar (maar ik kreeg er ook één).
Reniers liet zich inspireren door het
nieuwe logo dat aan het begin van het
lustrumjaar zou worden ingevoerd. Hij
had er echter ook kritiek op. De twee
menselijke figuurtjes ter weerszijden
van de boom waren volgens hem duidelijk niét ontworpen door een beeldhouwer. Naar zijn mening leek het
alsof de mensen op het logo wegzakten
in een moeras.
Op de voorzijde van de lustrumpenning is een boom afgebeeld, met
een gelede stam. Van de acht blokjes
uit het logo maakte de kunstenaar een
stapeling. De onderdelen van de stam
vormen een wankel evenwicht. Kennelijk ‘dragen’ de verschillende onderdelen van de universiteit elkaar, maar
blijven ze toch hun eigen karakter
behouden. Uit de bovenste blokjes
ontspruit een forse bladerkroon. Onder
de bladeren zijn de getallen 7 en 5 in
het penningvlak gedrukt.
Op de keerzijde zien we de twee
menselijke figuren uit het logo terug,
zonder sleutel en boek, maar wel stevig op eigen benen staand. Beide
figuren balanceren hier op de dwarsbalk van een (omgekeerd) kruis. Verticaal op dit kruis staat UNIVERSITEIT;
horizontaal VAN TILBURG. De typografie is, zoals vaak bij Reniers, een
levendig spel van opwaarts en inwaarts

Jos Reniers:
Universiteit van
Tilburg, 75 jaar

geplaatste lijnstukken. Rechtsonder is
de signatuur van de kunstenaar zichtbaar.
Overigens kunnen de twee figuren
uit het logo inderdaad recht overeind
staan, want aan de onderkant van
de lustrumpenning is een voetje
geveild. Op mijn exemplaar een beetje
schuin, zodat de twee personen op
de dwarsbalk nog wat sterker op
evenwichtskunstenaars lijken. Dat
vind ik een mooi symbool voor een
universiteit.
Karel Soudijn is als universitair hoofddocent
psychologie verbonden aan de Universiteit van
Tilburg.
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NUMIS:

een schat aan vondsten

Berichten uit het Geldmuseum
JAN PELSDONK

NUMIS,

oftewel het numismatisch
informatiesysteem, is een van de
paradepaardjes van het Geldmuseum.
In dit digitale archief – sinds eind
2004 op het internet beschikbaar op
www.geldmuseum.nl – worden de
vondstgegevens bewaard van meer dan
125.000 numismatische voorwerpen.
NUMIS kan bestaan dankzij een grote
groep mensen die gelukkig heeft ingezien dat vondstmunten een meerwaarde hebben: door hun vondstmeldingen groeit het systeem vrijwel
dagelijks. Naast de geldelijke waarde
hebben munten, bij het goed vastleggen van de vindplaats, ook een historische waarde die inzicht geeft in grotere economische verbanden. Het is
met name die tweede waarde die in
NUMIS wordt vastgelegd voor het
nageslacht.
Losse vondsten van veel voorkomende munten lijken weinig of geen
interessante informatie te bevatten,
maar door de gegevens van vele van
deze vondsten met elkaar te vergelijken, kunnen nieuwe inzichten ontstaan op archeologisch, historisch, economisch en monetair vlak. Door de
grote hoeveelheid muntvondsten wil
het soms wel eens even duren voordat
een melder een antwoord ontvangt,
maar uiteindelijk wordt iedere melding
met evenveel zorg afgehandeld en zo
mogelijk aan NUMIS toegevoegd.
Iedere geïnteresseerde kan via internet of (vanaf 25 mei) in de bibliotheek
van het Geldmuseum gebruik maken
van de in NUMIS opgeslagen gegevens.
Overigens worden ter bescherming van
de vindplaatsen en de vinders niet alle
voorwerpen direct op het internet
getoond.

In de komende periode wordt extra
aandacht besteed aan het eenduidig
ontsluiten van de vondstgegevens via
internet, zodat het gebruiksgemak
voor particulieren wordt vergroot. De
verdere ontwikkeling van NUMIS wordt
binnenkort bekroond met een nieuwe
versie van het programma. Dankzij de
opmerkingen van gebruikers is een
aantal veranderingen en vereenvoudigingen doorgevoerd. Een groot pluspunt van de nieuwe versie is de keuze
om gevonden voorwerpen niet alleen
in een tabel, maar ook op de kaart van
Nederland te projecteren. Bij onderstaande voorbeelden is – met het oog
op het Jubileum van de Numismatische Kring Brabant – gebruik
gemaakt van vondstmateriaal uit NoordBrabant en de stad ’s-Hertogenbosch.
De bijgaande kaarten tonen een eerste impressie van de nieuwe mogelijkheden van NUMIS. Ze tonen het voorkomen van de sceatta’s in Nederlandse
bodemvondsten. Naarmate er meer
munten zijn gevonden, is het betreffende vak donkerder gekleurd. Uit de
kaart blijkt dat de munten vooral langs
de kust en langs de Rijn zijn gevonden.
Alle vondsten worden overigens weergegeven met een precisie van ten
hoogste 10 km2. Opvallend zijn de
vondsten uit Noord-Brabant: slechts
zelden komen er sceatta’s in deze provincie voor. De ingezoomde kaart
toont twee vondsten ten zuidoosten
van ’s-Hertogenbosch.
Uit de bodem van ’s-Hertogenbosch
staan op dit moment ruim 2.600 munten geregistreerd. De losse vondsten
tonen een bonte verscheidenheid aan
munten, niet alleen vanaf de dertiende
eeuw maar zeker ook uit de Romeinse
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tijd. Verreweg de meeste munten zijn
uit een van de twaalf bekende schatvondsten afkomstig, waarvan de schatvondst Den Bosch 1998 met 2.118
munten uit het einde van de dertiende
eeuw wel de belangrijkste is. Deze laatste vondst is recent gedigitaliseerd en
wordt – in verband met een aanstaande
publicatie – nog niet in z’n geheel op
het internet getoond.
De oudst bekende schat uit de stad is
in of rond 1768 gevonden en bevatte
een onbekend aantal Romeinse munten.
De andere schatvondsten hebben de
volgende sluitdata: 1190, 1390, 1434,
1456, 1504, 1544, 1623, 1673, 1700 en
1831.
Een leuke vondst is de in 1921 gevonden bronzen muntfibula uit het
einde van de negende eeuw. Op de
voorzijde staat een borstbeeld naar
rechts, met een diadeem en het haar
in een vlecht. De afbeelding wordt
omvat door een pseudo-omschrift en
twee parelcirkels. De speld van de
keerzijde is afgebroken. Waarschijnlijk
is de afbeelding ontleend aan een solidus van Lodewijk de Vrome (814-840).
Het interessante van deze vondst is, dat
er in Winsum en Katwijk exemplaren
uit dezelfde gietmal zijn gevonden.
Een aantal vrijwilligers is actief met
het digitaliseren van schatvondstbeschrijvingen uit het papieren vondstarchief. Dankzij hun inzet zal er straks
niet alleen een belangrijk nieuw schatvondstoverzicht in het Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde worden gepubliceerd, maar zal ook NUMIS verder
aan betekenis toenemen doordat van
iedere vondst zo veel mogelijk afzonderlijke munten worden beschreven.
NUMIS is er voor u. Ik nodig u van
harte uit om het systeem te gebruiken,
nieuwe vondsten aan te melden en aan
te geven waar u problemen ondervindt
met het gebruik. Correspondentie bij
voorkeur via numis@geldmuseum.nl.

Het nieuwe
kaartmateriaal in
NUMIS, binnenkort op
www.geldmuseum.nl

NUMIS 1026833,
vindplaats
’s-Hertogenbosch,
muntfibula (brons,
27 mm, Collectie
Noordbrabants
Museum)

Jan Pelsdonk is als onderzoeker muntvondsten
verbonden aan het Geldmuseum. Naast het
beantwoorden van publieksvragen en het
determineren van gevonden munten beheert
hij de NUMIS database en doet hij onderzoek
naar in Nederland gevonden numismatische
voorwerpen.
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Penningnieuws

HANS DE
KONING

Die kleinen gelben
Pferde, 1912. Staatsgalerie Stuttgart

VRAAGTEKENS!
In De Beeldenaar 2006-2 besteedde ik
aandacht aan de door Carla Klein ontworpen inschrijfpenning Trojka met op
de voor- en keerzijde afbeeldingen van
een groep paarden. De tekst voor de
toelichting ontleende ik aan gegevens
zoals die tijdens een gesprek met de
maakster ter sprake kwamen. Toen ik
daarbij aangaf dat de afbeeldingen mij
deden denken aan een mij bekend
voorkomend schilderwerk (dat ik op
moment niet verder kon herinneren),
vroeg de maakster mij dat niet te
vermelden. Op een andere wijze gaf ik
weer hoe de afbeeldingen op mij overkwamen: door de ronde penningvorm
dacht ik aan een circuspiste met paarden.
En in goed vertrouwen werd ik op het
verkeerde been gezet door de opmerking
dat de oorsprong van het ontwerp
loslopende paarden in het Noordhollands landschap zouden zijn!
De gedachte aan overeenkomst van de
afbeeldingen op de penning met een
eerder geziene afbeelding van een

schilderij bleef mij bezighouden en ik
dacht daarbij aan een voorstelling van
paarden in het Franse landschap van de
Camargue. Onlangs kreeg ik echter een
afbeelding te zien van Turm der blauen
Pferde van de Duitse impressionistische
schilder Franz Marc (1880-1916).
Bracht zijn naam, Marc, mij in verwarring met de genoemde Camargue,
bekend van de wilde, witte paarden?
Turm der blauen Pferde (1913) behoort
tot zijn belangrijkste werk.
De afbeeldingen op de voor- en
keerzijde van de penning Trojka tonen
flagrante en frappante overeenkomst
met het werk van Franz Marc. Waarbij
echter zijn levendige voorstellingen de
zwakke imitatie door Klein aantonen.
Ik moet mijn mening herzien. Zonder
kennis van Marcs originele werk heeft
de penning nog iets, maar bij het zien
van Kleins werk komt nu de nare
gedachte van slecht plagiaat en gebrek
aan originaliteit op. Bij het motief en
de aanleiding van de keuze van deze
penning voor een prijs (Seixal) en bij de
keuze en de uitgifte door de Vereniging
voor Penningkunst rijzen nu toch wel
vragen en zijn flinke vraagtekens te
plaatsen. Blijkbaar heeft niemand zich
in het onderwerp verdiept. Ik bied zelf
nu de lezers alsnog mijn welgemeende
excuses aan voor de verkeerde indruk
die ik met mijn artikel gewekt heb. Een
mens is nooit te oud om te leren en
goed voorgaan doet goed volgen…
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REACTIE VAN HET BESTUUR
VAN DE VERENIGING VOOR
PENNINGKUNST
De penning Trojka van Carla Klein
werd door de Vereniging voor Penningkunst uitgegeven als inschrijfpenning 2006. Het bestuur heeft ervoor
gekozen, zoals vermeld in de jaarvergadering van 13 mei 2006, een reeds
bestaande penning uit te geven, nadat
het bestuur zich ervan had overtuigd
dat deze penning nog niet was verkocht.
Onlangs heeft het bestuur ervan kennisgenomen dat Carla Klein zich bij
het ontwerpen van deze penning duidelijk heeft laten inspireren door het werk
van Franz Marc. Twee bestuursleden
hebben over deze kwestie een onderhoud gehad met Carla Klein. Zij is in
de gelegenheid gesteld schriftelijk te
reageren. In haar schriftelijke reactie
van 21 maart 2007 stelt Carla Klein dat
haar manier van kijken naar paarden
ook beïnvloed is door het werk van
kunstenaars zoals Franz Marc. Zij
beweert in het contact met Hans de
Koning - auteur van het artikel ‘Carla
Klein en haar penningkunst’ in De Beeldenaar 2006-2 - dit feit niet verzwegen
te hebben.
Nu gebeurt het wel vaker dat kunstenaars zich laten inspireren door het
werk van andere kunstenaars. Het is
echter gebruikelijk in dergelijke gevallen de inspiratiebron te noemen. In de

contacten met het bestuur die geleid
hebben tot de overeenkomst om haar
penningontwerp als VPK-inschrijfpenning 2006 uit te geven is door
Carla Klein geen inspiratiebron
genoemd.
Het bestuur betreurt dit verzwijgen
ten zeerste en heeft per brief van
2 april 2007 aan Carla Klein meegedeeld dit voorval onder de aandacht
van de leden te zullen brengen.

Turm der blauen
Pferde, 1913. Huidige
verblijfplaats onbekend

(advertentie)
Op elk gewenst moment in onze voorraad penningen kijken?
Dat kan op: www.mevius.nl
Keuze uit ruim duizend stuks vanaf de 16e tot en met de 21e eeuw.
Ook numismatische literatuur kunt u op onze website vinden.

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen
Tel. 0546 561 322, Fax 0546 561 352, E-mail: info@mevius.nl
Bezoek aan ons kantoor alleen op afspraak.
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Nieuws, aankondigingen en
tentoonstellingen
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Jaarpenning 2007 - Da van Daalen
De penning is in bewerking en de
verwachting is dat deze dit najaar aan
de leden zal worden toegezonden.
Inschrijfpenning 2007 - Vincent van
Ginneke
Samen met de uitnodiging voor de
jaarvergadering hebben de leden een
informatieblad ontvangen over deze
penning en hoe deze door leden is te
bestellen. Tot 1 juli is de inschrijving,
daarna kan deze penning niet meer
besteld worden. Een artikel verschijnt
dit najaar in De Beeldenaar.
Ledendag 2007
De ledendag vindt plaats op 12 mei
2007 in de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag (www.kb.nl). Leden hebben
de convocatie in april ontvangen.

KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Numismatische kringen
Een numismatische kring is een regionale vereniging waar mensen die geïnteresseerd zijn in kennis van munten,
penningen of bankbiljetten elkaar treffen. Een lijst met adressen en
bijeenkomsten is te vinden op
www.munt-penningkunde.nl.
TENTOONSTELLINGEN
Kop of munt
In samenwerking met het Spaanse
Museo de Ferias in Medina del Campo
worden zestig munten uit de tijd van de
Spaanse Nederlanden geëxposeerd. Ze
zijn afkomstig van een muntvondst
gedaan in de vesting Heusden in 2001
en worden nu voor het eerst getoond.
Van 20 april tot 29 juli, di.-zo. 14-17. Museum
het Gouverneurshuis, Putterstraat 14, Heusden.
www.gouverneurshuis.nl

Contributie 2007
Leden die de contributie 2007 nog niet
voldaan hebben worden verzocht dit
alsnog te doen.
Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
Secretariaat
J.E.L. Pelsdonk
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Secretariaat (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen en opzeggingen):
M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. (0183) 307236, fax (0183) 307356
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
A.M.W. Slager-Dijkstra
Galderie 1
4116 DS Buren
tel. (0344) 601653
slager@uwnet.nl
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De Nederlandsche Muntenveiling

Onze
veil
cataloging
us
op aan
vraag

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

Contante betaling
of realisatie via onze
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Frans Bekersstraat 1a, 5504 JA Veldhoven
Tel. 040 - 2123455 – Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

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

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

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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Waar haalt ’ie het vandaan?

JANJAAP LUIJT

Donderdag 24 mei was het eindelijk
zover. Na drie jaren van fusieperikelen,
verbouwingen en verhuizingen werd
het nieuwe Geldmuseum in Utrecht
geopend. Een gebeurtenis waar heel
numismatisch Nederland naar had uitgekeken en één waarvoor een koninklijke
gast was uitgenodigd. Na ’s ochtends een
monument op de Afsluitdijk te hebben
onthuld, kwam Willem Alexander
’s middags het Geldmuseum officieel
openen. Op het bordes van ’s Rijks
Munt verwelkomden de Commissaris
van de Koningin, de loco-burgemeester
van Utrecht en vertegenwoordigers van
bestuur en directie van het museum de
prins van Oranje. In het auditorium
volgden redevoeringen van de voorzitter van het museum, de minister van
Financiën, Wouter Bos, en museumdirecteur Taeke Kuipers. Daarna toog het

gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders zich naar de plaats waar de feitelijke
openingshandeling zou plaatsvinden.
Daar had een goochelaar zich opgesteld
achter een eenvoudig tafeltje. Uit handen van de prins kreeg de magiër een
zilveren beursbeugeltje zonder tasje
daaraan. Onder toeziend oog van prins
Willem Alexander haalde de goochelaar
een muntstuk uit het niet- bestaande
beursje en legde dat voor zich neer op
het tafeltje. Daarna volgde een tweede
muntstuk, een derde en een vierde. Dit
was nog niet genoeg. Uit het klaarblijkelijke niets volgden nog een vijfde, een
zesde en een zevende muntstuk. De
prins, die ook niet wist waar het geld
vandaan kwam, wendde zich tot Wouter
Bos en sprak op samenzwerige toon:
‘Zo’n portemonnee zou wel handig zijn
voor de minister van Financiën...’

Bij de voorplaat
Glasgravure op replica van 17de-eeuwse roemer
Penningmaakster Elisabeth Varga ontwierp de gravure
naar aanleiding van een opdracht van het Ministerie van
Financiën voor een muntontwerp. De munt moest de
400ste geboortedag van Admiraal Michiel Adriaanszoon
de Ruijter gedenken in 2007. De Ruijter, ‘Bestevaer’ voor
zijn bemanning, is afgebeeld met een onverzettelijke blik,
turend in de verte. Zijn schip, de Zeven Provinciën, met
de lantaarns op de achterspiegel en bewapend met kanonnen is als een signet in zijn gezichtsveld geplaatst. De
forse schouder is als geharnast en gaat over in de 400 van
het omschrift. Het subtiele buigen van het omschrift
kwam tot stand in samenwerking met Christien Nijland.
Het monogram van de kunstenares is te vinden als kleinste golf, rechts bij de schouder. Vanwege een spectaculaire
bevrijding door Michiel de Ruijter van een groep Hongaren die waren veroordeeld tot de galeien, brengen
ook Hongaren al eeuwenlang hulde door middel van kransleggingen bij de tombe onder het praalgraf van
De Ruijter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Voorplaat aangeboden door E. Varga, Amsterdam, onder bereidwillige medewerking van Munthandel Verschoor; foto: F.A.H. Bloemendal
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MeetMe
Inschrijfpenning 2007 door Vincent van Ginneke
Het lijkt er op dat in de nieuwe inschrijfpenning alle aspecten van Vincent van
Ginnekes vakmanschap en artistieke
benadering samenkomen. Zijn voorliefde
voor mechanieken, het materiaal glas
en de kwetsbaarheid van de mens smolten samen in een penning. De aanvankelijk ondefinieerbare vorm ervan
begrijp je pas als je hem in de muis van
je hand neemt. Een gesprek met
Vincent van Ginneke op zijn atelier in
de Flevopolder.
Het Fokker G1 vliegtuig (1937/40)
en vooral het Engelse merk klassieke
motorfiets, dat zijn voornaam draagt
mogen zich in zijn grote interesse verheugen. Op Vincent van Ginnekes atelier in Almere-Buiten delen kunstobjecten in wording de ruimte met motoren
en (glimmende) onderdelen daarvan.
Niet verwonderlijk dat deze machineesthetiek terugkeert in zijn objecten
van gegoten kristalglas. Vaak koesteren
liefhebbers van techniek een heilig
geloof in de maakbaarheid van de dingen, inclusief die van het menselijk leven. Maar dat is niet zo bij Van Ginneke.
Toch spreekt behalve zijn interesse
voor technische ‘identiteiten’ in zijn
kunst ook een grote liefde voor de
organische, menselijke vorm in al zijn
kracht én kwetsbaarheid.
Na 1999 ontstonden op dit thema
vormen met onmiskenbare details van
het menselijk lichaam: een bekken of
een liggend onderlijf met lange benen
bijvoorbeeld. De uitvoering in bijna
ongenaakbaar perfect kristal geeft het
de kracht van een icoon van het menselijk bestaan. Ronde constructivistisch
en kubistisch gestileerde vormen, waarbij je aan de schilderijen van Fernand
Léger moet denken, vangen het licht

waardoor warempel een teder effect
ontstaat, voorzover gepolijst glas dat
kan zijn. Vanuit die optiek moeten we
ook Van Ginnekes penning bekijken.
Of beter gezegd: aanvoelen.
De vorm van de penning vult namelijk
de ruimte tussen de twee rechterhandpalmen van mensen die elkaar ontmoeten: ‘Ik kwam op het idee door het
handen geven. Vaak ontmoet je iemand
maar één keer in je leven. Een handdruk
is daarbij cruciaal,’ zegt Van Ginneke.
Handen als expressiemiddel boeien
hem al langer. Voor een monumentaal
gedenkbeeld voor zijn vader maakte hij
een robuuste kristalglazen schijf met de
geopende handafdrukken van de zonen
en dochters. ‘We zijn thuis christelijk
opgevoed. De gewoonte met gevouwen
handen in gebed te gaan vind ik mooi,
hoewel de manier waarop Islamieten
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bidden me meer aanspreekt: met
geopende handpalmen.’
Vervolgens wijst Van Ginneke op
een mooi detail. Van de zijkant bekeken
geeft de penning nog een geheim bloot:
de verlopende vorm lijkt op een boeddhistisch ying-yang teken dat - kort
gezegd - de eenheid uit tegenstellingen
suggereert. Wie wil kan daar nog een
extra symbolische betekenis in zien.
Artistieke vrijheid
Technisch beschouwd maakte Van Ginneke voor de oplagepenningen wasvormen die eerst nog als een soort miniatuurversies van antieke sculpturen van
de Griekse eilanden bij hem op de ateliertafel stonden. Volgens de verloren
wasmethode ontstond zo een gipsen
mal waarin uiteindelijk weer de oervorm
terugkeerde, maar dan in glas gegoten.
Afgezien van een gepolijste muntvormige uitsparing in het midden werd de
vorm daarna mat gezandstraald. De
penning wordt verpakt in een schokbestendig schuimdoosje waarop een speciaal voor deze inschrijfpenning gemaakt
PK-logo wordt gebrandmerkt. Van
Ginneke waardeert de artistieke vrijheid
die hem geboden werd bij het uitvoeren
van de penning. Eerder week sieraadkunstenaar Ted Noten ook al af van het
metaal en koos glas. Van Ginneke is
dus de tweede. Wat boeit hem zo specifiek in glas dat bij andere kunstenaars
steriel-neutraal, maar ook overdadigkitscherig kan zijn, maar bij Van
Ginneke eerder een functionele en
stoere uitstraling heeft?

Over het antwoord op die blijkbaar
vaak gestelde vraag hoeft Van Ginneke
niet lang na te denken: ‘Glas is mooi,
ongenaakbaar. Het verhult niets en kent
geen genade. Maar om glas ook weer
niet té mooi te laten worden matteer ik
soms een vorm die ik eerder glad
polijstte om mij zo tot het wezenlijke
van de vorm te dwingen.’ Helder. Maar
glas is zeker niet alles voor Van Ginneke.
Verleden jaar verzette hij weer eens de
bakens door in de Daglicht Ateliers in
Eindhoven te experimenteren met
metaal. Het resultaat is een serie met
silhouetten van een in de lucht pirouetterende Fokker G1, een vliegtuig dat
hem sinds zijn jeugd fascineert en
waarvan hij thuis een ooit zelfgebouwd
schaalmodel koestert. Ook dit type
Fokker bleek overigens kwetsbaar: er
bleef geen exemplaar meer van behouden. Alleen op de site van
www.beeldengeluid.nl zie je de G-1 in
de lucht dansen (3835 bij ‘snelzoeken
in oude catalogi’).
Vincent van Ginneke
De beeldhouwer Vincent van Ginneke
(Rotterdam, 1956) volgde de MTS voor
goud- en zilversmeden in Schoonhoven
(1972-1977) en daarna de glasopleiding
aan de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam (1979-1984), waar hij later
ook werkzaam was als docent. Van
Ginnekes dubbele vakmanschap is af te
zien aan zijn semi-abstracte objecten.
Daarin combineert hij zowel materialen:
glas met staal of goud en - onvermijdelijk - technieken, zoals smeden, smelten,

Bestelinformatie inschrijfpenning 2007
Tot 15 augustus 2007 kunnen leden van de Vereniging voor Penningkunst de
penning bestellen door overmaking van € 300 (inclusief verzendkosten) op
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor Penningkunst te Sleeuwijk, onder vermelding van inschrijfpenning 2007 ‘MeetMe’.
Indien u via internet betaalt gelieve uw adres en woonplaats te vermelden. Na
betaling ontvangt u een bevestiging van de bestelling.
Toezending vindt plaats in het laatste kwartaal van 2007.
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gieten, polijsten. Ondanks de verschillen in thematiek, is het werk van Vincent van Ginneke duidelijk herkenbaar.
Hoewel hij de techniek van het glasblazen beheerst, voelt hij zich zekerder bij
het gieten en de insmelttechniek. Hierbij giet hij de vloeibare, hete glasmassa
in gipsen mallen wat een nogal arbeidsintensieve techniek is. Naast unicaten
maakt Van Ginneke multiples: kleine
serica die hij onder meer elk jaar in
september op de Leerdamse Glaskunstbeurs verkoopt. Zijn unicaten bevinden
zich in particuliere en museale collecties,
waaronder Museum Boymans van Beuningen (Rotterdam), Museum van der

Togt (Amstelveen), Frans Hals Museum
(Haarlem), Museum voor Moderne
Kunst (Arnhem), Musée de Sèvres
(Parijs), VSB-bank (Haarlem), Museum
Garasu na Sato (Hiroshima), Museum
voor Moderne Kunst (Gent), De
Nederlandsche Bank (Amsterdam),
Museum voor Moderne Kunsten (Oostende), Provincie Flevoland (Lelystad)
en Victoria & Albert Museum (Londen).
Meer informatie op
www.vincentvanginneke.com
Chris Reinewald, voormalig hoofdredacteur
ITEMS-designmagazine, is design-en vormgevingsscribent voor Het Financieele Dagblad en Tableau.

(advertentie)
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Ontdekking van twee varianten
1/10de Gulden 1945 P Nederlands Indië
ERIK J. VAN LOON

variant A:
normale stand P
variant B: P wijst naar
bovenzijde van de 5
variant C: P wijst naar
bovenzijde van de 5 en
staat verder van de 5
variant D: P wijst over
de bovenzijde van de 5
(alle foto’s 2x ware
grootte)

Van mijn schoonvader Dick Tahapary
kreeg ik enkele jaren geleden een
handje kleingeld uit Nederlands Indië,
waaronder zeven dezelfde dubbeltjes uit
1945, dacht ik. Na bestudering bleek
dat niet zo te zijn en naar aanleiding
daarvan schreef ik in Muntkoerier 20026 destijds: ‘Tot mijn verbazing bleek er
verschil te bestaan in de 1/10e Gulden
1945 met de munttekens ‘Palmboom
met P’. Zoals u wellicht weet duidt de
palmboom erop dat deze munt voor de
Nederlandse bezittingen in de tropen is
geslagen. De letter ‘P’ geeft aan dat de
munt uit de USA afkomstig is en wel
uit Philadelphia. De oplage van het
hiernaast afgebeelde exemplaar (foto A)
is ruim honderd miljoen en dus niet
zeldzaam. Zie hiervoor Scholten nr. 930.
Toch denk ik dat een deel van de oplage minder voorkomt en wel om de
volgende reden: de hoek waaronder de
letter ‘P’ met een poncioen in het
stempel is geslagen verschilt met de
overige 6 munten van dit type die in
mijn bezit zijn. Aangezien ik me deze
variant niet uit publicaties kan herinne-

ren stel ik het op prijs u hiervan in
kennis te mogen stellen. Als het juist is
dat over deze variant de eerste publicatie pas na ruim 50 jaar het levenslicht
aanschouwt, mag ik aannemen dat de
oplage gering is? Van harte hoop ik dat
u deze variant ook op het spoor komt.’
Inmiddels ben ik op beurzen verder
gaan zoeken naar varianten van deze
dubbeltjes. Ik hoopte hiermee inzicht
te krijgen in de zeldzaamheid. Tot mijn
verbazing kwamen er nog twee varianten van dit muntstuk aan het licht. De
stand van zaken is thans als volgt:
Type A: normale stand, de P wijst naar
het midden van de 5
Type B: P wijst naar bovenzijde van de
5
Type C: P wijst naar bovenzijde van de
5 en staat verder van de 5
Type D: P wijst over de bovenzijde van
de 5
Op beurzen heb ik naar schatting 500
exemplaren 1/10 de gulden 1945 P door
mijn vingers laten glijden in de hoop
varianten te vinden. Mijn oogst aan
varianten is tot nu toe:
Type B: 10 stuks
Type C: 4 stuks
Type D: 2 stuks
Als u ook op zoek gaat naar de door
mij ontdekte varianten, ontdekt u er
misschien nog meer. Meld het dan de
redactie van De Beeldenaar of per email
aan ej.vanloon@quicknet.nl.
Erik van Loon is sinds 1975 verbonden aan de
Standard Catalog of World Coins, uitgegeven
door Krause Publications (Iola, Wisc. USA) voor
de gebieden: Nederland; 1600-heden,
Nederlandse Antillen; 1800-heden, Aruba, Suriname en Nederlands Indië; 1800-1945.
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Koperen munten van de Ptolemaeën
uit Egypte tot ca 200 v.Chr.
De Ptolemaeën, die Alexander de Grote
(336-323 v.Chr.) in Egypte opvolgden,
hebben voor hun tijd opmerkelijke
munten geslagen. Zij verlaagden omstreeks 300 v.Chr. de gewichtsstandaard
voor hun zilveren munten, terwijl de
koersen ongewijzigd bleven. Op deze
manier brachten zij sterk overgewaardeerde munten in omloop. Een dergelijke manipulatie was mogelijk, omdat
Egypte door zeeën en woestijnen werd
omsloten en zilver er van nature schaars
was. Bijzonderheden hierover besprak
ik in De Beeldenaar 25 (2001) pp. 8-14.
Na de verlaging van de gewichtsstandaard vervingen de Ptolemaeën kleine
zilveren munten door koperen met een
geringe intrinsieke waarde. De grote
koperstukken die daarbij werden uitgebracht, zijn zondermeer indrukwekkend
te noemen. De gewichten lopen op tot
over de 100 gram en de diameters tot
bijna 50 mm. Op de voorzijde staat
meestal het hoofd van een godheid met
een weelderige haardos en op de keerzijde een adelaar met beide poten op
een bliksem. Zij worden hiernaast
gekenmerkt door dikke muntplaatjes
met tapvormig afgewerkte randen en
door cirkelvormige holten in de centrale
gedeelten van beide zijden.
Het is lastig om een betrouwbare
chronologie voor deze koperen munten
op te stellen. De omschriften op de
keerzijden verwijzen op enkele uitzonderingen na naar een koning met de
naam Ptolemaios, waaronder elke mannelijke heerser heeft geregeerd. De
munten kunnen daardoor niet rechtstreeks aan een bepaalde vorst worden
toegeschreven. Tegen welke waarde zij
hebben gecirculeerd, is evenmin gemakkelijk vast te stellen. Dankzij het droge

klimaat zijn er in Egypte documenten
op papyrus met financiële gegevens
bewaard gebleven, waarover Maresch in
1996 een monografie publiceerde. Deze
documenten vermelden wel bedragen
in kopergeld maar informeren ons niet
over de munten, waarmee men deze
kon betalen.
Door systematisch onderzoek van
muntvondsten is het een en ander over
de chronologie bekend. Daarnaast zijn
er schattingen voor de circulatiewaarden gepubliceerd, die gebaseerd zijn op
onderlinge gewichtsverhoudingen en
op de volgorde waarin de munten in
omloop werden gebracht. Langs deze
weg is een beeld ontstaan, hoe de Ptolemaeën hun kopergeld uitbreidden van
kleine pasmunten in de late vierde eeuw
tot lange reeksen met grote stukken in
de derde eeuw. Dit artikel beschrijft
deze ontwikkeling vanaf de introductie
van gemunt geld in Egypte tot omstreeks 200 v.Chr., toen het stelsel met
koperen munten door geldontwaarding
onder druk kwam te staan.

HANS VAN DER
VALK

Begin Egyptische muntslag
De landen in het Midden-Oosten
maakten vanaf de zesde eeuw via de
handel met de Grieken kennis met
munten, die men aanvankelijk vanwege
de metaalwaarde als ruilmiddel accepteerde. Het Griekse handelsverkeer
werd in de loop van de vijfde eeuw
gedomineerd door tetradrachmen van
de stad Athene. Deze zogenoemde uiltjes

Alexander de Grote
(336-323 v.Chr.),
koperstuk Price1 (6,2 g).
Onbekende muntplaats
in Macedonië, eigentijds. (Collectie auteur)
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Alexander de Grote
(336-323 v.Chr.),
koperstuk Price2 met
een ruiter op de keerzijde (3,9 g).
Onbekende muntplaats
in Macedonië,
323-317 v.Chr.
(Collectie auteur)

Ptolemaios als satraap
(323-305 v.Chr.),
koperstuk A1 op naam
van Ptolemaios zelf
(6,4 g). Alexandrië.
foto: Classical Numismatic Group

Ptolemaios II
(285-246 v.Chr.),
koperstuk B2 (14,7 g).
Alexandrië. (Collectie
auteur)
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Daardoor nam de Griekse invloed toe,
eerst in enkele grote centra zoals de
oude en de nieuwe hoofdstad Memphis
en Alexandrië en later ook daarbuiten.
Deze ontwikkeling werd in de derde
eeuw versterkt door de vestiging van
kregen op den duur in de ontvangende Griekse veteranen op het platteland.
Zij namen hun gewoontes en gebruiken
landen de status van een afzonderlijk
mee naar de plaatsen, waar zij meestal
betaalmiddel en werden daar als zodaals boer een nieuw bestaan opbouwden.
nig geïmiteerd. Zij zijn tussen 343 en
332 in Egypte geslagen door Perzische Zo raakte het gebruik van gemunt geld
machthebbers, die het land namens hun als betaalmiddel over heel Egypte verkoning bestuurden. In de periode daar- spreid.
Alexander sloeg in de landen die hij
voor, toen het land nog onafhankelijk
op de Perzische koning veroverde, gouwas, hebben de farao’s Tachos (ca 360den en zilveren munten volgens de
358) en Nectanebo II (ca 358-343)
Attische standaard, die ook door Athene
gouden en misschien ook koperen
werd gehanteerd. De rekeneenheid van
munten in omloop gebracht.1
De vroege Egyptische munten waren dit stelsel was de drachme van 4,3 gram
hoofdzakelijk bedoeld voor Grieken,
zilver onderverdeeld in 6 obolen.
die zich als huurling of handelaar in het Alexanders munthuis voor Egypte was
land hadden gevestigd. De Egyptenaren aanvankelijk gevestigd in Memphis,
zelf wisselden goederen en diensten uit waar ook de uiltjes uit de periode 343op een manier die aan ruilhandel doet
332 vandaan kwamen, en werd later
denken. Boeren stonden een deel van
naar Alexandrië verplaatst.
hun landbouwopbrengsten als belasting
Na de dood van Alexander in 323
in natura af. Zolang deze producten in
kreeg de latere koning Ptolemaios I
opslagplaatsen werden bewaard, konden Soter (305-283) Egypte toegewezen om
overheidsfunctionarissen ze als ruilmid- als satraap te besturen. Hij was een van
del gebruiken. Particulieren pasten een de Diadochen die het rijk van Alexansoortgelijke manier van betalen toe.2
der in een onderlinge strijd zouden
Alexander de Grote trok in 332
verdelen. Zij sloegen munten postuum
Egypte binnen en liet er een troepenop naam van Alexander tot ongeveer
macht en een bestuursapparaat achter
305, toen zij zichzelf tot koning uitrieom het land onder controle te houden. pen. Bijzonderheden over de muntslag
van Alexander en de Diadochen worden
toegelicht in de monografie van Mørkholm uit 1991. Price publiceerde in
hetzelfde jaar een standaardwerk, waarin
de munten op naam van Alexander in
meer detail worden besproken met uitzondering van de nieuwe munttypen
die Ptolemaios als satraap van Egypte
heeft ingevoerd.
Koperen munten op naam van
Alexander
Naast gouden en zilveren munten sloeg
Alexander in zijn stamland Macedonië
koperen pasmunten, die na verloop van
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Reeks Price: koperen pasmunten van Alexander de Grote
voorzijde / keerzijde
Price1
Price2
Price3

Herakles / boog met koker of tas en knots
verschillende typen
Herakles / boog met koker of tas en knots

tijd ook in westelijk Klein-Azië in
omloop werden gebracht. Zij werden in
een later stadium eveneens door sommige andere delen van het rijk overgenomen. Volgens Price is het redelijk
om aan te nemen, dat deze munten een
reeks van drie denominaties vormden,
die als reeks Price schematisch in een
tabel is weergegeven. 3 Als mogelijke
rekeneenheid noemde hij de chalkos
gelijk aan 1/8 obool, die toen ook in
Athene voor kleine bedragen werd
gebruikt. De hoogste en de laagste
denominatie, Price1 en Price3 ter
waarde van 4 en 1 chalkos, werden
geslagen met op de voorzijde het hoofd
van Herakles en op de keerzijde een
knots en een boog met een pijlenkoker
of boogtas. De middelste denominatie
Price2, die als 2 chalkos circuleerde,
werd op verschillende plaatsen met
afzonderlijke voorstellingen geslagen,
zoals bijvoorbeeld een ruiter op de
keerzijde. Het publiek kon deze drie
denominaties door de afbeeldingen en
de diameters van elkaar onderscheiden.
Koperen munten werden in tegenstelling tot gouden en zilveren niet nauwkeurig op een bepaald gewicht afgewogen.
Ptolemaios bracht als satraap
pasmunten met ongeveer dezelfde
afmetingen maar met andere afbeeldingen in omloop. Op de voorzijde staat
een portret van Alexander met een
ramshoorn en een diadeem en op de
keerzijde een adelaar met geopende
vleugels. Er bestaan meerdere emissies
die aan de hand van tekens, letters en
monogrammen zijn te onderscheiden.
Ptolemaios plaatste eerst de naam van

diameter

gewicht

waarde

16-20 mm
14-17 mm
10-13 mm

5-8 g
3,3-4,2 g
1,2-2,2 g

4 chalkos
2 chalkos
1 chalkos

Alexander op de keerzijde en verving
deze later door zijn eigen naam. Nadat
hij in 305 de koningstitel had aangenomen, werd de uitgifte van deze munten
nog een aantal jaren voortgezet.
De koperen munten van Ptolemaios
en van zijn opvolgers uit de derde eeuw
zijn in dit artikel naar voorbeeld van
reeks Price schematisch in tabellen
weergegeven als reeks A tot en met
reeks G. De gegevens zijn uit meerdere
bronnen afkomstig. De belangrijkste
hiervan zijn het standaardwerk van
Svoronos uit 1904-1908 in een bewerking van Lorber.4 Het deel over Ptolemaeïsche munten van de SNG Copenhagen gepubliceerd door Kromann en
Mørkholm in 1977 en de catalogi van
Weiser en van Noeske uit 1995 en uit
2000. De gewichten variëren over het
algemeen sterk en kunnen in individuele gevallen afwijken van de bereiken
die in de tabellen worden vermeld.
De koperen pasmunten van Ptolemaios
als satraap zijn in reeks A ondergebracht. Het ligt voor de hand, dat zij
een soortgelijke reeks als die van
Alexander hebben gevormd. Het is echter onduidelijk of reeks A uit twee of
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Reeks A: koperen pasmunten van Ptolemaios I als satraap (323-305 v.Chr.)
voorzijde / keerzijde

diameter

gewicht

waarde

A1

Alexander / adelaar vleugels geopend

18-22 mm

3,5-6,5 g

4 chalkos

A2

Alexander / adelaar vleugels geopend

14-16 mm

ca 4,0 g

2 chalkos

A3

Alexander / adelaar vleugels geopend

8-11 mm

0,6-1,2 g

1 chalkos

uit drie denominaties heeft bestaan. De
A1 en de A3 circuleerden waarschijnlijk
als 4 en 1 chalkos. Of de A2 als een
afzonderlijke denominatie met de
waarde 2 chalkos functioneerde, is de
vraag. Drie kleine munten met dezelfde
voor- en keerzijde moeten voor het
publiek lastig van elkaar te onderscheiden zijn geweest.
Reeks B, Ptolemaios I en II
Als koning introduceerde Ptolemaios I
in het begin van de derde eeuw een uitgebreide reeks nieuwe munten in goud,
zilver en koper met veelal zijn eigen
portret op de voorzijden. Sinds de
invoering van de Egyptische muntslag
op naam van Alexander, ruim 30 jaar
daarvoor, hadden zich twee belangrijke
veranderingen voorgedaan. De standaard
van gouden en zilveren munten was
verlaagd, zodat de drachme nu 3,6 gram
woog. Denominaties lager dan een
drachme werden niet meer in zilver
geslagen.
Tot de nieuwe munten behoorden
vijf denominaties in koper, die samen

reeks B vormen. Op de keerzijden staan
dezelfde adelaars met geopende vleugels
als op de eerdere pasmunten. De portretten op de voorzijden variëren: Ptolemaios I met een diadeem en een aegis
op de hoogste en de laagste denominatie B1 en B5, Zeus met een lauwerkrans
op de B2, Alexander getooid met een
olifantsscalp als heerser over Azië op de
B3 en Alexander met slechts een ramshoorn en een diadeem op de B4.
De laagste drie denominaties komen
met hun diameters en gewichten overeen met de pasmunten van Alexander
in tabel Reeks Price en zullen eveneens
als 4, 2 en 1 chalkos hebben gecirculeerd. De B1 en de B2 zijn ongeveer
drie en twee keer zo zwaar als de B3.
Op grond van deze gewichtsvergelijking
kunnen hun waarden op 11/2 en 1 obool
worden geschat.
Ptolemaios I breidde zijn rijk uit met
Libië, Cyprus, de Levant en delen van
Klein-Azië. Zijn zoon Ptolemaios II
(285-246) en latere opvolgers heersten
over een groot gebied buiten Egypte en
hebben daar eveneens munten geslagen.

Reeks B: koperen munten van Ptolemaios I als koning (305-283 v.Chr.)
voorzijde / keerzijde

diameter

gewicht

waarde

B1

Ptolemaios I / adelaar vleugels geopend

32-35 mm

ca 21 g

1½ obool

B2

Zeus / adelaar vleugels geopend

27-29 mm

13-18 g

1 obool

B3

olifantsscalp / adelaar vleugels geopend

19-22 mm

7,5-10 g

4 chalkos

B4

Alexander / adelaar vleugels geopend

14-16 mm

3,0-4,6 g

2 chalkos

B5

Ptolemaios I / adelaar vleugels geopend

ca 11 mm

ca 1,5 g

1 chalkos
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Kopergeld was vaak met afzonderlijke
munttypen voor lokaal gebruik bestemd.
Sommige denominaties van reeks B zijn
evenwel ook op Cyprus en in de Levant
in omloop gebracht. Zij onderscheiden
zich door bepaalde emissietekens of
door munttekens zoals bijvoorbeeld een
knots voor de Fenicische stad Tyros. Er
hebben koperen munten uit Alexandrië
buiten Egypte gecirculeerd. Zo zijn bijvoorbeeld op Cyprus hele en halve
obolen B2 en B3 teruggevonden, die
met een drietand zijn geklopt, welke
waarschijnlijk daar ter plaatse is aangebracht.5
Na de invoering van reeks B waren
er geen zilveren munten voor kleine
transacties in het dagelijkse verkeer
meer beschikbaar. Volgens Maresch
verdiende een Egyptische werkman in
de derde eeuw tussen een halve en twee
obool per dag.6 Hij baseert zich hierbij
op gegevens die Reekmans rond 1950
publiceerde. Lorber schat in haar artikel uit 2000 op grond van meer recente
inzichten het loon van dezelfde werkman op tussen 2,5 en 5 drachme per
maand. In beide gevallen vertegenwoordigde een drachme als laagste denominatie in zilver voor deze werkman een
groot bedrag.
Varoucha-Christodoulopoulou
meldde in haar bijdrage aan het Internationale Numismatische Congres te

Ptolemaios II
(285-246 v.Chr.),
koperstuk C4 (22,9 g).
Alexandrië.
(Collectie auteur)

Ptolemaios II
(285-246 v.Chr.),
koperstuk C5 (9,2 g).
Alexandrië. (Collectie
auteur)

Rome in 1961, dat er een groot aantal
obolen B2 samen met drie gouden
munten waren gevonden op een locatie
in de omgeving van Athene, waar tussen 265 en 262 een kamp van Ptolemaeïsche troepen had gelegen. Deze
waren gestuurd om Athene bijstand te
verlenen bij een oorlog tegen de Macedonische koning Antigonos Gonatas
(277- 239). Het ontbreken van zilveren
munten op deze locatie kan erop
wijzen, dat soldaten van een expeditieleger toen in goud en in koper werden
uitbetaald.
Reeks C en D, Ptolemaios II en III
Ptolemaios II wijzigde halverwege zijn
regeerperiode de muntreeks op een

Reeks C: nieuwe koperen munten van Ptolemaios II ca 260 v.Chr.
voorzijde / keerzijde

diameter

gewicht

C1

Ammon / adelaar vleugels geopend achterom kijkend

45-48 mm

80-105 g

C2

Ammon / 2 adelaars vleugels gesloten

38-42 mm

65-78 g

C3

Ammon / adelaar vleugels geopend

35-36 mm

42-50 g

C4

Zeus / adelaar vleugels gesloten

29-30 mm

18-25 g

C5

olifantsscalp / adelaar vleugels geopend

23-25 mm

8,9-14,4 g

C6

olifantsscalp / adelaar vleugels geopend

20-21 mm

4,8-8,3 g

C7

Ammon / adelaar vleugels geopend

18-19 mm

4,2-5,8 g

C8

Ammon / adelaar vleugels geopend

16-17 mm

2,4-3,8 g
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Ptolemaios III
(246-221 v.Chr.),
koperstuk C1 met
emissieteken E (91,9 g).
Alexandrië. (Collectie
auteur)

aantal punten. Na het verdwijnen van
de kleinste zilveren munten onder Ptolemaios I werden nu ook geen zilveren
drachmen meer in Alexandrië geslagen.
De reeks koperen munten werd daarentegen uitgebreid door de introductie
van reeks C met acht denominaties,
waarvan de hoogste rond de 95 gram
woog. Op deze munten verschenen
voor het eerst koppen van Zeus-Ammon
en cirkelvormige holten, die beide
karakteristiek voor Ptolemaeïsche
koperstukken zijn. Zeus-Ammon draagt
een ramshoorn bij de slaap en een diadeem, die in een juweel midden boven
het voorhoofd uitloopt. Daarmee
onderscheidt deze godheid zich van
Zeus, die men enkel met een lauwerkrans tooide. De adelaar op de keerzijde
werd niet meer uitsluitend met geopende
vleugels afgebeeld. Soms zijn de vleugels
gesloten of kijkt het dier achterom. Op
de C2 staan twee adelaars naast elkaar
met elk een bliksem. Reeks C werd

waarschijnlijk pas na 262 ingevoerd,
omdat de troepen die bij Athene waren
gelegerd, nog de oude obolen zonder
cirkelvormige holten gebruikten.
Ptolemaios III (246-221) zette de
emissies van zijn vader Ptolemaios II in
aangepaste vorm voort. Hij wijzigde in
het begin van zijn regeerperiode de
meeste keerzijden door een andere pose
van de adelaar en door de toevoeging
van een cornucopia. De nieuwe munttypen die zo tot stand kwamen, vormen
samen reeks D. Een cornucopia is een
hoorn van overvloed, die in Egypte ten
tijde van de Ptolemaeën was omwikkeld
met een koninklijke diadeem en de welvaart van het land als gunst van de heerser symboliseerde. Bij Ptolemaios III
verwees dit teken wellicht naar diens
tweede naam Euergetes, wat weldoener
betekent.
De toeschrijving van reeks D aan
Ptolemaios III is omstreden. Volgens
Kromann en Mørkholm in hun deel uit

Reeks D: vroege koperen munten van Ptolemaios III (246-221 v.Chr.)
voorzijde / keerzijde

diameter

D1

Ammon / adelaar vl. gesloten omkijkend, hoorn rechtsboven

38-40 mm

39-51 g

D2

Ammon / adelaar vleugels geopend, hoorn rechtsboven

34-36 mm

27-32 g

D3

Zeus / adelaar vleugels gesloten omkijkend, hoorn rechtsboven

ca 32 mm

ca 22 g

D4

Zeus / adelaar vleugels geopend, hoorn links

26-28 mm

13-17 g

D5

olifantsscalp / adelaar vl. gesl. omkijkend, hoorn rechtsboven

24-26 mm

8,5-12,5 g

D6

Ammon / adelaar vl. gesloten omkijkend, hoorn rechtsboven

ca 21 mm

ca 5,9 g
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1977 van de SNG Copenhagen zijn
deze munten geïntroduceerd door Ptolemaios IV (221-204), de zoon van
Euergetes. Noeske neemt dit over in
zijn catalogus uit 2000. Newell heeft
daarentegen emissies van reeks D aan
Ptolemaios III toegekend bij de beschrijving van een muntvondst die via
de handel tevoorschijn kwam, welke hij
in 1935 publiceerde. Zijn conclusies
worden bevestigd door een onderzoek
van Lorber, waarvan zij de resultaten in
haar artikel uit 2000 bespreekt.
De chronologie van koperen munten
uit deze periode wordt voor een belangrijk deel bepaald door emissietekens,
die tussen de poten van de adelaar zijn
te vinden. De volgorde van de emissietekens kan worden vastgesteld aan de
hand van de mate, waarin munten zijn
gesleten, die in grote vondsten werden
aangetroffen. De meeste vondsten met
koperstukken zijn echter pas beschreven,
nadat zij in het handelscircuit waren
teruggekomen. Verkopers en tussenhandelaren kunnen exemplaren met een
andere herkomst aan zulke vondsten
hebben toegevoegd, waardoor slijtage
van munten uit het handelscircuit geen
betrouwbare maat voor de ouderdom
meer is.
Er zijn evenwel twee grote vondsten
met koperen munten van Ptolemaios II
en III beschikbaar, die bij archeologische
opgravingen voor de dag kwamen en
die nauwkeurig zijn beschreven. Lorber
(2000) stelde aan de hand van deze
vondsten vast, dat Euergetes vanaf het
begin van zijn regering achtereenvolgens
koperstukken met een letter L, een letter E, een EP monogram en daarna
zonder een teken heeft geslagen. Op
grond daarvan schrijft zij reeks D aan
deze periode toe.
Uit de volgorde van de emissietekens
blijkt ook, dat Ptolemaios III denominatie C1 zonder wijzigingen in de afbeeldingen van zijn voorganger heeft overgenomen. Exemplaren van Ptolemaios II
hebben een letter Q of S als teken tus-

sen de poten van de adelaar. Staat er op
die plaats een letter L, een letter E,
een EP monogram of geen teken, dan
is de munt door Euergetes geslagen.

Ptolemaios III
(246-221 v.Chr.),
koperstuk D1 (44,0 g).
Alexandrië. (Collectie
auteur)

Voorlopige waardeschatting
De denominaties D4 en de C6 waren
afgezien van de cirkelvormige holten
herhalingen van de obool B2 en de
halve obool B3 en zullen tegen dezelfde
waarden hebben gecirculeerd. De C1
verving waarschijnlijk de zilveren
drachme. Het gewicht van ongeveer
95 gram was zes maal de 16 gram die
de obool om en nabij woog, en daarom
mogen wij veronderstellen, dat de
andere denominaties van reeks C en D
eveneens op een voet van ongeveer
16 gram per obool zijn geslagen.
Hoewel koperen munten niet nauwkeurig werden afgewogen is het mogelijk dat bij de fabricage van de plaatjes

Waardeschatting reeks C en D:
16 gram per obool (zware standaard)
denominatie

streefgewicht

waarde

C1

96 gram

1 drachme

C2

72 gram

4½ obool

C3 / D1

48 gram

3 obool

D2

32 gram

2 obool

C4 / D3

24 gram

1½ obool

D4

16 gram

1 obool

C5 / D5

12 gram

6 chalkos

8 gram

4 chalkos

C6
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wel werd gestreefd naar bepaalde
gewichten, die met een dergelijke voet
overeenkwamen. Voor de hogere denominaties kunnen deze zogenoemde
streefgewichten worden geschat aan de
hand van de bereiken, waarbinnen de
gewichten variëren. Bij de lagere denominaties zijn de gewichtsvariaties te
groot voor een dergelijke bepaling.
Welke betekenis aan het streefgewicht
moet worden toegekend, is onduidelijk.
De muntplaatjes werden gegoten tussen
twee stenen platen, waarin matrijzen
met verbindingskanalen waren
gesneden, en daarna uitvoerig bewerkt
om de verbindingsstrips te verwijderen,
de randen af te ronden en beide zijden
af te vlakken.7 Het is onwaarschijnlijk,
dat daarbij ook de gewichten werden
gecorrigeerd. Muntplaatjes die door
gietgallen veel lichter dan de streefge-

wichten waren, werden niettemin
gebruikt om er munten van te slaan.
De schatting van streefgewichten en
waarden gebaseerd op 16 gram per
obool is voor reeks C en D in een tabel
uitgewerkt. De rij van waarden die
daarbij wordt vastgesteld, is bijzonder
uitvoerig en heeft opmerkelijk kleine
intervallen. Dit resultaat is vreemd,
omdat de waarden van een muntreeks
vaak een binaire rij vormen, waarbij
elke denominatie de helft minder dan
de voorafgaande is. Een dergelijke
binaire structuur wordt alleen onderbroken als dat nodig is voor de overstap tussen twee rekeneenheden zoals
de drachme en de obool, die onderling
een factor zes verschillen.
De rij van waarden, die hierboven is
gevonden, moet in het gebruik onpraktisch zijn geweest. Aan de hand van een
vergelijking met latere emissies zullen
wij zien, dat een aantal denominaties
waarschijnlijk op een andere voet zijn
geslagen, waardoor de waarden een
eenvoudiger rij kunnen hebben gevormd.
Reeks E en F, Ptolemaios III en IV
Ptolemaios III voerde in de loop van
zijn regering reeks E in, die door een
hoge mate van uniformiteit wordt
gekenmerkt. De kop van Zeus is definitief door die van Zeus-Ammon vervan-

Reeks E: latere koperen munten van Ptolemaios III
voorzijde / keerzijde

diameter

E1

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

40-43 mm

64-79 g

E2

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

33-36 mm

33-39 g

E3

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

ca 30 mm

20-24 g

E4

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

24-25 mm

9,3-12 g

E5

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn rechtsboven

ca 20 mm

4,8-5,9 g

E6

olifantsscalp / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

ca 17 mm

2,7-4,9 g

E7

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

14-15 mm

2,0-3,3 g

E8

olifantsscalp / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

ca 13 mm

1,2-1,6 g
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Reeks F: nieuwe koperen munten van Ptolemaios IV (221-204 v.Chr.)
voorzijde / keerzijde

diameter

gewicht

F1

Ammon / adelaar vleugels geopend omkijkend

37-39 mm

40-49 g

F2

Ammon / adelaar vleugels gesloten, hoorn rechtsboven

29-31 mm

20-24 g

gen en de adelaar is op alle denominaties in dezelfde pose met gesloten vleugels afgebeeld. De drie hoogste denominaties werden eerst zonder een teken
uitgebracht. Daarna werd de hele reeks
met een XP monogram geslagen. Vergeleken met andere koperstukken vallen deze emissies op door de zorgvuldige
afwerking van de muntplaatjes, de kwaliteit van de stempels en de gecentreerde
slag.
De twee hoogste denominaties van
reeks E zijn later geslagen met een LI
of DI monogram en daarna met een SE
monogram, dat soms tot enkel een S is
ingekort. Deze emissietekens worden
aan de regeerperiode van Ptolemaios
IV toegerekend. Het is mogelijk, dat
deze heerser ook andere denominaties
van reeks E in omloop heeft gebracht.
Zo trof ik bijvoorbeeld een E5 met een
SE monogram aan op de website
www.cngcoins.com van Classical
Numismatic Group Inc.8 Deze munt
komt niet in de standaardwerken van
Svoronos (1904-1908) en van Kromann
en Mørkholm (1977) voor.
Ptolemaios IV voerde zelf twee
nieuwe koperstukken in, die reeks F
vormen. De F2 is een variant op de E3,
waarbij de cornucopia op de keerzijde
van links naar rechtsboven is verplaatst.
De F1 stond daarentegen aan het begin
van een nieuwe ontwikkeling, die
mogelijk samenhing met de geldontwaarding die toen plaatsvond en waaraan bij het slot van dit artikel meer
aandacht wordt besteed. Volgens Lorber (2000) werden de emissies van
reeks E bij de introductie van F1
gestaakt.

De gewichten van reeks E passen vrij
soepel bij een voet van 12 gram per
obool, die wat lager dan de voorafgaande 16 gram per obool is. Het
resultaat van de bijbehorende gewichtsvergelijking wordt in een afzonderlijke
tabel voor de waardeschatting van reeks
E gepresenteerd. De rij van waarden
heeft in tegenstelling tot die welke eerder voor reeks C en D is gevonden, wel
een binair karakter.
Zware en lichte voet
Een aantal streefgewichten van reeks C
en D zijn gelijk aan die van reeks E,
zodat de overeenkomstige munten op
dezelfde voet kunnen zijn uitgebracht.
De hogere denominaties van reeks B
tot en met F worden in een volgende
tabel verdeeld in twee groepen, waarvan de ene op de zware voet van
16 gram per obool werd geslagen en de
andere op de lichte voet van 12 gram
per obool. Hierbij is aangenomen, dat
de munten niet als 41/2, 11/2 en 3/4 obool
hebben gecirculeerd, zodat de waarden
dezelfde rij als bij reeks E vormen.
Door deze voorwaarde heeft het overzicht van de zware en de lichte voet in
de tabel een hypothetisch karakter. De
B1 kan als een zware 11/2 obool worden
ingeschat en past daarom niet in dit
schema. Het is mogelijk, dat de rij van
waarden in de loop van de tijd is gewijzigd. Deze onzekerheid neemt niet

Ptolemaios III (246221 v.Chr.), koperstuk
E7 (2,7 g). Alexandrië. foto Classical
Numismatic Group
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weg, dat hoogstwaarschijnlijk al onder
Ptolemaios II en in de beginperiode
van Ptolemaios III obolen op lichte
voet werden geslagen. Het is daarom
aannemelijk, dat toen ook andere denominaties op deze voet in omloop zijn
gebracht.
Dat de zware en de lichte voet gelijktijdig naast elkaar werden gehanteerd,
is niet erg waarschijnlijk. Hazzard
neemt aan, dat Ptolemaios II eerst de
C1 en de C3 invoerde om reeks B met
een hele en een halve drachme uit te
breiden en daarna op de lichte voet
overstapte met de introductie van de
andere denominaties.9 Volgens Lorber
(2000) sloeg Ptolemaios III in het
begin van zijn regering weer munten
op de zware voet, maar keerde hij later
met de invoering van reeks E definitief
naar de lichte terug.
Andere schattingen voor de circulatiewaarden gekoppeld aan soortgelijke
streefgewichten werden gepubliceerd
door Weiser in 1995 en door Davesne
in 1998. Beide baseren zich op een

Waardeschatting reeks E:
12 gram per obool (lichte standaard)
denominatie

streefgewicht

waarde

E1

72 gram

1 drachme

E2

36 gram

3 obool

E3

24 gram

2 obool

E4

12 gram

1 obool

E5

6 gram

4 chalkos

chronologie, waarbij reeks D aan Ptolemaios IV wordt toegeschreven. Hun
resultaten zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de onze. Weiser paste
een eigen methodiek toe, waarvan hij
de uitgangspunten zou publiceren in
een monografie, die helaas niet beschikbaar is. Zijn schattingen voor de voet
van het Ptolemaeïsche kopergeld in de
derde eeuw wijken evenwel niet veel af
van de bovengenoemde 16 en 12 gram
per obool. Davesne bepaalde de waarden van reeks A tot en met F aan de
hand van het gewicht per chalkos, dat
volgens hem bij de invoering van reeks
C werd verhoogd van 1 à 2 gram naar
ongeveer 3 gram. Dit is een totaal
andere benadering. Zijn geschatte
waarden liggen soms een factor twee
hoger en een andere keer juist weer
een factor twee lager dan onze waarden
volgens de zware en de lichte voet.
De verschillen met de circulatiewaarden volgens Davesne (1998) onderstrepen het hypothetische karakter van
onze beschouwing over de muntvoet.
Aan de uitkomsten daarvan kan geen
definitieve betekenis worden toegekend.
De functie van kopergeld
De hogere denominaties in koper
waren nodig, omdat het zilver in
Egypte schaars was, terwijl de behoefte
aan munten toenam door de vestiging
van Grieken in kleine centra en op het
platteland. Tegen deze achtergrond
gezien was de invoering van de grote
koperstukken een noodmaatregel om
toch in gemunt geld te voorzien.
Von Reden stelt in haar publicatie
uit 2001 aan de hand van documenten
uit de derde eeuw vast, dat privé-personen, particuliere ondernemers en overheidsfunctionarissen onderlinge
betalingsverplichtingen verrekenden
met vorderingen die zij bij anderen
hadden uitstaan. Dit is een strategie,
die vaker wordt toegepast als de
hoeveelheid cashgeld in circulatie
onvoldoende is om economische activi-
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teiten op gang te houden. Door openstaande vorderingen te gebruiken om
nieuwe verplichtingen aan te gaan vergroot men de effectieve geldhoeveelheid.
De schaarste aan zilver werd door de
politieke ambities van de Ptolemaeën in
de hand gewerkt. Zij gebruikten het
zilver dat via de handel Egypte binnenkwam, om elders oorlog te voeren of
om subsidies aan bevriende vorsten en
steden te betalen. Er kwam daardoor
steeds minder zilver voor de binnenlandse omloop beschikbaar. Onder Ptolemaios III verdween in Egypte zelfs de
tetradrachme als enig overgebleven zilveren munt vrijwel geheel uit circulatie.
Ook buitenlandse subsidies werden
toen gedeeltelijk in kopergeld uitgekeerd. Euergetes schonk bijvoorbeeld
aan het eiland Rhodos, dat in 227/226
door een zware aardbeving was getroffen, 300 talenten in zilver, 1.000 talenten in koper en 1.000.000 artabai
graan.10 Een talent was een bedrag van
6.000 drachme en een artaba een korf,
die ongeveer 30 kg graan kon bevatten.
Via dit soort giften kregen koperen
munten een functie in het buitenlandse
betalingsverkeer.
Over de rol die de munten daadwerkelijk internationaal hebben gespeeld, is
weinig bekend. Vele plaatsen in het rijk
van de Ptolemaeën sloegen nog steeds
speciale koperstukken voor lokaal gebruik. Verschillende Fenicische steden
hebben daarentegen munten van reeks
C en E in omloop gebracht, die moge-

Ptolemaios IV of opvolgers, koperstuk met
Ptolemaios I op de voorzijde en de personificatie van Libië op de
keerzijde (9,45 g).
Kyrene in Libië, ca
221-140 v.Chr.
(Collectie auteur)

lijk voor een groter gebied waren bestemd. Mørkholm signaleert daarnaast
een reeks van drie koperen munten met
het portret van Ptolemaios III, waarvan
hij aanneemt, dat zij in Alexandrië zijn
geslagen voor circulatie in het zuidelijk
deel van Griekenland.11
Inflatie ten opzichte van zilvergeld
Koperen munten werden als een ander
soort betaalmiddel dan zilveren behandeld. Belastingen en boetes, die in zilvergeld waren vastgesteld, kon men
vanwege het tekort aan zilver in koper
betalen. Er werd dan wel een extra
bedrag in rekening gebracht als agio,
die in de derde eeuw ongeveer 10%
van de hoofdsom bedroeg.12 Bewaard
gebleven documenten met financiële
gegevens maakten daarom onderscheid
tussen zilver- en kopergeld.
In de laatste twee decennia van de
derde eeuw raakte de wisselverhouding
tussen beide geldsoorten in beweging.
Papyrus UPZ I 149, een ongedateerd
document uit deze periode, noteert een
koers voor de tetradrachme, die gelijk
aan 16 drachme en 51/2 obool in koper
was.13 Dit houdt in, dat de waarde van

Overzicht zware en lichte voet
waarde

zwaar

Ptol. I

Ptol. II

Ptol. III

licht

Ptol. II

Ptol. III

Ptol. IV

C2

E1

E1

E2

E2
F2

1 drachme

96 gram

C1

C1

72 gram

3 obool

48 gram

C3

D1

36 gram

2 obool

32 gram

D2

24 gram

C4

D3 / E3

1 obool

16 gram

B2

B2

D4

12 gram

C5

D5 / E4

8 gram

B3

B3 / C6

4 chalkos

6 gram
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het kopergeld toen met een factor vier
ten opzichte van het zilvergeld was
gedaald. Deze inflatie zette zich daarna
verder voort. Bedragen werden in de
tweede eeuw meestal genoteerd in een
koper- of rekendrachme, die slechts een
fractie van de zilveren drachme vertegenwoordigde. Koperen en zilveren
munten functioneerden toen als twee
afzonderlijke valuta.
De ontwaarding van het kopergeld
viel samen met een verzwakking van
het regime onder Ptolemaios IV. Zijn
bezittingen in de Levant en Klein-Azië
werden door de Syrische koning Antiochos III de Grote (223-187) ernstig
bedreigd. Er braken in Egypte opstanden uit, die pas na lange tijd werden
onderdrukt.
Geldhervorming en reeks G
Volgens Huston en Lorber in hun artikel uit 2001 vond er kort voor het
einde van de regering van Ptolemaios
IV, waarschijnlijk in de jaren 207-206,
een geldhervorming plaats, waarbij een
groot gedeelte van de koperen munten
buiten omloop werd gesteld. De exem-

plaren van de F1, die toen circuleerden,
zijn met een cornucopia geklopt om
aan te geven, dat zij hun geldigheid
behielden. Huston en Lorber nemen
aan, dat daarbij ook de waarde werd
gewijzigd om de munt beter in te passen in het nieuwe geldstelsel, dat door
de inflatie was ontstaan.
Vele koperstukken uit de derde eeuw
bleven in muntschatten achter, omdat
zij door de geldhervorming niets meer
waard waren, en zijn daardoor in goede
staat teruggevonden. Een groot aantal
fraaie exemplaren, die nu voor verzamelingen beschikbaar zijn, kwamen
langs deze weg tot ons. Doordat de
munten gelijktijdig buiten omloop werden gesteld, zijn die van reeks C en D
over het algemeen meer gesleten dan
de latere van reeks E.
Na de geldhervorming voerde Ptolemaios IV of zijn opvolger Ptolemaios V
(204-180) nieuwe munten in, die reeks
G vormen en waarvan de portretten
ten opzichte van de voorafgaande emissies afwijken. Zeus-Ammon is op de G1
afgebeeld zonder een diadeem en met
een grote ramshoorn op het voorhoofd
in plaats van een kleine bij de slaap. Op
de andere denominaties staan de Egyptische godin Isis en een gehelmde baardeloze man, die de oorlogsgod Ares of
de koning kan voorstellen. Deze voorstellingen waren nog niet eerder gebruikt.
De inflatie, de geldhervorming en de
invoering van nieuwe munten vormden
samen een radicale breuk met het stelsel

Reeks G: nieuwe koperen munten van Ptolemaios IV of V ca 205 v.Chr.
voorzijde / keerzijde

diameter

G1

Ammon grote hoorn / 2 adelaars vleugels gesloten

34-37 mm

35-45 g

G2

Isis / adelaar vl. gesloten omkijkend, hoorn rechtsboven

20-24 mm

6,2-9,5 g

G3

gehelmde man / adelaar vl. gesloten, hoorn rechtboven

18-19 mm

3,1-6,4 g

G4

gehelmde man / adelaar vleugels gesloten, hoorn links

13-15 mm

1,6-2,3 g
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van kopergeld, dat zich in de loop van
de derde eeuw had ontwikkeld. Het is
daardoor moeilijk te schatten tegen
welke waarden de munten van reeks G
hebben gecirculeerd.
Hans van der Valk verzamelt al vanaf jonge
leeftijd munten. Zijn belangstelling gaat uit naar
de rol die munten in het dagelijks leven hebben
gespeeld.
De twee publicaties uit 1995 van Hazzard en
van Weiser hebben mijn belangstelling voor Ptolemaeïsche munten geprikkeld. De inzichten van
deze schrijvers met betrekking tot de chronologie
en de circulatiewaarden van de koperen munten
zijn verder uitgewerkt aan de hand van de artikelen van Lorber uit 2000 en van Huston en Lorber uit 2001. Om dit geheel overzichtelijk te presenteren bleek een hele klus te zijn. Eerdere
concepten van dit artikel heb ik voor commentaar
aan de heren P.A.M. Beliën, L. Boezelijn,
J.H. Evers en J.P.A. van der Vin te lezen aangeboden. Het is aan hun medewerking te danken,
dat het uiteindelijk in deze vorm tot stand is
gekomen.
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NOTEN
1. Het overzicht van de Egyptische muntslag
vóór de komst van Alexander is ontleend aan
hoofdstuk 12 van de monografie van Kraay
uit 1976. De veronderstelling dat er toen ook
koperen munten circuleerden, is gebaseerd
op de catalogus van Weiser uit 1995, waarin
no.1 onder voorbehoud aan farao Nectanebo
II wordt toegeschreven. Het betreft een
kleine munt met een diameter van ongeveer
15 mm. Op de keerzijde staat een weegschaal
en op de voorzijde een ram die op de vlucht
is en achterom kijkt. Weiser omschrijft dit
dier als een gazelle, wat aan de staat van het
exemplaar in zijn catalogus is te wijten.
2. Rowlandson beschrijft in haar publicatie uit
2001 het betalingsverkeer en de functie van
munten daarbij op het Egyptische platteland
in de Romeinse periode. Betalingen werden
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toen nog voor een belangrijk deel verricht
door hoeveelheden graan en andere producten in opslagplaatsen naar elkaar over te
schrijven. Munten waren nodig om lonen uit
te betalen en om aan bepaalde fiscale verplichtingen te voldoen.
PRICE (1991) 39-40.
Deze bewerking is te vinden op website
www.coin.com van Edward J. Wadell Ltd.
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Bijzonderheden over de fabricage van de
muntplaatjes worden in een volgend artikel
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(2001).
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De Paleispenning van Niko de Wit
Een aanbevelenswaardige wending in eerbetoon
Een beeldhouwer die zijn eigen streek
een warm hart toedraagt, kun je Niko
de Wit wel noemen. Hij geniet enorm
van zijn nabije omgeving, daarom
plaatst hij even zo graag zijn beelden
dichtbij huis als verder weg. De verspreiding van zijn werk begint dus in
Tilburg, waar hij in 1970 ging wonen
voor zijn studie en daarna is blijven
hangen. Zijn ontwerpen laten zich zeer
goed in het groot uitvoeren. Dat komt
doordat Niko de Wit dénkt in monumentale verhoudingen. Daarbij gaat het
altijd om een verhoudingensysteem met
een stijlkenmerk, het ‘verbeelde’
gewicht met druk en tegendruk. De
beweging van de uitgekiende balans,
die een zekere ‘lichtheid’ aan het
gewicht moet geven, zijn voor hem
essentiële tegenstrijdigheden die hij
optisch wil overwinnen in zijn ontwerpen voor beelden. Dat hij voor grote
formaten ontwerpt, betekent niet dat
hij geen kleinere beelden of objecten
maakt. Integendeel, naast hanteerbare
ontwerpen op schaal, realiseert hij ook
klein werk, onder andere in de handzame kunstvorm die ‘penningkunst’
heet. Zo ontstaan zijn monumentale
juweeltjes van penningen. Die bewonder ik. Anders zou ik hem niet hebben
durven vragen zijn Paleispenning (2006)
te mogen bespreken in De Beeldenaar.
Ik vind het een voorrecht dit te doen,
temeer omdat hij met deze monumentale penning een bijzonder kunstwerk
heeft geschapen.
Het idee voor de Paleispenning is ontstaan uit de gedachte dat er gemeenteambtenaren zijn die in het gangbare
ere-protocol onvoldoende aan bod
komen. Zij vallen makkelijker buiten
het gezichtsveld, bijvoorbeeld door

hun functie. Ambtenaren die op de
achtergrond opereren, in de schaduw
van het gemeentelijk apparaat, werken
doorgaans onzichtbaar en worden met
de uitreiking van deze penning in het
zonnetje gezet door de gemeente Tilburg. Dàt er al een speciale penning
ontworpen wordt, niet direct bedoeld
voor personen op de hogere ambtelijke
posities, mag uniek heten. De functie
van deze penning is dus een zeer
bijzondere. Tot nu toe is de penning
drie keer uitgereikt.
Van monumentale snit
Vóór alles zijn de kunstwerken van Niko
de Wit, klein of groot doet er niet toe,
van monumentale snit. Dat geldt ook
voor deze penning, die samengesteld is
uit drie bronzen delen van een zekere
omvang en ‘dikte’. De Paleispenning is
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overduidelijk een product van zijn
receptuur voor grandeur in de plastische verhoudingen. Als de delen eenmaal in hun samenhang (compositie)
staan, met de bodem als optische horizonhoogte voor een foto-opname, dan
kan de penning op de afbeelding het
formaat van een kasteel suggereren, of,
ondersteboven, een torenflatgebouw.
Als een kunstwerk deze kwaliteit bezit,
ik bedoel: elke formaat-suggestie kan
doorstaan, terwijl het werk relatief
klein is, dan heet dit ‘monumentaliteit
van de vormgeving’. Indien je vanaf de

afbeelding gaat raden hoe groot het
kunstwerk is, loop je de kans er subiet
naast te zitten. In het ontwerpen van de
monumentale verbeelding is Niko de
Wit een meester. Zijn kleinere kunstwerken bezitten alle die eigenschap, net
als de Paleispenning.
De vormgeving van de Paleispenning
heeft te maken met Niko de Wits
fascinatie voor middeleeuwse verdedigingswerken, massieve vestingbouwwerken met vizieren en series betonnen
versperringen en bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog. Zijn jeugd in
Bergen op Zoom heeft daarmee te
maken. In die stad, voormalig militair
bolwerk, waren nog veel resten van
oorlogsvoering. Vooral de overgebleven
massieve volumes, met de perspectivische verschuivingen en ritmes door
tussenafstanden, hebben hem als kind
mateloos geboeid.
In zijn werk laat Niko de Wit de
fysieke aanwezigheid van de massieve
vorm in de ruimte ‘ademen’ door de
ruimte van de contravorm. Die ruimte
moet ‘lichtheid’ suggereren. Op deze
wijze voorkomt hij dat zijn ‘verbeelde’
massa’s – de grote beelden zijn hol –
door de grond lijken te zakken. Daarom
is een zeer geraffineerd ontwerp-spel
met de balans, in vorm en ruimtevorm
(contravorm) de basis voor al zijn
beelden.
Niko de Wit houdt van de Amsterdamse Schoolstijl, architectuur die een
ietwat defensief uiterlijk kan hebben.
Dat komt door de grote muurpartijen,
die afgewisseld zijn met voor Nederland relatief kleine, maar dikwijls exorbitant versierde raampartijen. Niet zelden werden zulke stijlgebouwen en
huizen versierd met beeldhouwwerken,
fantasievolle, vaak ronde, baksteenverbanden, bijzondere dakhellingen en
dakpan-structuren en smeedijzeren of
koperen unica, bedoeld voor hun decoratieve plastische werking. Het lijkt wel
of in deze bouwstijl de lichtdoorlating
van de vensteropeningen ondergeschikt

DE BEELDENAAR 2007-4
168

0209-07_Bld_2007_03

19-06-2007

08:57

Pagina 169

is gemaakt aan de kunstzinnigheid van
de architectuur, vooral bij gebouwen
en complexen die niet voor bewoning
waren gebouwd, de utiliteitsbouw.
Deze zware, soms bedrukkende, gedecoreerde architectuur met talloze
inventieve hoekoplossingen, is voor
Niko de Wit een lust voor het oog.
De muren lijken massiever, omdat zij
niet altijd met een bepaalde regelmaat
zijn onderbroken, bijvoorbeeld door
één venstertype. Rijen aaneengesloten
vensters, zowel vertikaal als horizontaal,
zijn vaak tot een ‘baan’ gemaakt in de
muur en dat geeft een architecturaal
effect van een hoog ‘design-niveau’. De
ritmen en openingen in de beelden van
Niko de Wit werken net zo.
Met uitgekiende open ruimten binnen en tussen massieve volumes bereikt
Niko de Wit de plastische effecten die
schietgleuven bezitten. Dergelijke tussenruimten geven met een minimale
opening een maximale lichtspeling. De
werking van gleuven langs en tussen de
gewichtige volumes is terug te vinden
in de vormgeving van de Paleispenning.
De benaming heeft de penning te danken aan het Tilburgse raadhuis, een
gebouw uit omstreeks 1850 dat grotendeels geïnspireerd is op een bouwwerk
uit de zeventiende eeuw. Het nieuwe
‘kasteeltje’ werd bekend als het paleisje
van Koning Willem II. De koning
gebruikte het als zijn buitenverblijf.
Heden staat dit paleis/raadhuis in het
centrum van de stad Tilburg. Het is in
gebruik als ceremonieel raadhuis van de
gemeente Tilburg, voor trouwerijen en
andere plechtigheden.
Kenmerken
In de vormgeving van de Paleispenning
is iets van de huisstijl van de gemeente
Tilburg te herkennen. De letter T
speelt daarbij de hoofdrol. Als verpakking heeft de penning een speciaal
daarvoor vervaardigde cassette die het
vignet van de gemeente Tilburg draagt,
een gestileerde versie van het wapen

van Tilburg. De penning bevat beide,
de T en de kantelen van het paleis/
raadhuis.
De robuust ogende penning is
98 mm hoog, 82 mm breed en 33mm
diep. De drie delen zijn eerst afzonderlijk gefreesd uit massief brons, waarna
zij met de hand zijn ‘gezoet’. Zoeten is
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een manier van opschuren, waarbij het
metaal een matte glans verkrijgt, vergelijkbaar met de meer bekende eiglans.
Daarna zijn de delen met metaallijm
aan elkaar verbonden. Wie de opening
tussen de drie delen goed bekijkt, zal

direct de Tilburgse T-vorm ontwaren.
Aan de holle zijde is een magere
T-opening. Aan de bolle zijde maakt
de ruimte-spleet een brede T die naar
binnen toe versmalt, om te eindigen
als magere T aan de holle kant van de
penning. De gleufwanden zijn de penningdikte. Op de buitenzijkant van de
pijlers, worden twee inscripties gegraveerd, op de ene komt de voor- en
achternaam van de gehuldigde, op de
andere de plaats en uitreikdatum.
De T-vormige opening biedt
‘perspectief’ vanuit de holle zijde.
Andersom, vanuit de bolle kant, associeert de T-opening met de vormgeving
en lichtspeling van de door Niko de
Wit zo geliefde schietgleuven bij verdedigingsbouwwerken. Hij ontwerpt de
liggende gleuf van de T met opzet wat
smaller. Dit is mooier voor de suggestie
van de letter T, die zo een dikkere stam
heeft, maar het is ook een vanzelfsprekend gevolg van de vormgeving van de
penning. De staande gleuf wijkt namelijk logisch mee met de gebogen vorm
van de penning. De liggende gleuf
heeft dat niet nodig. Dat is goed te
zien op de afbeelding waar de penning
in de verpakkingscassette ligt.
De vizierfunctie van de als schietgleuf gevormde T draagt bij aan het
gevoel van alertheid op gevaar. Je kunt
stellen dat de drie kantelen ‘wachters’
suggereren. Daardoor roept de penning
een gevoel van menselijke waakzaamheid op, door samenwerking bijeen
gehouden. Dit sluit goed aan bij het
doel van de Paleispenning. De penning
is een blijk van waardering en een concreet teken van dankbaarheid. Hij
wordt uitgereikt aan ambtenaren die
zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, vaak zonder dat
dit zichtbaar of tastbaar is. De penning
staat voor de ondersteuning en samenwerking die de gemeente Tilburg van
haar medewerkers vraagt en krijgt. De
verbeelde saamhorigheid wordt bereikt
met de ‘constructieve omarming’ door
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de architraaf, zichtbaar vormgegeven
als onderdeel van de uitgedrukte verbondenheid met de pijlers. Het spreekwoordelijke ‘de boel bij elkaar houden’
is hier een geconstrueerde werkelijkheid. De kanteelvormen blijven in de
diepte, ofwel penningdikte, niet evenwijdig aan elkaar lopen, richting de
holle zijde. Gelijk met de tussenruimten versmallen zij radiaal van de bolle
naar de holle penningzijde. De richting
gaat naar een imaginair middelpunt dat
buiten de holle zijde van de penning
ligt. Zie de ontwerpschets. De brede T
gleuf aan de bolle kant, die binnenwaarts de magere T wordt aan de holle
zijde van de penning, is gefreesd onder
een andere hoek dan de drie kanteelvormen. Het raakpunt van de richtingen
van deze afgeschuinde penningdikte, is
minder ver.
De cassette
De Paleispenning ligt in de verpakkingscassette van 20 x 20 x 4,5 cm, licht
verhoogd boven de opening in het
oppervlak. Dit is een uitnodigende
pose om de penning te pakken. De
penning is makkelijk uit de cassette te
tillen. Het gebruikelijke lint dat onder
een penning doorloopt, bedoeld als
optil-mechanisme, is achterwege gelaten. Bij de penning in de cassette zit
een gedrukte werktekening van het
penning-ontwerp en een verklarende
tekst. De verpakkingscassette is volledig aangepast aan het object en
het doel. In de kleurcombinatie is de
Tilburgse huisstijl, blauw en geel (vertaald in goud), terug te vinden. De zijkanten voor de cassettedikte zijn bruin
bekleed. Een vignet-stempel heeft het
goud ‘verdiept’ in de deksel gedrukt.
Hierdoor heeft het Tilburgse stadswapen extra cachet gekregen. Het
geheel ziet er verzorgd en zeer smaakvol uit.
Niko de Wit heeft met zijn Paleispenning een écht kunstwerk gemaakt,
een penning waar de gemeente Tilburg

en de ontvangers heel trots op kunnen
zijn. Meestal schaam ik mij als ik penningen zie die een gemeente uitreikt.
Iedere kunstzinnige inslag ontbreekt
dan. Chapeau voor de gemeente Tilburg en de complimenten aan beeldhouwer Niko de Wit die deze penning
zo liefdevol en inhoudelijk zo begripvol
heeft ontworpen en geconstrueerd. De
ambtenaren die deze penning uitgereikt
hebben gekregen wil ik feliciteren met
hun penning èn hun gemeente. Een
nieuwe stijl en categorie van eerbetoon
is in gang gezet. U hebt een echt
kunstwerk ontvangen!
Naar aanleiding van dit prachtige
kunstwerk van Niko de Wit wil ik een
pleidooi houden, gericht aan allen die
in staat zijn een penningopdracht te
verlenen en financieren. Probeer bij
een beeldhouwer/penningkunstenaar
een kunstpenning te bestellen. Daar
bedoel ik mee dat kunstenaars van het
kaliber van Niko de Wit meer penningopdrachten moeten krijgen. Maar
al te vaak, zo er al aandacht aan wordt
besteed, worden de bijzondere prestaties van burgers geëerd met een op
naam ingegraveerde ‘penning’ die verdacht veel lijkt op een grote munt of
een hondenpenning. Die zijn meestal
uitgezocht bij onderscheidingen–,
beker– en medaillewinkels. En, nu ik
toch mopper, het verbaast mij telkens
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weer hoe zogenaamd exclusief en voor
veel geld in de braderie-penningen
branche een vergelijkbare slechte kwaliteit te koop of, nog erger, te bestellen is. De ‘dikkere’ uitvoering, omdat
braderie-penningen gegoten en niet
geslagen zijn, maakt er nog geen
kunstwerken van. Penningmakers die
goed kunnen prutsen, maar het kunstzinnig inzicht ontberen of, misschien
nog wel erger, dit niet in hun werk
toepassen, zijn een slechte garantie
voor het afleveren van een kunstwerk.
Vooraf advies inwinnen, wat speurwerk

verrichten, goed vergelijken en dat
doen minstens een jaar voordat een
penningkunstwerk gereed moet zijn, is
een goede methode om de uitreiking
van een kunstpenning dichterbij te
brengen. De penning van Niko de Wit
is het bewijs.
Lucie Nijland is beeldhouwer en redacteur van
De Beeldenaar.
Voor meer achtergrondinformatie over de kunstenaar en een beschrijving van zes eerdere
penningen, zie: ‘Wisselende perspectieven’ in
De Beeldenaar 2005-2. Penningen en ander werk
van Niko de Wit zijn te zien op www.nikodewit.nl.

(advertentie)

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
de GROOTSTE numismatische vereniging in Vlaanderen
Voor het jaarlijks lidgeld krijgt U:
• JAARBOEK
• DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
• GRATIS TOEGANG tot de gewone bijeenkomsten van
al de aangesloten afdelingen
• PRIJSVERMINDERING op de toegangsprijs tot de
bijzondere evenementen
Aarzel niet langer: stort vandaag nog € 11 (buiten België € 17) op
rekening 000-1614677-15 van het EGMP of contacteer Johnny Bosman,
Spaarzaamheidstraat 8, 9330 Aalst; e-mail: JohnnyBosman@skynet.be

www.EGMP.be
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Koperen pfennigen van Tecklenburg
en Rheda en duiten van Bentheim
In Westfalen, grenzend aan Nederland,
zijn vooral in de zeventiende en achttiende eeuw op grote schaal koperen
munten geslagen, waarvan een aantal
tegenwoordig tegen een zeer redelijke
prijs is aan te schaffen.
Volgens de archieven was Münster in
Westfalen de eerste stad die in 1532
kopergeld sloeg. Een exemplaar van dit
kopergeld is echter tot heden niet gevonden. In 1559 volgde Soest en in de
jaren zestig andere muntplaatsen in
Westfalen. Zo begon in Münster vanaf
1560 de eerste werkelijk grote aanmunting van kopergeld. Het kopergeld
heeft het zilveren kleingeld niet uit de
omloop verdrongen. In crisistijden,
zoals de Dertigjarige Oorlog, werd
Westfalen overstroomd met kopergeld
en verloor de plaatselijke bevolking het
vertrouwen in dit ‘kredietgeld’. De
waarde-eenheid van het koperen kleingeld in Westfalen was de pfennig of
heller.
In het Münsterse systeem rekende
men met 28 schilling in een rijksdaalder.
De schilling bevatte 12 pfennig. Er
kwamen koperen munten in een groot
aantal denominaties voor: 1/2, 1, 11/2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 12 pfennigen.
In Coesfeld, de belangrijkste stad van
Westmünsterland, rekende men daarentegen in een systeem dat overeenkomt
met het Nederlandse systeem. Men rekende hier met 50 stuivers in een rijksdaalder. De stuiver (of stufer) werd verdeeld in 8 pfennigen.
Het graafschap Bentheim bestond uit
diverse geografisch gescheiden gedeelten die in de loop van de tijd dan weer
uit elkaar vielen en dan weer werden
verenigd.

De munten
In de Teutoburger Münzauktion van
december 2006 zijn enkele koperen
muntjes aangeboden van het graafschap
Bentheim-Steinfurt, het graafschap
Tecklenburg en de heerlijkheid Rheda.
De graafschappen Bentheim en Tecklenburg en de heerlijkheid Rheda hebben
in de tweede helft van de zeventiende
eeuw diverse koperen munten geslagen,
die hier kort beschreven worden. De
koperen munten van Bentheim worden
iets uitgebreider behandeld.
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leeuw van Rheda. In enkele gevallen is
in plaats van het wapenschild de M van
graaf Moritz opgenomen.
Heerlijkheid Rheda
V Pfennige 1659.
foto: Teutoburger
Münzauktion

Graafschap Tecklenburg III Pfennige z.j.
foto: Teutoburger
Münzauktion

Graafschap Bentheim
Duit 1662. foto: Teutoburger Münzauktion

Heerlijkheid Rheda
De koperen muntjes van de heerlijkheid Rheda zijn voornamelijk geslagen
van 1655 tot 1659 in de in Westfalen
gebruikelijke waarde-eenheid pfennig.
Een eeuw later, in 1760, zijn ook nog
enkele koperstukken geslagen.Van
Rheda zijn munten bekend van 1/2, 1,
11/2, 2, 3, 4, 5 en 6 pfennigen. De
waarde wordt aangegeven met een
Romeins cijfer. Het wapen van Rheda
is een gekroonde leeuw.
Graafschap Tecklenburg
Van het graafschap Tecklenburg zijn
pfennigen geslagen zonder jaar (16061625) en van 1674 tot 1685 met jaartal.
Van Tecklenburg zijn munten bekend
van 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 4 1/2, 5 en 6 pfennigen. De waarde wordt aangegeven met
een Romeins cijfer. Op de meeste munten komt op de voorzijde het gevierendeelde wapenschild voor. Dit wapenschild bevat in het eerste en vierde
kwartier het wapen van Tecklenburg en
in het tweede en derde het wapen van
Lingen, soms met in het hartschild de

Graafschap Bentheim
Op de veiling werd één koperen muntje
van Bentheim aangeboden. Het muntje
is zeldzaam en qua tekst bijzonder.
Geslagen in 1662 met op de voorzijde
het spiegelmonogram E C (Ernst
Comes) van de graaf van Bentheim
Ernst Wilhelm, die regeerde van 1643
tot 1693. De keerzijde is verrassend
met DVTT/BENT/HEIM/1662 (de 2 in
spiegelbeeld).
De duitjes van dit type zijn slechts
geslagen in 1654 (met een grotere
kroon en een kleiner monogram), 1660,
1662 en 1664. Het door Neumann
genoemde jaartal 1684 is nooit teruggevonden en berust vermoedelijk op
een leesfout en zou 1664 moeten zijn.
In het Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte te Münster
bevindt zich een afwijkend en uitermate
zeldzaam type. De voorzijde wederom
met het monogram EC van graaf Ernst
Wilhelm. Op de keerzijde met grote
letters BEN/TEM/1660. De uitvoering is
grover dan de hierboven beschreven
typen. Dit muntje is bij Kennepohl
beschreven in de Nachträge van zijn
boek zonder nadere toelichting. Deze
munt wijkt af van de overige duiten van
Bentheim door de afwijkende tenaamstelling en het ontbreken van de waardeaanduiding DVTT. Voor de naam van
het graafschap wordt op deze munt met
BENTEM het lokale taalgebruik gevolgd.
Deze munt was bij Neumann niet
bekend. Met deze laatste munt komt
het aantal beschreven verschillende duiten op slechts vijf stuks.
Bijzonder bij Duitse koperen munten is
het vermelden van de naam van een in
Nederland gebruikelijke waarde. Er is
overigens nog een ander type bekend
met de vermelding van EEN/DUIT. De
herkomst van dit stuk is tot heden niet
bekend. Deze munt is door Schulman
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met enige voorzichtigheid toegeschreven aan Kleef, waarbij hij ook de mogelijkheid van een particuliere uitgifte
onderkende. Pannekeet gaat uit van een
particuliere Munt in het grensgebied
van Westfalen, Gelderland of Overijssel.
Ik pleit echter voor toeschrijving aan
Kleef. Kortom, herkomst en datering
blijven een raadsel.
Alhoewel de beeltenis van de Bentheimse duit in Nederland niet gebruikelijk is, geeft de naam DVTT een duidelijke verwijzing naar onze Nederlandse
duit. De Niederdeutsche spellingwijze
voor duit is dvtt, hetgeen ook in de
Achterhoek en Twente gebruikelijk was.
Bentheim heeft in de loop der tijd om
diverse redenen relaties met Nederland
gehad. Door het huwelijk van Sophia
van Beieren-Saksen-Nordheim (de zuster van de kinderloos gestorven Otto II,
graaf van Bentheim) met de Hollandse
graaf Dirk VI regeert van 1166 tot
1328 het Hollandse huis over Bentheim.
Graaf Otto V van het Hollandse huis
overlijdt in 1328 kinderloos en daarna
is een lange tijd het huis Schwerin in
Bentheim aan de macht.
Enige eeuwen later overlijdt graaf
Arnold in 1606. Zijn bezittingen worden verdeeld onder zijn vijf zonen.
Hierdoor valt het graafschap uiteen en
ontstaan de takken Bentheim-Steinfurt
en Bentheim-Tecklenburg. Zijn zoon
graaf Adolf verkrijgt Tecklenburg. Hij
is aan ons vorstenhuis verwant door
zijn huwelijk met Margaretha van Nassau-Wiesbaden.
In elke richting van het graafschap
Bentheim was de Nederlandse invloed
merkbaar. Het graafschap grensde aan
Drenthe en Overijssel en er was een
levendige handel met het Vechtgebied
in Holland. Ook de overeenkomst in
godsdienst, de Gereformeerde Kerk,
heeft de culturele en economische relatie met Nederland versterkt. Het oostelijk gelegen Lingen is via Anna van
Buren in het bezit van de Oranjes
gekomen en daar was de Nederlandse

Graafschap Bentheim
Duit 1660. foto:
Westfälisches Landesmuseum

Onbekend munthuis,
één duit z.j. foto:
privé-collectie

invloed uiteraard groot. In 1702, na de
dood van Willem III, werd Lingen
onderdeel van Pruissen. Zelfs na 1702
heeft in Lingen veel provinciaal Nederlands geld gecirculeerd.
De Nederlandse invloed wordt ook
zichtbaar uit de muntvondsten in Westfalen in de zeventiende eeuw. Veelvuldig zijn zowel Zuid- als Noord-Nederlandse munten aanwezig, waarbij
munten uit het grensgebied Overijssel
zeer vaak voorkomen. Helaas zijn de
koperen munten in muntvondsten nauwelijks aanwezig, zodat hieruit geen
conclusies te trekken zijn omtrent de
omloop. Omgekeerd vermeldt Van
Gelder, dat in Nederland, zowel in de
grensstreken als ver in het binnenland
voortdurend klachten werden gehoord
over de circulatie van vreemd koper.
Bentheim moest zich voor zijn muntslag verantwoorden bij de Westfälische
Probationstage in Keulen, echter het
kopergeld viel niet onder controle van
deze autoriteit. Kennepohl vermeldt,
dat graaf Ernst Wilhelm in een brief
van 5 april 1662 de wens heeft uitgesproken de voet waarop het kleingeld
werd geslagen (de Scheidemünze) vanwege de veelvuldige handel van zijn
inwoners met Nederland meer op de
Nederlandse te laten gelijken.
Bij nadere beschouwing van de Bentheimse munten zijn drie zaken opvallend:
Ten eerste is de Bentheimse duit met
een gewicht van 1,6 gram wat lichter
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dan het in Nederland gebruikelijke
gewicht van ca. 2 gram. Echter in
Nederland was in de zeventiende eeuw
veel variatie in het gewicht en ook hier
komen gewichten van 1,6 gram voor.
Ten tweede vermeldt de munt DVTT.
In Nederland komt dit op kopergeld
niet voor. In Duitsland daarentegen
was het vermelden van de waarde op
kopergeld zeer gebruikelijk. In Nederland kwamen in de zeventiende eeuw
slechts oorden en duiten voor en van
de beide waarden was naast een verschillend gewicht door de verschillende
beeltenis het onderscheid zeer eenvoudig. In Duitsland bestond een groot
aantal denominaties, die wat in gewicht
en diameter van elkaar afweken, doch
voor het onderscheid tussen de diverse
waarden was het op de munt vermelden
van de waarde noodzakelijk.
Tot slot is het uiterlijk duidelijk
afwijkend van de in Nederland gebruikelijke types. Duiten met een monogram komen in Nederland niet voor en
het gebruik van het monogram wijst
meer op een Duitse munt. Toch heeft
de Bentheimer duit in Nederland gecirculeerd. Er is een vondstexemplaar
bekend uit Deventer.
De wens van graaf Ernst Wilhelm om
zijn koperen kleingeld uit commerciële
reden te laten lijken op Nederlandse
duiten is begrijpelijk. Uit de brief blijkt
niet hoe hij zich het uiterlijk van deze
munten voorstelt, doch de in 1662
bekende uitvoering is reeds in 1654 en
1660 geslagen, zodat de brief niet
geleid heeft tot een aangepast uiterlijk

op basis van de Nederlandse voorbeelden. Toch blijft de uitvoering met
DVTT zeer charmant.
Dick Purmer is sterk geïnteresseerd in de provinciale muntslag. Samen met H. J. van der Wiel
schreef hij het Handboek van het Nederlandse
kopergeld 1523-1797.
Mijn hartelijke dank gaat uit naar Peter Ilisch,
die mij reeds jaren geleden heeft gewezen op de
duit BENTEM 1660, daarvoor nu de afbeelding ter
beschikking heeft gesteld en daarnaast mijn concept van een aantal zeer nuttige kritische noten
heeft voorzien.
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De Maastrichtse munten van Philips IV - aanvulling
WILLEM VAN DEN NIEUWENHOF

In De Beeldenaar 2007-3 verscheen van mijn hand een artikel over de
Maastrichtse muntslag onder Philips IV. Helaas is in dit artikel een fout geslopen.
Ten onrechte bleef de Maastrichtse duit geslagen in 1628 onvermeld. Deze munt
is reeds door André Van Keymeulen opgenomen in Munten van de Zuidelijke
Nederlanden van Albrecht en Isabella tot Willem (Brussel 1981). Verschillende lezers
wezen mij op bovengenoemde tekortkoming, waarvoor mijn dank.
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Berichten uit het Geldmuseum
Een bezoekje met de doelgroep
Zoals in het voorwoord van dit nummer
van De Beeldenaar reeds gezegd, opende
na jaren van verbouwingen en verhuizingen het Geldmuseum eind mei de
deuren. Een gebeurtenis waar numismatisch Nederland al een tijdje naar
uitkeek en die, vanwege berichten die
af en toe uitlekten, met de nodige scepsis tegemoet werd gezien.
In het museum zijn weinig munten
en bankbiljetten te zien. In het NOS 8
uur-journaal van 22 mei vertelde museumdirecteur Taeke Kuipers dat hij
graag meer munten had willen tonen in
een ‘open depot’-opstelling, maar dat
daarvoor de middelen ontbraken. Budget was er wel om krachtig te breken
met het verleden en in plaats van oubollige museumvitrines een ‘experience’ in
te richten: een belevenis over geld in
de ruimste zin van het woord.
Met verschillende penningkabinetten
als voorbeeld in mijn achterhoofd,
appelleerde de presentatie in het
nieuwe museum niet aan mijn verwachtingen. Maar uit de persverklaring
bleek dat dat ook niet hoefde. Ik behoor immers tot de groep van 250.000
numismaten die het land telt en die
groep is niet groot genoeg voor het
museum. Het museum richt zich liever
op de 16,5 miljoen ‘ervaringsdeskundigen’ die dagelijks met geld omgaan en
binnen die groep nemen vooral leerlingen van de hoogste klassen van de
basisschool en de onderbouw van het

voortgezet onderwijs een belangrijke
plaats in. Daarom bezocht ik zondag
3 juni 2007 het museum met twee vertegenwoordigers uit de doelgroep: mijn
neefje Tom (12 jaar) en mijn nichtje
Nienke (9 jaar). Zij wisten alleen dat
we naar het Geldmuseum gingen en
waren niet voorbereid op wat ze konden
verwachten.
Het werd een dolle middag. We
volgden de uitgestippelde route langs
de multi-mediale opstelling. Zo goed
en zo kwaad als dat ging, deden we alle
spelletjes die met onze bezoekerskaart
te activeren waren en al snel werd het
doel van de middag alle spelletjes doen.
Sommige daarvan waren voor het nichtje
te hoog gegrepen (zoals de vraag waar
je je hypotheekrente van af mag trekken),
maar over de gehele linie vermaakten
de twee zich kostelijk. Wat mij opviel
was dat vooral de beeldschermen hun
aandacht trokken en dat de vitrines met
museale voorwerpen volledig langs hen
heen gingen. Het afrennen van de
interactiviteiten werd een doel op zich.
Daarbij was het jammer dat we één spel
(‘Wie heeft het gedaan?’) nooit hebben
gevonden (zelfs niet met een ‘geldgids’)
en dat er twee buiten werking waren.
Tot slot waren twee monitoren nog
niet aangesloten en maakte de camera
in ‘ontwerp je eigen bankbiljet’ wel erg
onscherpe foto’s. Bij sommige spellen
haperde het spel halverwege. Zo verloren wij tijdens het ‘Oud Ganzenbord’

In de rubriek ‘Berichten uit het Geldmuseum’ leveren medewerkers van de
afdeling Collectie en onderzoek van het Geldmuseum om beurten een korte
bijdrage over een onderwerp waar hij of zij mee bezig is om zo het onderzoek
dat verricht wordt bij het Geldmuseum over het voetlicht te brengen. Deze
aflevering vormt daar een uitzondering op.
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Onscherp bankbiljet

een deelnemer en moest bij de ‘salarisquiz’ een medewerker van het museum
het systeem ‘resetten’. Desondanks
hadden wij aan Tom en Nienke de hele
middag geen kind. Na afloop van het
bezoek vroeg ik hun mening.

De bloemenveiling vond ik het leukste,
maar het was wel jammer dat je dat
niet nog een keer mocht overdoen’.
Nienke: ‘Het mooiste vond ik die vloer
met geld. Het leukste spelletje vond ik
de ‘Koopman van Venetië’, want daar
zitten paarden in en leuke opdrachten.
En die steen boven [= de Grote Camee
(inv. GS 1096)], want daar stonden ook
paarden op.’ Tom: ‘Het was alleen wel
jammer dat veel dingen het niet deden.
Maar de tentoonstelling met die
beschilderde bankbiljetten vond ik wel
erg interessant. Ik snap niet dat er zo
weinig mensen rondliepen. Weet jij
waarom dat is, oom Jaap?’

Jullie wisten dat we naar het
Geldmuseum gingen. Wat hadden
jullie je daar bij voorgesteld?
Nienke: ‘Ik dacht dat we zouden gaan
kijken naar allemaal schilderijen en
oude munten en dat alles ouderwets
zou zijn, zoals het ‘eerste dubbeltje’, of
een fles met allemaal munten, zoals
Tom thuis heeft.’ Tom: ‘Ik wist dat het
net nieuw is, dus dat het veel moderner
is. Toch mis ik wel de eerste munt die
ze hier hebben geslagen of alle euro’s
die ze hebben gemaakt. Die zie je helemaal nergens.’ Nienke: ‘Die eerste munt
hebben ze toch wel bewaard?’

Willen jullie nog eens terugkomen
naar dit museum?
Nienke: ‘Ja, want ik vond het leuker
dan ik eerst had gedacht. En dan kan ik
nog meer zien en nog meer leren,
mijnheer de journalist’. Tom: ‘Ik wil
heel graag nog eens terugkomen en
dan hoop ik dat alle spelletjes het wel
doen.’ Aan het eind van de middag
blijkt dat Tom op economisch gebied
toch iets heeft opgestoken: ‘Oom Jaap,
als het museum vooral voor kinderen
is, waarom mogen die dan gratis naar
binnen? Dat is toch stom...’

Wat vonden jullie van het museum?
Tom: ‘Ik heb heel veel munten gezien,
wel duizend in de vloer, dat was gaaf.

Graag dank ik Tom en Nienke Houtman uit
Heteren, die van mening zijn dat dit artikel
eigenlijk in De Telegraaf moet verschijnen, omdat
dan de hele wereld het kan lezen.

Oproep aan de leden van de Vereniging voor Penningkunst
VPK-beleidsplan

2008-2010

Het bestuur van de Vereniging voor Penningkunst werkt aan een beleidsplan voor de
vereniging voor de jaren 2008 tot en met 2010. Op de algemene ledenvergadering van
12 mei 2007 heeft het bestuur de leden opgeroepen om vóór 1 oktober 2007 via het
secretariaat ideeën over de penninguitgifte en het toekomstig beleid bij de VPK in te
dienen.
De VPK streeft naar penningen die je bij wijze van spreken in je hart kunt sluiten en de
ideeën van de leden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Ideeën en suggesties voor het beleidsplan kunnen schriftelijk of per email worden
gezonden aan: Vereniging voor Penningkunst, Herman de Ruijterweg 2,
4254 EG Sleeuwijk of naar: info@penningkunst.nl.
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De Munt van de Ommelanden op
reis (1579-1591)
Een geschiedenis in drie afleveringen (1)
In december 2004 zond Stefan Heidemann, Oberassistent am Lehrstuhl für
Semitische Philologie und Islamwissenschaft aan de Friedrich-SchillerUniversität te Jena, een e-mail aan het
Geldmuseum (GM), waarin stond: ‘mir
wurde vor kurzem ein ganz interessanter Taler gezeigt, von dem gesagt wurde
dass er in Griechenland gefunden
wurde…’. Het bericht vervolgde met
de mededeling: ‘Das besondere scheint
mir die Abkürzung DNR (Deventer?)
auf dem Avers zu sein’. In zijn reactie
schreef de museummedewerker aan wie
deze mail gericht was: ‘Vielen Dank für
die schöne Bilder vom undatierten
Daalder der Provinz Groningen….
Dass man so eine Münze findet in
Griechenland, ist m.E. sicher nicht
unmöglich’. Het ging om de hieronder
afgebeelde munt.
Op de voorzijde staat een enkelkoppige adelaar naar links met gespreide
vleugels tussen T-S met als omschrift
[vijf puntjes] MONE ARGEN DNR FRIS
INT AMA Z LAVR. T S is de afkorting van
‘tringinta stuferorum’ (30 stuivers). De
keerzijde toont een door twee
wildemannen met banieren gehouden
gehelmd vierveldig wapenschild:
Humsterland (1-4) en Fivelgo (2-3) en
het omschrift: PATIENTIA VINCIT
FORTITVDINE.
De afkorting DNR in het omschrift
op de voorzijde geeft aan dat hij is
geslagen in opdracht van de DomiNoRum
(= heren) van FRISia INTer AMAsum et
LAVRacum. Friesland tussen Eems en
Lauwers is het gebied dat wij thans –
en in de tijd zelf ook wel – als Ommelanden aanduiden. Deze Ommelanden
bestaan uit vijf zogenaamde landschappen: Hunsingo, Fivelgo (of Fivelingo),

Humsterland, Vredewold en Langewold.
Deze laatste drie landschappen heten
tezamen het Westerkwartier. Het
gebied van de Ommelanden omvat zo
ongeveer de huidige provincie Groningen zonder de stad Groningen. Het
werd in de briefwisseling ‘Provinz Groningen’ genoemd. Heinemann vroeg
bijzondere aandacht voor de afkorting
DNR. En daarin had hij gelijk. Vroeger
waren alleen maar exemplaren met de
afkorting ORDinum (van de Staten)
bekend, zoals nog zal blijken.
De aanduiding DNR op de voorzijde
valt dus wel te duiden, maar de munt
onthult niet alles. Waarom is het ‘sicher
nicht unmöglich’ dat de munt in Griekenland gevonden is? En wanneer is op
naam van de Groninger Ommelanden
aangemunt en waar?
In de loop der tijd is al een aantal
publicaties aan de muntslag van de
Groninger Ommelanden gewijd. In
1857 zijn door de toenmalige archivaris
van de provincie Groningen mr. H.O.
Feith documenten over het muntrecht
van de Ommelanden uitgegeven.1
Deels betreft het volledige transcripties
van stukken, voor een ander deel heeft
de schrijver de meest relevante gedeel-
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ten uit de stukken gelicht. De door
hem geciteerde bronnen doen verslag
van door de Ommelanden met de
Generaliteit gevoerde discussies omtrent hun muntrecht en de uitoefening
ervan. Met name speelt de vraag of het
aan een gewest toekomende muntrecht
al dan niet buiten het grondgebied van
dit gewest kan worden uitgeoefend. De
Groninger Ommelanden hebben immers
zowel binnen het gewest (Appingedam)
als buiten het gewest, en dan nog in
twee verschillende plaatsen (Gorinchem
en Culemborg) aangemunt.
Feith heeft ook de door de Staten
van de Ommelanden als muntheer aan
de muntmeester verstrekte instructies
getranscribeerd. Die zijn uit numismatisch oogpunt natuurlijk zeer belangwekkend. Daarin schrijft de muntheer
voor welke muntsoorten de muntmeester kan aanmunten en op welke muntvoet. De munten van de Ommelanden
zelf komen er bij Feith bekaaid af. Een
enkele munt wordt wel genoemd, maar
geen enkele afgebeeld.
De munten zelf zijn voor het eerst –
en tot dusver voor het laatst - systematisch beschreven én afgebeeld in het
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
1915, in een artikel van de hand van
een lid van de bekende numismatenfamilie Schulman. Een enkele bron heeft
Schulman zelf achterhaald, voor het
overige bouwt hij voort op Feith. De
verdienste van Schulman is dat hij de
Ommelander munten, die in de door
Feith aangeboorde bronnen alleen
maar worden aangeduid, een ‘gezicht
heeft gegeven’. Naast deze publicaties
valt nog te wijzen op een artikel van
Van Gelder uit 1971, waarbij de muntslag van het in diens woorden ‘merkwaardige’ Gorinchemse muntbedrijf is
doorgelicht. Daarbij is de muntslag op
naam van de Ommelanden ook aan de
orde gekomen. Sindsdien is er nog een
studie over het wapen van de Ommelanden op munten en penningen verschenen.2

Het door Schulman gegeven overzicht
uit 1915 is heel gedegen en daarom mag
men aannemen dat alle toen bekende
Ommelandse munttypen erin zijn opgenomen. Toch zijn er sindsdien tenminste vier onbekende typen of varianten
van bekende typen van Ommelandse
munten aan het licht gekomen. Het
betreft in alle gevallen zilveren muntstukken van daalder-grootte. Eén van
deze munttypen is aan Appingedam toe
te schrijven; twee aan Gorinchem en
wederom één aan Culemborg. Het in
Appingedam geslagen type is zelfs
tweemaal gesignaleerd, een van beide
exemplaren komt uit een Nederlandse
muntvondst.3 De beide aan Gorinchem
toe te schrijven typen zijn verder weg
gevonden, respectievelijk in de Levant
en in Griekenland.4 Van de Culemborger munt is mij de vindplaats onbekend.5
Hierna zal blijken dat de in Griekenland
en de Levant gevonden Ommelander
munten slechts een onderdeel zijn geweest van een stroom van Westeuropese
(waaronder Nederlandse) munten die
zijn uitgevoerd naar het Turkse Rijk.
Unie van Utrecht
Uit de door Feith aangehaalde bronnen
komt duidelijk naar voren dat op naam
van de Staten der Ommelanden in de
periode 1579 -1591 munt is geslagen
en maar liefst op drie plaatsen. Eerst
binnen het gewest (Appingedam) en
vervolgens daarbuiten (Gorinchem en
Culemborg). Ook blijkt dat die muntslag, om het voorzichtig te stellen, niet
onomstreden is geweest. In het licht
van die tijd is dat ook niet zo verwonderlijk. Na het sluiten van de Unie van
Utrecht (1579), waarbij de Ommelanden mede-ondertekenaars zijn, moeten
op staatkundig gebied nog allerlei
bevoegdheden worden afgebakend. Het
terrein van de muntslag is er maar één
van.
De Ommelanden gaan als één geheel
deel uitmaken van een los verbond van
gewesten, die gemeen hebben dat zij
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tegen de Spaanse koning in opstand zijn
gekomen: de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Ieder gewest is binnen
dat losse verband in wezen zelfstandig,
soeverein.6 Alleen zaken van gemeenschappelijk belang worden aan overkoepelende bestuursinstellingen, zoals de
Staten-Generaal en de Raad van State,
overgelaten. In 1586 krijgt de graaf van
Leicester, ons door de Engelse koningin toegezonden, de rol van overkoepelende gezagsdrager toebedeeld. Dat
verblijf is achteraf gezien maar heel tijdelijk geweest. Leicester is in 1587 al
naar Engeland vertrokken en daarmee
is de man die een verbindend element
tussen de bondgenoten had moeten
worden, van het politieke toneel verdwenen. Na het optreden van Leicester,
dat gerust een echec mag worden
genoemd, ziet men af van het zoeken
naar een soeverein en zo ontstaat vanaf
1588 de hierboven geschetste statenbond
(of bondsstaat, daarover kan men twisten), de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Dan krijgen de bovengewestelijke organen én hun onderlinge
verhouding vastere vorm. De StatenGeneraal nemen bovengewestelijke
taken, taken van algemeen belang, op
zich. De Raad van State wordt een uitvoerend orgaan, ondergeschikt aan de
Staten-Generaal en gaat zich speciaal
met de financiering van de oorlogsvoering bezighouden, maar bijvoorbeeld
ook met vervolging van muntmeesters
bij gebleken malversaties.
Muntrecht in de Republiek
Dat de gewesten in principe zelfstandige
leden binnen een statenbond zijn, uit
zich ook in het muntwezen. In ons
kader is vooral van belang aan welk
orgaan het muntrecht toekomt en aan
wie de baten uit de muntslag toevloeien.
Aan de soeverein komt het muntrecht
toe, hij is de muntheer, de bezitter van
het muntrecht. Was in de landsheerlijke
tijd de landsheer de muntheer, nu de
gewesten de soevereiniteit aan zich

hebben getrokken, komt hen die positie
toe. En binnen een gewest zijn de
gewestelijke Staten het hoogste orgaan.
Op munten die zijn gebaseerd op
gewestelijke wetgeving wordt dan ook
naar de Staten (Latijn: Ordines) van het
gewest verwezen. Ook komt wel de
term Dominus (landsheer) voor, zoals
hiervóór bleek. De gewestelijke staten
zijn immers de opvolger van de vroegere
landsheren. De muntheer heeft recht
op een vergoeding voor de op zijn
naam door de muntmeester uitgeoefende
muntslag, sleischat geheten, een soort
van omzetbelasting. Het muntrecht is
daarmee niet alleen een van de belangrijkste uitingen van de gewestelijke
zelfstandigheid, maar het heeft ook
economische waarde, die zich vertaalt
in de sleischat. Om die redenen wordt
de muntslag door de gewesten ‘gekoesterd’. Maar dat wil niet zeggen dat er
geen samenwerking tussen de gewesten
op monetair gebied is. In de Unie van
Utrecht is artikel 12 aan de munt gewijd:
‘Ende dat die voors. Provincien gehouden sullen zyn sich metten anderen te
conformeren int stuck vander munte, te
weeten inden cours vanden gelde naer
uytwysen sulcke ordonnnantie als men
daerop metten eersten maecken sal,
dwelcke deen sonder dander nyet en sal
moghen veranderen.’ Over de reikwijdte
van dat artikel kan men twisten.7 Wel
ligt er tenminste in besloten dat de
bondgenoten onderling eenheid van
muntvoet voorstaan. Zeker is ook dat
er al betrekkelijk korte tijd daarop
gemeenschappelijke, voor alle bondgenoten geldende muntwetgeving is uitgevaardigd, in 1586 nog namens
Leicester en vanaf 1588 op naam van
de Staten-Generaal. Deze regelingen
komen nog aan de orde. Ze hebben
gemeen dat ze aan alle bondgenotengewesten eenparige muntslag, munten
van hetzelfde gewicht en gehalte dus,
voorschrijven. Het bovengewestelijke
karakter van deze munten is zichtbaar
in het omschrift van de munten door
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een verwijzing naar het bondgenootschap, de vereniging van de gewesten,
(con)foederatio in het Latijn. Maar
vaker komt men langs minder formele
weg tot een vorm van eenparige muntslag. Dan neemt één gewest het initiatief en - bij gebleken succes - volgen de
overige. Het zal blijken dat meestal
Holland het voortouw neemt en dat is
niet verbazingwekkend. Holland is een
gewest met grote handelsbelangen,
houdt daarom vooral het belang op
langere termijn in het oog en laat in
het algemeen solide hoogwaardige
munten slaan, tenzij bijzondere omstandigheden tot een directe uitbating van
de muntslag dwingen. Een voorbeeld
daarvan is de introductie door de Staten van Holland van de Hollandse daalder (de latere leeuwendaalder) in 1575.
Dit is een puur gewestelijk initiatief.
De muntslag van de Ommelanden
moet men in het grotere kader van de
muntslag in de Republiek bezien.
Daarom volgt eerst - na een intermezzo
- in vogelvlucht een overzicht van de
muntslag van die gewesten en de rol
van de Ommelanden daarin. De
Ommelanden vervulden naar zal blijken
slechts een bijrol, de rol van volger van
elders genomen muntinitiatieven.
Rijksdaalder tegenover daalder
Heidemann sprak over een ‘Taler’ van
de Ommelanden, maar in de numismatische literatuur, handboeken en
(veiling)catalogi is het gebruik van de
term rijksdaalder en daalder willekeurig.
Daarom was bij de aanwinsten sinds
Schulman sprake van Ommelandse ‘zilveren muntstukken van daalder-grootte’.
De aanduiding daalder of rijksdaalder
werd vermeden.8
Opvallend genoeg is de woordkeuze
daalder tegenover rijksdaalder in de
eigentijdse muntregelgeving veel vaster.
Dat kan men aan de hand van de muntordonnanties en ook muntmeesterinstructies uit die tijd vaststellen. Blijkens die bronnen wordt in de tijd zelf

met ‘rijksdaalder’ een grote zilvermunt
bedoeld van een vergelijkbaar hoog
gehalte als het voorbeeld: de in de
Duitse Reichsmünzordnungen van
1559 en 1566 voorgeschreven Taler
met een gewicht van iets meer dan
29 gram en een gehalte van 0,889 (in
toenmalige Nederlandse terminologie:
8 85/256 per mark Troois en 10 penningen 16 grein). In het Duitse Rijk zelf is
men vanaf 1566 voor dergelijke hoogwaardige grote zilverstukken de term
‘Reichstaler’, rijksdaalder dus, gaan
hanteren. Dergelijke Duitse (Reichs)taler
worden na aanvankelijke tegenstand
ook in de Nederlanden toegelaten. Zo
is er onder Philips II op 24 oktober 1559
een plakkaat uitgevaardigd waarbij aan
hoogwaardige Duitse daalders een
koers van 30 stuivers werd toegekend.
Deze koers is nog een heel eigen leven
gaan leiden. Soms werden dergelijke uit
het Duitse Rijk afkomstige daalders
niet alleen toegelaten, maar ook hier
geslagen.9 Voorbeelden daarvan zijn de
onder Philips II in 1567 ingevoerde
Bourgondische rijksdaalder en de in
1586 uitgegeven Leicesterrijksdaalder,
met precies dezelfde specificaties als de
Duitse rijksdaalder, maar inmiddels met
een uitgiftekoers van 32, respectievelijk
45 stuiver. Hier wordt een proces zichtbaar, dat zich vele malen zal herhalen het stijgen van de koers. Dit is alleen
maar een schijnbare waardevermeerdering, het betekent niet meer dan verslechtering van de rekenmunt (de eenheid waarin de koers is uitgedrukt).
Alleen daalders die aan de Duitse rijksvoet voldoen, heten vanaf 1566 niet
alleen in het Duitse Rijk, maar ook in
de Nederlanden rijksdaalders. Van der
Wiel definieert de rijksdaalder terecht
als ‘een munt, die geslagen is op de
voet van de daalder van het Duitse
Rijk. Alle munten die op een andere
voet geslagen zijn, zoals bijv. de leeuwendaalder, de Philipsdaalder, de reaal van
Leicester en de daalder van 30 stuiver
zijn dus geen rijksdaalders.’10 Alle

DE BEELDENAAR 2007-4
182

0209-07_Bld_2007_03

19-06-2007

08:57

Pagina 183

andere grote zilverstukken worden in
de regelgeving uit die tijd (hierna zullen
vooral muntmeester-instructies aan de
orde komen) als daalder aangemerkt.11
En daarvan zijn er nogal wat aangemunt
in opdracht van de meest uiteenlopende
muntheren. In het machtsvacuüm van
die jaren - vooral na het begin van de
Tachtigjarige Oorlog - geven vooral
kleinere heerlijkheden en steden grote
zilverstukken uit met het uiterlijk van
een Duitse rijksdaalder, maar met minder zilverinhoud dan het Duitse voorbeeld en zijn Nederlandse equivalenten.
Met de term ‘daalder’ wordt dus in de
tijd zelf duidelijk gemaakt dat de munt
minder zilverinhoud heeft dan de rijksdaalder. Is in de Nederlanden de koers
van de rijksdaalder in 1586 al tot
45 stuiver gestegen, aan daalders is een
veel lagere koers toegekend, meestal
een opvallend gelijkblijvende koers van
30 stuivers.
Als er in muntmeesterinstructies
daalders worden voorgeschreven, is
daaraan vaak toegevoegd dat het daalders van 30 stuiver betreft. Op de munten zelf is deze waarde-aanduiding
soms in het Latijn (triginta
stuferorum), vaker in cijfers (XXX of 30)
aangegeven. Als er op daalders een
waarde-aanduiding van 30 stuiver is
aangebracht, kan men er gerust van uitgaan dat de intrinsieke, de innerlijke
waarde van een dergelijke daalder minder dan 30 stuiver is. Bij kleingeld was
het publiek al langer vertrouwd met het
verschijnsel dat aan de munt door de
overheid een hogere waarde wordt toegekend dan gedekt wordt door de
intrinsieke waarde, fiduciair geld dus.
De aangebrachte waarde-aanduiding op
zulke daalders bevestigt in feite dat de
toegekende waarde niet volledig wordt
gedekt door de zilverinhoud, net zomin
als bij kleingeld.
Bij de weergave van de monetaire
ontwikkelingen zal voor de benaming
van de munten zoveel mogelijk worden
aangeknoopt bij het woordgebruik in

de documenten uit de tijd zelf. Voor
het gebruik van de naam rijksdaalder
dan wel daalder heeft dat tot gevolg dat
de term rijksdaalder wordt gehanteerd
waar de bronnen die term gebruiken of
verwijzen naar daalders op de voet van
het Rijk. In andere gevallen wordt de
naam ‘daalder’ aangehouden. Alleen
wanneer in de regelgeving zelf aan
‘daalder’ uitdrukkelijk de aanduiding
‘van dertig stuiver’ is toegevoegd óf op
de munt die waarde-aanduiding voorkomt, zal de daalder als ‘daalder van
dertig stuiver’ worden aangeduid.
Opgemerkt is al dat in 1575 het
gewest Holland de Hollandse daalder
(leeuwendaalder) introduceert. Aan
deze daalder, met een gewicht van nauwelijks 28 gram en een relatief laag
gehalte: 0,750, wordt ter wille van de
directe baten een dwangkoers van
32 stuiver toegekend, ongeveer 10%
(3 stuiver) boven de intrinsieke waarde.
Iets dergelijks had zich hier vlak voor,
in 1572, bij de stempeling van munten,
ook al voorgedaan. Het verschil tussen
koers en waarde van de daalder krijgt
de wel heel cryptische benaming
‘reserve’ en wordt aan de oorlogskas
toegevoegd. Deze Hollandse daalder
zou een lange toekomst voor zich hebben als handelsmunt. Hij is eind
zestiende eeuw al gewild in de landen
rond de Oostzee (waar graan werd verbouwd en verhandeld). Bovendien:
omstreeks 1600 blijkt de ‘leone’ ook al
een belangrijk betaalmiddel in het Middellandse Zeegebied te worden, zo
heeft Van Gelder geconstateerd. Dat
geldt met name in de door de Turken
beheerste gebieden, behalve Turkije en
de Balkan (Griekenland tot en met
Roemenië en Moldavië ook de Levant
(Jordanië en Palestina).12 De vele vondsten van leeuwendaalders in het Turkse
gebied rondom de Middellandse Zee
illustreren dit. Volgens Van Gelder is
het lage gehalte (0,750) van de leeuwendaalder een van de redenen van zijn
populariteit, omdat dat technische
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voordelen biedt bij de omsmelting. Een
eerste voorbeeld van bovengewestelijke
muntslag na het begin van de Opstand
ziet men in 1577, wanneer de StatenGeneraal - zij hebben de kant van de
Opstand gekozen - aan alle gewesten de
aanmunting van ondermeer statendaalders voorschrijven, ook weer tegen een
geforceerde koers van 32 stuiver. Daarmee volgen zij het door Holland in 1575
gegeven voorbeeld van overtarifering.
Formeel wordt Philips II nog als staatshoofd erkend. De munten dragen dan
ook zijn naam, maar de Staten-Generaal
stellen wel een opwekking tot vrede en
rechtvaardigheid (PACE ET IUSTITIA) in
plaats van Philips’ persoonlijke devies.
Bijna alle gewesten hebben aan de aanmunting meegedaan, alleen Luxemburg
en Namen niet, omdat ze door Spaanse
troepen waren bezet en Holland niet
omdat het zijn Hollandse daalder van
1575 wilde blijven aanmunten.
Na het sluiten van De Unie van Utrecht
op 23 januari 1579 komt weer de vraag
aan de orde hoe het nu met de muntslag
moet. Moet de fiscale uitbuiting door
middel van overgewaardeerde munten
(die korte termijn-winst oplevert) worden voortgezet of moet naar een
betrouwbare munt worden gestreefd
(die op lange termijn de handelsbelangen dient)? Op 13 maart 1579 machtigt
het college van Gedeputeerden van de
Unie de gewesten gouden rozenobels
(ook halve en kwart) en in zilver hele
en halve daalders en stuivers, de zogenaamde uniemunten, te slaan. Wat deze
uniemunten verenigt is dat ze van gelijk
gehalte en (merendeels) van gelijk type
zijn, dat ze op naam van Philips II zijn
geslagen (hij is in 1579 nog niet afgezworen) en dat op de keerzijde de
unie-spreuk CONCORDIA RES PARVAE
CRESCUNT staat.
De keuze voor de rozenobel en daalder illustreert een verschijnsel dat zich
vele malen had voorgedaan en nog vele
malen in de toekomst zou voordoen:
het navolgen van bekende, geaccepteerde

voorbeelden, vaak uit het buitenland.
De unie-rozenobel van 1579 is innerlijk
(qua gewicht en gehalte) geheel gelijk
aan het Engelse voorbeeld en wat het
uiterlijk betreft zijn de belangrijkste
kenmerken van het origineel overgenomen, maar in het omschrift wordt wel
naar de eigenlijke muntheer verwezen.
In zoverre is er niet zoveel ‘mis’ mee,
alleen wordt er wel een geforceerd
hoge koers aan toegekend. Net zoals
het geval was met de Hollandse daalder
van 1575 en de Statenmunten van 1577
is dus opnieuw voor kortetermijnwinst
gekozen. De uniedaalder van 1579
volgt het voorbeeld, de Hollandse daalder van 1575, vrijwel helemaal. Hij is
van hetzelfde gehalte (0,750) en vrijwel
hetzelfde gewicht.
Niet alleen de gewestelijke Staten van
Gelderland, Utrecht en Overijssel doen
aan dit initiatief mee, maar ook de
Ommelander Staten. De laatste laten
hun uniemunten in Appingedam slaan.
Inmiddels klinken er steeds meer
geluiden die een eind willen maken aan
die kortetermijnpolitiek van snelle
winst. Vooral Holland met zijn handelscontacten begint de nadelen van die
politiek te ondervinden. De StatenGeneraal houden zich in 1579 opnieuw
met de muntslag bezig. Nu om bij plakkaat van 19 december van dat jaar - formeel nog steeds op naam van Philips II de ‘reserve’ en daarmee de aanmunting
van statendaalders en leeuwendaalders
af te schaffen. In 1581 wordt Philips II
dan officieel afgezworen en dat heeft
onder meer tot gevolg dat zijn portret
en wapen, naam en titels op de munten
van de opstandige gewesten niet meer
voorkomen (op enkele uitzonderingen
na). Holland wenst munten van goed
gehalte. In 1583 voeren ze een gouden
dukaat in naar Hongaars voorbeeld en
daarnaast in zilver een rijksdaalder, een
daalder op dezelfde hoge voet dus als in
het Duitse Rijk. Ook de beeldenaar is
aan Duitse voorbeelden ontleend. De
uitgiftekoers is 42 stuiver.13
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Andere gewesten volgen het Hollandse
voorbeeld van de rijksdaalder, waarvan
sommige heel slaafs. Friesland en
Westfriesland geven aan hun rijksdaalder een afwijkende, maar ook op
Duitse voorbeelden geïnspireerde beeldenaar mee. Ook de Ommelanden
doen een poging aan deze aanmunting
van ‘Duitse’ rijksdaalders deel te nemen,
in hun munthuis te Gorinchem.
De al genoemde Leicester komt in
1586 met een centrale regeling van het
muntwezen. Inhoudelijk gezien vindt er
niets anders plaats dan een omzetting
van het Hollandse initiatief uit 1583
naar een bovengewestelijke regeling.
Voorgeschreven worden dan ook
(ondermeer) een gouden dukaat en de
Leicesterrijksdaalder. Aan deze Leicesterrijksdaalder werd bij uitgifte een
koers van 45 stuiver toegekend, even
hoog als de koers hier te lande van de
Duitse voorbeelden en de hier geslagen
navolgingen op dezelfde voet.14 Net als
bij de Hollandse rijksdaalder van 1583
is de koers reëel: de koers sluit aan bij
de intrinsieke waarde.
De Ommelander Staten sturen vanuit
Oostfriesland afgezanten naar Holland,
naar ‘den gouverneur van wegen die
Maj. in Engelant [lees: Leicester] die
landtschup oeres wechblijvens thoe excuseren’. Er zijn geen Leicestermunten op
naam van de Ommelander Staten geslagen. Dat ligt ook wel voor de hand, ze
hadden juist het jaar daarvóór, in 1585,
hun munthuis in Gorinchem gesloten en
nog geen nieuw munthuis geopend.
Na het vertrek van Leicester ontstaat
vanaf 1588 de hierboven geschetste statenbond met als overkoepelende organen de Staten-Generaal en de Raad van
State. De Staten-Generaal komen op
6 januari 1589 voor het eerst op eigen
naam met een resolutie op het terrein
van de munt: ze verheffen de Hollandse
daalder van 1575 tot een bovengewestelijke munt die in alle gewesten kan
worden geslagen: ‘Dies wordt by alle
de provintien verstan, dat, by aldijn

geconsentert wordt den Hollantschen
dalder te munten’, een munt met hetzelfde innerlijk en uiterlijk als de Hollandse daalder dus. In een kort daarop
(18 februari) uitgevaardigde resolutie
wordt een en ander nader uitgewerkt.15
De gewesten wordt opgedragen de
eigen naam en het eigen wapen op de
munten te voeren. Er wordt dus niet
expliciet voorgeschreven op de munt
aan te geven dat de zilverinhoud gelijk
is aan die van de oorspronkelijke Hollandse daalder. Maar in de praktijk is
dat vrijwel altijd wel gebeurd, in de
vorm van de toevoeging AD VA HOL of
iets dergelijks.16 De Hollandse daalder
krijgt een reële koers, geen dwangkoers,
zoals bij de introductie van deze daalder in 1575, maar op de metaalwaarde
van de munt gebaseerd, een belangrijk
verschil. Dat de gewesten maar al te
graag aan de slag van de Hollandse
daalder willen meedoen, is niet verwonderlijk.
Uit de tekst van de eerste resolutie
valt af te leiden dat de Staten van de
Ommelanden niet bij de beraadslagingen in de Staten-Generaal over deze
resolutie betrokken zijn geweest, omdat
alleen zij niet worden genoemd. En in
een tot de Raad van State gericht stuk
van de Ommelander Staten uit 1591
constateren zij zelf: ‘Ende al ist dat die
uutgewekenen van den Omlanden
zedert t’overlijden van sijne princel. Ex.
[lees: Willem van Oranje] in de vergaderingen van de Staten Generael ende
den Raede van Staten niet meer sijn
geropen ende geadmitteert’. In het
licht van wat bij de Ommelander muntslag vanaf 1589 zichtbaar zal worden, is
het goed om daarop nu alvast de
aandacht te vestigen.
Gewestelijke en bovengewestelijke
muntslag lopen door elkaar heen. Maar
er valt toch wel een patroon in te ontdekken: het initiatief voor verandering
op muntgebied komt van het gewest
Holland en wordt veelal gevolgd door
een vergelijkbare actie van het boven-
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gewestelijk orgaan. Hiermee zijn de
belangrijkste gewestelijke en bovengewestelijke regelingen op muntgebied in
de Nederlanden tussen 1575 en 1591
geschetst. Men ziet dat, zeker in roerige,
onzekere tijden voor de muntheer de
verleiding groot is de muntslag extra
uit te baten door aan een munt een
hogere koers toe te kennen dan de
metaalinhoud ervan rechtvaardigt.
Daardoor wordt de muntslag financieel
nog een stuk aantrekkelijker, omdat de
muntheer naast de hem als muntheer
toekomende vergoeding, de sleischat
ook nog koerswinst oplevert. De vraag
is nu hoe de Ommelanden met dit verleidelijke traject zijn omgegaan. In het
geval van de Ommelanden was er in
nog een ander opzicht sprake van een
traject: in slechts twaalf jaar tijd is er
op drie verschillende plaatsen op naam
van de Ommelanden gemunt.
Muntslag op naam van de
Ommelanden (1579-1591)
De Ommelanden maken met de stad
Groningen (pas) sinds 1536 deel uit
van de Nederlanden onder Karel V. De
Ommelanden hebben eigenlijk voortdurend strijd met de stad geleverd, om
de economische hegemonie in de regio
en ook op politiek terrein. Zo heeft
Rennenberg, de stadhouder namens
Philips II onder meer in Groningen,
eerst de kant van de opstandelingen,
maar in 1580 alsnog de kant van de
Spaanse koning gekozen, op aandrang
van de stad Groningen. Deze manoeuvre van Rennenberg - in de optiek van
de opstandelingen verraad - is voor het
merendeel van de leden van de opstandige Ommelander Staten reden zich
verre van de stad te houden.
Aanvankelijk voelen ze zich nog veilig
binnen de Ommelanden, daarna wordt
dit gebied te onveilig, doordat Rennenberg en de stad Spaansgezinde troepen
in de Ommelanden legeren. De Staten
van de Ommelanden wijken uit. Deze
term hanteren ze zelf ook, herhaalde-

lijk duiden ze zich aan als ‘die uutgewekene staten van de Vriesche
ummelanden tuschen d’ Eems ende
Lauwers’ of iets dergelijks. Een groot
gedeelte van de leden vindt onderdak
in Oostfriesland, een kleiner deel komt
in Bremen, in het Hollandse Noorderkwartier (Westfriesland) en ook in
Harlingen terecht.
Naarmate de noodzaak dringender
wordt, beginnen de Ommelanden zich
meer als één lichaam (corpus) te beschouwen. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog is de samenwerking al
zover gevorderd dat er inmiddels één
gewestelijk college, de Staten van de
Ommelanden, is gevormd. Dat de
Ommelanden zich als één identiteit
gedragen brengt ook de behoefte aan
een gemeenschappelijk wapen met zich
mee. Het gekozen wapen dat is samengesteld uit vijf velden én een hartschild,
illustreert wel dat de Ommelanden een
samenstel van landschappen was. Het
hartschild is beladen met drie schuinbalken, waartussen elf harten (in de
volgorde 1:4:4:2). Het wordt dientengevolge wel als elfhartenwapen aangeduid. Pas in 1594 zal de stad Groningen
weer en nu blijvend aan de kant van de
Opstand komen te staan en samen met
de Ommelanden één deelgenoot van de
Unie van Utrecht worden.
Dat de Ommelander Staten op drie
verschillende plaatsen munten hebben
laten slaan, is al geconstateerd. Die drie
verschillende plaatsen blijken drie
afzonderlijke perioden te vertegenwoordigen: in de eerste periode (1579-1580)
is te Appingedam in de Ommelanden
zelf gemunt, vervolgens daarbuiten: in
de tweede periode (1584-1585) is dat in
Gorinchem en in de derde (1589-1591)
in Culemborg.
Tot zover een algemene inleiding op
de muntslag op naam van de Ommelanden. De volgende aflevering van dit
drieluik zal uitgebreid stilstaan bij de
verschillende munten van de eerste en
tweede periode.
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Jan Stuurman is onderzoeker muntvondsten bij
het Geldmuseum.

L.M. ROLLIN COUQUERQUE La monnaie du roi
Antoine de Portugal à Gorinchem (Gorcum) (15831591) (Amsterdam 1903).
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NOTEN
1. Citaten in de tekst zonder nadere bronvermelding zijn afkomstig uit FEITH 1857.
Feith zelf is een secundaire bron: hij heeft de
documenten voorzover nodig laten transcriberen, hij geeft geen verblijfplaats van de primaire bron, in zoverre is hij een exponent
van de negentiende eeuw. Men moet hem op
zijn woord geloven! Het is in die tijd ook
heel gebruikelijk dat een persoon van zijn
statuur zich de bronnen die hij wilde raadplegen liet toezenden. In dit geval betreft het
documenten die zich wellicht op drie verschillende plaatsen hebben bevonden: Appingedam, Gorinchem en Culemborg of een
hoofdstad in de omgeving. Vanuit wetenschappelijk perspectief zou men natuurlijk tot
de primaire bronnen moeten terugkeren.
Maar, voorzover na te gaan, zijn de onder
Feith verrichte transcripties van de bronnen
zo goed als feilloos en het door Feith geleverde bronnenmateriaal is meer dan voldoende om de Ommelander muntslag te
reconstrueren.
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2. KNOL / VAN DER WIS 2005.
3. Volgens Schulman bevond zich in 1915 in
Nederland alleen een afslag in lood. In 1930
verwierf het Koninklijk Penningkabinet uit
een ongepubliceerde vondst Wijchen een zilveren exemplaar. Het Groninger Museum
bezit inmiddels een zilveren exemplaar uit
veiling Künker 86 (24 september 2003)
nr 1986. De vindplaats van dat exemplaar ken
ik niet.
4. Veiling Westerhof 7 (14 december 1987)
nr 741 ‘uit een vondst in combinatie met
leeuwendaalders uit de Levant’; S. Heidemann:
‘von dem gesagt wurde dass er in Griechenland gefunden wurde’.
5. Veiling Laurens Schulman 9 (november 1992),
nr. 460. Geen vindplaats vermeld.
6. KNAPEN 2005; H.D. TJEENK WILLINK 2005.
7. POLAK 1998.
8. Voorbeelden van rijksdaalder vs. daalder: zie
de catalogi genoemd in noten 4 en 5. Van
Gelder hanteert soms de benaming rijksdaalder, waar anderen over daalder spreken.
9. VAN GELDER 1951.
10. VAN GELDER 1964; VAN DER WIEL 1964.
11. VAN GELDER 1987.
12. BUTNARIU 1994, 60-61: vondst Lopatnic 1958
(sluitdatum: 1671), waarin 28 grote zilverstukken, waarvan 25 leeuwendaalders!; VAN
GELDER 1958; HASLUCK 1921; VAN GELDER
1949; J.H. EVERS 1965/6; KOOL 2002; A. POL
2006.
13. In het besluit van de Staten van Holland van
20 mei 1583 wordt uitdrukkelijk verwezen
naar de belangen van de buitenlandse, speciaal de Oostzeehandel.
14. In artikel 41 vindt men opnieuw een verwijzing naar met name de belangen van de
Oostzee-handel; VAN GELDER 1987.
15. Resolutie 6 januari 1589. De resolutie zelf
vermeldt geen koers. In 1586 was de koers
van de leeuwendaaalder 36, in 1603 38 stuiver; VAN GELDER 1973/4.
16. Alle gewesten (ook West-Friesland) hebben
in 1589 nog van de door de Staten-Generaal
geboden mogelijkheid om de Hollandse daalder aan te munten gebruik gemaakt. Allemaal
hebben ze - meestal op het provinciewapen

op de voorzijde na - ook de beeldenaar overgenomen (soms tot in de details als het muntteken) en een verwijzing naar de Hollandse
muntvoet. De ontvanger in het Turkse Rijk
en elders lette klaarblijkelijk speciaal op
bepaalde delen van de beeldenaar. Zo blijkt
het muntteken van Dordrecht, het roosje op
de keerzijde van groot belang te zijn geweest.
Ook in andere munthuizen heeft men op de
keerzijde een dergelijk roosje (hoewel daar
zonder betekenis) geplaatst. Op de leeuwendaalder Kampen uit 1597 is het muntteken
(stadspoort) in een rozet geplaatst!
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Opdrachtgevers opgelet!
Kies beter bij portretpenningen
Steeds vaker komen opdrachten voor
portretpenningen terecht bij niet terzake kundige penningmakers. Het lijkt
wel of opdrachtgevers niet opletten. Of
zij missen de kennis voor een goede
beoordeling vooraf. Op deze wijze
wordt een flink aantal penningopdrachten uitgevoerd met onkunde. Dit veroorzaakt het probleem van de ondermaatse kwaliteit bij portretpenningen.
Menige penningopdracht betreft een
portret. Portretpenningen staan het
dichtst bij ceremoniële handelingen
waarvoor penningen in gebruik blijven.
Vandaar dat portretpenningen nog
steeds een klassieke functie vervullen.
Een mens eer je ermee. Zelfs eeuwen
na iemands dood kan het nog gebeuren, dikwijls in verband met de geleverde
prestaties van een bijzondere gezagsdrager.
Als iemand mij een portretpenning
laat zien waarbij mij de moed in de
schoenen zakt bij de aanblik, deel ik
geen complimentjes uit voor de kwaliteit van het gietsel of voor de patine
van het brons. Dan wordt het moeilijk
praten. Zeker als er teveel loos is aan
de penning. Wanneer ik door middel
van kritiek aangeef waarom de penning
verbetering behoeft, wordt de kritiek
direct gerelativeerd als ‘een kwestie van
smaak’. Wat een dooddoener! Zo houdt
iedere penning zijn smaakaura. Zonder
openlijk geuite en verwerkte kritiek
leert niemand bij en blijven opdrachten
naar de verkeerde penningmakers gaan.
Dit gaat ten koste van de penningkùnst.
Aan de opdrachtgevers
Opdrachtgevers doen er goed aan zich
vooraf te oriënteren op wat zij van een
penningmaker verlangen. Een volwaar-

dige portretpenning laten maken is niet
goedkoop en advies inwinnen maar al
te vaak nodig. Daar kan wel wat meer
speurwerk van de opdrachtgever tegenover staan. Ik raad aan: ga op zoek naar
gekwalificeerde penningmakers! Vraag
deskundigen, kijk naar klassieke portretpenningen die met hun erkende schoonheid de tand des tijds hebben doorstaan.
Laat u niet ringeloren door wat één
maker laat zien, maar ga informatie
inwinnen over meer penningmakers
tegelijk. Neem de tijd daarvoor. Zorg
dat u het zèlf kunt zien wanneer een
portretpenning van professionele kwaliteit is. Of juist niet. Weet waarvoor u
kiest. Vergelijk desnoods foto’s van een
groot aantal portretpenningen. Probeer
erachter te komen wat u níet wilt. En
let daarbij op de tekstdelen. Daar zitten
flinke valkuilen. Daarom is het noodzakelijk bij zulke opdrachten te weten of
de penningmaker plastisch, stilistisch
en compositorisch kan omgaan met letters en cijfers. Vooral als een ‘compositie’ van teksten nodig is vanwege de
hoeveelheid. Sommige penningmakers
hebben gebrek aan analytisch vermogen
omtrent hun eigen maaksels. En weinig
zelfkritiek. Het gevolg is dat hun portretpenningen niet eens voldoen aan de
meest minimale eisen die een opdrachtgever eraan mag stellen. De penningen
zijn dan eigenlijk in elkaar geprutst. Dit
is een kwalijke trend en sneu voor penningmakers die wel naar behoren een
portretpenning van een kwalitatief goed
niveau kunnen leveren. Die horen de
opdrachten te krijgen.
Prototype
Aan de hand van afbeeldingen zal ik
drie portretpenningen vergelijken. Ze
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zijn gemaakt ter nagedachtenis aan
figuren van Nederlands historisch
belang. De penningen zijn uitgevoerd
in de twintigste eeuw, een door Han
Wezelaar: Philips van Marnix van
St. Aldegonde (1940) en een door Eric
Claus: Joan Derk (1984). Zij zijn beeldhouwer-penningmakers die hun sporen
reeds verdiend hebben. De derde penning, Ubbo Emmius (1999), is gemaakt
door A.J. Drijvers-Schutte. Deze maker
acht ik niet gekwalificeerd voor de uitgevoerde portretopdracht. De maker
heeft niet beseft op welk niveau het
resultaat is beland. Dit is te merken aan
het feit dat de maker de publiciteit
heeft gezocht met foto’s van de penning.
De foto’s staan in de rubriek penningnieuws in De Beeldenaar 2001-2.
Zodoende vormt deze portretpenning
de aanleiding voor mijn artikel. De
penning gebruik ik als prototype voor
de penningsoort waartegen ik opdrachtgevers, penningmakers en kopers/verzamelaars wil waarschuwen.
Door het toenemende gebrek aan
kennis over de kwalitatieve aspecten
van een portretpenning, zal de Ubbo
Emmius-penning bij menigeen wèl
door de beugel kunnen. Over dat laatste ben ik bezorgd. De penning is voor
mij de representatie van een penningsoort, omdat die veelvuldig voorkomt.
Daarom vind ik dat deze soort een

bedreiging vormt voor de penningkunst.
De geportretteerden
Ubbo Emmius (1547-1625) was de eerste Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast rector was
hij hoogleraar Geschiedenis en Grieks.
Door zijn toedoen heeft de stad
Groningen een grote impuls gekregen
als wetenschappelijk centrum van
Noord-Nederland.
Joan Derk van der Capellen tot den
Pol (1741-1784) was een Overijsselse
baron en vurig pleitbezorger van de
Verlichting. Zijn politieke roem dankt
hij aan zijn pamflet uit 1781 met de
titel ‘Aan het Volk van Nederland’. In
het anonieme pamflet werden de nadelen van het erfelijke stadhouderschap
uiteengezet. Later bleek het door Joan
Derk te zijn geschreven. Het kreeg een
blijvende invloed op de democratische
beweging in Nederland.
Philips van Marnix, heer van Sint
Aldegonde (ca.1539-1598) trad in 1571
in dienst van Willem van Oranje. Vijf
jaar later bereidde hij de Pacificatie van
Gent voor. Zijn politieke carrière eindigde toen hij als buitenburgemeester
van zijn stad Antwerpen de stad moest
prijsgeven aan de Spaanse troepen. In
1594 benoemden de Staten-Generaal
hem tot officiële bijbelvertaler.

A.J. DrijversSchutte, Ubbo
Emmius (1999)
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De portretpenningen
In de begeleidende tekst van de maker
van de Ubbo Emmius-penning in de
rubriek Penningnieuws, staat dat de
afgebeelde gietpenning de ‘wetenschappelijke versie’ is. Er is ook een ‘maatschappelijke versie’ met een keerzijde
waarop de wereldbol is afgebeeld. De
penning is uit 1999 en in opdracht
gemaakt voor het Groninger Universiteitsfonds.
De gietpenning van Joan Derk staat
in de rubriek penningnieuws in De Beeldenaar 1984-5. De penning houdt verband met de plaatsing in 1984 van een
meer dan levensgroot bronzen beeld
van Joan Derk in Zwolle, 200 jaar nadat
hij in die stad overleed. Of het een
opdrachtpenning is wordt niet vermeld.
De penning van Philips van Marnix
heeft een conventionele slagpenningstijl. Die stamt uit een andere periode,
1940. Het Nationaal Comité ter herdenking van zijn geboortedag heeft met
de Vereniging voor Penningkunst (VPK)
samengewerkt voor de uitgave van deze
penning. (Pas in 1948 wordt de eerste
bronzen gietpenning door de VPK uitgegeven). Alle drie portretpenningen
zijn naar afbeeldingen van oude prenten en/of schilderijen gemaakt. Ze hebben gemeen dat er relatief veel tekst op
moest. In de verwerking zitten zeer
grote verschillen bij de penningmakers.
Dat geeft een extra dimensie aan de
vergelijkingen.
Drie basiscriteria
Een portretpenning hoort mijns inziens
aan drie basiscriteria te voldoen. Deze
gelden voor kunstenaar èn opdrachtgever.
In volgorde van belangrijkheid noem ik
ze op. Eén: het moet een ‘kunstwerk’
zijn, twee: het moet de ‘betekenis’, (het
bestaan, de uitgifte) van de penning
verklaren, drie: het moet ‘verbeelden’
om wíe het gaat, met een plastisch kundige weergave van portret en tekst. Dus
het gaat er in eerste instantie niet
alleen om of het penningportret lijkt

op de persoon in kwestie. Het is alles
tezamen, met voorop het streven naar
het maken van een kunstwerk. De penning kan dan gaan behoren tot de penningkunst.
Hoewel ik objectiviteit nastreef, zal
de lezer al spoedig begrijpen dat het
ondoenlijk is mijn persoonlijke voorkeuren in de beoordeling van de drie
penningen volledig te negeren. Het
subjectieve daaraan zal ik verzachten
met mijn uitleg. Ik zal aanduiden
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horizontale afscheidingslijnen. De letters
op de keerzijde zijn grafisch/plastisch
gemodelleerd om een letterbeeld te
vormen als ‘partij’ bovenin de penning.
Onderlinge vergelijkingen
Zoals ik hierboven al schreef, is de oor- De speelsheid in de vormgeving gaat
niet ten koste van de leesbaarheid. Wat
sprong van mijn artikel een publicatie
in De Beeldenaar van de portretpenning een verschil met de letters op de Ubbo
van Ubbo Emmius. Dit portret neem ik Emmius-penning. Die verzwakken de
als uitgangspunt voor de vergelijkingen compositie, voor zover daarvan sprake is.
met de penningen van Joan Derk en
De tekst op de penning van Philips
Philips van Marnix.
van Marnix is zo vakkundig en fijntjes
De maker van de portretpenning van op het fond langs de penningrand
Ubbo Emmius heeft een praktische uit- geplaatst, dat die onmogelijk het portret
voering voor ogen en geen artistieke.
kan storen. Op de keerzijde – die niet
Dat uit zich in ijver zonder tekenen van is afgedrukt bij dit artikel, maar wel het
inzicht. Aan de belettering zie je dat het vermelden waard is – is de tekst verwerkt
eerst. Voor de goede kijker is al snel
binnen een grotere vorm, op een tekstduidelijk dat de hoeveelheid informatie, band onderaan. Zo blijft de tekst
zoals de tekst, een probleem vormt. Het binnen de drukke afbeelding op de
gaat zelfs zover dat de belangrijkste
keerzijde rustig omdat er per letter geen
tekst, nota bene ‘om wie het gaat!’ onaandacht wordt gevraagd, wat bij de
leesbaar wordt verdoezeld in de dikte
rommelige letters op de penning van
van de kraag. Dit is een hoofdzonde vol- Ubbo Emmius wel het geval is.
gens de drie basiscriteria. En dan heb ik
het nog niet eens over de letters zelf.
Bofwang
Het portret van Ubbo Emmius maakt
Die getuigen van een gebrek aan enig
mij niet vrolijk. Ubbo heeft een beetje
typografisch inzicht bij modellering en
kiespijn. Dat kun je zien aan zijn bofplaatsing.
wang, een aandoening die vaak wordt
Dat de maker van Joan Derk daar
direct een visie op heeft gehad, is te zien verbeeld door onzekere penningmakers.
Het lastige oor wordt weggelaten. Op
aan de indeling van de tekst in partijen
die plek wordt iets geplakt dat haar
die bewust zijn gekozen om zowel de
compositie als de balans van de penning moet voorstellen. Dat Ubbo Emmius
te versterken. Er is gebruik gemaakt van ook nog een uitbeelding van de schedeldiepte nodig heeft, begrijpt de penningmaker niet. Die ziet toch niemand.
Bekijk daarom eens wat de maker van
Philips van Marnix ervan heeft gemaakt.
Hoe met de vormgegeven kaaklijn en
het oor, tezamen met de diepte van het
achterhoofd, de onderliggende schedel
treffend is verbeeld.
Het begrip van de middenas van een
gelaat is goed te zien op de penning
van Philips van Marnix. Om het te
accentueren dikt de penningmaker zelfs
de puntigheid van het sikje aan. Dat
voorkomt saaiheid bij de ronde kraag,
want het sikje variëert de kraagrandafstanden tot de kaaklijn. Deze penningwaarom ik de door mij beoordeelde
aspecten al dan niet geslaagd vind.

Han Wezelaar, Marnix
van St. Aldegonde
(1940)
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maker weet dat. Bij Ubbo Emmius is
het een ander verhaal. De man heeft op
de historische afbeeldingen die ik heb
gezien een middellijn-scheiding in zijn
wat vollere baard. Bij een portretpenning kun je dit benutten voor de middenas van het gelaat en ter voorkoming
van een onbestemde baardpartij die
richting noch vorm heeft. Het is
allemaal wat smoezelig gebleven, de
hele vormgeving van baard en portret.
Hierdoor heeft de mond aan gelijkenis
moeten inboeten. Hoe anders is dit bij
de penning van Joan Derk. Het hoofd
staat pittig, evenals bij Philips van Marnix. Het haar heeft een duidelijke vorm
gekregen, zelfs meer dan op de door
mij geraadpleegde oude schilderijen
zichtbaar is. Omwille van de breedtewerking heeft de maker van Joan Derk
de pruik naar zijn ontwerpershand gezet
vanwege het plastisch-compositorisch
effect. Het haar van de pruik dijt uit tot
de breedte van de haarrol, naar de
schouders toe diagonaal uitlopend, zodat
meer volume wordt verkregen. Het ‘en
face’ portret krijgt daardoor een stevige
balans. Daar is voor gekozen. Dan kom
ik meteen bij het probleem van het
haar van Ubbo Emmius. De penningmaker beseft niet dat de vorm van het
haar een ontwerpkeuze van de kunstenaar kan zijn, en dat je die kunt beïnvloeden.
Kraag
De kraag van Ubbo Emmius vormt niet
de monumentale decoratieve omlijsting
onder het hoofd die het volgens de
mode achterin de zestiende eeuw moet
voorstellen. De vormgeving verraadt
dat de kraag de penningmaker als een
molensteen om de nek heeft gehangen.
De plaatsing is compositorisch ongelukkig. Deels loopt de zijkant tegen de
penningrand aan. Samen versmelt dit
tot een dikte die de maker op onooglijke wijze benut voor het ‘inkerven’
van de naamtekst van Ubbo Emmius in
die opstaande rand.

Hoe anders is de kraag vormgegeven in
de penning van Philips van Marnix. De
kraag fungeert daar als fraai symbool van
zijn status en stijl van leven.
Adembenemend liefdevol is de kraag
vormgegeven op deze penning. Philips
van Marnix’ hoofd verzinkt net voldoende om een inbedding in de kraag
te suggereren. Je voelt de kraag achter
het hoofd doorlopen om weer even
beeldschoon tevoorschijn te komen.
De plastische verbeelding van de penningmaker is vanuit een besef van de
leef- en kledingstijl, iets wat volkomen
ontbreekt bij de maker van de Ubbo
Emmius penning.
Details
De ogen van Ubbo Emmius lijken te
dicht bij elkaar te staan in vergelijking
met geschilderde portretten van de
man. Op zich hoeft dat niet storend te
zijn. De gelijkenis lijdt daar onder, wat
bij historische figuren geen ramp hoeft
te zijn. Een vrij vertaalde oogafstand
die in kunstzinnig opzicht geen afbreuk
doet aan de penning is acceptabel. Per
slot gaat het om de vormgeving van de
penning als geheel. Het rechter oog
(vanaf de kijker) zakt, terwijl de stand
van het hoofd verraadt dat juist dat oog
wat hoger zou moeten. De oorzaak kan
zijn dat de neuspunt op de penning
meer naar rechts had gemoeten (vanaf
de kijker). Van de ene misvatting komt
de andere. De tedere expressie in de
blik van Ubbo Emmius in de
schilderijen ontbreekt op de penning.
De penningmakers van Joan Derk
en Philips van Marnix begrijpen de
bouw van het hoofd. Joan Derk zit wat
dat betreft goed in elkaar en de ogen
zijn een plastisch vertaalde versie daarvan. Het beoogde effect is vooraf
bedacht. De maker heeft meer de uitstraling van de man in zijn functie willen treffen dan priegelen op details.
Die flair moet wel trefzeker zijn, zonder naturalistische uitwerking van
details. In het portret van Philips van
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Marnix zijn de ogen met opzet verschillend. Het achterste oog is wat
kleiner, waardoor het voorste oog
dichterbij lijkt en de toeschouwer intrigeert.

keerzijde gebruikt de penningmaker de
tekstdelen om er tezamen een ‘vorm’
van te maken, die wordt ingekaderd
door de bovenkant van de penningrand
en het tafelblad. Zo krijgt de tekstpartij
daar een eigen structuur door de afwisEen geslaagd portret
seling van licht en schaduwtinten. Dat
De portretpenning van Joan Derk vind het pamflet van Joan Derk ‘Aan het
ik een geslaagde portretpenning. Ik kan Volk van Nederland’ was, kon de peneraan zien dat de penning uit deze tijd
ningmaker eenvoudig op het overhanis en niet gedateerd. Als zodanig spreekt gende stuk vel kwijt. Meteen weet je
de penning mij aan. De penningmaker
wat Joan Derk op de portretzijde aan
van Joan Derk (Eric Claus) heeft
het schrijven is: het pamflet. Op deze
begrepen dat een horizontale lijn aan
wijze zijn de voor- en keerzijde een
de onderkant van de portretzijde een
logisch geheel en slim verbonden. Zo is
basale functie vervult in zowel de vlak- veel tekst op een compositorisch
verdeling als de balans. Dat hij daar
rustige manier verwerkt. Of Joan Derk
een schrijfblad nodig heeft komt hem
werkelijk linkshandig was, doet er niet
goed uit. De penningmaker zet de te
toe. Dat hij een competent schrijver
verwerken informatie naar zijn hand.
was wordt op eenvoudige maar overDe vormgeving is niet iets dat hem per duidelijke wijze uitgedrukt door de
toeval overkomt. De maker is daarin
schrijfhouding en het schrijfgerei. De
zowel intuïtief als beredeneerd
penning straalt zelfs iets ‘democratisch’
bedreven. Dat is goed te zien aan de
uit. Dat komt doordat Joan Derk de toewijze waarop het effect van een
schouwer aankijkt alsof hij kan luisteren
‘geschetste’ vormgeving is benut, waar- naar een mening van een ander,
bij nauwelijks volume gebruikt wordt
misschien om het op te schrijven. Dat is
voor de schouderpartij. Het hoofd van
knap getroffen door de penningmaker.
Joan Derk is wat geprononceerder dan
de rest, waardoor hij wat indringender
Een niet-geslaagd portret
De penning van Ubbo Emmius vind ik
aanwezig lijkt te zijn en zo wat meer
plastische ruimte krijgt voor de gelaats- een voorbeeld van een niet-geslaagde
portretpenning. De penningmaker
uitdrukking. De middenbaan met over(A.J. Drijvers-Schutte) heeft zich verhemdruches trekt voldoende vertikale
galoppeerd aan de opdracht. Dat conaandacht om de geportretteerde stevig
stateer ik temeer omdat de penningrechtop te laten zitten. Tegenover de
breedtewerking van de naamtekst is dit maker, zoals ik hierboven al heb
een goede keus. De ruches en de naam- geschreven, afbeeldingen ervan instuurt
tekst zijn van eenzelfde plastisch
naar de rubriek Penningnieuws in De
kaliber. Bovendien is de tekst dáár
Beeldenaar voor publicatie. Dan moet
de penningmaker oprecht content zijn
geplaatst waar meteen duidelijk wordt
wíe de geportretteerde is. Zie bij Basis- geweest met de opdracht en met het
behaalde resultaat.
criteria. Alles maakt de indruk vlot
Naast de kritiek die ik al in de vergegeschetst te zijn, maar ondertussen zijn
de volumes en tussenruimtes van over- lijkingen opsom, bekijk ik hier de vooren keerzijde. Ze zijn van dezelfde hand,
tuigende artistieke kwaliteit. De hele
afbeelding op de voorzijde zit voldat is duidelijk. Voor de rest zie ik geen
doende klem gepositioneerd, waardoor afstemming. Daarom hebben voor- en
keerzijde geen contact. Dat is ook het
alles in het penningoppervlak op zijn
geval met de letters op de willekeurige
plaats blijft. Niets rammelt. Op de
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contravorm (de overgebleven fondruimte op de portretzijde). De tekst is
aangebracht in lettergrepen, maar daar
huist geen opvatting achter, bijvoorbeeld over de leesbaarheid, de plaatsing
of een vormkeuze van het tekstbeeld.
In de penning ontbreekt de imaginaire
richtlijn over hoe de penning in balans
moet staan. Die is niet duidelijk. Een
horizontale tegenhanger die de stand
kan bepalen is er evenmin. Bij de kraag
blijven zowel de cirkelvorm als de stijlkenmerken van de tijd, achterin de zestiende eeuw, achterwege. Ubbo Emmius
is op deze wijze niet aan een tijdperk of
stand gebonden. De kraag kan net zo
goed een geknakte wc-bril zijn. Dat de
kraag van de Rector Magnificus een
soort waaier is van gegolfd gesteven
textiel komt niemand aan de weet. Nog
erger is de ingekerfde naamtekst op de
zijkant die de kraagdikte moet verbeelden.
Op de keerzijde is de tekst grof aangebracht. Enige compositorische relatie
met de tekst op de portretzijde is zoek.
De penningmaker moest de tekst kwijt,
zoveel is duidelijk. Als alles erop staat is
het klaar, is er gedacht. De uil op de
keerzijde kan wel wat vogelanatomie
gebruiken, zo ongelukkig zit het beestje
in elkaar. Omdat arme vormen even
zwakke contravormen geven, is het een
armoedige vormgeving.
Slotbeschouwing
De behoefte aan portretpenningen
blijft. Het aantal makers dat de kwaliteit daarvoor kan leveren slinkt. De
opleidingen zijn er niet op ingericht en
velen die met de penningkunst in aanraking zijn gekomen, menen dat zij een
portretpenning wel aan kunnen. Dat is
niet zo. Daarom zijn portretpenningen
kwalitatief steeds vaker de pineut. Om

dit te laten zien heb ik de Ubbo
Emmius-penning door A.J. DrijversSchutte geselecteerd. Die is om droevig
van te worden. Om niet enkel met dit
ene ondermaatse voorbeeld te komen,
kan in De Beeldenaar 2006-1 een afgebeelde portretpenning worden bekeken
van vergelijkbare artistieke waarde. Die
staat bij het artikel Karel en de penningkunst. Daar beschrijft Karel Soudijn de
portretpenning van Pablo Picasso (1961)
door André Bartels.
Ik heb in dit artikel geprobeerd uit
te leggen waarom een opdrachtgever
zich wel tien keer moet bedenken aan
wie een opdracht wordt verstrekt. Hoe
het wèl kan, daartoe diende het voorbeeld van de portretpenning Joan
Derk door Eric Claus. De penning is
een fris voorbeeld, een juweeltje onder
de portretpenningen en een waar
kunstwerk.
De prachtpenning van Philips van
Marnix door Han Wezelaar is van
vooroorlogse kwaliteit en van navenante
kunstzinnigheid. Ik kan bijna mijn ogen
niet van de kraag afhouden, zo raakt die
mij. Het is een slagpenning. Slagpenningen zijn slechts in hoge oplage de aanloopkosten van het benodigde ‘slagstempel’ waard. De techniek is voor de
meeste kunstenaar-penningmakers een
gedateerde; hun voorkeur gaat uit naar
de artistieke vrijheid van vormgeven en
het uitvoeringsgemak van gietpenningen
bij kleine oplagen.
Als laatste: opdrachtgevers moeten
bedenken dat professionaliteit hard
nodig is in de selectie van een penningmaker. Als die niet verbetert, dan kunnen we beter de benaming ‘moderne
portretpenningkunst’ vergeten. Ik hoop
dat met de inspanningen van vooral de
opdrachtgevers, dit niet nodig zal zijn.
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Muntmelange

LUC VAN RIET /
WILLEM VAN
DEN NIEUWENHOF

2 x ware grootte

Een bijzondere groot van Karel V
In de late Middeleeuwen kende Maastricht twee heren: de bisschop van Luik
en de hertog van Brabant. Diverse Brabantse hertogen en Luikse bisschoppen
hebben in Maastricht gemunt. In 1500
wordt het Brabantse munthuis in
Vroenhof onder Philips de Schone na
een lange periode zonder muntslag
heropend. Gedurende vrijwel de gehele
zestiende eeuw is dit munthuis actief
geweest. Als onderdeel van de eerste
emissie van Karel V (1506-1521) werden grote aantallen groten geslagen
(volgens de bewaarde rekeningen zo’n
11,4 miljoen stuks). Van Gelder en Hoc
(GH 173.2) vermelden de jaartallen
1508 tot en met 1516. In een nieuw uit
te brengen werk over de muntslag in de

Bourgondische Nederlanden zou echter
ook het jaartal 1518 opgenomen moeten worden.
Het hier afgebeelde exemplaar is als
volgt te beschrijven: Op de voorzijde:
wapen van Oostenrijk-Bourgondië in
het veld, onder een kroon, omschrift:
*MO(…)RCHID x AUS x FCA x TRA(…) x I
x VROHO(…). De keerzijde: versierd
kruis dat het omschrift onderbreekt,
met in het hart een zespuntige ster en
tussen de benen twee leeuwen en twee
lelies, omschrift: *SIT x (…) x – DOMINI
x - BENEDIC – T x 1518.
Opvallend is dat Karel V, die de
Nederlanden toch al vanaf 1515 als volwassen vorst regeerde, op deze munt
nog samen met zijn grootvader, die van
1506 tot 1515 als voogd optrad, op de
munt wordt vermeld. In 1520 deed
Karel V, zoals vele hertogen van Brabant
en bisschoppen van Luik voor hem, zijn
Blijde Inkomst in de stad Maastricht.
Kort daarna (in 1521) start de tweede
emissie van Karel V. Pas op de munten
van die emissie wordt Karel als volwassen vorst gepresenteerd.

(advertentie)
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Penningnieuws
Ditmaal presenteer ik u een opdrachtpenning, een Nieuwjaarspenning, een
zogenaamde hekelpenning en een
cadeaupenning.
GUUS HELLEGERS (1937)
Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo,
2005, bronzen gietpenning, 96 mm,
oplage 77
De in Friesland gevestigde medailleur
Hellegers maakte vorig jaar deze penning voor de Koninklijke Zeilvereniging
Oostergoo. Hij speelde hier weer met
het hol-bol vormthema, zoals we dat ook
kennen van de VPK-penning Naaktstrand
(1976). De bolle voorzijde laat een deel

van een boeier zien die voor de wind
zeilt. De holle (beschermde) zijde toont
de kop van Hotei, de lachende Boeddha.
Hotei heeft voor de vereniging een speciale betekenis: een porseleinen beeldje
van deze Boeddha werd ooit cadeau
gedaan door een Japanse gast en fungeert sedertdien als mascotte. Verder
staan hier nog de naam en het wapen
van de vereniging en is er ruimte voor
een gravering. De holle zijde staat voor
de vriendschap en humor naar binnen
toe, de bolle staat voor het vertoon naar
de buitenwereld.
Verdere informatie over zijn
penningwerk op www.hellegers.com
(foto’s G. Hellegers)
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Guus Hellegers,
Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, 2005

THEO VAN DE VATHORST (1934)
De ‘Pianokruk’, Nieuwjaar 2007, brons,
50 mm.
Theo en Marja van de Vathorst onderstreepten hun traditionele nieuwjaarswens met (een foto van) deze penning,
met als toelichting: ‘Vele jaren hebben
wij met plezier gekeken naar en gezeten
op de pianokruk. De elegante pootjes
die zo prachtig aansluiten op de poten
van de Steinway. Doordat er de laatste
tijd meer gemusiceerd wordt en ook
andere mensen achter de vleugel plaats
nemen werd het tijd een verstelbare
pianokruk aan te schaffen. Functioneel
maar niet voorzien van de elegante
pootjes. Bij het afscheid van 2006
tevens afscheid van de pianokruk met
een hommage in brons’.
(foto’s T. van de Vathorst)
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WILLEM LENSSINCK (1947)
Kejserens nye klaeder, 62 x 38 mm, zilver,
2007
De in Langbroek gevestigde beeldhouwer en designer Lenssinck heeft zich
nu ook op het penningpad begeven.
Begin 2007 kwam er een monografie
uit over zijn werk en dat werd begeleid
met een rechthoekige penning. De titel
van deze penning refereert naar het
bekende sprookje van H.C. Andersen
en spreekt voor zich. We zien de keizer
die wat ongemakkelijk een zeer fijn
gesponnen broek ophoudt. Ongeschoolde geesten zullen mogelijk wat anders
zien, aan hen gaat veel voorbij.
Lenssinck waarschuwt ons met deze
penning om niet klakkeloos alles wat
ons als kunst wordt aangepraat ook als
zodanig te accepteren. Letterlijk zegt
hij: ‘Heden ten dage hoor ik zoveel
herrie om me heen dat ik er bijna doof
van wordt, nog niet eens van al deze

‘nye’ creaties als wel van het instemmende applaus dat ze opleveren’. Als je
dit ter harte neemt moet je dus ook
deze penning argwanend bekijken. Is
het wel een echte penning?
Meer informatie over het werk van
Lenssinck: www.lenssinck.nl.
(foto’s J. Lenssinck)

MAJA HOUTMAN (1963)
Bedankje 2006, brons, 28 x 33 mm.
De vierde penning in deze rubriek
representeert de penning als cadeau,
als charmant gebaar. De penning werd
cadeau gedaan aan hen die in 2006
meewerkten aan De Beeldenaar. Van
één kant wordt ze gezien als een inktpotje als symbool voor het geschreven
woord waarmee De Beeldenaar gevuld
wordt, de andere kant laat een muntje
zien (De Beeldenaar is er tenslotte voor
munten én penningen), waarbij de B
op de munt past bij ons blad. De drie
kruisjes refereren naar de dertig
jaargangen, maar kunnen ook gezien

worden als een hartelijk gebaar. Het
ontvangen van zo’n penninkje komt
onverwacht en stemt blij. Het
schrijven voor De Beeldenaar blijft een
dankbare klus.

De rubriek penningnieuws biedt ruimte om in kort bestek (circa 100 woorden)
nieuwe penningen onder de aandacht te brengen. Bij voorkeur digitale
bijdragen met foto’s zenden aan de redactie van De Beeldenaar of aan redacteur
Henk van der Vorst, Eekhoornlaan 9, 3951 AV Maarn.
e-mail: penningnieuws@debeeldenaar.nl. De redactie behoudt zich het recht
voor bijdragen in te korten of te weigeren.
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LEDENLIJST NVMH

PER

1

JULI

2007

Munthandel G. Henzen
Amerongen

Worldcoins & Banknotes
Etten

Importa B.V.
Uden

AA Muntenveiling
Amsterdam

Munthandel Kevelam B.V.
Garderen

Karel de Geus Muntveilingen b.v.
Veldhoven

Muntenhandel Loes van Borkulo
Amsterdam

Muntenhandel A. Spoelder
Hoogeveen

Mevius Numisbooks Int. BV
Vriezenveen

Theo Peters Numismatiek &
Filatelie
Amsterdam

MPO
IJsselstein

De Nederlandsche Muntenveiling
Weesp

Sipiro-Munten
Bennekom

Munt- en Papiergeldhandel
De Ruiter BV
Klaaswaal

e-Costa Internetveiling
Weesp

Honingh Munten
Beverwijk

Kienhorst Munt en Postzegelhandel
Oldenzaal

J.B. Westerhof numismaat-antiquair
Burgwerd

Munthandel Oost-Brabant
Oss

Schulman B.V.
Bussum

Romunt B.V. Numismatiek
Roermond

Insulinde
Den Haag

Van Mastrigt Coins & Stamps
Rotterdam

Holleman Munten
Enschede

Munthandel Verschoor
Strijen

De Man - Werkendam
Werkendam
Jean-Luc van der Schueren
BRUSSEL
Jean Elsen & ses Fils s.a.
Brussels - Belgium
Huis Albert & Euroboutique
Antwerpen
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Boekbespreking
/ DAVID WIGG-WOLF
(eds.) Die Kelten und Rom: Neue numismatische Forschungen, Studien zu Fundmünzen der Antike (SFMA) Band 19
(Verlag Philip von Zabern, Mainz am
Rhein, 2005). ISBN 3-8053-3577-6.
Frans, Duits en Engels.
JEANNOT METZLER

Deze bundel bevat veertien artikelen
van de hand van internationaal gerenommeerde numismaten, die de neerslag
vormen van het congres ‘Die Kelten
und Rom’ dat in 1998 op de Titelberg
in Luxemburg gehouden is. De Titelberg is een toepasselijke locatie voor
een dergelijke bijeenkomst, omdat dit
Keltische oppidum (een goed verdedigbare verhoogde plaats) één van de
belangrijkste vindplaatsen is van Keltische munten in het noorden van het
voormalige Gallië. Het boek is het
negentiende deel van de serie Studien
zu Fundmünzen der Antike (SFMA), een
reeks bedoeld om het onderzoek naar
historische, geldhistorische en financiële,
economische en cultuurhistorische
aspecten van de muntcirculatie een
platvorm te bieden.
Als we het over de Kelten en Rome
hebben dan gaat het natuurlijk ook
over de tijd van de Gallische Oorlog
(58-52 v.Chr.) en de decennia hierna.
Julius Caesar slaagt er tijdens deze oorlog in vrijwel geheel Keltisch Gallië
onder Romeinse controle te brengen.
Deze ingrijpende gebeurtenis biedt
interessante mogelijkheden tot onderzoek: door het bestuderen van vondstmunten, andere archeologica en historische bronnen kan inzicht worden
verkregen in de veranderingen waarmee
de Keltische en ook Germaanse samenlevingen te maken kregen.

Voor de Romeinen, onder wie Caesar,
vormt de Rijn de grens tussen Kelten
en Germanen. Tegenwoordig is deze
grens veel minder scherp te trekken
omdat wetenschappers de twee groepen
nu scheiden op grond van hun taal en
de stijl van hun voorwerpen. Vaak blijkt
het niet mogelijk om aan de hand hiervan precies aan te geven of in een bepaald gebied Keltische of Germaanse
stammen leefden, vooral in het grensgebied tussen de twee groepen. Vaak
wordt daarom ook de veiligere term
‘IJzertijdculturen’ gebruikt.
Het onderzoek naar Keltische en
Germaanse samenlevingen wordt
geholpen door de enorme toename van
vondstmateriaal, waaronder veel munten, dat door nieuw archeologisch
onderzoek en systematische opgravingen en door het gebruik van metaaldetectoren de afgelopen jaren in veel
gebieden in Europa beschikbaar is
gekomen. Deze nieuwe vondsten bieden
de mogelijkheid om oude theorieën te
herzien en eventueel nieuwe inzichten
te ontwikkelen. Deze bundel bewijst
dat op beide vlakken nog veel eer te
behalen is.
De bijdragen in dit boek gaan over
zeer diverse onderwerpen en worden
door de redacteuren van de bundel verdeeld over maar liefst zes verschillende
thematische blokken (dus eigenlijk
blokjes): chronologische aspecten van
bepaalde munttypen en –series, de
invloed van Rome op de Keltische
munticonografie, het einde van de Keltische muntslag, de wisselwerking tussen Kelten, Germanen en Romeinen,
de Romeinse politiek ten aanzien van
muntslag door de Kelten en de functie
van Keltische munten. In sommige
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artikelen komen meerdere van deze
thema’s aan bod.
Omdat het te ver zou voeren elk
artikel afzonderlijk te bespreken volgt
hier een aantal algemene opmerkingen.
Mooi is bijvoorbeeld dat er relatief veel
aandacht is voor de Keltische/Germaanse
munten uit Duitsland. In het verleden
richtte de interesse van numismaten
zich vaak meer op de Kelten in Gallië
en minder op de stammen die in het
huidige Duitsland leefden. De bijdragen
van Bernward Ziegaus, Jens SchulzeForster en Johannes Heinrichs tonen
echter aan dat men bezig is met een
inhaalslag.
Een punt van kritiek is dat sommige
artikelen (grotendeels) niet gebaseerd
zijn op origineel onderzoek (bijvoorbeeld
de bijdragen van Katherine Gruel,
Patrick Pion, Brigitte Fischer, Simone
Scheers en John Creighton). Dit euvel
heeft ongetwijfeld te maken met het
feit dat de bundel een neerslag is van
een congres dat al jaren geleden is
gehouden. Het zijn echter vaak wel
handige overzichten waarin bestaande

inzichten nog eens helder uiteen worden gezet. Met het verschijnen van
deze bundel is de informatie die in deze
bijdragen besloten ligt wel goed toegankelijk gemaakt. De artikelen zijn
van hoog niveau en soms ook behoorlijk specialistisch van aard. Dit heeft tot
gevolg dat dit boek voor de niet in de
Keltische numismatiek ingevoerde lezer
soms taai maar wel dankbaar leesvoer
zal zijn. Een voorbeeld is de door sommige auteurs gehanteerde specialistische
tijdsaanduidingen als ‘Latène D1B
(nach der süddeutschen Chronologie)’
en ‘Latène D2a (mittelrheinische Chronologie)’, zonder verwijzing naar de
ons bekende christelijke jaartelling.
Los van deze kritiekpunten geeft
deze bundel een mooi en degelijk overzicht van enkele van de interessante
onderzoeksthema’s op Keltisch en Germaans gebied waar numismaten zich de
laatste jaren mee bezighouden.
Paul Beliën is onderzoeker Antieke Munten bij
het Geldmuseum te Utrecht en redacteur van
De Beeldenaar.

(advertentie)
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Vereniging voor Penningkunst
Jaarverslag 2006
Bestuur
Op 1 januari 2006 was het Bestuur van
de vereniging als volgt samengesteld:
Theo Bunjes (voorzitter), Guus Hellegers (vice-voorzitter, beeldhouwer),
Kees Postma (bestuurssecretaris), Greet
Kemper-Koel (verenigingssecretaris),
Wouter van Aken (penningmeester),
Lina Hodoroaba (beeldhouwer) en
Hedi Bogaers (beeldhouwer). Het
bestuur is in het verslagjaar zes maal
bijeen geweest. Tijdens twee bestuursvergaderingen werd specifiek aandacht
geschonken aan de documentatie van
kunstenaars.
Leden / donateurs / erelid
Het jaar werd afgesloten met 459
leden, waaronder achttien donateurs en
één erelid. Gedurende dit jaar werden
zeventien nieuwe leden ingeschreven.
De nieuwe leden ontvingen de door
bestuurslid Guus Hellegers in 2006
ontworpen welkomstpenning Welkom
heten, welkom weten. Leden die drie
nieuwe leden aanbrachten en donateurs
ontvingen eveneens de welkomstpenning. Enige leden hadden na een
oproep begin 2006 hun lidmaatschap
omgezet in een donateurschap. Dat
betekent voor de VPK een welkome
hogere bijdrage.

stelling De generaties van 1915: Esser,
Hund en Kneulman en de VPK tentoonstelling Over the Edge te bezoeken, waar
naast werk van de masterclass-deelnemers
ook alle penningen van de vereniging
werden tentoongesteld.
Voorzitter Theo Bunjes opende de
vergadering en stond stil bij het overlijden van bestuurslid Hedi Bogaers.
Hedi overleed op 5 april 2006 in de
leeftijd van 50 jaar. Sedert mei 2005
was zij kunstenaar-lid in het bestuur.
Zij deed dit met enthousiasme en kundigheid. Haar inbreng was goed en
spoedig voelde zij zich thuis in het
bestuur. Zij verzorgde ook de rubriek
‘Penningnieuws’ in De Beeldenaar. Ze
maakte mooie beelden, zoals het monument Zeeuws Slavernijverleden in Middelburg en de sculptuur behorende bij de
Rainbow Bible Award. Ze had nog zoveel
mooie dingen kunnen maken. Helaas
werd haar leven afgebroken. Met een
grote deputatie zijn wij naar haar
begrafenis geweest. Op haar kist lag
haar penning Ineengeslagen Handen. Wij
missen haar. Hedi en de andere ons dit

81ste Algemene Ledenvergadering
Op 13 mei 2006 werd op de Pier van
Scheveningen de 81ste Algemene
Ledenvergadering gehouden. De vergadering werd bezocht door 71 leden,
inclusief bestuur en 24 introducés; (zie
concept-notulen jaarvergadering). Deze
locatie was uitgekozen, zodat er na de
penningmarkt gelegenheid was om in
Museum Beelden aan Zee de tentoon-
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jaar ontvallen leden werden met een
ogenblik van stilte herdacht.
De jaarstukken werden ongewijzigd
goedgekeurd. De financiële stukken
werden toegelicht door de penningmeester, Wouter van Aken. De kascommissie bestaande uit Hans Dirken en
Henk van der Vorst had bevonden dat
de aan de vergadering voorgelegde
financiële stukken in de boekhouding
waren verantwoord en stelde voor de
penningmeester en het bestuur decharge
te verlenen voor het in 2005 gevoerde
financiële beleid. De vergadering ging
hiermee akkoord. Als leden van de kascommissie voor het boekjaar 2006 werden benoemd Herman Gerritsen en
Henk van der Vorst. De penningmeester had een financiële verantwoording
opgesteld over de Masterclass Over the
Edge; financiële resultaten 2004-maart
2005. De leden kregen dit bij binnenkomst uitgereikt. Wouter van Aken
meende er goed aan te doen om de
leden inzage te geven in de financiële
kant van het masterclassproject Over
the Edge, omdat daarvoor gelden vanuit
het Buffetfonds waren gefourneerd aan
een door de ledenvergadering geaccordeerd doel en omdat dit project zich
over de jaren 2004, 2005 en 2006
uitstrekte. De voorzitter bedankte
Wouter van Aken voor de gegeven toelichting.

De begroting en het voorstel contributieverhoging werden door de penningmeester toegelicht. De begroting werd
goedgekeurd en na een uitgebreide discussie ging de vergadering akkoord met
een voorstel om de contributie met ingang van 2007 vast te stellen op € 120
voor leden en € 180 voor donateurs.
Aftredend en herkiesbaar waren
Wouter van Aken en Greet Kemper.
Aftredend en niet-herkiesbaar was Lina
Hodoroaba. Het bestuur stelde voor
Mirjam Mieras in de vacature van Lina
Hodoroaba als kunstenaar-bestuurslid
te benoemen. Er waren geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld. De vergadering ging bij acclamatie akkoord.
De voorzitter richtte het woord tot
Lina Hodoroaba, die sedert 1999 deel
uitmaakte van het bestuur. Ze heeft dit
met veel toewijding en enthousiasme
gedaan. Na de geboorte van haar zonen
werden haar baan en haar werk als
kunstenaar in combinatie met het
bestuurslidmaatschap haar teveel, zodat
ze moest bedanken. Wij vinden dit
allen heel jammer. Uit erkentelijkheid
voor de manier, waarop ze aan de functie van kunstenaar-bestuurslid inhoud
heeft gegeven, overhandigde de voorzitter haar met genoegen de door Guus
Hellegers ontworpen gelegenheidspenning.
Hierna vroeg de voorzitter Arnold
Nieuwendam naar voren te komen,
daar het bestuur had besloten de penning van verdienste aan hem toe te
kennen uit erkentelijkheid voor zijn
voortdurende inspanningen om de penningkunst in Nederland te bevorderen
door medailleurs en hun werk onder de
aandacht van een breed publiek te
brengen. Daarbij dacht het bestuur met
name aan zijn vele publicaties met
documentaire waarde in de Muntkoerier,
De Beeldenaar en The Medal. Arnold
toonde zich verrast en nam de penning
in ontvangst.
Ook dit jaar werden er weer vragen
door de leden gesteld. Het bestuur
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beantwoordde de vragen en nam enkele
suggesties mee ter bespreking op de
bestuursvergadering. De voorzitter
sloot de vergadering en dankte alle
aanwezigen voor hun komst naar Scheveningen.
Na afloop van de vergadering hield
Guus Hellegers een boeiende inleiding
over het werk van Ralph Prins aan de
hand van fotowerk en van een door
Ralph opgestelde tekst. Ook konden de
leden kennis nemen van de ontwerpen,
die hadden geleid tot de totstandkoming
van de Vrede-Vrijheid penning.
Na de lunch vond de penningmarkt
plaats. Deelnemers waren: Elly Baltus,
Lina Hodoroaba, Carla Klein, Jadwiga
Pol-Tyszkewicz met werk van Magdalena Maria Lesniak, Geer Steyn, Elisabeth Varga en Linda Verkaaik. Ook
werden er verenigingspenningen door
de leden gekocht.
Hierna ging men naar Museum
Beelden aan Zee. Een fotoreportage
over deze Ledendag van Arnold Nieuwendam werd aan het archief toegevoegd.
Steun, medewerking en voorlichting
Op 29 maart 2006 heeft de Vakschool
Schoonhoven tijdens een speciale bijeenkomst voor haar eindexamenleerlingen
- dit jaar 18 leerlingen - wederom een
penningwedstrijd uitgeschreven. Het
thema was ‘conflict/oplossing’. Mirjam
Mieras vertelde over haar penningen en
over haar manier van werken. De toehoorders raakten geïnteresseerd.
Mirjam werd tevens gevraagd voor de
jurering. Zoals bekend stelt de VPK aan
de Vakschool jaarlijks uit het Buffetfonds
drie geldprijzen beschikbaar voor de
penningontwerpwedstrijd onder de
leerlingen. Op 30 mei kwam de jury
bijeen. Verheugend waren het hoge
niveau van de ontwerpen en de vele
invalshoeken op het thema. Op 15 juni
was er in het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum een feestelijke prijsuitreiking.
Na het voorlezen van het juryrapport

kregen de winnaars een oorkonde en
het door de VPK beschikbaar gestelde
prijzengeld. Greet Kemper overhandigde namens de vereniging het boek
Handzame sculptuur van Louk Tilanus.
De eerste prijs ging naar Maryvonne
Wellen, de tweede naar Emile Hoogdalem en de derde naar Demelza Koopmans. Een eervolle vermelding ging
naar Feia Baartmans. De resultaten
werden in het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum tentoongesteld.
Het secretariaat kreeg diverse vragen
binnen met betrekking tot het uitgeven
van penningen. Deze vragen werden in
het bestuur besproken en desgewenst
doorverwezen naar de juiste instanties.
Over the Edge
De tentoonstelling Over the Edge in
Museum Beelden aan Zee te Scheveningen 4 februari tot en met 14 mei 2006.
De tentoonstelling werd gefinancierd
uit de begroting, terwijl het boek bij de
tentoonstelling geheel werd gefinancierd
uit giften van sponsors. Op 4 februari
werd de tentoonstelling met de resultaten van de masterclass en de verenigingspenningen geopend. Er waren veel
belangstellenden en leden van de VPK
aanwezig. Namens het Museum sprak
directeur Jan Teeuwisse. VPK-voorzitter
Theo Bunjes reikte de deelnemers van
de masterclass de eerste exemplaren uit
van het boek Over the Edge. Niko de
Wit die met Pier van Leest het voorbereidend werk voor de masterclass verzorgde, ging inhoudelijk in op het
belang van de masterclass. De vereniging
was met name Geer Steyn en Carolien
Voigtmann erkentelijk voor het vele
werk, dat zij aan dit project hebben
besteed. De bij de tentoonstelling verschenen gelijknamige publicatie werd
aan alle leden toegezonden. De reacties
op het boek waren divers. De Vereniging
kan terugkijken op een geslaagde
tentoonstelling, die tevens een prachtige
en bijzondere afsluiting van het masterclass-project vormde.
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en FIDEM
Van 16 tot en met 18 juni hield de British Art Medal Society (BAMS) een conference in Rotterdam. Ongeveer vijftig
leden van de BAMS waren uit Engeland,
Luxemburg en Parijs naar Nederland
gekomen om aan dit weekend deel te
nemen. Ook leden van de VPK namen
deel. We kunnen terugkijken op een
heel mooi weekend vol boeiende lezingen over penningkunst en met een
goed ontvangen afsluitende workshop
onder leiding van Elly Baltus, samen
met de leden van onze zustervereniging
in Engeland. Een verslag door Marcy
Leavitt Bourne verscheen in The Medal,
autumn 2006. Arnold Nieuwendam deed
verslag in de Muntkoerier 2006-12.
De VPK is lid van de Fédération
Internationale de la Médaille (FIDEM).
Twee maal per jaar ontvangt de VPK het
blad The Medal.
BAMS

Jubileumboek 2000
Het jubileumboek Handzame sculptuur
van Louk Tilanus werd via de boekhandel en het secretariaat verkocht.
Penninguitgifte
De jaarpenning 2005 Greet Kemper-Koel,
25 jaar secretaris VPK, ontworpen door
Jos Reniers werd eind april aan de
leden gezonden. De jaarpenning 2006
Vrede-Vrijheid door Ralph Prins werd in
mei gezonden aan de leden die de contributie 2006 hadden betaald. De inschrijfpenning 2006 Trojka ontworpen
door Carla Klein werd in september
gezonden aan de leden die ingeschreven
hadden. De oplage bedroeg 100 exemplaren. Eerder dit jaar werd bekend dat
aan Carla voor deze penning de hoofdprijs was toegekend tijdens de IV International Biennal of Contemporary
Medals in het Portugese Seixal. Het
bestuur is geconfronteerd met klachten
van een aantal leden over de penninguitgiften in het jaar 2006.
In april 2006 heeft het bestuur het
besluit genomen om Da van Daalen en

Vincent van Ginneke uit te nodigen om
resp. de jaar- en inschrijfpenning 2007
te ontwerpen. Daarnaast is in 2006 een
nieuwe welkomstpenning Welkom heten,
welkom weten, ontworpen door Guus
Hellegers, uitgebracht. Zoals bekend
werd deze penning zonder honorarium
door de kunstenaar ontworpen.
De Beeldenaar
De Beeldenaar, tweemaandelijks
tijdschrift voor numismatiek en
penningkunst in Nederland en België,
dat wordt uitgegeven samen met het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde. De uitgave wordt verzorgd door Stichting De
Beeldenaar. Janjaap Luijt is hoofd- en
eindredacteur. De vereniging werd in
2006 in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd door Theo Bunjes en Wouter
van Aken (tevens penningmeester van
de stichting).
Internet
De interwebsite van de vereniging
(www.penningkunst.nl) genoot belangstelling uit binnen-en buitenland.
Archief en bibliotheek
Maja Houtman was ook in 2006 actief
met het archief van de vereniging
bezig. In de verenigingsbibliotheek zijn
twee exemplaren van Over the Edge
opgenomen en het boek AKKU 2002
Actuele Kunst 2002: De hedendaagse professionele kunstenaars in Nederland aangekocht. Geschonken zijn: Museum Beelden aan Zee te Scheveningen:
monografieën van het Sculptuur Instituut:
V.P.S. Esser (tweede deel van de reeks)
en Penningen en Penningkunst: Artikelen
2005 van Arnold Nieuwendam
Penningbestellingen
Annemarie Slager-Dijkstra verzorgde
122 bestellingen van verenigingspenningen aan de leden. Tevens werden vier
boeken Handzame Sculptuur verkocht
en één DVD Over the Edge.
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Nieuws, aankondigingen en
tentoonstellingen
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Jaarpenning 2007 - Da van Daalen
De jaarpenning 2007 Nescio door Da
van Dalen wordt momenteel vervaardigd
en zal naar verwachting in het najaar
aan de leden worden toegezonden.
Inschrijfpenning 2007 - Vincent van
Ginneke
De periode waarin de inschrijfpenning
MeetMe door Vincent van Ginneke kan
worden besteld is verlengd tot 15 augustus 2007, daarna kan deze penning niet
meer besteld worden.
Ledendag 2007
De ledendag heeft 12 mei plaatsgevonden in de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag. Een resumé kunt u in Beeldenaar 2007-5 tegemoet zien.
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Numismatische kringen
Een numismatische kring is een regionale vereniging waar mensen die geïnteresseerd zijn in kennis van munten,
penningen of bankbiljetten elkaar treffen. Een lijst met adressen en
bijeenkomsten is te vinden op
www.munt-penningkunde.nl.
TENTOONSTELLINGEN
Brood en Haring
Lex en Ria Daniels, eigenaren van de
Amsterdamse Reflex Modern Art Gallery, verstrekten 248 (inter)nationaal
befaamde kunstenaars de opdracht om
van een stapel bankbiljetten een kunstwerk te maken, niet groter dan een A4.
Het resultaat werd een vrolijke, inspire-

rende verzameling van 348 kunstwerken.
Deze unieke collectie kunstwerken is te
bewonderen in het Geldmuseum te
Utrecht. Bij de tentoonstelling verscheen
een catalogus.
Tot en met 16 september 2007, di.-vr. 10-17,
za.-zo. 12-17. Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl.

Topstukken
In vitrines verspreid over het Geldmuseum worden topstukken uit de verschillende collectieonderdelen tentoongesteld. Te zien zijn onder andere de
Grote Camee die Willem I in 1823
voor ƒ 50.000 aankocht en een deel van
de schat van het in 1740 vergane schip
Rooswijk. Dit VOC-wrak werd in 2005
gevonden voor de Engelse kust en had
als lading tienduizenden munten en zilveren baren.
Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl.
Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
J.E.L. Pelsdonk
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Secretariaat (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen en opzeggingen):
M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. (0183) 307236, fax (0183) 307356
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
A.M.W. Slager-Dijkstra
Galderie 1
4116 DS Buren
tel. (0344) 601653
slager@uwnet.nl
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Aanwinsten Paleis Het Loo
Om de vriendschappelijke relaties tussen Nederland en Australië te benadrukken, heeft de Gouverneur-Generaal van Australië ingestemd een
zeldzaam ensemble van originele
versierselen van alle klassen van de
‘Order of Australia’ te schenken aan
Paleis Het Loo. Daarnaast verwierf het
museum de unieke gouden zeventiende-eeuwse penning die op de
omslag van De Beeldenaar 2006-2 stond
afgebeeld. De Australische orde en de
gouden penning worden tijdelijk
tentoongesteld in de Aanwinstenkamer
van het museum.
Di.-zo. 13-17 uur. Paleis Het Loo Nationaal
Museum, Koninklijk Park 1, Apeldoorn.
www.paleishetloo.nl.

Pier Pander
Veel Nederlanders kennen het bekendste werk van de beeldhouwer Pier Pander: het portret van de jonge Wilhelmina
op de Nederlandse munten. Begin juni
start in Leeuwarden de Pier Pander
Manifestatie: Een grote overzichtstentoonstelling in het Fries Museum, de
(her)opening van het Pier Pander
Museum en van de Pier Pander Tempel
in Leeuwarden, een biografie en een
televisiedocumentaire zetten de beeldhouwer in de schijnwerpers.
Tot en met 6 januari 2008, di.-zo. 11-17. Fries
Museum, Turfmarkt 11 Leeuwarden.
www.friesmuseum.nl

Lustrumtentoonstelling
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van zowel de Rheinische Münzfreunde
als de Kölner Münzfreunde heeft de
Kreissparkasse in Keulen een tentoonstelling ingericht die aandacht besteedt
aan het verzamelen van munten en de
numismatiek in de breedste zin van het
woord. Zoals gebruikelijk is bij de tentoonstelling een brochure uitgegeven,
die via internet is te downloaden.
Tot en met 29 september 2007, ma.-vr. 9-18:30,
za. 10-14. Kreissparkasse Köln am Neumarkt,
Keulen. www.geldgeschichte.de

Negen penningmakers
Galerie Kunstzaal van Heijningen in
Den Haag biedt tot 15 juli onderdak
aan een grote tentoonstelling van penningen en plaquettes van negen beeldhouwers. Circa 80 penningen tonen
alle aspecten van het leven: geboorte en
dood, liefde en huwelijk, mythen en de
grote verhalen uit de geschiedenis.
Tot en met 15 juli, wo.-zo. 12-17.30 uur. Kunstzaal van Heijningen, noordeinde 152 A, Den
Haag. www.kunstzaalvanheijningen.nl

ANDER NIEUWS
E-paper op Moneta
E-paper is een nieuw onderdeel op de
website Moneta, dat plaats biedt voor
wetenschappelijke verhandelingen en
numismatische documentatie die niet
op papier verschijnen. De website zal
maandelijks worden ververst. De URL
luidt www.cultura-net.com/moneta.
Vicenza Numismatica
Vicenza Numismatica is the most important European event for numismatic enthusiasts and collectors whose peculiarity
is to conjugate with large happening,
the trade aspect with the cultural one.
It is an occasion provided to meet the
needs of scholars, dealers and collectors
who love to reconstruct history through
coins and medals. Alongside the exhibition-marketing section, this salon offers
prestigious events and parallel exhibitions of great value which have found
favour with the experts and enthusiasts.
Vicenza Fair - October 19th-21th, 2007
www.vicenzanumismatica.it

De penning als geschenk of beloning
De wetenschappelijke prijsvraag van Teylers Tweede Genootschap over een
numismatisch onderwerp (een studie
naar de penning als geschenk of beloning) sluit 31 december 2007. Een
nadere omschrijving van het onderwerp
en de voorwaarden voor mededinging
zijn te verkrijgen bij de secretaris: A.Pol,
Geldmuseum, Postbus 2407, 3500 GK
Utrecht. a.pol@geldmuseum.nl.
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Frans Bekersstraat 1a, 5504 JA Veldhoven
Tel. 040 - 2123455 – Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

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

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

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

JANJAAP LUIJT

Het is wit met groen, het geeft af als je
erover wrijft en het wordt op meer
plaatsen geaccepteerd dan Visa en
MasterCard tezamen. Ik heb het over
het Amerikaanse one dollar- biljet met
het portret van Washington. Hoewel
de Amerikaanse overheid al enkele
malen heeft geprobeerd het biljet te
vervangen door een munt, is het nog
steeds ’s werelds meest gebruikte
betaalmiddel.
Een serieuze poging om het biljet te
vervangen door een dollar-munt ondernam de ‘Treasury Secretary’ in 2000.
Met groots opgezette reclamecampagnes in het openbaar vervoer en in de
krant werd in dat jaar het publiek rijp
gemaakt voor de ‘new golden dollar’.
Een munt die iedereen zou willen gebruiken en die gebruikt kon worden in
postzegelautomaten en kaartautomaten
in het openbaar vervoer. De introductie
verliep niet voorspoedig en lange tijd
waren de genoemde machines de enige
die de munten accepteerden. Caissières
en lokettisten die de munt ontvingen,
hielden ze meteen apart. Niet om ze te
bewaren als verzamelobject, maar om

ze zo snel mogelijk weer naar de bank
terug te brengen.
Dit jaar brengt de US Mint opnieuw
een dollarmunt in omloop. Of liever
gezegd vier verschillende. De nieuwe
dollar verschijnt weliswaar in circulatiekwaliteit, maar de voornaamste doelgroep voor de munt bestaat waarschijnlijk weer uit verzamelaars. Ook ditmaal
lijken de Amerikanen nog niet klaar te
zijn voor een grote wisseltruc. De openingszin van het promotiemateriaal
luidt immers niet voor niets: ‘There are
no plans to phase out or eliminate the
dollar bill.’
Dat er nog een lange weg te bewandelen is, bleek toen ik in Washington
DC met dollar-munten een metrokaartje
uit de automaat wilde kopen. Een
behulpzame perronopzichtster merkte
dat deze toerist op het punt stond het
apparaat te voeden met de nieuwe
munt. Verschrikt kwam ze op mij toegesneld en riep: ‘You’re not gonna jam
my machine!’ Voor de blinkende munt
kreeg ik een smoezelig briefje, dat het
apparaat vervolgens zonder meer
accepteerde.

Bij de voorplaat
Da van Daalen, Nescio (jaarpenning 2007), brons,
Ø 75 mm, 2007.
Binnenkort ontvangen de leden van de VPK de
jaarpenning 2007, die dit jaar gewijd is aan de
schrijver Nescio (pseudoniem van J.H.F.
Grönloh (1882-1961)).
In dit nummer van De Beeldenaar vertelt de
penningmaakster wat haar tot dit ontwerp
bracht.
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‘Nescio’
De jaarpenning 2007
Nescio en Multatuli staan als enige
vooroorlogse schrijvers in de lijst van
‘De tien populairste Nederlandstalige
boeken aller tijden’ die NRC-Handelsblad
dit jaar samenstelde. Multatuli op de
derde plaats, Nescio op de achtste.
Nescio is het pseudoniem voor de
schrijver J.H.F. Grönloh (1882-1961).
De vertaling van het Latijnse woord
Nescio is zoiets als ‘ik weet het niet’.
Nescio mag op verschillende manieren
worden uitgesproken, zoals Neskio,
Neesio, Neessio, Ne-sio, of zoals
Grönloh zelf zei Nessio.
Nescio heeft tijdens zijn leven weinig
gepubliceerd, maar zoals Remco Campert het in een interview zei: ‘Nescio is
de grote schrijver van een klein oeuvre.
(-)… van wat er van het werk van een
groot schrijver zou over blijven als de
tijd zijn selecterende plicht gedaan
heeft.’
Grönloh heeft, op een korte periode
na altijd in Amsterdam gewoond. Deze
stad en het landschap in de omgeving
spelen in zijn leven en werk een belangrijke rol. Hij groeit op in AmsterdamOost, na zijn examen van de Handelsschool neemt hij een baan op kantoor

aan. Bij de gemengde zangvereniging
Sweelinck ontmoet hij de vrienden die
een hoofdrol zullen spelen in zijn latere
verhalen. Met hen deelt hij zijn liefde
voor het landschap en zijn afkeer van
de maatschappij met kantoren en bazen.
Helaas is Grönloh genoodzaakt zijn rol
in de maatschappij te spelen. Hij schopt
het zelfs tot directeur van de Holland
Bombay Trading Company. Hij trouwt
met de handwerkonderwijzeres Aagje
Tiket, uit welk huwelijk vier dochters
worden geboren.
Ondertussen schrijft hij zijn verhalen.
In 1918, lukt het hem de verhalen De
Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje in één
bundel gepubliceerd te krijgen, maar
de verkoop van de 500 exemplaren verloopt niet succesvol. Zijn tijdgenoten
hebben geen begrip voor de jongens in
hun dagen der dwaasheid, die verlangden om IETS te doen, maar eigenlijk
nooit wisten wat dat IETS was. De verhalen die schijnbaar nergens over gaan,
maar de hele wereld omvatten, vol relativerende spot en in een eigenzinnige
fonetische schrijfstijl worden niet ontvangen zoals Nescio gehoopt had. Na
zijn pensionering krijgt hij meer tijd

DA VAN DAALEN

Huidekoperpenning,
2005, brons ( 2/3 ware
grootte)
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Nescio zonder hoed,
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1983
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voor zijn geliefde tochten. De notities
van zijn wandelingen, met prachtige
beschrijvingen van het landschap, worden jaren later opgenomen in Natuurdagboek (1996). Pas in de laatste jaren
van zijn leven ontvangt Nescio waardering voor zijn oeuvre van collega-schrijvers. Zij brengen het werk onder de
aandacht van het publiek. Sinds zijn
overlijden in 1961 gaat er geen jaar
voorbij of er verschijnt een herdruk of
een studie over het werk. Nescio heeft
echter de grote belangstelling niet
mogen beleven.
Amsterdammer
In Amsterdam en omgeving is Nescio
alom aanwezig. Vorig jaar werd de
Nesciobrug, een wandel- en fietsbrug
van de Diemerzeedijk naar de stad,
geopend. In het Oosterpark staat een
beeld van Hans Bayens met, naar mijn
idee, iets te dandyachtige jongens, op
de sokkel de eerste zin uit Titaantjes:
‘Jongens waren we - maar aardige jongens.’ Een pand in de Sarphatistraat
krijgt op initiatief van de bewoners de
naam van de schrijver. Zelf woon ik in
dat pand en Yolande Boermans, die een
vilten omslag voor de penning heeft
ontworpen, was mijn buurvrouw. In
1992 hebben we samen met een aantal
buren een doek met daarop twee woorden uit de beginzin van De Uitvreter
langs de gevel gehangen. ‘Behalve den
man, die de Sarphatistraat de mooiste
plek van Europa vond, heb ik nooit een
wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter.’
Als bewoonster van het Nescio-pand
in Amsterdam-Centrum/Oost kan ik
niet om Nescio heen. Maar ik was al
fan vanaf het moment dat ik op dertienjarige leeftijd het werk van Nescio in
de Openbare Bibliotheek ontdekte. En
de liefde voor het Nederlandse landschap deel ik met Nescio. Ik ben een
steen-beeldhouwer, ik hak landschappen
uit steen. Aanvankelijk Mediterrane
landschappen, maar de laatste jaren
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Nederlandse landschappen met titels
als Amsterdam, Ringvaart, Walkant en
Fabriek.
Hoewel liefhebber van penningkunst
heb ik mij zelden op dat gebied gewaagd. Het bleef bij aanzetten voor een
penning met een portretje van een
vriendin of vriend. Geïnspireerd door
een tekst van Lao Tse maakte ik een
‘afscheidspenning’ in de vorm van een
positieve en negatieve handafdruk in
een mal, gegoten in porcelino gietmassa. De laatste zin van de tekst staat
in spiegelbeeld, op de buitenkant
‘Daarom: het zijn heeft zijn voordeel,
maar van het niet-zijn komt het nut.’
De Huidekoperpenning, in opdracht
van de Frederik Ruysch Stichting, is
een prijspenning voor een vroedvrouw
die zich onderscheiden heeft op wetenschappelijk gebied. Eefke Cornelisse
(van onder andere de VPK-penning Concertgebouw) kon door ernstige gezondheidsproblemen de opdracht niet aannemen en had mij gevraagd deze van haar
over te nemen. De opdrachtgevers wilden graag op één zijde een afbeelding
van een placenta en op de andere een
afbeelding met als onderwerp de
anatoom patholoog Frederik Ruysch.
Bij voorkeur geen portret. Ik heb gekozen voor een plastische penning, waar
aan ‘prijszijde’ een navelstreng als

Suan, 1990, terracotta

frivool element de placenta omlijst.
Een door Frederik Ruysch gemaakt
preparaat van een kinderhoofdje, lieflijk
gedrapeerd door een stukje kant
spiegelt de compositie van de andere
zijde.
VPK-jaarpenning

2007
Mijn bijzondere verbondenheid met het
werk en leven van Nescio was bij het
bestuur van de VPK niet bekend toen zij
uit drie onderwerpvoorstellen Nescio
kozen. Mij is gevraagd een traditionele
penning te maken. Traditioneel in de
zin van een portret in een rondje, met
tekst. Die uitdaging ben ik aangegaan.
Niets moeilijker om binnen die traditie
een eigenheid te vinden, zodat het geen
herhaling of een nabootsing van het al

Afscheidspenning,
gegoten porcelino
(diameter 10 cm.)
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Tirade mei/juni 1982

bestaande zou worden. Dat ik een
citaat uit zijn werk wilde gebruiken was
me meteen duidelijk; bij een schrijver
hoort tekst. Lang heb ik gezocht naar
een citaat dat zijn melancholie en zijn
liefde voor het landschap en Amsterdam weer zou kunnen geven.

In het boek Boven het dal en Andere
verhalen (1961), in de novelle De Profundis, hoofdstuk ‘13 oktober 1918’ heb ik
het citaat gevonden dat de elementen:
Amsterdam, landschap, de ‘kijker’ en
melancholie in zich heeft: ‘’t IJ lag zoo
stil, zoo blauwgrijs en dacht met enkele
lange rimpels stil na over het jaar dat ten
einde ging.’ Dit citaat heb ik in een suggestie van rimpels in het water op één
zijde gegraveerd.
De foto van de jongeman die iets
uitdagend van onder zijn hoed kijkt is
hét beeld dat veel lezers van Nescio
hebben, maar volgens mij zegt het niet
zoveel over de man zelf, meer over een
korte, gelukkige periode in zijn leven.
Er zijn veel foto’s van Nescio zonder
hoed, die laten een sombere, melancholieke man zien. ‘Melancholie, landschap,
ruimte en kijken’ zijn de woorden die
voor mij de essentie van het werk van
Nescio weergeven. Dat wilde ik graag
in het portret tot uitdrukking laten
komen: Nescio kijkend, in een ruim
landschap.
Of het een penning geworden is, laat
ik aan u over. Ik heb er in ieder geval
met wanhoop en plezier aan gewerkt en
vooral weer genoten van het werk van
Nescio.

Nescio, 2007
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Thema ‘licht/donker’
Penningproject Schoonhoven 2007
Geïnspireerd door een inleiding over
penningkunst en aangemoedigd door
prijzengeld uit het Buffetfonds van de
Vereniging voor Penningkunst (VPK),
bogen de leerlingen uit het laatste studiejaar van de Vakschool Schoonhoven
zich over penningen.
Het thema ‘licht/donker’ van het penningproject 2007 werd in twaalf weken
uitgewerkt en aan de jury voorgelegd op
10 april. Zeventien penningen werden
beoordeeld door Louis Hankart, Paul
Schouten, Stefan Meijles, Ger Boonstra
en Mirjam Mieras.
Een lampje, als boodschap, vormgegeven in een metafoor, als songtekst of
geschreven in braille: de één werkte het
thema oogstrelend uit, de ander ontwierp een kloeke penning. Waar thema
en penning een geheel vormden was de
jury verheugd. Er waren vijf penningen
die de jury uitkoos, en die beoordeeld
werden in een tweede ronde: ‘Het is
weer een mooi penningjaar!’
De prijsuitreiking vond plaats op
24 april in het Nederlands Goud-, Zilveren Klokkenmuseum te Schoonhoven.
Marianka Willems en Wanda de Groot
vielen weliswaar niet in de prijzen,
maar ontvingen wel een eervolle vermelding voor hun inzending.

de holle ruimte kan branden zelfs door
de verpakking heen schijnt, is een verrassend detail.

MIRJAM MIERAS

Tweede prijs
De tweede prijs was voor Regina Goudriaan. Zij ontwierp een penning met
opengewerkte laagjes en stukjes die
samen vertellen over de Verlichting.
Jaartallen, namen en zienswijzen worden genoemd in zilver met purperhart.
De jury waardeert de originele invulling
van het thema en de nauwgezette
uitvoering van de penning en het etui.
Eerste prijs
De eerste prijs voor het Penningproject
2007 werd toegekend aan Marian Rutgers. Geluk ligt in het licht besloten
voor wie er oog voor heeft. Water en
zonlicht is voldoende om met deze
penning het kleurenspectrum te voorschijn te toveren. Marian Rutgers ontwierp een zilveren penning als drager
van water waarin zonlicht te voorschijn
kaatst. De keerzijde geeft de duisternis
prijs in een kleine donkere cirkel. De
jury is verrukt over de eenvoud van het

Derde prijs
De derde prijs werd toegekend aan Janneke Smets Het ontwerp lijkt buitenaards. Vreemd en aantrekkelijk ligt het
in zijn bizarre verpakking van silicone.
Het stinkt! Toch voelt de jury gretigheid opkomen om de penning nader te
bekijken. De vormgeving wees de weg
en bracht de mogelijkheden aan het
licht die verstopt zitten in het ontwerp.
Dat het gekleurde licht dat binnen in
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werk. Niet alleen de penning wordt
geprezen maar ook het houten podium
en de verpakking met daarop het intrigerende woord ‘gelukszoeker’, zich
herhalend tot de cirkel sluit.

Alle penningontwerpen zijn tot eind december te
zien in het Nederlands Goud-, Zilver en
Klokkenmuseum, Kazerneplein 4, Schoonhoven.
Mirjam Mieras ontwerpt penningen en heeft als
kunstenaarslid zitting in het bestuur van de VPK.

Het paleis-raadhuis in Tilburg
KAREL SOUDIJN

In De Beeldenaar 2007-4 publiceerde Lucie Nijland een analyse van een
penning die Niko de Wit ontwierp in opdracht van de gemeente Tilburg: de
Paleispenning. Nijland: ‘De benaming heeft de penning te danken aan het Tilburgse raadhuis, een gebouw uit omstreeks 1850 dat grotendeels geïnspireerd
is op een bouwwerk uit de zeventiende eeuw. Het nieuwe ‘kasteeltje’ werd
bekend als het paleisje van Koning Willem II. De koning gebruikte het als zijn
buitenverblijf.’ Deze passage bevat fouten. Koning Willem II stierf op 17
maart 1849. Het paleis is gebouwd in 1847-1849, maar kwam pas na zijn dood
gereed. Willem II woonde er nooit.
Was het geïnspireerd op een bouwwerk uit de zeventiende eeuw? Volgens
het Kunstreisboek voor Nederland (7e druk, 1977) is het ‘gebouwd in romantische trant naar het voorbeeld van de Engelse neo-gotiek (...).’ Het gaat hier
dus om een negentiende-eeuwse interpretatie van de middeleeuwen. Dat ‘middeleeuwse’ laat Niko de Wit tot uitdrukking komen door de transen op het
paleis een sterk accent te geven. Dat geeft aan de penning een romantisch
tintje. Tegelijkertijd is de uitvoering modernistisch. De kunstenaar is er in
geslaagd om twee stromingen te combineren die meestal als onverenigbaar
worden gezien. De Paleispenning is een schitterend voorbeeld van romantischmodernisme.
(advertentie)
GROOT

ASSORTIMENT:

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

LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

☞ Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR
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Gedenkpenningen in de collectie
Stichting Kneppelhout
De in 1996 opgerichte Stichting Kneppelhout heeft als doelstelling ondermeer het bijeenbrengen en -houden
van zaken met betrekking tot de familie
Kneppelhout en aanverwante families.
Deze doelstelling tracht de stichting te
bereiken door het in eigendom, bruikleen of anderszins verwerven van archiefstukken, prenten en nadere zaken die
van belang worden geacht voor de kennis en geschiedenis van de familie. Tot
de ‘nadere zaken’ behoren ook penningen waaraan de naam Kneppelhout is
verbonden. Ofwel door de naam op de
penning, ofwel dat de penning is geslagen voor een gebeurtenis waar een lid
van de familie nauw aan verbonden is.
De stichting bezit reeds een aantal
penningen en is naarstig op zoek naar
twee andere.
De penningen die de stichting reeds
bezit zijn de volgende:
1786 ‘zilveren eerepenning van het
Haagsch Genootschap tot
Verdediging van den Christelijken Godsdienst’ vereerd aan
Johannes Kneppelhout, ’Societatis Rectorius Ad Scriptio’, geslagen door J.G.Holtzheij. Ds.
Johannes Kneppelhout (17451803), was medeoprichter van
het Haagse genootschap.
1840 zilveren studentenmaskeradepenning (Leiden) op naam van
K.J.F.C. Kneppelhout. In dat jaar
was K.J.F.C. Kneppelhout (18181885) student aan de juridische
faculteit te Leiden.
1856 bronzen erepenning voor Petrus
de Raadt, stichter van de school
van Noortheij bij het 35-jarig
bestaan met randinscriptie:

K.J.F.C. Kneppelhout, geslagen
door Van der Kellen. K.J.F.C.
Kneppelhout (1881-1885),
bezocht de exclusieve opleiding
op Noortheij, een internaat
onder Voorschoten.
1862 bronzen penning ter gelegenheid
van de onthulling van het standbeeld van Ary Scheffer te Dordrecht, geslagen door Mezzara
en Van der Kellen. De schrijver
Johannes Kneppelhout (18141885) - bekend als schrijver
onder pseudoniem Klikspaan van
onder andere Studenten-Typen heeft zich sterk ingezet voor dit
standbeeld. In zijn verzameld
werk Geschriften, deel XI is opgenomen een artikel ter opwekking
voor ondersteuning voor dit
standbeeld. Bij de onthulling op
8 mei 1862 was hij ook één der
aanwezigen. De aanschaf van
deze penning is van zeer recente
datum, door een toeval ontdekt.
1869 zilveren erepenning aan Johannes
Kneppelhout, stichter van het
gebouw gewijd aan het Schoone
en Goede te Oosterbeek uitgereikt door de zangvereeniging
Oosterbeek’s Mannenkoor,
21 December 1869. Joh. Kneppelhout (1814-1885) woonachtig in
Oosterbeek op het huis De
Hemelsche Berg heeft tijdens zijn
leven als een mecenas jonge kunstenaars geprotegeerd. Voor de
onder zijn hoede staande jonge
violist Jan de Graan liet hij dit
gebouw, bekend als de Concertzaal, bouwen. Hier kon hij oefenen en spelen. Door het overlijden van Jan de Graan in 1874 op
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jeugdige leeftijd heeft hij
nimmer hier kunnen spelen.
Zoekactie
In particulier bezit moeten zich nog twee
penningen bevinden met de naamsvermelding van J. Kneppelhout waarvoor
de Stichting Kneppelhout grote belangstelling heeft. De eerste betreft:
1835 slagpenning ter gelegenheid van
de in Leiden gehouden studentenmaskerade, voorstellende
‘Den Intogt van Ferdinand en
Isabella in Granada op den
6 January 1492’ op naam van
J. Kneppelhout.
Aan deze maskerade heeft de bekende
schrijver Nicolaas Beets (Camera
Obscura onder pseudoniem Hildebrand)
een gedicht in 96 stanza’s elk van acht
regels geschreven, waarin hij de optocht
beschreef. Hierin bejubelde hij in
stanza 52 Kneppelhout voorstellende
de Venetiaanse gezant met de woorden:
‘… Zij wandelden te voet; — Venetiaan!
Gy waart het rijkst en ’t prachtigst
aangedaan.’
De Stichting Kneppelhout heeft de
litho van deze maskerade in de vorm
van een leporello kunnen aankopen. In
de Leidse Reeks is in 1985 het werk
‘De Leidse maskerade van 1835’ verschenen, ook in bezit van de stichting.
De tweede penning met naamsvermelding van J. Kneppelhout betreft:
1856 bronzen penning, bronzen erepenning voor Petrus de Raadt,
stichter van de school van
Noortheij bij het 35-jarig
bestaan met randinscriptie:
J. Kneppelhout.
Tijdens zijn verblijf op Noortheij
(1825-1831) ontving Kneppelhout van
De Raadt de vorming die hij in zijn
leven tot uiting heeft gebracht en waarvan vele van zijn uitgaven uitdrukking
gaven. In twee kleine uitgegeven werken sprak Kneppelhout zijn liefde uit
voor de opvoeding zoals hij die op

Noortheij had genoten. Ook de daar
ondervonden vriendschap was voor
hem onvergetelijk.
Het zijn twee penningen met een
band met familiegeschiedenis die zonder twijfel tot de inventaris van de
Stichting Kneppelhout zouden moeten
behoren. De stichting doet daarom op
de huidige eigenaren een beroep om
schenking, bruikleen of verkoop aan de
stichting te overwegen.
Andere penningen
Naast deze twee bekende penningen
kunnen er nog andere penningen vervaardigd zijn die betrekking hebben op
de familie Kneppelhout, maar waarvan
niet zeker is of die bestaan. Mocht dit
het geval zijn, dan verneemt de
stichting dat graag. Het betreft:
- Vroedschapspenningen van de stad
Schiedam uit de zestiende en zeventiende eeuw, aangezien gedurende
enkele decennia leden van de familie
Kneppelhout zitting hadden in de
vroedschap.
- Andere penningen met betrekking
tot Schiedam uit genoemde periode,
zoals herdenkingspenningen aan de
levendige moutindustrie. Naast de
bestuurlijke activiteiten in Schiedam
waren verschillende leden van de
familie namelijk betrokken als brander in de moutindustrie.
- Herinneringspenning aan de torpedering van de onder neutrale vlag
varende ms. Tubantia door een
Duitse onderzeeboot in de nacht van
15 op 16 maart 1916. Dit feit heeft
destijds veel consternatie in binnenen buitenland veroorzaakt. J. Kneppelhout (1890-1976) behoorde tot de
passagiers van dit schip op weg naar
Buenos Aires. Alle passagiers en
bemanningsleden konden worden
gered. Na heftige ontkenning door
de Duitse autoriteiten van enige
betrokkenheid kon na het vinden van
een bewijsstuk (deel torpedo) aan een
ontkenning niet worden ontkomen.
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- Herinneringspenningen aan de
Tweede Wereldoorlog met onderwerpen zoals het ‘Oranjehotel’ of
gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel.
J. Kneppelhout (1890-1976) was ten
tijde van de inval van de Duitsers in
mei 1940 burgemeester van Winterswijk en werd in april 1941 gearresteerd, ontslagen als burgemeester en
voor enkele maanden gevangengezet
in het ‘Oranjehotel’ (de gevangenis

in Scheveningen). Op 4 mei 1942
werd hij wederom gearresteerd en als
gijzelaar gevangengezet in SintMichielsgestel.
Indien dergelijke penningen bestaan
dan heeft de Stichting Kneppelhout
hier in principe belangstelling voor.
Kees Kneppelhout is voorzitter van de Stichting
Kneppelhout. De stichting is te bereiken via Edo
Bergsmastraat 9, 7009 BK Doetinchem.

(advertentie)
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150 jaar Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde
Een slagpenning door Guus Hellegers
HENK
WALVOORT

Guus Hellegers, 150
jaar Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, 2007,
brons ( 2/3 ware grootte)

Eind 1856 kwam in het etablissement
Odéon aan het Singel in Amsterdam
een groep medici bijeen. Zij waren
afgevaardigd door diverse Nederlandse
geneeskundige tijdschriften, die alle een
noodlijdend bestaan hadden. Vijf van
deze tijdschriften besloten samen te
gaan in een nieuw tijdschrift, dat de
naam Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde kreeg. In januari 1857 verscheen
het eerste nummer. Het tijdschrift
voorziet nog steeds als onafhankelijk
weekblad in het Nederlands de medici
van wetenschappelijke informatie. Het
heeft een oplaag van 28.000.
Ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan liet de Vereniging Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde door
Guus Hellegers (1937) een penning
ontwerpen. De voorzijde van de
penning is licht gebold en suggereert
daardoor een vergrootglas waarmee de
tekst ‘Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde’ wordt bekeken. Boven
staat ‘1857’ en onder ‘2006’. Het
vergrootglas symboliseert wetenschappelijke nieuwsgierigheid en een kritische blik. Het door een vergrootglas
verkregen beeld is echter niet compleet
en ook enigszins vertekend - dat gebeurt
in de wetenschap wel vaker.

Op de keerzijde staat een gedeelte
van de boekenkast op de werkkamer
van de hoofdredacteur van het tijdschrift,
met daarin alle ingebonden jaargangen.
Het klassieke symbool van de klinische
geneeskunde, de esculaapslang met staf,
waart rond in de jaargangen. Soms is
hij goed te zien, soms minder goed: dat
verbeeldt dat geneeskunde niet altijd
gemakkelijk in woorden is uit te drukken en, omgekeerd, dat op papier vastgelegde kennis niet gemakkelijk te vertalen is naar de dagelijkse klinische
praktijk. Dat wordt versterkt door de
diagonale positie van de staf: een optische dissonant in het strakke, deftige
patroon van de boekenkast. De slang
van de esculaap is hier bovendien voorgesteld als ‘ouroboros’: hij neemt de
eigen staart in de bek, zinnebeeld van
de eeuwigheid. Daarmee wordt aangegeven dat de vereniging vast van plan is
om ook in de toekomst de Nederlandse
artsen te blijven voorzien van onafhankelijke medische kennis en informatie.
Alle jaargangen zijn ook digitaal ontsloten en op internet te raadplegen
(www.ntvg.nl).
In de onderste boekenplank zijn de
initialen van de kunstenaar gegraveerd
en het jaar waarin de penning werd
ontworpen (‘GH 2005’).
De penning, met een oplage van 360
stuks, is tijdens de feestelijkheden
rondom het jubileum uitgereikt aan de
leden van de vereniging en aan de personeelsleden van het redactiekantoor.
Henk Walvoort is wetenschappelijk eindredacteur
van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en
beheerder van de medische penningenverzameling van de Vereniging Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde.
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Penningmelange
Tussen muntmelange en penningnieuws
De Beeldenaar kent voor de kleinere
‘muntzaken’ de rubriek Muntmelange en
voor penningen Penningnieuws. Mij is
echter nooit een rubriek Penningmelange
opgevallen. Toch wil ik hieronder een
onderwerp behandelen dat zijdelings
aan penningen is verwant. Het gaat
met name over de beschrijving van een
koperen zeventiende-eeuws tabaksdoosje.
Vanaf ongeveer 1620 begint tabak
roken een gebruik te worden in de
Westerse maatschappij. Virginia (in de
huidige Verenigde Staten) exporteert
dan al ongeveer 50.000 kilo per jaar
naar Europa. Het genot van de tabak
werd bij ons gevonden door het te
roken in het bekende pijpaarden pijpje.
In het begin met een relatief dikke steel
maar met een heel klein kopje.

In de zeventiende eeuw waren ‘geelgieters’ actief, waarvan de productie
voor het merendeel bestond uit kandelaars, vijzels en kookpotten. Hier wil ik
aandacht schenken aan een onbekende
geelgieter die een tabaksdoosje vervaardigde en daarbij teruggreep op
bestaande penningen van grote medailleurs. Hij moet actief zijn geweest in
het midden van de zeventiende eeuw
en vervaardigde het hier getoonde messing tabaksdoosje, een voor die tijd niet
ongebruikelijk model. De lengte is
8 cm. Het heeft een klepdeksel met een
scharnierhaakje (al eens een keer
verplaatst) en op alle 18 vlakken een
gravering, zoals van een pijprokende
man en vrouw, een jakobsstaf (de voorganger van de sextant) om de zon te
schieten, een beker en een kan. Verder

KEES VAN DER
POLS

Tabaksdoosje, messing,
17de eeuw
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G. van Bylaer, Inname
van Grave door
Maurits, 1602

Van den Abeele, Prins
Willem III, 1654

de letters G I V L (de eerste eigenaar?)
en een verwijzing naar prins Willem III.
De graveringen duiden op een Oranjegezinde varensgezel als verwachte koper.
Als het deksel is geopend zien we in
het inwendige een dikke korte pen.

Daarin was voorzien om de tabak in
het pijpje goed vast te proppen, terwijl
geen tabak verloren kon gaan.
Tot zover een doosje dat op zichzelf
geen bespreking in De Beeldenaar
verdient. Echter deksel en bodem zijn
bijzonder. Hier heeft de geelgieter een
messing plaat gegoten nadat hij eerst in
het vormzand de afdruk van twee penningen heeft gemaakt. Voor de bodem
van het doosje de keerzijde van de penning door G. van Bylaer op de inname
van Grave door Maurits, 1602 (vLI
569/553.2). Het hier afgebeelde zilveren exemplaar heeft een contemporaine
rand en een afgebroken oog. Het oog
is er waarschijnlijk afgebroken door een
zeventiende- of achttiende-eeuwse verzamelaar, want zonder oog lag de penning ‘schoner’ in het penningkabinet.
Voor het deksel maakte de geelgieter
gebruik van het centrale deel van een
plaquettepenning van Van den Abeele
of van een losse penningplaat daarvoor.
Deze penningplaat in zilver, 1654 (vLI
1387) toont de jonge Prins Willem III
(Van den Abeele gebruikte deze penningplaat als keerzijde voor verschillende
plaquettepenningen).
Tot zover het verhaal van dit tabaksdoosje met zijn bijzondere penningrelatie. Het zou leuk zijn als anderen
ook een bijzonder gebruik zouden kunnen melden.

www.sipiro.nl
lid NVMH

DE BEELDENAAR 2007-5
224

0383-07_Bld_2007_03

28-08-2007

14:12

Pagina 225

De Munt van de Ommelanden op
reis (1579-1591)
Een geschiedenis in drie afleveringen (2)
Na een algemene inleiding over het
muntrecht van de Ommelanden, de
verhoudingen tussen de verschillende
gewesten en de muntslag in de prille
Republiek, volgt in deze aflevering van
‘De Munt van de Ommelanden op reis’
het tweede deel, waarin de muntslag
van 1579 tot in 1585 centraal staat. In
die tijd vond muntslag voor de Ommelanden plaats in Appingedam en later in
Gorinchem.
Appingedam, 1579-1580
In 1579 nemen de Staten van de Ommelanden, die dan in Winsum vergaderen,
het besluit een munthuis op te richten
in Appingedam, nadat eerst Winsum als
vestigingsplaats is overwogen. In het
nieuwe munthuis zullen de uniemunten
op naam van de Ommelanden geslagen
worden. Naast een Munt is er een muntmeester nodig. Op 5 juni 1579 wordt
Hendrik van Velthuysen voor een periode van vier jaar tot muntmeester
benoemd en op dezelfde dag krijgt hij
een muntmeesterinstructie uitgereikt.
Muntheer en muntmeester
Men moet zich realiseren dat de
muntheer - in dit geval de Ommelander
Staten - de feitelijke muntslag uitbesteedt aan een muntmeester die niet in
dienst is van de muntheer, maar een
zelfstandige positie heeft als vrije
ondernemer. De opdrachten voor feitelijke muntproductie komen - op een
enkele uitzondering na - ook niet van
de muntheer, maar van particulieren
(veelal kooplieden) die behoefte aan
gemunt geld hebben. De hoeveelheid
munten die een muntmeester aflevert
hangt af van de grootte van de orders
die hij bij die particulieren weet binnen

te halen. Van omzet en goede bedrijfsvoering hangt de winst van de muntmeester af. Hoe concurrerend hij kan
zijn ten opzichte van collega’s wordt
ondermeer bepaald door de inkoopprijs
van het edelmetaal die de muntmeester
moet betalen. De prijs is relatief laag
bij goede aanvoermogelijkheden van
dat edelmetaal. Daarom zijn ‘succesvolle’
munthuizen bijna altijd bij grote waterwegen gelegen. De ‘sturende’ rol van
de muntheer beperkt zich tot het afgeven van een muntmeesterinstructie,
waarin de muntsoorten zijn opgenomen,
die de muntmeester kan slaan, met de
bijbehorende kwalificaties (metaalsoort,
gewicht, gehalte, koers en soms ook
beeldenaar en omschriften). Een en
ander verklaart waarom hierna steeds
sprake is van munten die op naam van
de Ommelander Staten zijn geslagen
(en niet: in opdracht van). Op naam
van de Ommelanden wil dus zeggen:
op grond van een door de Ommelanden
als muntheer aan de muntmeester verstrekte instructie. De muntheer oefent
wel controle uit op de kwaliteit van de
door de muntmeester geleverde munten
en vooral ook op de hoeveelheid. Want
van dat laatste is de hoogte van de door
de muntmeester aan de muntheer te
betalen sleischat afhankelijk. De muntmeester moet om de zoveel aangemunte
stukken een muntstuk in een verzegelde
kist, de muntbus deponeren. Kwaliteitscontrole (door te wegen en te essayeren)
en de bepaling van de verschuldigde
sleischat vinden plaats bij de muntbusopening. Uit het voorgaande volgt dat
niet alleen de muntmeester, maar ook de
muntheer belang heeft bij een zo hoog
mogelijke omzet! Hierbij moet echter
worden aangetekend, dat de beschreven
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procedure de ideale is. De praktijk wijkt
soms nogal af, zoals bijvoorbeeld bij
muntmeester Hendrik Craeyvanger, die
nog ter sprake zal komen.
De Ommelander Staten verstrekken
op 5 juni 1579 de instructie aan Van
Velthuijsen voor ‘die tidt van vier jaeren
continuelicken naest den anderen volgende’. Uit het feitelijke verloop moeten we concluderen dat dit moet worden geïnterpreteerd als: in totaal een
termijn van vier jaar, al dan niet aaneen
gesloten. Van Velthuijsens aanstelling
in 1579 komt niet zomaar uit het niets:
hij heeft direct er aan voorafgaande,
van 1576 tot in 1578, ervaring opgedaan
als muntmeester van Batenburg.
De instructie die de Ommelander
Staten verstrekken, staat Van Velthuijsen toe de volgende munten te slaan:
‘rosenobelen, dalers, halve dalers,
virendels und andere geringe sortten’
en dat ‘nae schroet und korn der nieuwer ordinantien van die naerder
geunierden provincien bijnnen Utrecht
gemaekt und upgerichtet’. Ongetwijfeld
doelt men op de machtiging die kort
daarvóór, op 13 maart 1579, door het
college van de Nadere Unie aan de
gewesten was verstrekt om uniemunten
te slaan.

Op naam van de Ommelanden zijn de
volgende uniemunten bekend. Het
gehalte in de aanhef is het voorgeschreven gehalte. Van exemplaren in het
Geldmuseum zijn de gehaltes bepaald.
Over het algemeen zijn die lager.
1.1 rozenobel 1579
goud, 7,65 g, 0,992
vz: schip, waarop roos, met koning
Philips, in rechterhand scepter, in linkerhand vierdelig wapenschild met wapens
van Hunsingo (1-4) en Fivelgo (2-3).
Op achtersteven vlag met elfhartenwapen
van de Ommelanden. Omschrift: PHS D G
HISP REX DNS FRI INT AMA Z LAVR

kz: bloemenkruis, waarop stralende
zon, omgeven door lelies en gekroonde
leeuwen. Omschrift: 15[lelie]79
CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT

Van deze munt is slechts één exemplaar
bekend (in de verzameling van het
Geldmuseum) en hierop zijn op de
voorzijde de wapens in het vierdelige
wapenschild helaas niet goed herkenbaar. Alleen het wapen van Fivelgo in
het tweede kwartier is zeker. Het initiaalteken op de keerzijde, een lelie, heeft
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bijna de vorm van een hart. De uitgiftekoers van de munt bedroeg 8 gulden.
Lit.: Schulman 1, Delmonte 1168, Van
Gelder-Hoc 255-18
1.2 daalder 1579.
zilver, 24,75 g, 0,750
vz: geharnast borstbeeld van koning
Philips II naar links, in linkerhand
tegen schouder opgeheven scepter,
rechterhand rustend op gevest van zijn
zwaard. Omschrift: [lelie] PHS D G. HISP
REX DNS FRI INT AMA Z LAVR.
kz: door leeuwen gehouden gekroond
wapenschild, met de wapens van Hunsingo, Fivelgo, Humsterland, Vredewold en Langewold met als middenschild het elfhartenschild van de
Ommelanden. Omschrift: CONCORDIA
RES PARVAE CRESCVNT 1579. Naast het
al beschreven hartschild dat over de
velden heen ligt, bestaat het wapen uit
vijf velden: twee boven (visueel links I
en rechts II) en drie onder (III, IV en
V). I een paard naar links met ruiter en
vrouw op de rug, vergezeld van ster, is
van Hunsingo, II is de adelaar van
Fivelgo. III drie kerkjes (1:2) van
Humsterland, IV een ruiter op steigerend paard naar rechts van Vredewold,
V een poort met drie torens van Langewold.
Op de uniedaalder staat Philips II
afgebeeld. Dat heeft men ongetwijfeld
gedaan om de munt daarmee op de
sinds 1557 op grote schaal geslagen philipsdaalder te laten lijken. De uitgiftekoers van de munt bedroeg: 32 stuiver.
Van deze daalder is meer dan één stempel bekend. Bekende varianten in omschrift: op de voorzijde ReX [hoofdletter
E kleiner en hoger geplaatst]; op de
keerzijde C-RESCVNT. Zie onder andere
de Carte.
In de collecties van het Geldmuseum
(GM) en Groninger Museum (GronM)
bevinden zich exemplaren in koper.
Het exemplaar in het Geldmuseum is
gegoten. Vermoedelijk betreft het een
negentiende-eeuws maaksel. Dat geldt
waarschijnlijk ook voor de verzilverde

afslag in lood in GronM en het duidelijk gegoten exemplaar bij de gemeente
Appingedam.
Lit.: Verkade pl. 190.1, Schulman 2-6
(als philipsdaalder), Delmonte 139, Van
Gelder-Hoc 258-18
Andere soorten
Halve en kwart daalders, ook genoemd
in de instructie 5 juni 1579, zijn niet
teruggevonden en vermoedelijk niet
aangemunt. De ‘andere geringe sortten’
die in de aan Van Velthuysen verstrekte
instructie worden genoemd, hebben
zich in eerste instantie tot één soort
beperkt: er is een stuiver met jaartal
1579 geslagen.

1.3 stuiver 1579.
zilver, 2,22 g, 0,333
vz: gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië tussen I-S. Omschrift:
PHS. D. G. HISPANIARVM. REX
kz: gebloemd kruis, in het midden een
schild met elfhartenwapen van de
Ommelanden. Omschrift: DNS FRI INT
AMA(S) Z LAVR 1579
Er zijn enkele stempelvarianten bekend.
Als belangrijkste afwijking noemt
Schulman een exemplaar met het vzomschrift HISPANIAE. REX (Schulman 10).
Hij vermeldt dat deze variant voorkwam
in de catalogus van de verzameling
Hooft van Iddekinge (1883). De
huidige verblijfplaats is onbekend.
De stuiver heeft duidelijk het karakter van lokaal kleingeld. De Uniespreuk
komt er dan ook niet op voor. De beeldenaar is afgeleid van de kort daarvoor
ingevoerde stuiver van de stad Utrecht.
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Lit.: Schulman 8-10, Verkade pl. 190.4,
Van Gelder-Hoc 260-18.
Aanvullingen 1579 en 1580
De Ommelander Staten hebben op
9 november 1579 aan de muntmeesterinstructie nog een ‘kleine lantmunte’,
zoals het muntje in de aanvulling niet
erg duidelijk omschreven staat, toegevoegd. Opvallend daarbij is dat het te
voeren omschrift wel expliciet is voorgeschreven: ‘up de eene sijt daert cruce
steet int runde stellet: Mo. No. Statuum
Frisiae, ende up de ander sijdt: inter
Amasum et Laubacum.’ Blijkens de
bewaard gebleven exemplaren is de
kleine landmunt een kwart stuiver of
oord. Deze door de Ommelanden in
1579 geslagen oorden heten ook magermannetjes.1

1.4 kwart stuiver of oord
z.j., zilver, 0,9 g
vz: lang, geankerd kruis, in het hart
sterretje, in de hoeken twee ringetjes
en twee klaverblaadjes. Omschrift: MO
NO STAT FRISIAE

kz: gekroond wapenschild, met wapens
van Hunsingo, Fivelgo, Humsterland,
Vredewold en Langewold, als middenschild elfhartenschild van de Ommelanden. Omschrift: INT AMA Z LAVBACV(M)
Er bestaan veel stempelvarianten. De
belangrijkste omschrift-variant is op de
kz LAVBACVM.
Lit.: Schulman 11-22
Op 12 april 1580 vullen de Ommelander Staten de aan Van Velthuysen verstrekte muntmeesterinstructie nogmaals
aan. Hij krijgt toestemming om aan te
munten ‘eenen daler van 30 stuvers
houdende inden alloij 8 deelen [= penningen] fins silvers’ die ‘een st[uiver]

br[abants] beter sall wesen in sijn
valeur als die bommelsche, berghsche,
heelsche unde gelicke dalers in desen
jaren van 79 unde 80 geslagen op
30 stuvers br.’ En ‘van gelicken een
halven daler ende oertdalers in gewichte
unde alloij nae advenant den heelen
daler voersz.’
De daalder is uitdrukkelijk aangeduid
als ‘daler van 30 stuvers’. De uitgiftekoers is dus 30 stuiver. Voor deze daalder is een laag gehalte voorgeschreven:
acht penningen ofwel 0,666. Ik roep in
herinnering dat de op grond van de
Duitse Reichsmünzordnungen geslagen
Duitse Rijksdaalder een gehalte van
0,889 diende te hebben.
Acht penningen is een uitzonderlijk
laag gehalte voor een dergelijk zilverstuk. In het exemplaar van Feith in de
bibliotheek van het Geldmuseum is
door Van Gelder in potlood de opmerking ‘zeer laag gehalte!’ bij Feiths transcriptie vermeld. Hij twijfelde wellicht
- vermoedelijk ook, omdat het getal 8
als cijfer is weergegeven, wat gemakkelijk tot misinterpretaties leidt - aan de
juistheid van de transcriptie. Het
gehalte wordt evenwel bevestigd in een
door de Ommelander Staten in 1584
uitgevaardigde instructie, waarbij onder uitdrukkelijke verwijzing naar de
in 1580 afgegeven instructie - opnieuw
een daalder van 30 stuiver weer met
een gehalte van acht - nu in letters penningen wordt voorgeschreven. De
instructie geeft ook uitdrukkelijk aan dat
de innerlijke waarde, de zilverinhoud een
stuiver beter (hoger dus) is dan de daalders uit Bommel, Bergh en Hedel uit de
jaren 1579/80, waaraan de uitgevende
instanties desondanks ook een koers van
30 stuiver hadden toegekend.
Er stemt maar één munttype overeen
met de omschrijving. Er bestaat een
zilverstuk van daaldergrootte met het
jaartal (15)80. Opnieuw op naam van
Philips II. Dat kan in 1580 nog steeds,
aangezien de koning pas in 1581 wordt
afgezworen.

DE BEELDENAAR 2007-5
228

0383-07_Bld_2007_03

28-08-2007

14:12

Pagina 229

1.5 daalder van 30 stuiver 1580
zilver, 23,9 g, 0,666
vz: geharnast borstbeeld van koning
Philips II naar links, in rechterhand
opgeheven scepter, linkerhand rustend
op gevest van zijn zwaard. Omschrift:
[lelie] PHS D G HISPANIAE REX DNS FRISIAE
kz: tussen jaartal (8 - 0) gekroond
wapenschild, met wapens van Hunsingo,
Fivelgo, Humsterland, Vredewold en
Langewold, als middenschild elfhartenschild van de Ommelanden. Omschrift:
[lelie in kroon] MO NO ORDI FRIS INT
AMA Z LAVB

De munt onderscheidt zich vooral van
de in 1579 geslagen uniedaalder doordat de uniespreuk er niet op voorkomt.
In de collectie van het Groninger
Museum bevindt zich een afslag in lood
(28,15 g), waarbij het vermoedelijk een
negentiende-eeuws maaksel betreft.
Lit.: Schulman 7 (alleen twee afslagen
in lood), Delmonte 140, Van GelderHoc 258-18 opmerking.
De munten uit de eerste periode overziend, kan men vaststellen dat over het
algemeen de stempels van de onder
muntmeester Hendrik van Velthuysen

geslagen munten zorgvuldig zijn gesneden. Dat zorgvuldig gesneden zijn geldt
ook voor de stempels van een Ommelander presentiepenning uit die tijd. Op
de keerzijde staan de initialen HS waarvan wordt vermoedt dat ze voor Hendrik van Velthuysen staan.2
Feith vermeldt dat Van Velthuysen
‘het muntgereedschap uit Keulen had
ontboden’, helaas zonder nadere specificatie. Een opvallend element vormt
de lelie die op veel van zijn munten als
initiaalteken in het omschrift voorkomt.
Of het om een muntmeesterteken gaat,
is echter niet met zekerheid te zeggen.
De sluiting van het munthuis te
Appingedam in 1580 zal ongetwijfeld
niet lang na Rennenbergs keuze voor
de Spaanse zijde hebben plaatsgevonden.3 Niet alleen in, maar ook om de
stad Groningen worden Spaansgezinde
troepen gelegerd. Politieke, meer in het
bijzonder militaire, ontwikkelingen
brengen mee dat aanmunting binnen
de Ommelanden zelf onmogelijk is
geworden.
Gorinchem, 1584-1585
Muntmeesters waren altijd vindingrijke
zakenlieden, maar Van Velthuysen moet
wel heel creatief zijn geweest. Hij
attendeert de Ommelander Staten erop
dat de Hollandse stad Gorinchem aan
de verdreven Portugese troonpretendent Don Antonio ‘territorium’ heeft
toegestaan, zodat hij op diens naam
munt kan laten slaan. De magistraat
van Gorinchem staat verschillende ballingen, wier muntrecht redelijk aanvaardbaar is, maar die in hun eigen gebied
dat recht tijdelijk niet kunnen uitoefenen, ‘territorium’ toe. Dat wil zeggen:
stelt hen in de gelegenheid hun muntatelier binnen de stad te vestigen.4 Van
Velthuysen is hiervan op de hoogte,
want hij is inmiddels, sinds 10 oktober
1583, zelf als muntmeester voor Antonio werkzaam.5
Waarom zou Gorinchem niet ook
aan de Staten van de Ommelanden (die
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evenmin in hun ‘thuisland’ konden
munten) een dergelijke vergunning verlenen? Zijn suggestie vindt weerklank.
De Ommelanden en Gorinchem komen
tot elkaar en de stad biedt ook de
Ommelanden een ‘territorium’. Dat is
wel een heel zelfstandige daad voor een
stad die deel uitmaakt van het gewest
Holland en lid is van de Gewestelijke
Staten. In de anarchie van de Opstand
is veel mogelijk, zo blijkt maar weer.
Nu Gorinchem de Ommelander Staten heeft toegestaan in Gorinchem
munt te slaan, is de hernieuwde aanstelling van Van Velthuysen door de
Ommelander Staten een kwestie van
tijd. Op 16 maart 1584 is het zover.
Feith voegt eraan toe dat deze aanstelling van Van Velthuysen inhoudt dat hij
gelegenheid krijgt de nog resterende
tijd van zijn benoeming uit 1579 vol te
maken. Hij was toen voor een tijdsduur
van vier jaar (al dan niet aaneengesloten)
aangesteld en van die vier jaar had hij
slechts iets meer dan een jaar (tot eind
1580) kunnen benutten. Hem rest dus
nog iets minder dan drie jaar. De aan
Van Velthuysen verstrekte muntmeesterinstructie is niet gedateerd, maar,
naar aangenomen mag worden, is dat
niet veel later gebeurd, wellicht al meteen.6 Lang zal hij niet van zijn herbenoeming gebruik maken, aangezien hij
in april, heel kort na zijn hernieuwde
aanstelling, overlijdt.
Zijn weduwe, Anna van Wissel,
gedraagt zich minstens zo zakelijk als
haar echtgenoot. In tegenstelling tot
wat men wellicht zou denken, komt het
in die tijd vaker voor dat een weduwe
in de voetsporen van haar overleden
echtgenoot treedt. Anna van Wissel
slaagt erin beide muntmeestersambten
van haar man over te nemen. Op
28 mei 1584 is zij al benoemd tot
muntmeesteres (‘muntvrouwe’) van de
al genoemde Portugese troonpretendent Don Antonio. Bij de Ommelander
Staten dient zij een verzoek in ‘um die
Umlandische munte te moegen conti-

nueren den tijtt van drie jaeren’. Te
rekenen vanaf 16 maart 1584, voegt
Feith toe. Snel vindt zij ook bij de
Ommelander Staten gehoor. Op
5 augustus 1584, stellen de Staten van
de Ommelanden Anna als hun muntmeesteres aan. Zij geven haar de gelegenheid de muntslag van haar man te
‘continueren’ op basis van dezelfde
instructie als ze aan Van Velthuysen
verstrekt hadden.
In de tussentijd is er op muntgebied
wel iets gebeurd. Holland heeft in 1583
het initiatief genomen een gouden
dukaat naar Hongaars voorbeeld en een
rijksdaalder (een daalder op de muntvoet van het Duitse Rijk dus) aan te
munten. Dat klinkt door in door de
Ommelanden aan Van Velthuysen en
zijn weduwe verstrekte instructie, die
de volgende aan te munten stukken
opsomt: ‘Nederlantschen rosenobell in
gewichte ende alloij, alsoe hij die in
den Dam [= Appingedam] geslagen
hefft ende tegenwoerdelick tot
Uutrecht, Nijmegen ende Campen
geslagen worden’ en ‘eenen Hongaerschen offte rijcx ducat in gewichte ende
alloij, alsoe die tot Dordrecht, Campen
ende elders geslagen worden’, ‘rijcxdaler op die ordonnantie des Rijcx,
stellende op die eene zijde des Rijcx
adeler met die umbschrift Rudolphi II
I. ordine P. F. decreto’ en ‘een daler
van 30 st[uiver] in bester form soe hij
bevinden sall, wesende achtervolgende
dese laeste ordonnantie van
Gelderlandt soe goet ende alloij voer
30 stuvers als den Gelderschen daler
voer 2 guldens.’
Aan gouden munten kunnen dus
aangemunt worden gouden rozenobels,
zoals al eerder (1579) in Appingedam
ook door Van Velthuysen waren geslagen. Maar waarschijnlijk zijn er in
Gorinchem geen rozenobels op naam
van de Ommelander Staten geslagen.
In een bericht van de stad Gorinchem
aan de Ommelander Staten staat letterlijk dat de stad ‘wel verblijt geweest is’
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dat de ‘assaij vande ducaet ende daelder
der Vriesche ommelanden goet bevonden is’, de rozenobel wordt niet
genoemd. Dat zegt nog niet alles, maar
uit wat er in de muntmeesterinstructie
van 1589 wordt gezegd (zie derde periode, Culemborg): ‘eenen Nederlantscen
Rosennobell … hijrvoermaels te Appingedamme van wegen den vorss.
Ommelanden oeck is geslagen’ geeft
grotere zekerheid. Alleen Appingedam
wordt genoemd, Gorinchem niet. De
tekst van de instructie uit 1589 aan de
Culemborgse muntmeester is mijns
inziens maar voor één uitleg vatbaar:
wel in Appingedam en niet in Culemborg.8
Anders ligt het met de eveneens in
de instructie opgenomen gouden ‘Hongaerschen offte rijcxdukaat’. Sinds het
begin van de opstand hebben verschillende gewesten een dukaat met een aan
het Hongaarse voorbeeld ontleende
beeldenaar geslagen: Holland in 1583,
gevolgd door onder andere Westfriesland en Overijssel. En ook door de
Ommelanden, zo blijkt uit het bericht
waarmee Gorinchem ‘wel verblijt’ was.
Een exemplaar op naam van de Ommelanden is (nog) niet teruggevonden.

2.1 Hongaarse dukaat.
goud, ca.3,5 g, ca. 0,980
Vermoedelijke beeldenaar:
vz: staande geharnaste persoon met
hellebaard
kz: wapenschild of zittende madonna
met Christuskind in haar armen op een
maansikkel
Zilvergeld
Bij het zilvergeld schrijft de instructie
om te beginnen een rijksdaalder voor.
Die sluit heel goed aan bij het initiatief
dat het gewest Holland in 1583 heeft
genomen. Wat er met rijksdaalder
wordt bedoeld is dankzij de toelichting
in de instructie zelf volledig duidelijk:
de ‘rijcxdaler’ moet zijn ‘op die ordonnantie des Rijcx’. De instructie is ook
in ander opzicht volledig. Wat niet zo
vaak voorkomt in instructies gebeurt
hier wel; de instructie geeft ook een
voorschrift omtrent de beeldenaar en
het omschrift, weliswaar alleen van de
voorzijde, maar toch. Zoals gezegd,
moet op de voorzijde een rijksadelaar
staan en het omschrift moet luiden:
‘Rudolphi II i. ordine p. f. decreto’.
P. F. is afkorting voor Permissa Fieri (=
met toestemming vervaardigd).
Decreto verwijst naar de Reichsmünzordnung, waar de Reichtstaler is voorgeschreven. Vrij vertaald betekent het
dat de munt met autorisatie van de
Duitse keizer Rudolph II (1565-1612)
op basis van de rijksmuntwet en dus op
rijksvoet is aangemunt. Een dergelijke
Ommelandse rijksdaalder is niet
bekend. Omdat blijkens het voorgaande citaat over het ‘assaij vande
ducaet ende daelder der vriesche
ommelanden’ de rijksdaalder ook niet
in het verslag van het muntbusonderzoek is verantwoord mag men ervan
uitgaan dat de aanmunting van deze
rijksdaalder niet heeft plaatsgevonden.
De Ommelanden zijn dus weliswaar
van plan geweest het Hollandse voorbeeld te volgen, maar tot uitvoering is
het niet gekomen.
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De laatstgenoemde munt in de
instructie is de daalder, met een uitgiftekoers van 30 stuiver, zoals uitdrukkelijk is bepaald, evenals dat in de aan Van
Velthuysen in 1580 verstrekte instructie
het geval was. En, net als bij de (niet
aangemunte) rijksdaalder, wordt de
beeldenaar van de daalder weer voorgeschreven. Maar nu veel indirecter, nu
laat de instructie de muntmeester de
vrije hand: ‘in bester form soe hij bevinden sall’. Ook het gewicht en gehalte
worden voorgeschreven; niet rechtstreeks, maar langs een omweg. De instructie zegt: ‘soe goet in gewichte ende
alloij voer 30 stuvers als den gelderschen
daler voer 2 guldens.’ Er is een Gelderse
daalder (zogenaamde zilveren rijder)
bekend, waaraan bij uitgifte in 1582/3,
een koers van 2 gulden (40 stuiver) is
toegekend met een vergelijkbaar gewicht
en gehalte van 0,850.9
Twee bekende zilverstukken van de
Ommelanden lijken te voldoen aan de
voorschriften van deze instructie. Van
het eerste type is de keerzijde een imitatie van een rijksdaalder uit Brunswijk
met een vereenvoudigd wapen van de
Ommelanden. Het wapen is vierveldig
en bestaat uit het wapen van Humsterland (drie kerkjes) in de velden I en IV
en uit het wapen van Fivelgo (adelaar)
in de velden II en III. Het elfhartenwapen in het midden ontbreekt in het
wapenschild op de voorzijde, maar is
wel weergegeven op de borst van de
adelaar op de keerzijde. Of de wapenvoering op de voorzijde de instemming
van de Staten der Ommelanden heeft
gehad, is op zijn minst twijfelachtig.10
In het tweede geval is voor beide zijden een rijksdaalder van de stad Aken
als voorbeeld gebruikt, waarbij het
Akense wapen door dat van Fivelgo
(adelaar) is vervangen.11
Een complicerende factor bij de
benaming van beide typen is dat deze
voorbeelden Duitse rijksdaalders zijn
en geen daalders van 30 stuiver. In de
Carte ou Liste zijn die voorbeelden dan

ook onder rijksdaalders gerangschikt.
Die Duitse voorbeelden zijn dus geslagen op de (hoge) voet zoals in het
Duitse rijk sinds 1566 voorgeschreven.
De Ommelander instructie en de munten zelf laten er echter geen misverstand
over bestaan: het zijn daalders van dertig stuiver en dat laatste is meestal ook
op de munten zelf aangegeven met de
waarde-aanduiding T S (=30 st.).

2.2 daalder van 30 stuiver
(z.j.), zilver
vz: enkelkoppige adelaar naar links
met gespreide vleugels, op zijn borst
schild met elfhartenwapen van de
Ommelanden tussen T-S (T S is een
afkorting van Tringinta Stuferorum =
van 30 stuivers). Omschrift: [lelie]
MONE ARGEN ORD FRIS INT AMA Z
LAV.

kz: door twee wildemannen met banieren gehouden gehelmd wapenschild
met vier kwartieren: Humsterland (1-4)
en Fivelgo (2-3). Omschrift: PATIENTIA
VINCIT FORTITVDINE.
Lit.: Schulman -, Delmonte 725 variant.
Schulman en Verkade hebben een
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variant afgebeeld zonder T-S op voorzijde (Schulman 23, Verkade 189.3, Delmonte 725). Die afbeelding is zo vaag
dat niet is vast te stellen of T S op de
voorzijde werkelijk ontbreekt. In de
collectie van het Geldmuseum bevindt
zich een dergelijk exemplaar.

inmiddels een exemplaar bekend, waarbij de beeldenaar van de voorzijde licht
afwijkend is. Opvallend genoeg zijn de
voorzijden van de twee nieuw ontdekte
exemplaren stempelgelijk! De voorzijdestempel is iets eenvoudiger uitgevoerd dan de twee voorzijdestempels
die Schulman in 1915 kende: op de
borst van de adelaar staat geen elfhartenwapen en de lelie aan het begin van
het omschrift is vervangen door een uit
5 stippen samengesteld kruis. Wel is op
beide nieuw ontdekte munten de al ter
sprake gekomen waardeaanduiding T S
in het veld aangebracht.
In het omschrift is de aanduiding
ORD vervangen door DNR. Deze afkorting staat voor ‘Dominorum’ ofwel ‘van
de Heren’. Het beste bewijs hiervoor is
dat ‘dominorum’ ook ondubbelzinnig
wordt voorgeschreven als te voeren
tekst op de dubbele Spaanse dukaat (zie
3.2). Dat in het Latijn voor de genitivus
meervoud is gekozen, doet wel een
vraag op staatsrechtelijk terrein rijzen.
De Ommelanden presenteerden zich
inmiddels toch als eenheid. Anderzijds

2.3 daalder van 30 stuiver
(z.j.), zilver
vz: enkelkoppige adelaar naar links met
gespreide vleugels, op zijn borst schild
met elfhartenwapen van de Ommelanden tussen T-S. Omschrift: [lelie]
MONE ARGEN ORD FRIS INT AMA Z LAV.
kz: op een troon gezeten gekroonde
keizer, in de rechterhand scepter, met
de linkerhand steunend op de rijksappel
en vóór zich wapenschild met enkelkoppige adelaar (Fivelgo). Omschrift:
PATIENTIA VIN CIT FORTITVDIN [lelie]
Lit.: Verkade 189.4, Schulman 25 en
26, Delmonte 726
Nieuwe varianten
Van zowel de op het Brunswijkse als op
het Akense voorbeeld gebaseerde daalder (catalogusnummers 2.2 en 2.3) is
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gaat het wel om de Ommelanden
(meervoud).
2.2a daalder van 30 stuiver
(z.j.), zilver
vz: enkelkoppige adelaar naar links met
gespreide vleugels tussen T-S. Omschrift:
[vijf puntjes] MONE ARGEN DNR FRIS
INT AMA Z LAVR.
kz: door twee wildemannen met banieren gehouden gehelmd wapenschild
met vier kwartieren: Humsterland (1-4)
en Fivelgo (2-3). Omschrift: PATIENTIA
VINCIT FORTITVDINE.
De aanmelding van deze munt door
Stephan Heidemann bij het Geldmuseum vormde de aanleiding voor dit
artikel.

2.3a daalder van 30 stuiver
(z.j), zilver
vz: enkelkoppige adelaar naar links met
gespreide vleugels tussen T-S.
Omschrift: [vijf puntjes] MONE ARGEN
DNR FRIS INT AMA Z LAVR.
kz: op een troon gezeten gekroonde
keizer, in de rechterhand scepter, met
de linkerhand steunend op de rijksappel
en vóór zich wapenschild met enkelkoppige adelaar (Fivelgo).

Omschrift:

PATIENTIA VIN CIT

[lelie].
Lit.: Veiling Westerhof 7 (14 dec. 1987),
nr. 741.

FORTITVDIN

De voorzijdestempel van beide varianten is identiek. Als we het initiaalteken
lelie als Van Velthuysens muntmeesterteken moeten beschouwen, dan zouden
we de verandering in een kruis wellicht
als het muntmeesterteken van Anna
kunnen opvatten. Daar pleit tegen dat
op de thans ontdekte, vereenvoudigde
versie van de Akense imitatie op de
kéérzijde het omschrift, net als op de
vroeger al bekende versie met een lelie
eindigt. Een groter bezwaar is wel dat
op een naar alle waarschijnlijkheid
onder Anna geslagen daalder ook een
initiaalteken lelie voorkomt.
Het zou in beide gevallen om een
imitatie kunnen gaan, die in het circulatiegebied is vervaardigd. Veel van dit
soort daalders circuleerden rondom de
Middellandse Zee. Beide exemplaren
zouden daar ook gevonden zijn. In het
ene geval is erbij vermeld dat het exemplaar deel uitmaakte van een vondst die
voor het overige uit leeuwendaalders
bestond. Leeuwendaalders kwamen in
de zestiende en vooral zeventiende
eeuw heel veel voor in het Middellandse
Zeegebied.
De stempel-gelijkheid van de voorzijde doet zelfs veronderstellen dat
beide exemplaren uit dezelfde muntwerkplaats afkomstig zijn. Helaas is, bij
gebrek aan nadere gegevens omtrent
vindplaatsen en ook omtrent gewicht
en gehalte, zelfs niet helemaal uit te
sluiten dat het om moderne vervalsingen gaat.
Nog een daalder
De aan Anna van Wissel verstrekte
instructie bevat in vergelijking met de
instructie die zowel voor haar als haar
man gold, een uitbreiding. Ze krijgt
toestemming om ‘beneffens die gouden
ende sulveren penningen in haere

DE BEELDENAAR 2007-5
234

0383-07_Bld_2007_03

28-08-2007

14:12

Pagina 235

instructie vervatet’ nog ‘eenen daler
van dertich stuver br[abants]’ (30 stuiver is er dus uitdrukkelijk aan toegevoegd) aan te munten. Die daalder
moest aan dezelfde eisen voldoen als in
1580 aan Van Velthuijsen gesteld: ‘up
gelijcke voet, gewichte ende alloij als
die laestmaell bij den vorss. Velthuijsen
in den Dam [=Appingedam] gemuntet
is gewest, te weeten houdende inden
alloij acht penningen fijns sulvers’.
In Appingedam is door Van
Velthuysen in 1580 een daalder geslagen (nr.1.5). De tot dusver beschreven,
met zekerheid aan muntplaats Gorinchem toe te schrijven munten, hebben
met elkaar gemeen dat ze niet van een
jaartal zijn voorzien. Nu is er van die
daalder met jaartal 1580 wel een variant bekend zònder jaartal, maar alleen
als proef of afslag in lood. Schulman
(1915) vermeldt hem en verwijst daarbij naar een prijslijst van hun bedrijf
uit 1907.12 Er staat geen afbeelding bij
en uit niets blijkt dat Schulman zelf
het muntstuk onder ogen heeft gehad.
Bovendien is de huidige verblijfplaats
van die munt niet te achterhalen.
Redenen genoeg om Schulmans
beschrijving met enige aarzeling te
volgen.
2.4 daalder van 30 stuiver
z.j., zilver, 0,666
vermoedelijke beeldenaar:
vz: geharnast borstbeeld van koning
Philips II naar links, in rechterhand
opgeheven scepter, linkerhand rustend
op gevest van zijn zwaard. Omschrift:
[lelie] PHS D G HISPANIAE REX DNS
FRISIAE.
kz: gekroond wapenschild, met wapens
van Hunsingo, Fivelgo, Humsterland,
Vredewold en Langewold, als middenschild elfhartenschild van de Ommelanden. Omschrift: [lelie in kroon] MO NO
ORDI FRIS INT AMA Z LAVB.
Alleen wellicht bekend als afslag in
lood.
Lit.: Schulman 27; Delmonte 140 s.d.

Einde van de tweede perdiode
Was Van Velthuijsen in Gorinchem al
geen lang leven gegund, zijn weduwe
Anna van Wissel evenmin. Zij overlijdt
2 november 1585, meldt Schulman.
Deze wijst er nog op dat vlak daarvóór
er al sprake van is dat Van Wissel al
haar activiteiten als muntmeesteres, dus
ook haar bezigheden voor de Ommelanden, zou overdragen aan een zekere
Adriaen van Meerlandt. Laatstgenoemde
zou dan gedurende een periode van
negen jaar het derde deel van de netto
winst aan Anna uitkeren... Op 14 november 1585 besluiten de Ommelander
Staten (die op dat moment in Oostfriesland verblijven) nu de muntvrouwe is
overleden, twee afgevaardigden naar
Gorinchem te sturen om de muntbus
op te halen, zodat de munten onderzocht
kunnen worden. Deze afgevaardigden
moeten ook proberen een nieuwe
muntmeester te vinden, die de resterende tijd (anderhalf jaar) van de commissie kan uitdienen. Om onduidelijke
redenen heeft het door Anna met Van
Meerlandt gesloten contract tot niets
geleid. Evenmin is duidelijk waarom de
Ommelander Staten voor hun munthuis in Gorinchem geen nieuwe muntmeester (m/v) hebben aangetrokken.
De in Gorinchem geslagen Ommelander munten worden in de tijd zelf
door het ‘grote’ publiek zo argwanend
bekeken dat de Ommelander Staten als
muntheer een onderzoek laten instellen.
Dat onderzoek dragen zij op aan een
afgevaardigde uit hun midden en aan
de magistraat van de stad Gorinchem.
Die komt met het al geciteerde, voor
de Ommelanden positieve bericht dat
de ‘assaij vande ducaet ende daelder der
Vriesche ommelanden goet bevonden
is’. Maar de Ommelanden hebben ook
vernomen dat aan de onder Van Velthuysen en zijn weduwe geslagen ‘Portugaelsche munte’ (ze doelen op de op
naam van genoemde Don Antonio geslagen munten) vele ‘abusen en fauten’ kleven. De Ommelanden veronderstellen
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nu dat die slechte reputatie van de Portugese munten de Ommelandse munten
ten onrechte ook een slechte reputatie
hebben bezorgd en dat ze slachtoffer zijn
geworden van ‘achterklappers ende
benijders’.
Flemish nobles
Al in de tijd zelf is bekend dat in de
Nederlanden in de periode 1585-1600
regelrechte kopieën van bekende buitenlandse gouden munten worden geslagen.
Voor een goed begrip: het imiteren van
bekende en gewilde muntsoorten was
altijd al een veel voorkomend fenomeen
en niet alleen in de Nederlanden. De
unie-rozenobel en de Hongaarse gouden
dukaat van de Ommelanden zijn daar
voorbeelden van. Bij deze nabootsingen
staat de muntheer zelf op de munt aangegeven. En die muntheer is een ander
dan degene op wiens naam het origineel
was aangemunt. Soms is de eigenlijke
muntheer duidelijk aangegeven, veel
vaker is dat min of meer verdekt
gebeurd, maar toch.
Bij kopieën wordt doelbewust de
suggestie gewekt dat ze zijn geslagen
op naam van de muntheer, die het origineel heeft geïntroduceerd. Die muntheer heeft de vervaardiger van deze
kopieën helemaal niet van een instructie voorzien. Ze zijn dus wel met de

Gewichten en gehalten van bekende exemplaren
Geldmuseum
Groninger
Museum
1.1 rozenobel 1579
7,5 g; 0,98
1.2 daalder 1579
24,4 g; 0,76
1.3 stuiver 1579
1,9 g
1.4 kwart stuiver
1,0 g
5 exemplaren
0,9 g
1.5 daalder 1580
23,9 g; 0,40
24,8 g
2.2 daalder
28,2 g; 0,52
variant
26,6 g; 0,74
2.3 daalder
piedfort
57,0 g; 0,91
2.2a daalder
2.3a daalder
28,3 g; 0,50

Elders

1 exemplaar

naam van de muntheer, maar niet op
diens naam geslagen. Het gaat om
kopieën, vervalsingen, maar dan zonder
de bijsmaak van minderwaardig
product. Ze zijn bijna zonder uitzondering van het juiste gewicht en gehalte
en dus volwaardig. Het vervalsende element bestaat daaruit dat ze dezelfde
omschriften als het origineel hebben.
Het heeft er alle schijn van dat de
aanmunting van die kopieën eigen initiatief van de muntmeester is geweest,
zonder medeweten van welke muntheer
dan ook. In dat geval is er helemaal
geen sleischat afgedragen. Maar het
kan ook zijn dat het met medeweten
van deze of gene muntheer is gebeurd.
Die niet zijn naam eraan heeft verbonden, maar wel de sleischat heeft geïnd!
Zoiets gebeurt per definitie in het
geheim en wordt vanzelfsprekend ten
hoogste in een geheime instructie en
veel vaker helemaal niet vastgelegd.
Zeker is dat een aantal van de
kopieën van met name Engelse rozenobels in Gorinchem is geslagen. Stempelonderzoek heeft dat uitgewezen, zoals
Van Gelder bij zijn beschrijving van de
vondst Serooskerke vermeldt. En dat is
ook niet verbazingwekkend. De anarchie die de in 1568 uitgebroken
Opstand met zich meebrengt, is al
genoemd en dat is al een vruchtbare
voedingsbodem voor clandestiene praktijken.
De kopieën betreffen met name
Engels goudgeld; de (henricus)nobel
van 7 gram en een gehalte van 0,992
die in 1412 onder Hendrik IV was
ingevoerd en meer nog zijn opvolger,
de in 1475 onder koning Edward IV
geïntroduceerde iets zwaardere rozenobel (7,78 gram) van hetzelfde gehalte.
De Engelse voorbeelden circuleren
eind zestiende eeuw nog volop, ook
buiten Engeland op het continent. Er is
tijdens de Opstand zeker in de Nederlanden behoefte aan internationaal
gewilde handelsmunten als (roze)nobels.
Daar komt, wat de Nederlanden
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betreft, nog een hoge koersstelling van
zowel de nobel als de rozenobel door
de overheid bij. Met als gevolg dat de
vraag groter is dan het aanbod. Voor
een muntmeester is het dan verleidelijk
door het slaan van kopieën in die vraag
te voorzien. Kopieën van (roze)nobels
van Nederlandse munthuizen worden
met de verzamelnaam ‘Flemish nobles’
aangeduid. In 1948 heeft Thompson
uitvoerig bij deze vervalsingen stilgestaan. Ook deze vervalsingen voeren
(op detail-afwijkingen na) de omschriften van het origineel. Ze dragen dus de
naam van de Engelse koning. Maar
wanneer het kopieën buiten de Engelse
koning om betreft heeft die uiteraard
niet de sleischat daarover geïnd. Dat is
wel duidelijk, maar wie dan wel…
De vondst Serooskerke heeft het
bestaan van zulke vervalsingen van buitenlandse voorbeelden nog eens bevestigd en ook aangetoond dat ze geen
marginale, maar een wezenlijke rol in
het betalingsverkeer hebben gespeeld.
In Gorinchem zijn in de jaren tachtig
en negentig van de zestiende eeuw verschillende muntmeesters werkzaam voor
soms meer dan één muntheer (niet
alleen voor de Ommelander Staten, maar
bijvoorbeeld ook voor de verdreven
koning van Portugal). Bovendien ligt
Gorinchem aan een grote waterweg (de
Waal), wat aanvoer van edelmetaal
gemakkelijk en dus relatief goedkoop
maakt. Maar behalve Gorinchem is er
tenminste nog een optie! Naar zal
blijken zijn er goede argumenten om
ook aan Culemborg te denken.
Dank gaat uit naar Egge Knol van het Groninger
Museum en Arent Pol van het Geldmuseum voor
de door hen verrichte metingen.
Jan Stuurman is onderzoeker muntvondsten bij
het Geldmuseum.
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de muntmeester of van zijn stempelsnijder of
van beiden geweest. Het is haast ondenkbaar
dat de Staten der Ommelanden akkoord zijn
gegaan met een wapen waarin maar twee van
de vijf landschappen vertegenwoordigd
waren. Van enige controle op de muntslag
door de Staten der Ommelanden is als gevolg
van de oorlogsomstandigheden niet of nauwelijks sprake geweest.’
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Francquiprijs voor François de Callataÿ
Prestigieuze prijs voor numismatisch werk
RAF VAN LAERE

Hoewel archeologen en historici het
erover eens zijn dat numismatisch
onderzoek belangrijke inzichten kan
opleveren, gebeurt het niet vaak dat het
wetenschappelijk werk van numismaten
erkenning krijgt buiten de eigen kring.
Woensdag 6 juni ontving François de
Callataÿ de Francquiprijs uit handen
van kroonprins Filip. Hij treedt daarmee in het spoor van een hele reeks
Belgische vorsers met internationale
uitstraling onder meer de Belgische
Nobelprijswinnaars Ilya Prigogine en
Christian de Duve. De Callataÿ is daarenboven de eerste laureaat die niet verbonden is aan een universitaire instelling.
De Francquiprijs is een van de meest
prestigieuze wetenschappelijke prijzen
die in België toegekend worden. Bij
beurtrol worden kandidaten uit de biologische, de medische, de exacte en de
menswetenschappen voorgesteld door
minstens twee leden van de Koninklijke
Belgische Academie. Een internationale
jury geeft hierover advies aan de Raad
van Beheer van de Francqui Stichting,
die de prijs sinds 1933 jaarlijks toekent.
De prijs bedraagt € 150.000. De laureaat kan daar bovenop nog eens € 25.000
ontvangen voor het team waarmee hij
samenwerkt en hij mag een internationaal wetenschappelijk colloquium organiseren op kosten van de Stichting.
François de Callataÿ (° Ukkel 1961)
is een gedreven numismaat die zich
vooral toelegt op monetaire problemen
uit de Hellenistische periode. Vanaf
1989 is hij verantwoordelijk voor het

Penningkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek van België. Sinds 2006 is
hij tevens eindverantwoordelijke voor
de overige museale afdelingen: Kostbare
handschriften, Prenten, Kaarten en
Plans, en Muziek. Daarbij komt nog
dat hij vanaf 1998 een leeropdracht
heeft aan de Parijse Ecole pratique des
Hautes Etudes. Ondanks deze drukke
bezigheden publiceert hij veel. Sinds
het verschijnen van zijn eerste wetenschappelijke bijdrage in 1982 volgden
twaalf boeken, circa 140 artikels en
evenveel notities en boekbesprekingen,
in totaal goed voor zo’n 4.500 pagina’s
numismatische wetenschap.
François de Callataÿ is niet alleen
een uitstekend wetenschapper, maar
slaagt er daarenboven in zijn kennis op
een begrijpelijke manier te verwoorden.
Zijn innovatieve aanpak, zijn sprankelende stijl maken dat zijn onderzoeksresultaten een brede verspreiding kennen.
De toekenning van de Francquiprijs is
niet alleen een prachtige bekroning
voor het wetenschappelijke oeuvre van
François de Callataÿ maar vormt ook
een blijk van erkentelijkheid voor de
Koninklijke Bibliotheek van België, die
het als wetenschappelijke instelling niet
altijd even makkelijk heeft om zich te
positioneren in de academische wereld.
En last but not least is deze bekroning
een pluim voor de numismatiek, die als
wetenschappelijke discipline niet vaak
in het zonnetje wordt gezet.
Raf Van Laere (Hasselt (B), 1952) is voorzitter
van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor
Numismatiek en redacteur van De Beeldenaar.
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Penningen bij Kunstzaal van Heijningen
Deze zomer bood galerie Kunstzaal van
Heijningen in Den Haag onderdak aan
een grote tentoonstelling van penningen
en plaquettes van negen beeldhouwers.
Het is boeiend om te zien hoe op een
klein stukje brons alle aspecten van het
leven worden samengebald: geboorte
en dood, liefde en huwelijk, mythen en
de grote verhalen uit de geschiedenis.
Vormt dat misschien het aantrekkelijke
van een penning: dat we een deel van
onze wereld zomaar in onze hand kunnen houden of in onze broekzak mee
kunnen nemen? Een meer dan levensgroot standbeeld kan ons overweldigen;
een penning kan in zekere zin door ons
worden ‘overweldigd’.
Ikzelf heb, zoals misschien bekend,
daarbij een voorkeur voor de klassieke
vormgeving: een penning zie ik graag
min of meer rond of ovaal, de voorstelling het liefst in reliëf. De keerzijde is
niet zomaar een achterkant, maar vloeit
op de een of andere manier ‘logisch’ uit
de voorzijde voort - anders kun je net
zo goed van de keerzijde een nieuwe
penning maken, om te spreken in de
woorden van penningmaakster Christl
Seth-Höfner. En, last but not least,
moet een penning zo zijn gevormd, dat
de bronsgieter niet voor onoverkomelijke problemen komt te staan - op het
kleine oppervlak valt elk gietfoutje
genadeloos op. Modelleur Henk van
Bommel bijvoorbeeld tracht de doorsnede van zijn penning overal even dik
te houden, om scheurtjes bij het gieten
te vermijden, met als gevolg dat een
uitbolling op de voorzijde een verdieping
op de keerzijde oplevert. En wanneer
de medailleur dan eens afwijkt van deze
grondregels, dan spreekt zo’n afwijking
des te sterker – om grenzen te over-

schrijden, moeten er eerst wel grenzen
zijn.
Twee penningen die in de tentoonstelling te zien waren, brengen het
bovenstaande wel heel duidelijk in
beeld. De meest klassieke van de twee:
And all was for an apple van Theo van
de Vathorst, brengt speels humoristisch
het aloude Adam en Eva-motief tot
verschijning. In een symmetrische compositie zijn beide figuren tegenover
elkaar geplaatst. De cirkelvorm van de
penning zorgt voor een in zichzelf
gesloten, ‘intiem’ domein, waarin Adam
en Eva hun zondeval kunnen voltrekken.
Het ritme van armen en handen leiden
de blik van de toeschouwer naar waar
het hier om gaat: de roemruchte appel.
En zoals bij veel van zijn penningen
word ik getroffen door Van de Vathorsts
vermogen om in bas-reliëf op een klein
oppervlak grote, volle en toch soepele
vormen te modelleren. Voor mij een
raadsel hoe je op deze schaal minieme
details als vingertjes en teentjes in zulke
gave, levendige vormen kunt boetseren.
Deze grote oudtestamentische gebeurtenis op de voorzijde wordt samengevat
op de glanzend gepolijste keerzijde die
de vorm heeft van een … appel.
Verhaal en vorm zijn in dit kunstwerkje
tot een perfect geheel samen gesmeed.

LEO VAN
HEIJNINGEN

Theo van de Vathorst,
And all was for an
apple, brons ( 2/3 ware
grootte)
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De penning Noord Holland van Eric
Claus is een fraai voorbeeld van hoe
een grens overschreden kan worden.
Deze grote, in forse toetsen gemodelleerde penning die een Noord Hollands
polderlandschap voorstelt, heeft een
klassieke ronde vorm. Maar de dijk in
het midden steekt een enorm stuk naar
voren, zo enorm dat de penning
rechtop kan staan. De dijk, feitelijk het
fundament voor het bestaan van de polder, vormt hier letterlijk het fundament
voor het staan van de penning.

Eric Claus,
Noord Holland, brons
(hoogte 11 cm.)

Leo van Heijningen is galeriehouder van Kunstzaal van Heijningen, Noordeinde 152A in Den
Haag. Zijn galerie heeft een afzonderlijk
penningkabinet waarin regelmatig wisselende
exposities worden gehouden.

(advertentie)
Op elk gewenst moment in onze voorraad penningen kijken?
Dat kan op: www.mevius.nl
Keuze uit ruim duizend stuks vanaf de 16e tot en met de 21e eeuw.
Ook numismatische literatuur kunt u op onze website vinden.

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen
Tel. 0546 561 322, Fax 0546 561 352, E-mail: info@mevius.nl
Bezoek aan ons kantoor alleen op afspraak.

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
de GROOTSTE numismatische vereniging in Vlaanderen
Voor het jaarlijks lidgeld krijgt U:
•
•
•
•

JAARBOEK
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
GRATIS TOEGANG tot bijeenkomsten
PRIJSVERMINDERING op de toegangsprijs tot de
bijzondere evenementen

Aarzel niet langer: stort vandaag nog € 11 (buiten België € 17) op
rekening 000-1614677-15 van het EGMP of contacteer Johnny Bosman,
Spaarzaamheidstraat 8, 9330 Aalst; e-mail: JohnnyBosman@skynet.be

www.EGMP.be
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Boekbespreking
/ DAVID WIGG-WOLF
(eds) Iron Age coinage and ritual practices,
Studien zu Fundmünzen der Antike
(SFMA) Band 20 (Verlag Philip von
Zabern, Mainz am Rhein, 2005).
ISBN 3-8053-3491-5. Duits en Engels.
COLIN HASELGROVE

Deze indrukwekkende bundel studies is
het resultaat van een intense BritsDuitse samenwerking waarvan de basis
werd gelegd tijdens een colloquium dat
in 2000 door de universiteit van
Durham (GB) georganiseerd werd. De
congresbijdragen zijn aangevuld met
enkele studies die speciaal voor deze
bundel geschreven zijn. Het is
onmogelijk om hier in detail in te gaan
op elk van de 17 bijdragen (13 Engelstalige, 3 Franstalige en 1 Duitstalige) die
op een voortreffelijke wijze verweven
zijn in de inleiding die tegelijk als een
status quaestionis kan dienen. Met
opzet wordt in de titel het begrip Kelten vermeden omdat ook andere munten uit de ijzertijd aan bod komen. Een
van de meest fundamentele problemen
die zich stellen bij elk onderzoek naar
ijzertijdmunten is de vraag naar het
gebruik van de munten die vaak in
goud geslagen zijn. Deze onzekerheid
laat toe dat verschillende onderzoekers
sterk uiteenlopende standpunten innemen. Voor de een gaat het om ‘normale’
munten die in de eerste plaats een economische rol speelden; voor de ander
gaat het om voorwerpen die slechts een
beperkt aantal monetaire functies vervulden net zoals traditioneel of zogenaamd ‘primitief’ geld. Het feit dat vele
ijzertijdmunten uit geïsoleerde, slecht
gedocumenteerde toevalsvondsten
stammen, maakt het erg moeilijk om
een sluitend antwoord te vinden. Het is

daarenboven vaak zo dat in het
verleden ijzertijdmunten van de meest
diverse herkomst en datering over
dezelfde kam geschoren werden. De
grote verdienste van deze bundel
bestaat erin met verhelderende voorbeelden te illustreren dat ijzertijdmunten op het vasteland en op de Britse
eilanden niet noodzakelijk steeds
dezelfde functie vervulden. De afgelopen jaren zijn zowel in Groot-Brittannië als in Frankrijk een aantal sites
opgegraven, waarbij muntvondsten
grondig gedocumenteerd werden. Dit
laat toe met zekerheid een aantal
depots in een duidelijke rituele context
te plaatsen waarbij opgemerkt moet
worden dat ook hier veralgemening
slechts met de grootste voorzichtigheid
mag gebeuren. In de ene cultusplaats
worden voornamelijk gouden munten
geofferd, in de andere vooral munten
van onedele metalen zoals potin. Ook
chronologisch lijkt er vaak een evolutie
te zijn van edele naar onedele metalen
en van vreemde naar inheemse munttypes.
Een van de nieuwe verworvenheden
waarop Williams de aandacht trekt is,
de complexe relatie tussen de iconografie
van de Keltische en de Griekse/Romeinse
munten. In het verleden werd vaak aangenomen dat de Kelten een Griekse of
Romeinse munt als voorbeeld gebruikten maar dat ze onvoldoende op de
hoogte waren van de iconografische
finesse ervan zodat de beeldenaar in de
loop der tijd ‘degenereerde’. Meer en
meer wordt duidelijk dat dit niet altijd
het geval is. Sommige veranderingen in
details van de voorstellingen op munten
vertellen immers een verhaal dat door
andere bronnen bevestigd wordt.
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Fitzpatrick onderzoekt nader
waarom ijzertijdschatten gevormd werden. Gebeurde dit om economische
redenen of gaat het in de eerste plaats
om offerandes? Sluit het een het ander
trouwens altijd uit? Komen deze schatten tot stand als een soort momentopname van de muntcirculatie of worden
ze langzaam opgebouwd en hoe moeten
ze dan gedateerd worden? Of bestaat
er, zoals Curteis zich terecht afvraagt
een structurele band tussen metaalbewerking en godsdienst.
Van Heesch geeft een overzicht over
de vondsten van Keltische munten in
België waarbij mogelijk sprake is van
een religieuze context. Maar hij wijst er
terecht op dat het ontbreken van goed
archeologisch gedocumenteerde vondsten een zware handicap vormt.
Roymans en Aarts bespreken samen
de vondsten van de tempel van Empel
waar de religieuze context buiten kijf
staat. De auteurs onderscheiden twee
fases in het deponeren van de munten
en nemen het standpunt in dat de gouden munten die te Empel geofferd werden eerst een economische functie vervulden. Daarbij blijft noodgedwongen
in het midden welke economisch rol
gouden munten precies kunnen spelen
als zij nauwelijks of niet ondersteund
worden door pasmunt.
Het onderzoek met betrekking tot
ijzertijdmunten heeft zich decennialang
toegespitst op geografische en chronologische problemen. Sinds de jaren
negentig van de vorige eeuw is hierin
stilaan verandering gekomen. De
inbreng van metaaldetectives en nieuwe
registratiemethodes bij archeologische
opgravingen hebben de mogelijkheid
geschapen om de oudere onderzoeksresultaten opnieuw in vraag te stellen, bij
te sturen en aan te vullen.
Als men de bijdragen over Britse
sites en munten vergelijkt met deze die
over het vasteland handelen, dan vallen

vooral de verschillen tussen beide gebieden op. Die verschillen zijn voor een
deel trouwens te wijten aan de numismaten die, elk in hun eigen traditie, de
problemen op een andere manier benaderen.
Er valt nog een lange weg te gaan
voor het tot een meer algemene theorievorming kan komen over de functie die
munten tijdens de ijzertijd vervulden.
Nu is vooral duidelijk dat het eenheidsbeeld dat vaak opgehangen wordt, sterk
genuanceerd moet worden en dat er
een dringende behoefte bestaat aan
numismatisch materiaal waarvan de
archeologische context duidelijk is.
Raf Van Laere (Hasselt (B), 1952) is voorzitter
van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor
Numismatiek en een van de directeurs van het Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde.
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Muntmelange
Een raadselachtige rekenpenning
Enkele maanden geleden is in Amsterdam
een rekenpenning gevonden, die ik
gelukkig in mijn verzameling heb kunnen opnemen. De penning heeft een
diameter van 23 mm en weegt 1,9 gram.
Ondanks intensief speurwerk ben ik er
niet in geslaagd meer duidelijkheid te
krijgen over maker en betekenis. Wel is
duidelijk dat het een Neurenbergse
rekenpenning betreft. Op de voorzijde
valt op dat op de rijksappel een naar
beneden gebogen lijn staat. Op bijna
alle Neurenbergse rekenpenningen is
die lijn recht of heel licht naar boven
gebogen. De rijksappel zoals op de ontdekte rekenpenning ben ik nog niet
eerder tegengekomen.
Eerst wat kanttekeningen bij de
keerzijde. Hier luidt het omschrift:
RECHENPFENING GEMACHT. Ook dat
heb ik op Neurenbergse rekenpenningen nog niet eerder gezien. De ringetjes aan het einde van de kroon zijn
identiek aan een rekenpenning van een
onbekende meester. In Jetons, Medalets
& Tokens, The medieval period and
Nuremberg, vol. one dateert Michael
Mitchiner (blz. 377) deze exemplaren
tussen 1500 en 1550 (1585). De roos in
het midden heeft bij deze rekenpenningen echter steeds vijf blaadjes. Dat is
ook het geval bij de rekenpenningen
vervaardigd door Hans Schultes.
De roos op de nieuw ontdekte
rekenpenning is vrijwel gelijk aan de
rekenpenningen door Kilian Koch
(Stalzer 71) en Hanns Krauwinckel
(variant Stalzer 470). Dat geldt ook
voor het roosje op 12 uur in het omschrift. Daarom meen ik dat mijn stuk
te dateren is in de tweede helft van de
vijftiende eeuw. Maar het meest raad-

selachtige is het omschrift op de voorzijde: DAMON HAT GE3ELT 154 ///. De
tekst is niet helemaal duidelijk leesbaar.
Mijn verzamelcollega Robert Levinson
in Los Angeles blijkt een vergelijkbaar
exemplaar te bezitten (24 mm, 1,9 gram).
De keerzijde van dat exemplaar lijkt
met hetzelfde stempel gemaakt te zijn.
Over de voorkant ben ik minder zeker.
De ringetjes naast de hoeken zien er
anders uit en lijken eerder punten dan
ringen. Het omschrift luidt: /AMON //T
GE3ELT 154 IAR.

FREEK
GROENENDIJK

Rekenpenning gevonden in Amsterdam,
onbekende maker
(11/2 x ware grootte)

Rekenpenning van
Hans Schultes, Variant
van Stalzer 572
(11/2 x ware grootte)

Rekenpenning,
onbekende maker
(11/2 x ware grootte)
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Rekenpenning, v.l.n.r.
onbekende maker,
Kilian Koch,
Hanns Krauwinckel
(11/2 x ware grootte)

Midden mei ontdekte ik tot mijn
verrassing bij een munthandelaar in
New York een derde exemplaar. Ook
hier zou ik zeggen dat de keerzijde
identiek is. De voorzijde echter niet;
die luidt: DAM// GE3ELT HAT 154 IAR.
Het is aannemelijk dat deze drie
rekenpenningen van dezelfde maker
afkomstig zijn. Interessant daarbij is dat
de aanduiding RECHENPFENNING (verplicht op alle Neurenbergse rekenpenningen) wel vermeld is, maar dat de
naam van de maker ontbreekt.
Het begin van het omschrift op de
voorzijde is niet consistent. Op de eerste rekenpenning lijkt DAMON te staan,
op de laatste twee AMON of AMOM, en
DAMAN. Mij is de betekenis van dat
woord niet duidelijk. Het omschrift
gaat verder met HAT GE3ELT 154 IAR. Ik
denk dat dit maar op een manier uitge-

legd en vertaald kan worden: ‘hat
gezählt 154 Jahr’ of wel ‘heeft geteld
154 jaar’. Ook daar heb ik geen flauw
idee van wat bedoeld kan zijn. Mijn
eerste gedachte was Dämon – demon
of wel duivel. Dus iets Bijbels, maar
voor zover ik kon nagaan komt het
getal 154 in de Bijbel niet voor. Het
blijft dus een raadsel dat mij intrigeert.
Daarom maak ik u er graag deelgenoot
van.
Ik ben benieuwd of anderen soortgelijke rekenpenningen kennen of betekenis kunnen geven aan het raadselachtige omschrift. Ik houd mij dan ook
graag aanbevolen voor aanvullende
informatie.
Freek Groenendijk (groenendijk.f@planet.nl)
heeft een omvangrijke verzameling Neurenbergse
rekenpenningen en is bezig met een boek daarover.

Rekenpenning,
onbekende maker
(11/2 x ware grootte)

Rekenpenning,
onbekende maker
(11/2 x ware grootte)
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Penningnieuws
Eén penning van de immer actieve
Frank Letterie en een opdrachtpenning
van Siemen Bolhuis.

HENK VAN DER
VORST

FRANK LETTERIE (1931)
Erepenning van de Stichting tot behoud en
voortzetting van ‘Hoefnagels Methodische
Mediation’, gietpenning, brons, 80 mm,
2007.
Van deze penning moeten de beide zijden in de correcte volgorde gelezen
worden, vandaar een voor- en een keerzijde. Op de voorzijde zien we een paar
in conflict. Vooral de man neemt een
agressieve houding aan ten opzichte
van de vrouw. Beide partners maken
aanspraak op het kind. De wederzijdse
onmin wordt benadrukt door de vorm
van de appel (twistappel) waarin de
personen geplaatst zijn. Op de
keerzijde zien we een vrouw en een
man, ex-partners, die hun conflict in
rede hebben opgelost en uit elkaar
gaan. Op de achtergrond een duif in
vlucht, het vredige en bevrijdende van
dit afscheid symboliserend. Langs de
rand luidt de tekst: ‘Hoefnagels Methodische Mediation’.

( 2/3 ware grootte)

De rubriek penningnieuws biedt ruimte om in kort bestek (circa 100 woorden)
nieuwe penningen onder de aandacht te brengen. Bij voorkeur digitale
bijdragen met foto’s zenden aan de redactie van De Beeldenaar of aan redacteur
Henk van der Vorst, Eekhoornlaan 9, 3951 AV Maarn.
e-mail: penningnieuws@debeeldenaar.nl. De redactie behoudt zich het recht
voor bijdragen in te korten of te weigeren.
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SIEMEN BOLHUIS (1956)
Als beeldhouwer werkt Bolhuis sedert
1981 in Almere.
Jos Joosen Erepenning van de Vereniging
Bedrijfskring Almere, 2002. Brons, 80 x
82 mm.
De Vereniging Bedrijfskring Almere is
één van de grootste bedrijfsverenigingen van Nederland en bestaat in
2007 30 jaar. Jos Joosen was van 1983
tot 1989 voorzitter en ook daarna nog
bijzonder actief binnen de VBA. Een
grote belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken gecombineerd met
goed ondernemerschap maakten hem
een vat vol creatieve ideeën om de
VBA optimaal te laten functioneren.
Dat creatieve spel van het ondernemerschap is op de penning verbeeld
door de verspringende letters. De tekst
laat zich ritmisch lezen als je de
penning langzaam in de hand draait.
De lusvorm op de tekstzijde omgeeft
dezelfde ruimte als het portret op de
portretzijde van de penning. De letters
lijken in deze ruimte gestrooid. Een
hoofd vol bruisende ideeën.
Ook de contour van de penning is
ingegeven door Joosens portret.
De in opdracht gemaakte penning is
bedoeld om uit te reiken aan mensen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de Bedrijfskring.
Voor meer informatie over het werk
van Bolhuis, zie www.siemenbolhuis.nl.
(foto’s S. Bolhuis)

DE BEELDENAAR 2007-5
246

0383-07_Bld_2007_03

28-08-2007

14:12

Pagina 247

Genootschap op bezoek bij een
jubilerende kring
Verslag voorjaarsvergadering op 28 april in ’s-Hertogenbosch
Twee dagen voordat Hare Majesteit in
de voetsporen van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munten Penningkunde zou treden (op
Koninginnedag), bracht het genootschap een bezoek aan ’s-Hertogenbosch.
Ook deze zaterdag was het al feest in
de stad, want de Numismatische Kring
Brabant vierde haar 50-jarige bestaan.
Een warme, mooie voorjaarsdag
vormde de omlijsting van de voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap.
Ongeveer 100 leden kwamen naar Den
Bosch en verzamelden zich in Hotel
Central aan de Markt van de NoordBrabantse hoofdstad.
De jaarvergadering verliep vlotjes
onder leiding van dagvoorzitter Theo
Nissen. Voorzitter Jan van der Wis was
door een afgescheurde spier van het
kniegewricht aan huis gekluisterd. Jan
had de leden wel een brief geschreven
die ter vergadering werd voorgelezen.
Belangrijk punt op de agenda was een
bestuurswisseling. Marcel van der Beek,
wegens privé-verplichtingen ook niet
aanwezig, nam afscheid van het bestuur.
Na een periode van 6 jaar zat zijn statutair toegestane bestuurstermijn erop.
Hij is, onder dankzegging voor zijn
inspanningen de afgelopen jaren, opgevolgd door Willem van den Nieuwenhof. Ook werd de Numismatische
Kring Brabant in de persoon van Jos
Holland bedankt voor de ondersteuning
bij de organisatie van deze dag.
Dick van de Vrie, medewerker van
de BAM, de stedelijke archeologische
dienst van ’s-Hertogenbosch, verzorgde
de eerste lezing. De lezing had als titel
‘Munten als bron voor archeologie van
’s-Hertogenbosch’. Tijdens zijn betoog
verhaalde de heer Van de Vrie over de

diverse recente opgravingen in de stad,
waarbij munten gevonden waren. Deze
munten bleken vooral behulpzaam te
kunnen zijn bij het bepalen van de
ouderdom van de vondstcomplexen.
Na de Brabantse koffietafel volgde nog
een tweetal voordrachten. Als eerste
sprak ons lid Bert van Beek over het project dat moet leiden tot een nieuwe Van
Gelder & Hoc. De ondertitel was: ‘geen
revolutie maar evolutie’. Op basis van het
belangrijke werk van Van Gelder & Hoc
wil het project komen tot een nieuwe
versie. Dat is ook nodig. Zo zijn er
nieuwe typen bekend, zoals het oordje
van Den Bosch dat onlangs de voorkant
van De Beeldenaar 2007-3 sierde. Ook
vertelde Bert van Beek dat er aandacht
besteed zal worden aan onderbelichte
aspecten, zoals de heraldiek.
De laatste lezing van de dag werd
gegeven door de Belgische numismaat
Aimé Haeck, die uitgebreid onderzoek
heeft verricht naar Brabantse penningen
uit de dertiende eeuw. Aan de hand van
vele honderden exemplaren gaf de heer
Haeck zijn visie op de chronologie en de
herkomst van de vele emissies. Diverse
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Gaan wij het schip in?

tabellen en afbeeldingen illustreerden
zijn verhaal, dat hopelijk nog eens
gepubliceerd gaat worden.
Na de lezingen was het tijd voor een
bezoek aan het Stadhuis. In het monumentale gebouw aan de Markt werd het
genootschap ontvangen door de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Hier kregen de genootschapsleden een receptie
aangeboden ter ere van het 50-jarige
bestaan van de Numismatische Kring
Brabant.
Een select gezelschap woonde hierna
de door de jubilerende kring verzorgde
presentatie van het speciale themanummer van De Beeldenaar bij. Voorts werd

de jubileumpenning van de kring ten
doop gehouden. De heer Bert Pauli,
wethouder voor cultuur van de gemeente
’s-Hertogenbosch, ontving het eerste
exemplaar van het themanummer van
De Beeldenaar en de jubileumpenning.
Ondertussen begonnen de overige
leden aan een rondleiding door het
stadhuis, gevolgd door een historische
stadsrondwandeling die werd besloten
met een vaartocht over de Binnendieze.
De vaartocht met platte boten maakte
dat Den Bosch vanuit een geheel ander
perspectief bekeken kon worden. De
bootgidsen vertelden al varende over
ontstaan, ontwikkeling en restauratie
van dit unieke aspect van de oude Bossche binnenstad. Door de eeuwen heen
zijn steeds grotere gedeelten van de
Binnendieze overwelfd: uit ruimtegebrek werden huizen over het riviertje
heen gebouwd. Het water behield echter haar functie voor aan- en afvoer van
goederen, maar diende ook voor de
watervoorziening en als riool! Het netwerk van water en gewelven raakte in
verval, maar is de afgelopen jaren
gerestaureerd en vormt nu een belangrijke toeristische attractie.
Het prachtige weer maakten de stadswandeling en het boottochtje tot een
aangenaam besluit van het dagprogramma. Op een steenworp afstand van de
aanlegplaats van de boten ligt het restaurant Van Puffelen waar een groep leden
die avond nog gezellig dineerde.

(advertentie)
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Vereniging voor Penningkunst in
Den Haag
Resumé van de 82ste Algemene Ledenvergadering
In de Koninklijke Bibliotheek (KB) te
Den Haag kwamen 47 leden, inclusief
bestuur, 19 introducés en drie genodigden bijeen voor het houden van de
algemene ledenvergadering 2007. De
KB was gekozen als locatie voor de vergadering vanwege het onderwerp voor
de jaarpenning 2007: de schrijver Nescio. De voorzitter, Theo Bunjes, opende
de vergadering. Hij heette iedereen
welkom, bedankte de medebestuursleden voor hun inzet en enthousiasme
voor het werk voor de vereniging in
het afgelopen jaar, alsmede Annemarie
Slager voor de penningverzending,
Maja Houtman voor de zorg voor het
verenigingsarchief en Rob Kemper
voor zijn werkzaamheden als webmaster voor de verenigingswebsite. Het
was een moeilijk jaar. Kort voor de
vorige jaarvergadering overleed plotseling het medebestuurslid Hedi Bogaers,
waardoor een jaar lang een vacature
bestond. In februari 2007 werd Guus
Hellegers ernstig ziek. De voorzitter
wenste Guus, die aan het revalideren is,
van harte beterschap. Geer Steyn werd
bereid gevonden om voor de duur van
diens ziekte als adviseur van het bestuur
op te treden. Vervolgens herdacht de
vergadering de leden, die de afgelopen
periode waren ontvallen, met een ogenblik van stilte.
Medegedeeld werd, dat de vereniging
thans 424 leden telt. Oud-bestuursleden
en anderen die archief inzake de VPK
onder zich hebben, werden opnieuw
opgeroepen om dat ten behoeve van
het verenigingsarchief in te leveren bij
de verenigingssecretaris, Greet KemperKoel. Er ontbreken namelijk nog steeds
onderdelen daarvan. Een tekst daartoe

wordt op www.penningkunst.nl gepubliceerd.
De notulen van de 81ste Algemene
Vergadering, gehouden op 13 mei 2006
op De Pier te Scheveningen werden,
met inachtneming van een door Tom
Senders voorgestelde aanpassing, vastgesteld onder dankzegging aan de
bestuurssecretaris Kees Postma, waarna
het concept-jaarverslag 2006 onder
dankzegging aan de verenigingssecretaris Greet Kemper-Koel ongewijzigd
werd goedgekeurd. Vervolgens gaf de
penningmeester, Wouter van Aken, een
toelichting op de rekening en verantwoording 2006 en op de begroting
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2008. Op voorstel van de kascommissie
(Herman Gerritsen en Henk van der
Vorst) verleende de vergadering
penningmeester en bestuur decharge
voor het in 2006 gevoerde beleid. De
voorzitter bedankte de kascommissie
voor haar werkzaamheden. Daarna
kozen de leden Herman Gerritsen en
Pieter Jonker, die zich staande de vergadering daartoe bereid verklaarde, als
leden van kascommissie voor de
controle van de financiële stukken van
het boekjaar 2007.
Het bestuur hoopt, dat de penninguitgiften voor het jaar 2007, te weten
de Nescio-penning door Da van Daalen en de MeetMe-penning door Vincent van Ginneke, door de leden positief zullen worden ontvangen.
Een voorstel tot contributiedifferentiatie, bestaande uit een speciaal
lidmaatschap voor een periode van
twee jaar voor kunstenaars die minder
dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd
aan een kunstacademie, werd door de
vergadering aangenomen. De contributie daarvoor bedraagt € 75 per jaar.
Over twee jaar wordt dit speciale
lidmaatschap geëvalueerd.
Een voorstel om de tentoonstellingspanelen af te stoten werd eveneens
door de leden aangenomen. De
penningen zelf zullen weer teruggaan
naar het penningarchief van de vereniging.
Op voorstel van het bestuur koos de
vergadering Gerrit Bogaers, Mirjam
Mieras die aftredend was volgens het
bestuursrooster maar zich herkiesbaar
had gesteld, en Elly Baltus tot bestuursleden in de opengevallen vacatures. Bij
afwezigheid van de plaatsvervangend
voorzitter Guus Hellegers sprak Wouter van Aken een dankwoord tot Theo
Bunjes, die na zes jaar afscheid nam als
voorzitter. De vereniging bestond ruim
75 jaar toen Theo aantrad als voorzitter. Gedurende zijn voorzitterschap zijn
er in totaal 14 penningen uitgebracht.
De jubileumtentoonstelling werd onder

zijn voorzitterschap gehouden in Eelde,
Groningen, Halle (D), Dordrecht,
Schoonhoven en laatstelijk in Den
Haag. Opvallend aan zijn voorzitterschap
was de zorgvuldige leiding, het vermogen om te kunnen luisteren. Ook werd
mede door Theo Bunjes een crisis bij
De Beeldenaar te boven gekomen. Een
andere activiteit tijdens zijn voorzitterschap was het ‘Over the Edge’-project.
Dat omvatte een voorselectie, de workshops, een publicatie en een tentoonstelling. Ook vond onder zijn voorzitterschap het BAMS-weekend in Nederland
plaats. Als dank overhandigde hij aan
Theo Bunjes de penning van verdienste. In zijn dankwoord gaf Theo
Bunjes aan met genoegen terug te kijken op het voorzitterschap. Als afscheid
ontving de vereniging van hem een
attribuut voor de voorzitter: een
houten voorzittershamer. Theo overhandigde deze aan de nieuwe voorzitter, Gerrit Bogaers, als teken van
waardigheid. Gerrit Bogaers gaf hem
daarom eveneens als geschenk, een vinger. Hij koos voor een bronzen pink.
De vergadering applaudisseerde.
Reeds in zijn openingswoord had
Theo Bunjes aangegeven dat het voor
het bestuur een moeilijk jaar en ook
een jaar van kritiek was geweest.
Onvrede over de twee penninguitgiften
in het jaar 2006 werden uitgesproken.
De meningen over de penning van
Ralph Prins blijven verschillen. Feit is
wel, dat de afgelopen periode van deze
jaarpenning er in totaal 19 door leden
werden bijgekocht. Trojka door Carla
Klein bleek geïnspireerd te zijn door
het werk van de Duitse schilder Franz
Marc. Het bestuur zal leden, die deze
inschrijfpenning bestelden en zich nu
teleurgesteld voelen omdat zij daar
toen niet van wisten, de gelegenheid
geven de penning terug te sturen en
hen de aankoopkosten te vergoeden.
Ook zal het bestuur bij toekomstige
penningopdrachten aan het aspect van
inspiratie apart aandacht besteden. Wat
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andere klachten over het beleid betreft
nodigt het bestuur alle leden uit om
voor 1 oktober 2007 suggesties bij het
bestuur in te dienen ten behoeve van
het nieuwe beleidsplan van de vereniging voor de periode 2008-2010. Deze
betrekt het bestuur dan bij het opstellen van het voorstel voor het nieuwe
beleidsplan. Dat nieuwe beleidsplan zal
vervolgens op de volgende algemene
ledenvergadering voor vaststelling door
de leden worden geagendeerd.
Daarmee lijkt het op deze ledenvergadering gelukt om op constructieve
wijze van gedachte te wisselen over de
klachten en om tot besluiten te komen.
Na afloop van de vergadering hield
Da van Daalen een lezing met power-

point-presentatie over Nescio. Deze
werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Aan het slot overhandigde zij
namens de vereniging een eerste exemplaar van de penning aan mevrouw
Blok-Boas, de kleindochter van de
schrijver.
Hierna werd de lunch gebruikt en
volgde de penningmarkt, waar in een
vitrine de jaarpenning 2007 Nescio van
Da van Daalen en de Inschrijfpenning
2007 MeetMe van Vincent van Ginneke
te zien waren. Ook waren daar de penningen van het Schoonhovenproject te
zien. Er werden verenigingspenningen
verkocht en enkele kunstenaar-leden
verkochten diverse penningen.

(advertentie)
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Het GeldcultureelCafé
Berichten uit het Geldmuseum
GERARD BORST

In zijn nieuwe ambiance exploiteert het
Geldmuseum eens per kwartaal het
‘GeldcultureelCafé’. Met deze activiteit
probeert het museum de aandacht te
vangen en vast te houden voor het uitgestrekte op geld betrekking hebbende
studieterrein dat buiten het genre
‘numismatiek en geldgeschiedenis’ valt.
In het GeldcultureelCafé treden
sprekers op die zich lichtvoetig weten te
bewegen op het gebied van de sociologie, psychologie of filosofie van het geld.
Het Café beoogt een ruime klantenkring aan zich te binden en staat open
voor iedereen met een brede belangstelling voor het verschijnsel geld.
De geschiedenis van het GeldcultureelCafé gaat terug tot 17 november
2005. De eer van de eerste spreekbeurt
viel ten beurt aan Aspha Bijnaar, socioloog van beroep en auteur van Kasmoni,
een spaartraditie in Suriname en Nederland. Dit boek gaat over een informeel
banksysteem waarin vooral Surinamers
sparen en krediet nemen en informeert
uitgebreid over de ins en outs van kasmoni in de Bijlmermeer. Maandelijks
circuleert zo’n 3,5 miljoen euro aan
kasgeld. Bijnaar schreef met deze studie
een proefschrift dat door de afwezigheid van een academische toon weldadig aandoet. Op die 17e november
toonde ze zich ook een onderhoudend
causeur. Het betoog over haar onderzoek maakte bij het publiek veel
reacties los.
In de volgende aflevering van het
GeldcultureelCafé liet NRC-columnist
en taalhistoricus Ewoud Sanders zich
interviewen over zijn boek Voor een dubbeltje op de eerste rang, 1001 spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld en
daaraanvolgend werd de vloer vrijge-

maakt voor Erika Verdegaal die een
lans brak voor de financiële psychologie. Zij sprak in het GeldcultureelCafé
over de Amerikaanse psychologe Kathleen Gurney, die er al jaren op hamert
dat financieel zelfinzicht dé sleutel is
tot financieel succes.
De eerste numismaat die in het
GeldcultureelCafé optrad, was Aleksandar Brzic; in Joegoslavië geboren, Oostenrijks staatsburger en sinds 1991
wonend in Nederland. Hij sprak als
eerste in het Geldmuseum zelf, waar op
dat moment bouwvakkers volop bezig
waren het pand van de Koninklijke
Nederlandse Munt vestigingsvriendelijk
te maken. Brzic hield de lezing Een
appeltje voor de dorst. Dukaten oppotten op
de Balkan als middel ter bestrijding van
toekomstige tegenslag. Het verhaal
bevatte onderzoeksresultaten die Brzic
ook gebruikt in zijn proefschrift The
ducat. Some observations about the history
of an economic and monetary phenomenon.
Voor het volgende GeldcultureelCafé
moest de klandizie wachten tot na de
opening van het Geldmuseum. Medio
juni 2007 was het zo ver en niemand
minder dan een van de grondleggers van
de sociologie, Georg Simmel (1858-1918),
stond op het programma. Cultuursocioloog Ton Bevers, hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en
auteur van een proefschrift over Simmel,
sprak over zijn studieonderwerp en diens
Philosophie des Geldes uit 1900. In dit
meesterwerk werpt Simmel een cultuurkritische blik op de invloed van de geldeconomie op de levensstijl in de moderne
samenleving en onderscheidt hij uiteenlopende geldpersoonlijkheden: de gierigaard, de vrek, de verkwister, de arme,
de cynicus en het blasé-type.
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Toekomst
In 2007 volgen nog twee bijeenkomsten. In oktober betreedt de neerlandicus Hans Luijten het podium. Hij
werkt als editeur bij het Van Gogh
Museum en is lid van het team dat de
wetenschappelijke uitgave van de
correspondentie van Vincent van Gogh
voorbereidt. In zijn lezing Vincent van
Gogh: zijn inkomsten en zijn bestedingen
zal Luijten betogen dat het beeld dat
velen hebben van de armlastige schilder
enige nuancering behoeft.
Begin december verwelkomt het
GeldcultureelCafé het gedragseconomisch team van prof. dr. Thierry Post
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Post en de zijnen werken aan een
onderzoek waarmee zij een serieuze
gooi doen naar het predikaat ‘origineelste gedragswetenschappelijk project in
jaren’. Zij laten zich inspireren door de
psychologen Daniel Kahneman en
Amos Iversky, die te boek staan als de
grondleggers van de prospecttheorie.
Deze theorie haalt het beeld van de
‘homo economicus’ onderuit: het idee
dat de mens steeds een rationele afweging maakt om zijn winst te maximaliseren. Volgens de prospecttheorie
maken beslissers hun afwegingen op
basis van subjectieve winst- of verlieservaringen. Verlies wordt als emotioneel
zwaarder ervaren dan winst en daarom
zijn mensen eerder bereid risico’s te

nemen om verlies te voorkomen, dan
om winst te maken. Ze hebben liever
vijftig procent kans op een verlies van
tweeduizend euro, dan een gegarandeerd
verlies van duizend euro. Voor winst
zou dit andersom zijn. Om deze theorie
te testen betrad het team-Post de wereld
van het kansspel op televisie en onderzocht het de show Miljoenenjacht en de
buitenlandse variant Deal or no deal. Ze
analyseerden het keuzegedrag uit alle
uitzendingen tussen 2002-2006 en concludeerden dat de ratio de mens af en
toe behoorlijk in de steek laat, vooral
als hij er slecht voorstaat. Aan het team
drong zich onmiskenbaar een regelmatigheid op: hoe meer de kandidaten op
verlies stonden, hoe roekelozer hun
beslissingen. Rationeel handelen, zuiver
calculeren - het was er in het spel zelden bij. Post komt in december met
een ‘gelikte presentatie’ en bezoekers
van het GeldcultureelCafé zullen zelf
meedoen aan een nagespeelde versie
van het spel. Lezers van De Beeldenaar
zijn van harte uitgenodigd voor deze en
volgende afleveringen van het GeldcultureelCafé.
Gerard Borst, aan het Geldmuseum verbonden
als onderzoeker geldcultuur, is de redacteur van
het GeldcultureelCafé.
Voor de oktober-bijeenkomst met Hans Luijten –
de precieze datum wordt nog bekendgemaakt –
kunt u zich aanmelden bij Esther Bendijk (e.bendijk@geldmuseum.nl)

In de rubriek ‘Berichten uit het Geldmuseum’ leveren medewerkers van de
afdeling Collectie en Onderzoek van het Geldmuseum om beurten een korte
bijdrage om zo het onderzoek dat verricht wordt bij het Geldmuseum voor het
voetlicht te brengen. De onderwerpen variëren van nieuwe aanwinsten tot een
kijkje achter de schermen.
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Nieuws, aankondigingen en
tentoonstellingen
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Jaarpenning 2007 Nescio
De penning is in bewerking en zal dit
najaar aan alle leden, die de contributie
2007 hebben voldaan worden toegezonden.
Inschrijfpenning 2007 MeetMe
Deze penning kon tot 15 augustus
2007 besteld worden bij de Vereniging.
(Zie De Beeldenaar 2007-4). De penning
wordt op dit moment door Vincent van
Ginneke vervaardigd. Toezending aan
de leden die ingeschreven hebben, zal
in de laatste maanden van dit jaar
plaatsvinden.
VPK-beleidsplan

2008-2010
Het bestuur van de Vereniging voor
Penningkunst werkt aan een beleidsplan voor de vereniging voor de jaren
2008 tot en met 2010. Op de algemene
ledenvergadering van 12 mei 2007
heeft het bestuur de leden opgeroepen
om vóór 1 oktober 2007 via het secretariaat ideeën over de penninguitgifte
en het toekomstig beleid bij de VPK in
te dienen.
Ideeën en suggesties kunnen schriftelijk
of per email worden gezonden aan:
Vereniging voor Penningkunst,
Herman de Ruijterweg 2, 4254 EG
Sleeuwijk of naar:
info@penningkunst.nl.
AANKONDIGINGEN
Diestse Studiekring
Op 29 september geven Patrick
Pasmans en Chris Teulings ieder een

lezing voor de Diestse Studiekring.
Pasmans spreekt over de muntslag van
de Byzantijnse keizer Heraclius en Teulings over Noord-Nederlandse
gildepenningen. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een ledenveiling van
circa 100 munten, penningen en
boeken. De bijeenkomst begint om
14.30 uur en vindt plaats in de
Elcerlyczaal van Cultureel Centrum
Begijnhof Diest.
TENTOONSTELLINGEN
Geld en je leven!
In samenwerking met de Nederlandsche
Bank ontwikkelde het Geldmuseum
een lifestyle-tentoonstelling voor jongeren over geld om jongeren te prikkelen bewust met geld om te gaan en de
gevolgen van hun geldgedrag te
overzien.
In Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht. di.-vr.
10-17 uur; za.-zo. 12-17 uur.
www.geldenjeleven.com

Show me the money
In het kader van het vijfjarig bestaan
van de euro is in het Maastrichtse Centre Cémarique de tentoonstelling Show
Me the Money te zien. Deze tentoonstelling vertelt wat de mensen deden
toen ze nog geen geld hadden, hoe je
geld maakt, waar de eerste bank stond
en waar de eerste bankroof werd
gepleegd. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de euro en worden
echte Maastrichtse geldschatten getoond.
Tot 8 januari 2008 in Centre Céramique, Avenue
Céramique 50, Maastricht. di. en do. 10:3020:30 uur; wo. en vr. 10:30-17 uur; za. 10 - 15
uur; zo. 13-17 uur.
www.centreceramique.nl
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LEDENLIJST NVMH

PER

1

SEPTEMBER

2007

Munthandel G. Henzen
Amerongen

Worldcoins & Banknotes
Etten

Importa B.V.
Uden

AA Muntenveiling
Amsterdam

Munthandel Kevelam B.V.
Garderen

Karel de Geus Muntveilingen b.v.
Veldhoven

Muntenhandel Loes van Borkulo
Amsterdam

Muntenhandel A. Spoelder
Hoogeveen

Mevius Numisbooks Int. BV
Vriezenveen

Theo Peters Numismatiek &
Filatelie
Amsterdam

MPO
IJsselstein

De Nederlandsche Muntenveiling
Weesp

Sipiro-Munten
Bennekom

Munt- en Papiergeldhandel
De Ruiter BV
Klaaswaal

e-Costa Internetveiling
Weesp

Honingh Munten
Beverwijk

Kienhorst Munt en Postzegelhandel
Oldenzaal

J.B. Westerhof numismaat-antiquair
Burgwerd

Munthandel Oost-Brabant
Oss

Schulman B.V.
Bussum

Romunt B.V. Numismatiek
Roermond

Insulinde
Den Haag

Van Mastrigt Coins & Stamps
Rotterdam

Holleman Munten
Enschede

Munthandel Verschoor
Strijen

De Man - Werkendam
Werkendam
Jean-Luc van der Schueren
BRUSSEL
Jean Elsen & ses Fils s.a.
Brussels - Belgium
Huis Albert & Euroboutique
Antwerpen
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De Nederlandsche Muntenveiling

Onze
veil
cataloging
us
op aan
vraag

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

Contante betaling
of realisatie via onze

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

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

Internet:

www.nmv.nl
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Frans Bekersstraat 1a, 5504 JA Veldhoven
Tel. 040 - 2123455 – Fax 040 - 2110845
E-mail: numis@kareldegeus.nl
Website: www.kareldegeus.nl
Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

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

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

Karel de Geus Muntveilingen B.V.
Tel. 040 - 2123455
Van der Dussen Numismatic Books
Tel. 043 - 3215119, website: www.vanderdussen.com
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DE BEELDENAAR
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde
en de Vereniging voor Penningkunst.
STICHTING DE BEELDENAAR
Postbus 11, 3500 AA Utrecht
info@debeeldenaar.nl
Postbank 5761252
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REDACTIE
redactie@debeeldenaar.nl
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EUROMUNTEN

Loek Boezelijn

Tenzij anders vermeld zijn munten en penningen
afgebeeld op ware grootte.
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Digitaal ziekenhuisgeld

JANJAAP LUIJT

In De Beeldenaar is in het verleden wel
eens aandacht besteed aan allerlei alternatieve betaalmiddelen, zoals boord-,
gevangenis-, kamp- en gestichtsgeld.
Boordgeld voor betalingen op lijnboten,
gevangenisgeld voor kleine aankopen in
het gevang, kampgeld voor zaken in
interneringskampen en gestichtsgeld
voor de betalingen in vergaarplaatsen
van buitenbeentjes, zoals Ommerschans
en Veenhuizen. Minder buitenissig en
van recenter datum zijn betaalpassen en
credit-cards. Hoewel op ruimere schaal
geaccepteerd dan de eerste groep
betaalmiddelen, zijn de specima uit de
tweede groep naar mijn mening nog
net zo ‘alternatief’. Hoe het ook zij,
beide groepen betaalmiddelen kennen
hun eigen verzamelaars. Verzamelaars
van boord-, kamp- en gestichtsgeld zullen ongetwijfeld numismaten genoemd
worden, hoe dat zit met collectioneurs

van giropassen en credit-cards weet ik
vooralsnog niet. Complex wordt het als
je beide verzamelgebieden gaat combineren. En dat kan.
Recent mocht ik een aantal keren het
Universitair Medisch Centrum (UMC)
bezoeken. Ik was daar zoals dat heet
‘slechts op bezoek’. Dat hield echter
ook in dat ik rond etenstijd (ze hebben
er ruime bezoektijden) voor mijn eigen
kostje moest zorgen. De personeelskantine bood bezoekers de mogelijkheid
een vorkje mee te prikken, maar stelde
als eis dat betaling geschiedde met een
UMC-pasje: zondermeer ziekenhuisgeld
en zondermeer een betaalpasje.
Inmiddels is de patiënt ontslagen en
hoop ik voorlopig niet meer naar het
ziekenhuis te gaan. Dus als een verzamelaar van elektronisch gestichtsgeld nog
een gat in zijn verzameling moet opvullen, dan kan hij zich bij mij melden.
Bij de voorplaat
1622. BERGEN OP ZOOM. BEVRIJDING
VAN SPINOLA DOOR PRINS MAURITS
VAN ORANJE-NASSAU
Beloningspenning voor de officieren
Vz. wapen van Bergen op Zoom door twee
wildemannen gedragen. Omschrift: FAVSTO .
NVMINE . BERGA . VICTRIX
Kz. gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel. Omschrift: AVXILIIS . PROTECTA .
TVIS . 3 . OCTOB . 1622
Direct na het aflopen van het Bestand begonnen
Spaanse troepen onder Ambrogio de Spinola aan
een offensief. Het eerste doelwit was het dicht
bij de monding van de Schelde gelegen Bergen
op Zoom. Maurits slaagde erin de belegering
van de Spaanse troepen te doorbreken.
vL.II.151.2. Goud 46.5 mm. 35.26 gram, met
oog en ring; cf. collectie Völcker 9 april 1888,
nr.545. TMP 1894 blz.134; TMP 1895
blz. 212-222.
Collectie Munthandel Verschoor, foto Dimitri
Verschoor.
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Pier Pander
Modelleur van het portret voor de Wilhelmina ‘kroningsmunt’
In Leeuwarden herleeft met terugwerkende kracht de roem van beeldhouwer
Pier Pander (1864-1919). Hij is na zijn
dood te snel in de vergetelheid geraakt
in verhouding tot de kwaliteit van zijn
werk. Dat is nu goedgemaakt met een
manifestatie op drie lokaties: het Fries
Museum en het Pier Pander Museum
tezamen met de Pier Pander Tempel in
de Prinsentuin. In numismatische kringen is de beeldhouwer wel bekend
gebleven. Zijn in 1897 ontworpen portret van koningin Wilhelmina voor de
beeldenaar van de kroningsmunt wordt
sinds de uitgifte van de munt ongeëvenaard prachtig gevonden. Voordat het
portret op die munt hier aan de orde
komt beschrijf ik een aantal aspecten
van de beeldhouwer. Daardoor is beter
te begrijpen wat Pander in zijn werk
nastreefde.
Postume aandacht
De beeldhouwwerken van Pier Pander
zijn uitgevoerd in classicistische stijl en
staan voor de gelegenheid volop in de
aandacht. Het is interessant hoe de
informatie over de kunstenaar zijdelings
wordt aangevuld met geschreven stukjes op het internet en door journalistieke bijdragen. Een toenemende
verwarring over het niveau van zijn
talent en privéleven is het gevolg.
Enkele uitspraken over zijn op ‘zuiverheid’ gebaseerde idealen en de kritiek
op zijn oeuvre, klitten zich vast aan de
naam van de beeldhouwer. Dit soort
postume aandacht in de media genereert
bitter weinig consideratie voor de
motieven van Pier Pander. Hij koos
voor een religieuze benadering van de
kunst: het streven naar de ultieme zuiverheid. Pier Pander leefde in een tijd

waarin religie nog steeds troost moest
bieden voor alle ellende op aarde en
waarin zijn eigen lichaam hem verzaakte.
Het is te goedkoop om dat vanuit een
hedendaags focus te bezoedelen.
Op veertienjarige leeftijd werd het
talent van Pier Pander ontdekt. Hij was
de zoon van een arme mattenschipper
uit Drachten en kon prachtig houtsnijwerk maken. Mecenassen gaven hem de
kans zich verder te ontwikkelen. Zodoende kon hij studeren in Amsterdam.
In 1885 werd hij geselecteerd voor
deelname aan de Prix de Rome en was
de eerste beeldhouwer die de hoofdprijs
won. Ondanks zware tegenslagen door
ziekte en blijvende invaliditeit, vertrok
hij jaren later eerst naar Parijs en in
1890 naar Rome waar hij een gevierd
kunstenaar werd. Bezoeken aan kroegen
en musea vermeed hij met opzet, om
niet vervuild of beïnvloed te raken in
zijn streven naar zuiverheid. Mede door
zijn hang naar een ascetische levenswijze, ontstond het denkbeeld dat hij
een eenzijdig leven heeft geleid, gedepriveerd van alle pathos, emoties en
erotiek. Pander wordt welhaast verweten dat hij niet een spannender leven
leidde met de kansen die hij daartoe
had. Vanwege zijn roem destijds, en
heimelijk vanwege de door toeschouwers
ervaren steriele schoonheid waarmee
hij naakten uitbeeldde, slaat de mening
over hem een beetje op hol: een onbewogen kunstenaar. Teneinde zijn tekort
aan escapades nog wat harder in te
wrijven, beweren boze tongen dat hij
voor korte tijd een relatie met Mata
Hari heeft gehad, terwijl hij intimiteit
in relaties afwees en onschuld vereerde.
Dat hij ondanks ziekte en invaliditeit
opdrachten kreeg en uitvoerde, is
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genoegzaam bekend. Ascese heeft hem
de kracht gegeven om uit vrije wil die
keuze van leef- en werkstijl vol te houden, ondanks interveniërende ongemakken.
Wanneer tegenwoordig een beeldhouwer werkt in naaktmodellen-stijl en
een zonderling daaruit concludeert hoe
vaak en met wie de kunstenaar zijn
slaapvertrek deelt, dan smult nog maar
een beperkt publiek van de gewonnen
informatie. Waarom zou de vermeende
seksloosheid van Pier Pander, zelfs postuum, de publieke belangstelling trekken? Vanwege zijn steriel overkomende
beelden? Ik denk van wel. Specifieke
informatie over een artiest is gewenst
als de kunstwerken zowel van een
goede kwaliteit als van een vervreemdende inslag zijn (andersom kan een
vervreemdende hoeveelheid publiciteit
over een maker van oninteressant werk
node worden gemist). Met dergelijke
aandacht had Pander tijdens zijn leven
niet van doen. Integendeel, hij moest
de belangstelling voor zijn werk wekken
met zijn uitzonderlijk vakmanschap.

Pier Pander, Bosnimf,
1889, opdracht voor
Prix de Rome, Fries
museum 2007

Daarbij ontbrak het hem niet aan zakelijk talent. Zonder zijn uitmuntende
kennis en begrip van vakmatige aspecten, zoals de anatomische opbouw en
het technisch niveau van de uitvoering
van zijn werk, zou hij met zijn kwetsbare gezondheid het niet alleen met
zijn idealen hebben kunnen redden.
Een eeuw later
Het werk van Pier Pander getuigt van
kunde, maar vanwege zijn stijl wordt
hem gebrek aan vernieuwingszin verweten. Tegenwoordig wordt over hem
met dédain geschreven, zoals: ‘Geen
kunstenaar lijkt verder van ons af te
staan dan hij’ (Stefan Kuiper, De Groene
Amsterdammer 13 juli 2007). Deze uitspraak vind ik in schril contrast staan
met de bewonderende aandacht voor de
beelden die in de zomer van 2007 geëxposeerd werden in Museum Beelden
aan Zee te Scheveningen. Deze tentoonstelling over beeldhouwer Aart
Schonk (1946) was er gelijktijdig met
de manifestatie over Pier Pander in
Leeuwarden. De marmeren beelden
waren als fragmenten van Romeinse
kopieën, gehakt naar thema’s uit de
Griekse oudheid. Naar mijn mening
staat het werk van Schonk niet dichter
bij ons dan het werk van Pander, terwijl
dat van een eeuw geleden is. Daar waar
Pander sterft in schoonheid in zijn
‘knap’ uitgevoerde beelden, mag men
zich afvragen of de vormgeving die
Schonk zich veroorlooft de kijker meer
weet te beroeren. De pijn van het in
kwaliteit nastreven der klassieken wordt
zelden beloond met de originaliteit van
een bevrijdende vormgeving. Ik vind
dat bij beide beeldhouwers de oorspronkelijkheid van de vormgeving in
het gedrang is gekomen, bij Pander
mede doordat hij in zijn sobere beelden
bijna alle deformaties minimaliseert,
waarmee zijn opzettelijke vervorming
nagenoeg onzichtbaar blijft en saaiheid
de kop opsteekt. Schonk lijkt onvoldoende vertrouwd met deformaties.
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Dat is jammer, want de richting die
besloten ligt in de kern van de gebeeldhouwde massa bepaal je op een solidere
wijze met behulp van geraffineerde
vormdeformaties dan met oppervlakteanatomie.
Deformaties
Deformaties in de beeldende kunst zijn
(vaak logisch ogende) vervormingen
van de waargenomen werkelijkheid
(vorm). Een deformatie wordt meestal
toegepast omwille van het geven van
meer richting aan zowel de vorm als de
expressie van een (deel van) een kunstwerk, teneinde de zeggingskracht op
een oorspronkelijke wijze te versterken.
Dikwijls werkt een deformatie in één
richting, bijvoorbeeld door uitrekken,
comprimeren, pletten, verlengen, versmallen of scheluw maken van een
vorm. Voor kunstenaars is deformeren
een dankbaar middel en werkwijze
tegen saaiheid van vormgeving en kan
zowel oogstrelend als verwarrend
uitpakken. Het prikkelt de maker en
kijker om door een andere bril naar een
kunstwerk te kijken, letterlijk en figuurlijk, soms alsof er de verkeerde glazen
in de bril zitten. Een cartoonist deformeert extreem, bijvoorbeeld door in
een portret specifieke uiterlijke kenmerken door uitvergroting te vertekenen, waardoor ondergeschikte kenmerken relatief inkrimpen. Deformeren
wordt ook gebruikt om opzettelijk vormen te vervlakken of in hun kracht te
verzwakken. Bij kunstwerken is dat
soms de bedoeling. Als er geen opzet
bij de vervorming te pas komt, dan is
de deformatie toevallig. Een ei is een
gedeformeerde bol. Een goed voorbeeld van subtiele deformatie in
realisme-stijl is een beeld van Reg
Butler (1913-1981). Fraaie voorbeelden
van extreme deformatie zijn te zien in
het krachtige werk van beeldhouwer en
penningkunstenaar Guus Hellegers
(1937). Deformeren in het klein kan
een zeer nuttig hulpmiddel zijn tegen

Aart Schonk, fonteinbeeld uit Mythen &
Metamorfosen, Beelden
aan Zee 2007

saaiheid bij munt- en penningontwerpen.
Vanwege zijn vakmatige roem kreeg
Pier Pander in 1897 een opdracht voor
het ontwerpen van de beeltenis van
koningin Wilhelmina op de beeldenaar
voor de Nederlandse munt. Opdrachtgever was de toenmalige minister van

Reg Butler, Bending
Girl, 1971, foto: Niko
de Wit
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Guus Hellegers, Easy
Chair, 1974, foto:
Fotopersbureau Johan
Witteveen

Kroningsmunt
koningin Wilhelmina:
Pier Pander, ontwerper
van het portret,
Gouden tientje, 1898
(3 x ware grootte)
foto: Geldmuseum

Financiën N.G. Pierson. Het was de
bedoeling dat de munten bij de inhuldiging van Wilhelmina als Koningin
der Nederlanden, op 6 september 1898,
meteen beschikbaar zouden zijn. Het
vervaardigings- en reproductieproces
verliep niet geheel probleemloos, maar
eenmaal in handen van een graveeratelier in Parijs, kon de juiste muntstempel met flinke vertraging, opgelopen
door technische aanpassingen, in 1901
in gebruik worden genomen. Spoedig
daarna werd het gouden tientje met het
beeldschone portretje door de Nederlandse bevolking bewonderd. Het door
Pander ontworpen portretreliëf voor de
beeldenaar, die bij muntverzamelaars
bekend staat als ‘kroningstype’, is een
van de gevoeligste portretweergaven
voor op een Nederlandse munt. Op het

gouden tientje is het portret naar rechts
gewend, op de zilveren rijksdaalder
naar links, een volgorde die bij het
muntprotocol hoort, al naar gelang de
waarde van de munt en de uitgiftedatum. Zoals bij veel munten, gaan de
stempels een eigen en gecompliceerd
leven lijden met officiële en minder
officiële versies en onderlinge concurrentie bij de stempelmakers. Dat is bij
deze muntreeks ook het geval. Voor
wie daarover het verhaal tot in de finesses wil lezen, verwijs ik naar het artikel
van R. Helzen over de Wilhelmina
munten naar ontwerp van Pier Pander
in Muntkoerier 2007-5. Ik ga nu verder
over het portret. Kenners rekenen dit
tot een van de mooiste die te vinden is
op de Nederlandse munten. Waarom ik
het hiermee eens ben, zal ik aan de
hand van mijn waarneming proberen
uit te leggen.
Van kind naar vorstin
Pier Pander modelleerde het reliëf met
de voorgeschreven haardracht, inclusief
de diadeem. Daarvoor ontving hij in
Rome vier foto’s. Tijdens een bezoek
aan Nederland heeft de koningin geposeerd, waarbij zij zich vrijelijk kon bewegen. Volgens de opdracht moest het
portret naar rechts gewend. Om deze
reden bespreek ik het portretje aan de
hand van de beeldenaar op het gouden
tientje, naar het ontwerp uit 1897.
Voor Pander, die graag de verbeelding
van de onschuld van een kind ter hand
nam, was deze opdracht een kolfje naar
zijn hand. Er is niets in het portret dat
per toeval de uiteindelijke vorm heeft
gekregen: over alles is nagedacht. Pander heeft een prachtige mengvorm
gevonden tussen de frisheid van een
meisjesportret en de verantwoordelijkheid die zij als vorstin zou gaan dragen.
Wilhelmina draagt de tiara als een
teken van haar taak waarvan het gewicht
haar nog niet hindert. Pander heeft in
dit portret, ondanks de treffende
geconstrueerde gelijkenis, de precieze
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werkelijkheid losgelaten, al zal menigeen dat liever ontkennen. Hij heeft een
aantal portretkenmerken van de piepjonge koningin enerzijds verzacht en
anderzijds optisch een steviger basis
naar gezagsuitoefening gegeven.
Minuscule deformaties
Doordat de deformaties van Pander
onvoorstelbaar subtiel zijn en tegelijk
vanzelfsprekend lijken, zijn ze bijna
onvindbaar knap. De toeschouwer zou
ze over het hoofd kunnen zien en denken dat de vorstin er precies zo uitzag
als op de beeldenaar, want de gelijkenis
is naar ons idee perfect. Dat is het nou
net: perfect gevormd naar ons idee.
Daarom raakt het portretje ons zo.
Pander had de taak om in de munt de
schoonheid van deze jonge vrouw en
haar positie als vorstin met elkaar te
verenigen. Daartoe wist hij de bij hemzelf geïnternaliseerde drang naar
schoonheid en perfectie, ondersteund
door zijn academische kennis, optimaal
aan te wenden. Hij paste een aantal
zeer verfijnde deformaties toe. Ik zal er
enkele noemen.
Pander heeft het halsje subtiel ingekort, waardoor het wat compacter is.
De ruimte achter het nekje verkleinde
Pander om naar onderen toe, eerder
dan in de werkelijkheid te zien zou zijn,
een lichte golving te modelleren. Daarmee suggereerde hij op die plaats het
volume van de zevende nekwervel, terwijl die bij een meisje van zeventien
doorgaans nauwelijks waar te nemen is.
Het extra accent op de plaats van de
halsspier naar het sleutelbeen draagt
eveneens bij aan de versteviging van de
breedtewerking. Zo heeft de vorstin een
minder kwetsbare hals voor het dragen
van het ‘belangrijke’ hoofd. Daarmee
straalt zij meer stabiliteit uit voor haar
gezagsfunctie en de toepassing geeft het
portret, tegen de muntrand aan, een
‘schonere’ vormgeving.
Het oor deformeerde Pander tot een
kleiner model. Hij heeft het oor van

Bart van Hove,
Inhuldigingspenning
koningin Wilhelmina,
1898, brons

Wilhelmina niet natuurgetrouw gemodelleerd. Op portretfoto’s van de
vorstin is te zien dat haar oren in werkelijkheid een flink slagje groter zijn
dan op de beeldenaar en minder rond,
dus een beetje langwerpiger zijn. Een
fractie is op een munt zo weinig dat
men zijn lekenoog moet trainen om dit
soort minieme verschillen waar te
nemen. Zo zorgde hij ook voor het voldoende naar achteren kantelen van het
oor. Dat is een teken van meer vrouwelijke schoonheid. Heren hebben doorgaans grotere oren dan dames en hun
oren staan rechterop aan hun hoofd.
Koningin Wilhelmina had een licht
naar voren stekend bovenlipje. Door de
kin, tezamen met de onderlip een fractie méér naar achteren (naar binnen
toe) te modelleren, ontstaat er een
accent op de bovenlip dat precies het
juiste gevoel van herkenning en tederheid oproept. Dat naar voren stekende
lipje is een belangrijk detail, net als de
gemodelleerde gladheid waarmee de
bovenlip doorloopt in de onderkant van
de neus. Daar kregen het neustussenschot en bovenlip van Pander een iets
zachter in elkaar overvloeiende vorm,
dat wil zeggen: een fractie minder
scherpe bocht dan in de werkelijkheid.
Eigenlijk heeft hij hierdoor het neustussenschot een fractie verlengd.
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Pander koos ervoor om het voorhoofdprofiel iets lager in de neus te laten
eindigen. De welving zit zo ongeveer
op ooghoogte inplaats van wat dichterbij de wenkbrauw. In werkelijkheid had
Wilhelmina op die leeftijd een iets
hogere ‘inplant’ van haar neus. De
neuslengte oogt hierdoor net even korter, waarmee hij het portret iets zoeter
of poppiger maakte. Hierdoor laat Pander de vorstin ook nog kind zijn,
precies wat het Nederlandse volk zo
aandoenlijk aan haar positie vond.
De blik in de ogen van Wilhelmina
is kalm en onbevreesd. Zij kijkt bijna
een beetje hemels vooruit, eerder een
beetje omhoog, boven de horizon. Dit
helpt mee om de vorstin de zachte uitdrukking te geven die wij zo aangenaam
devoot achten. Daar heeft Pier Pander
voor gezorgd. Daarvoor maakte hij de
zichtbare oogbol naar voren toe niet te
bol van vorm, waardoor het oog een
zekere fletsheid van vorm krijgt en dat
geeft de uitdrukking van Wilhelmina
net dat kalme en tikkeltje hemelse. Het
vlakker houden van de oogbol voorkomt
het verschijnsel dat het oog te fel gaat
schitteren bij slijtage van de munt.

Foto koningin
Wilhelmina 29 jaar,
1909

De voor Pander bruikbare verhoging
van het kapsel achter haar halve kroontje, geeft het portret een mooie diagonale diepte. Zo kon de in de haardracht
aanwezige vorm een sterke optische
verbinding leggen naar het voorhoofd.
Net als het licht op het knotje dit doet
in de richting van het voorhoofd. De
lichtval op de baan van het haar boven
het oor, zoekt contact met zowel de kin
als het jukbeen dat de royale ruimte
van de oogkas complementeert. Pander
heeft niets aan het toeval overgelaten.
Zelfs de schedeldiepte van het achterhoofd heeft hij een fractie ‘aangezet’,
waardoor het knotje zo gepositioneerd
is, dat, indien weggedacht of afgedekt,
het hoofd een aantrekkelijk volume
behoudt. Zonder knotje blijft er ook
een goed gemodelleerde diepte van het
kapsel en het achterhoofd. Dit kan de
lezer zelf op de afbeelding van de beeldenaar testen en ik raad u aan om dit te
doen.
Het portret van Wilhelmina werd
Panders ideaaltype voor de zuiverheid
van een jonge vrouw. Tijdens mijn
bezoek aan de expositie viel mij op dat
de geportretteerde jonge vrouwen in
meer of mindere mate op Wilhelmina
lijken. Haar portret was een soort
recept geworden. Zeker op zijn gipsen
reliëf van de wijze en dwaze maagden
uit 1906 vind ik dit evident. Waarmee
ik wil zeggen dat de opdracht voor de
kroningsmunt een belangrijke stap is
geweest voor zijn werkwijze en die
boodt hem de kans aan roem te winnen. Daar was Pander zich terdege van
bewust. Daar heeft de munt zijn populariteit aan te danken.
Popjes
Diep in mijn hart raakt het muntportretje van Wilhelmina mij ook nog op
een andere wijze. Dat komt mede
doordat ik parallellen zie met mijn zo
lieflijk vormgegeven Schildpadpopjes
(merknaam) uit 1950. De modelleur
van die onschuldige popjes heeft mis-
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schien hetzelfde willen/moeten geloven
als Pier Pander: in de onschuld van een
kind. De vormen van de modellen zijn
snoezig gedeformeerd naar het ideaalbeeld voor een lieve menspop. Die poppen werden gemaakt uit holle celluloid
lichaamsdelen met een onweerstaanbaar
lief hoofdje erop en waren voor ons als
spelende kinderen voorbeelden van
onschuldigheid. Net als de vier Nederlandse prinsesjes in die tijd.

Schildpadpopjes, 1950

Lucie Nijland is beeldhouwster, penningmaakster
en redactielid van De Beeldenaar.
Fries Museum, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden
De manifestatie ‘Pier Pander, Nederlands beroemdste beeldhouwer’, loopt nog tot en met 6 januari
2008.
Geopend: dinsdag tot en met zondag 11.00 –
17.00 uur. Gesloten: eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.
Websites: www.pierpander.nl en www.friesmuseum.nl
Naar aanleiding van dit artikel zie ook het internetartikel over Pier Pander van Huub Mous:
www.huubmous.nl bij ‘Friesland’: Pier Pander is
geen Bernini.

(advertentie)

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
de GROOTSTE numismatische vereniging in Vlaanderen
Voor het jaarlijks lidgeld krijgt U:
•
•
•
•

JAARBOEK
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
GRATIS TOEGANG tot bijeenkomsten
PRIJSVERMINDERING op de toegangsprijs tot de
bijzondere evenementen

Aarzel niet langer: stort vandaag nog € 11 (buiten België € 17) op
rekening 000-1614677-15 van het EGMP of contacteer Johnny Bosman,
Spaarzaamheidstraat 8, 9330 Aalst; e-mail: JohnnyBosman@skynet.be

www.EGMP.be
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Van Gelder-lezing 2007
Donderdag 22 november 2007 organiseren de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en het Geldmuseum voor de
zesde maal de jaarlijkse Van Gelderlezing. De lezing op 22 november zal
verzorgd worden door prof. dr.
N.G.A.M. Roymans, hoogleraar WestEuropese archeologie aan het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De titel van zijn
voordracht luidt: ‘Muntgebruik in een
dynamisch grensgebied. Keltische munten in de Nederrijnse regio’.
In de preromeinse Keltische samenlevingen van West- en Midden-Europa is
de introductie van munten een nieuw
fenomeen. Gedurende de late ijzertijd
maakte Zuid-Nederland deel uit van de
noordelijke randzone van de Keltische
La Tène-cultuur. Invloeden van deze
cultuur blijken hier sterker ontwikkeld
dan tot voor kort gedacht. Dit komt
vooral tot uitdrukking in de grote aantallen uit deze regio afkomstige Keltische
munten. Tot circa 1980 was hierover nog
nauwelijks iets bekend. In de afgelopen
25 jaar is het bestand aan munten echter
explosief gegroeid en omvat het thans

alleen voor Zuid-Nederland al enkele
duizenden exemplaren.
In de voordracht wordt allereerst een
overzicht gegeven van de ontwikkeling
van de Keltische muntcirculatie en productie in Nederland en directe
omgeving vanaf de derde eeuw v.Chr.
De belangrijkste muntgroepen komen
aan bod, waarbij steeds wordt ingegaan
op verspreiding, datering en eventueel
toewijzing aan bepaalde stammen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan
drie kernvragen:
1. Welke factoren zijn bepalend voor
de relatief trage en late start van het
muntgebruik bij Nederrijnse
groepen en waarom zet dit gebruik
niet door in de kustzone en het
gebied ten noorden van de Rijn?
2. In hoeverre is het mogelijk patronen
in het numismatische materiaal te
koppelen aan de historisch gedocumenteerde vorming (etnogenese) van
een reeks nieuwe stammen in de
decennia na Caesars verovering van
Gallië?
3. Waarom en door wie werden Keltische munten geslagen en welke context werden zij gebruikt?
Roymans zal verklaren hoe de studie
van het muntmateriaal uit de Nederrijnse
regio in verschillende opzichten een
belangrijke en een geheel originele bijdrage levert aan onze kennis van late
ijzertijdsamenlevingen en hun beginnende integratie in het Romeinse rijk.
Drs. P.A.M. Beliën, onderzoeker
antieke munten van het Geldmuseum,
zal de stellingname verzorgen.
Van Gelder-lezing, donderdag 22 november.
Geldmuseum, Leidseweg 90 te Utrecht. Aanmelden en informatie: www.geldmuseum.nl.
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Het recht van ‘preseance ende
voorstemminghe’
Ruzie over rangordes
Om hun muntrecht te redden waren de
steden Deventer, Kampen, Zwolle en
Nijmegen in 1567 gedwongen als
muntleden toe te treden tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits.1 Dit hield
onder andere in, dat ze voortaan twee
keer per jaar, in mei en oktober, op de
‘Probationstage’ in het ‘Minoritenkloster’ te Keulen vertegenwoordigd moesten zijn. Aangezien het een kostbare
en, gezien de oorlogsomstandigheden
in die tijd, vaak ook niet ongevaarlijke
zaak was twee keer per jaar afgevaardigden naar Keulen te sturen, benoemden de muntleden al gauw binnen die
stad woonachtige personen tot hun
gevolmachtigden. Zij moesten de
belangen behartigen en de stedelijke
muntmeester tijdens de muntbusopeningen bijstaan.
Op de eerste plaats werden op de
‘Probationstage’ de muntbussen gecontroleerd. Daarnaast vonden er plenaire
vergaderingen van de kreitsmuntleden
plaats waar besluiten werden genomen
met betrekking tot het muntwezen, die
in principe voor iedereen bindend
waren. Tijdens deze zittingen werd een
strenge hiërarchie in acht genomen. Zo
waren de zitplaatsen van de gevolmachtigden volgens een vast schema gerangschikt, dat de status van het betreffende
muntlid weerspiegelde. De hoogste
rang werd bekleed door de uitschrijvende vorsten van de Nederrijns-Westfaalse Kreits, wat onder andere inhield
dat zij de leden voor de Probationstag
uitnodigden. Zij vormden tevens de
directie van de kreits. Gedurende de
zestiende eeuw waren dit de bisschop
van Munster en de hertog van Gulik,
Kleef en Berg. Na het uitsterven van
het Kleefse vorstenhuis in 1609 werd

deze functie door de erfgenamen, de
paltsgraven van Pfalz-Neuburg en de
keurvorsten van Brandenburg, overgenomen, die vervolgens afwisselend,
naast Munster, als uitschrijvend vorst
en directielid optraden.2
Na de uitschrijvende vorsten volgden
de overige vorsten, eerst de geestelijke
(bisschoppen), dan de wereldlijke. De
volgende groep werd gevormd door de
rijksabdijen waaronder die van Thorn.
Na de abdijen kwamen de graven en
andere adellijke heren die over het
muntrecht beschikten. De laagste rang
werd bekleed door de vrije rijkssteden,
waaronder de drie Overijsselse steden
en Nijmegen. Ook binnen de afzonderlijke groepen werd een vaste volgorde
in acht genomen. Zo kwam bij de steden Aken altijd op de eerste plaats,
gevolgd door Keulen. De afgevaardigden van de Nederlandse steden zaten
helemaal aan het eind.
De rangorde was niet alleen van toepassing op de zitplaatsen van de gevolmachtigden. Tijdens de vergaderingen
op de Probationstag werden de afgevaardigden steeds in dezelfde volgorde
een voor een opgeroepen om de
houding van hun superieuren met
betrekking tot een bepaalde kwestie
kenbaar te maken en aan het eind van
de beraadslagingen moesten ze dan een
votum afgeven, voor of tegen de door
de directie ingediende voorstellen.
Hierbij werd de boven aangehaalde
volgorde aangehouden. Dit alles is op
te maken uit de ‘Abschied’ van de Probationstag, een soort protocol van het
verhandelde op de bijeenkomst. Daarin
was aan het eind ook altijd een lijst opgenomen van die muntleden die door
gevolmachtigden op deze Probationstag
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waren vertegenwoordigd. Ook deze lijst
was volgens het bekende schema opgesteld.3
De muntleden van de NederrijnsWestfaalse Kreits hechtten daarom
steeds grote waarde aan een plaats zo
ver mogelijk vooraan op de lijst, hetgeen herhaaldelijk aanleiding gaf tot
onenigheid. Dit was met name het
geval wanneer een heerlijkheid door
erfopvolging in het bezit kwam van een
andere familie. De nieuwe eigenaren
probeerden dan vaak een meer vooraanstaande plaats te bemachtigen. Dergelijke initiatieven werden echter
zelden met succes bekroond. Zo nu en
dan wist een adellijke heer ook het
muntrecht bij de keizer te verwerven,
waarna hij als muntlid in de Kreits
werd opgenomen. Het nieuwe lid
moest vervolgens in de bestaande lijst
worden ingevoegd, hetgeen tot veelvuldig protest aanleiding gaf van die heren
die naar achteren werden geschoven.
Deze geschillen konden vanwege
omslachtige bewijsvoeringen soms wel
jaren duren.
Ook de steden waren het niet altijd
eens over de juiste volgorde. Zo rees in
1639 een geschil tussen Deventer,
Kampen en Zwolle aan de ene kant en
de stad Nijmegen aan de andere kant.
Op 7 mei maakte de Nijmeegse gevolmachtigde dr. Krebs officieel bezwaar
tegen het feit dat in de Abschied van de
laatste Probationstag zijn stad na
Deventer en Kampen in de lijst was
opgenomen, hoewel toch bekend was
dat ‘von alters die staidt Nimwegen
bieden obgen. stetten ... den vorzuch
haben’4 Deze fout was waarschijnlijk te
wijten aan een vergissing van de kant
van de schrijvers die het document,
tegen oude gewoonte in, pas na beëindiging van de bijeenkomst hadden
opgesteld. Hij verzocht dan ook met
nadruk terug te keren naar de oude
orde die gold sinds de steden door
Duitse keizers en koningen het muntrecht was verleend. Als bewijs voor zijn

bewering voerde hij de Abschied van
13 mei 1575 aan, waarin Nijmegen
vóór de Overijsselse steden was geplaatst.
Tegen deze eis van de Nijmeegse afgevaardigde tekenden de gevolmachtigden
van Deventer en Kampen, Godfried
Snel en Herman Schulgen, onmiddellijk scherp protest aan. Er had volgens
hun namelijk helemaal geen verandering
in de volgorde plaatsgevonden, de
beweringen van de stad Nijmegen
waren derhalve volledig ongegrond.
Aangezien beide zijden geen harde
bewijzen konden voorleggen, werd
besloten de zaak tot een volgende bijeenkomst uit te stellen en nadere
inlichtingen in deze kwestie in te winnen. Ondertussen zou men de volgorde
aanhouden, zoals die in de laatste
Abschied te vinden was.5
Het duurde vervolgens een heel jaar
voordat de Nijmeegse gevolmachtigde
in deze kwestie weer in actie kwam. Op
de bijeenkomst van 2 mei 1640 legde
hij een aan hem gericht schrijven van
de Nijmeegse magistraat van 25 november 1639 voor, waarin het standpunt
van de stad ‘in saecken van de preseance
ende voorstemminghe’ nog eens uitvoerig werd besproken. Allereerst wees
het stadsbestuur er op, dat het hertogdom Gelre het eerste gewest was binnen de Republiek der Zeven Provinciën,
terwijl Overijssel op de laatste plaats
kwam. Als eerste stad van Gelre had
Nijmegen voor alle andere steden sessie
en stem, terwijl de Overijsselse steden
‘die leste inde sessie ende voteringe’
waren.6 Dit zou alom bekend zijn en
was tot nog toe ook door niemand in
twijfel getrokken. Men was dan ook
hoogst verbaasd dat de Overijsselse steden nu opeens bezwaar tegen deze
volgorde maakten. Vooral omdat
volgens hen in alle oude ‘Abschiede en
Recessen’ Nijmegen voor Deventer,
Kampen en Zwolle opgevoerd werd.
Van deze oude Abschiede kon men,
indien nodig, een groot aantal tonen.
De stad was tevens in het bezit van
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verschillende privileges en verordeningen van Duitse keizers en koningen,
waarin Nijmegen altijd voor de Overijsselse steden werd genoemd. De Nijmeegse magistraat gaf derhalve de stedelijke gevolmachtigde officieel opdracht
‘soo veel doenlich te willen bevorderen
ende insisteren, dat dese Stadt haere
behoorlicke rangh ende sessie behouden
ende in die Müntzabscheyden voor die
gemelte Overysselsche Steden henvorder bekent gemaecht mochte worden’.
Mochten de drie steden bij hun ongerechtvaardigde eisen blijven, dan moest
hij op de volgende bijeenkomst een
formeel protest indienen en er scherp
op letten dat dit protest ook in de officiële Abschied werd opgenomen.
De Overijsselse steden waren inderdaad geenszins onder de indruk van dit
schrijven en bleven bij hun standpunt.
Daarop besloten de muntleden van de
Nederrijns-Westfaalse Kreits de door
de stad Nijmegen voorgelegde kopieën
van oude Abschiede te vergelijken met
originele verslagen van 16 mei en
10 oktober 1620. Hierbij bleek dat in
de originelen, anders dan in de kopieën,
‘die Statt Nimwegen nach den beyden
Stetten Deventer und Campen der
Subscription gesetzt, sich befinden
thutt’.7 Daarmee waren de Nijmeegse
argumenten weerlegd. De afgevaardigden van de Overijsselse steden eisten
dan ook onmiddellijk hun opdrachtgevers op grond van deze bewijzen ‘bey
dern herprachter Possession zu mantenieren’.
Ondanks de mislukte bewijsvoering
hield de Nijmeegse gevolmachtigde
dr. Krebs koppig vast aan zijn standpunt en beweerde dat de hem toegestuurde afschriften juist waren, terwijl
in de getoonde originelen door de
notulisten fouten waren gemaakt. Een
nogal gedurfde bewering. Hij eiste verder dat men ook oudere Abschiede met
de door hem voorgelegde kopieën zou
vergelijken. Derhalve moesten de originelen tegen de volgende Probationstag

vanuit de ‘Kreiß Registratur’ naar Keulen worden gebracht. Deze eis werd
door de andere kreitsmuntleden ingewilligd.
Het resultaat van de vergelijking van
de Nijmeegse kopieën met de originelen uit de Kreiß Registratur is niet
bekend. De hele kwestie duikt in de
Abschiede van de Probationstage van
de Nederrijns-Westfaalse Kreits niet
meer op. Het is aannemelijk dat ook
een dergelijke vergelijking geen ander
resultaat opleverde, aangezien de stad
Nijmegen voortaan, net zoals de afgelopen jaren, altijd na de Overijsselse
steden werd geplaatst.
Gedurende de volgende decennia
was Nijmegen alleen heel sporadisch op
de Probationstage vertegenwoordigd.
Daartegen werd van de kant van de
Nederrijns-Westfaalse Kreits ook geen
protest aangetekend, omdat de stad in
die jaren geen munten liet slaan.8 Toen
men in 1685 te Nijmegen de muntslag
hervatte werd weer een afgevaardigde
voor de Probationstag te Keulen
benoemd. Deze stedelijke gevolmachtigde, het Keulse raadslid N. van Bulderen, verscheen vervolgens op de Probationstag in juli-augustus 1686 en
vroeg om toelating. Dit werd ingewilligd nadat hij op 19 augustus zijn
volmacht had getoond, echter onder
voorwaarde dat Nijmegen in het vervolg de verschuldigde financiële bijdrage zou leveren. Blijkbaar had de stad
in die jaren dat ze geen afgevaardigde
naar de bijeenkomsten stuurde, ook
geen contributie meer betaald.
Vrijwel onmiddellijk nadat Van Bulderen tot de vergadering was toegelaten
eiste hij dat de stad Nijmegen een plaats
na Aken, maar nog vóór Dortmund zou
worden toegewezen. Het verbaast niet
dat de Dortmundse gevolmachtigde
hiertegen onmiddellijk hevig protesteerde.
De muntleden van de Nederrijns-Westfaalse Kreits besloten daarop dat
Nijmegen voor deze keer de plaats ná
Dortmund zou worden toegewezen,
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mocht de stad evenwel kunnen bewijzen
dat haar vanouds ‘vor der Statt Dortmund
die praferentz gebuhre’, dan zou de
volgorde worden omgedraaid.9 Dergelijke bewijzen kon men niet voortbrengen en zo werd in mei 1688 definitief
besloten de Nijmeegse gevolmachtigde
Johan Arnolt von Beyweg (Van Bulderen was reeds in 1687 overleden) ‘die
Session de praesenti nach undt unter
Dortmundt, sonsten aber dem ruff Zettul nach, gleich nach der Statt Schwoll
angewießen undt solcher darauff auch
bekleydet worden’.10 Daarmee was ook
deze poging een hogere rang te verkrijgen mislukt. De plaats van de stad Nijmegen bleef helemaal aan het eind van
de lijst.
Nadat de muntslag te Nijmegen in
1691 opnieuw was gestaakt, stuurde de
stad geen afgevaardigden meer naar de
Probationstage te Keulen. Door de
kreits werd dit zonder meer geaccepteerd, vooral omdat gedurende de volgende jaren nauwelijks nog bijeenkomsten plaatsvonden. Toen in 1715
eindelijk weer een Probationstag werd
uitgeschreven, ontvingen ook de Overijsselse steden en Nijmegen een uitnodiging. De Nederlandse steden achtten
het evenwel niet eens nodig op deze
uitnodiging te antwoorden. Pas toen de
directie van de kreits op 25 oktober een
officieel aanmaningsschrijven stuurde,
reageerde het Nijmeegse stadsbestuur. In
zijn brief van 13 november 1715 wees
de magistraat er op, dat de stad weliswaar ‘van alle oude en
onverdenckelicke tyden is geweest
onder het getal en onde rangh vande
Vrye Rycksteden des H. Roomsche
Rycks, ... Maer dat wy echter sedert
eenige Jaaren met de Hoogmoog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden over den stilstant van

onser Stadts Ryxmunte hebbende
geconvenieert’.11 Verder had men er
alle vertrouwen in dat de muntleden
van de kreits ook zonder hen de nodige
maatregelen ter verbetering van het
muntwezen zouden nemen. De
Nijmeegse magistraat meldde de directie van de Nederrijns-Westfaalse Kreits
dus dat de stad, na een kortstondige
hervatting van de muntslag in de jaren
1703-1704, opnieuw een regeling met
de Staten-Generaal had getroffen,
waarbij de stedelijke Munt tegen een
financiële vergoeding werd gesloten.
Daarom was men van mening geen
afgevaardigden meer naar de
Probationstage te hoeven sturen. Een
zienswijze die door de directie van de
kreits werd aanvaard. Daarmee
eindigde de facto het Nijmeegse
(munt)lidmaatschap van de NederrijnsWestfaalse Kreits.
Stefan Gropp promoveerde op de stedelijke
muntslag te Deventer en Nijmegen en werkt
tegenwoordig bij het Geldmuseum.
NOTEN
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Ibidem, Nr. 56, fol. 171.

DE BEELDENAAR 2007-6
272

0557-07_Bld_2007_03

19-10-2007

13:12

Pagina 273

Schulman 327
Nee, ‘Schulman 327’ is hier niet een
verwijzing naar de Nederlandse cent
van 1823, een van de vele koninkrijksmunten uit het befaamde Handboek
geschreven door Jacques Schulman. Ik
doel op iets heel anders, namelijk op
het ‘nieuwe’ nummer van de laatst verschenen veilingcatalogus van de firma
Schulman. Dat bedrijf is onlangs als het
ware vernieuwd, toen Laurens Schulman
in 2006 de inhoud van zijn munthandel
(handelsvoorraden, databestanden,
inventaris en bibliotheek), samen met
de ‘goodwill’ en het recht op gebruik
van de familienaam verkocht aan de
heren Absil en Saunders. Zij opereren
voortaan onder de bedrijfsnaam Schulman BV, terwijl Laurens zijn eigen
firma (Laurens Schulman BV) behoudt
om van daaruit commissionairs-, taxateurs- en consultantswerkzaamheden te
blijven doen.
De veilingcatalogi van Laurens
bestrijken de periode 1988-2004 en zijn
genummerd 1-30. Hoe komt men dan
nu zo plotseling aan dat hoge nummer
327? Het antwoord is niet moeilijk te
raden. Immers, de oude firma Jacques
Schulman BV was gekomen tot veiling
296. Een beetje merkwaardig is het
wel, een doornummering van eigenlijk
niet bij elkaar horende onderdelen die
zo tot één reeks worden gemaakt, maar
daarmee wordt wel de continuïteit
benadrukt. Het staat ook een beetje
sjiek natuurlijk, zo’n oude firma.
Van een dergelijke doornummering
van veilingcatalogi zijn in de numismatiek wel meer voorbeelden te geven. In
het Duitsland van de jaren dertig werden joodse munthandelaren gedwongen
hun zaak uit handen te geven en zo
werd Cahn tot Frankfurter Münzhand-

lung, Helbing via Helbing Nachfolger
tot Kress en Hess via Hess Nachf. tot
Peus. In 1934 verhuisde Schlessinger
uit Berlijn om dezelfde reden naar
Amsterdam. Later kwam het ook op
normale wijze tot overnames of voortzetting onder een andere naam, zoals
Pilartz > Münz Zentrum en Kastner >
Lanz, waarbij in alle gevallen de nummering van de catalogi doorliep, of
althans achteraf als ‘doorlopend’ werd
genummerd. Verandering van firmanaam door dezelfde eigenaar, maar met
behoud van nummering komt ook voor.
In ons land veilde Loon eerst als
Numismatica (nrs. 1-3 (1964-1968)),
later als Coin Investment (nrs. 4-58
(1975- 2002)). En wat te denken van
Westerhof & Van der Dussen? Deze
twee zelfstandige munthandels organiseerden samen de veilingen 1-6 (19841986), waarna zij op veilinggebied weer
ieder huns weegs gingen en zowel Van
der Dussen als Westerhof de ‘eigen’
reeks met auctie nummer 7 begonnen.
Schulman
In het voorwoord van de nieuwe
veilingcatalogus van Schulman BV valt
iets te lezen over de lange geschiedenis
van dat numismatische bedrijf. Iets
meer tekst vindt men in de brochure
die verscheen bij het 100-jarig bestaan
van de firma in 1980. Overigens is die
begindatum ook ooit een keer achteraf
en een beetje willekeurig gekozen,
omdat niet helemaal duidelijk is wanneer
horlogier en antiquair Jacob Schulman
in munten en penningen begon te handelen. Het verhaal gaat dat in zijn zaak
soms ook deze categorie oudheden werd
aangeboden en dat hij op aandringen van
enkele vooraanstaande numismaten van
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die tijd zich meer en meer in die voorwerpen ging specialiseren. Feit is dat
de eerste prijslijst van munten en penningen in 1880 verscheen en daar is die
begindatum van afgeleid: het is het
oudste gedrukte stuk van de firma.
Een dergelijke ‘schimmigheid’ ziet
men ook bij de veilingcatalogi van
Schulman. Vele tientallen jaren lang
werden deze – in tegenstelling tot de
prijslijsten – niet genummerd. Pas ruim
na de Tweede Wereldoorlog maakte men
daarmee een aanvang, naar aanleiding
van wat in het voorwoord het 75-jarig
bestaan werd genoemd. Veiling 225 van
14 februari 1955 is de eerste die zelf
een nummer draagt op cover en titelpagina. Traditiebewust als de Schulmannen waren, werd op dat moment uiteraard niet zomaar plompverloren
begonnen. De eerder verschenen catalogi werden - retrospectief - eveneens
‘genummerd’. Maar er was een
probleem: waar te beginnen?
In de genoemde brochure uit 1980 is
een lijst opgenomen van alle veilingcatalogi (en de laatste prijslijsten) die de
firma Schulman tot dan toe had uitgegeven. Daarin zijn behalve datum en

Cover van
catalogus 225
(14 feb 1955)

nummer ook de naam van de verzamelaar of een korte inhoudsaanduiding
opgenomen. Bij de eerste veertien catalogi ontbreekt echter iedere informatie
en in plaats daarvan is slechts vermeld
‘niet in eigen bibliotheek’. Dit laatste
was ongetwijfeld waar, maar tegelijkertijd verbloemt het ook wat er werkelijk
aan de hand was. Waarschijnlijk wist
men in 1980 niet precies hoe een en
ander in de vroegste tijden was
geregeld en werd er een draai aan
gegeven…
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw verzorgde Schulman weliswaar een aantal veilingen met volledig
numismatische inhoud, maar niet
geheel op eigen kracht. De organisatie
van deze verkopingen was namelijk in
handen van de Amsterdamse boekenen kunstauctionaris Muller, terwijl
Schulman optrad als expert. Dit hield
ongetwijfeld in dat laatstgenoemde de
objectbeschrijvingen maakte. De navolgende Muller/Schulman-veilingen zijn
mij bekend:1
9 apr 1888 Völcker I
18 jun 1888 Völcker II
18 jun 1888 Völcker III
21 jun 1888 Van der Niepoort
18 nov 1889 Berg van Dussen
Muilkerk, van der
Chijs (15)
22 dec 1891 Haersma de With,
B… (16)
13 jun 1892 Cisternes I (17)
30 okt 1894 de Vries, Nauta van
der Gijp, Robiano (22)
2 nov 1894 vondst Hulst (24)
De aucties uit de jaren 1889-1894 zijn
óók opgenomen in de lijst van eigen
veilingen in de jubileumbrochure (nrs.
15-24). De catalogi maken weliswaar
melding van de rolverdeling tussen
beide firma’s, maar de volgende kanttekeningen moeten daarbij worden
gemaakt. In het begin is de verhouding
duidelijk: de veiling staat ‘sous direction’ van Muller, die wordt geassisteerd
door de expert Schulman. Blijkbaar
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wordt enige tijd later de verhouding
meer in evenwicht gebracht, want vanaf
1891 heet het dat de verkoping gehouden wordt onder directie van Muller en
Schulman gezamenlijk. Merkwaardig is
echter wel dat op de covers van veilingen 16 en 17 alleen Schulman vermeld
is, terwijl op de titelpagina’s van
diezelfde catalogi staat dat de veiling
plaats vindt onder directie van Muller
en Schulman gezamenlijk. Dezelfde
vermelding staat bij veilingen 22 en 24
op de cover, maar die catalogi hebben
geen titelpagina. Wat deze verschillen
betekenen – en of zij wel iets betekenen
– is vooralsnog onbekend.
De niet-numismatische oorsprong
van de firma Schulman blijkt overigens
uit het feit dat zij tussen 1897 en 1909
ook een zeker aantal antiek-veilingen
organiseerde (zie bijlage). De beide
eerstgenoemde veilingen werden
gehouden in samenwerking met makelaar Roos; of er ook andere kunstveilingen met andere partijen georganiseerd
zijn is mij niet bekend.
Een van de twee veilingen op 2 mei
1900 is abusievelijk ook opgenomen in
de jubileumbrochure onder nummer
39: in deze catalogus worden uitsluitend
prenten ter veiling aangeboden, geen
munten of penningen. In bovenstaande
lijst wordt ook meteen zichtbaar dat dit
materiaal niet uitsluitend geveild werd
in Amsterdam, waar de firma vanaf
1902 gevestigd was. De numismatische
veilingen zijn echter op één na wel allemaal in Amsterdam gehouden, ook al
toen de firma Schulman zelf nog in
Amersfoort gevestigd was: veiling 37
(13 jun 1899) vond plaats in Den Haag.
De lijn van praktische oplossingen
inzake de nummering van catalogi werd
ook in later tijd nog eens toegepast. De
opvolgers van oprichter Jacob, zijn
zoons Maurits (Max) en André, brachten vervolgens ook ieder hun eigen
zoon in de firma in, te weten Hans respectievelijk Jacques (Jaap). Nadat
André al in 1936 overleed, vertrok zijn

zoon Jacques van de Keizersgracht en
begon een eigen zaak in Den Haag
(1937-1943). De jonge Jaap Schulman
vestigde zich aan het Statenplein, pal
tegenover het Koninklijk Penningkabinet dat – door ruimtegebrek
gedwongen de Koninklijke Bibliotheek
aan het Lange Voorhout te verlaten –
zojuist een plaats had gevonden in
Berlage’s nieuwbouw van het Haags
Gemeentemuseum. De vergelijking met
Parijs dringt zich op: ook daar waren
(en zijn) veel van de oude numismatische
firma’s in de onmiddellijke nabijheid

Afdruk van een lakstempel met de tekst
‘J. Schulman, numismatiste, Amersfoort’

Schulman-advertentie
in de Haagsche Post
5 april 1919
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van het Cabinet des Médailles in de rue
Richelieu gevestigd.
In zijn Haagse jaren produceerde
Jaap vijf veilingen onder eigen naam
(Jacques Schulman), terwijl oom Max
gewoon doorging met wat de Amsterdamse firma (J. Schulman) al decennia
lang deed:
198 (Amsterdam 26 apr 1937)
199 (Den Haag 24 mei 1937)
200 (Amsterdam 7 jun 1937)
201 (Amsterdam 25 okt 1937)
202 (Den Haag 18 jan 1938)
203 (Amsterdam 17 mei 1938)
204 (Den Haag 31 mei 1938)
205 (Amsterdam 7 nov 1938)
206 (Den Haag 13 dec 1938)
207 (Amsterdam 19 dec 1938)
208 (Amsterdam 27 feb 1939)
209 (Den Haag 12 jun 1939)
Het is opvallend dat de nummering van
de twee verschillende, zelfstandige
Schulman-firma’s naadloos doorloopt.
Zoiets lijkt heel merkwaardig voor concurrenten, maar het is aan de andere
kant ook heel goed verklaarbaar. Immers, die nummering van oude veilingcatalogi werd pas achteraf in 1955 vastgelegd en van die gelegenheid heeft Jaap
– die in 1943 naar Amsterdam terugkeerde – gebruik gemaakt om zijn eigen
Haagse catalogi in de lange serie van de
Amsterdamse firma te incorporeren.
L’histoire se repète
Na de viering van het 100-jarig bestaan
van de firma in 1980 liet Jaap Schulman
de leiding van Jacques Schulman BV
meer en meer over aan zijn beide zoons
Robert (Rob) en Laurens. Hun opvattingen groeiden uit elkaar en uiteindelijk besloot Laurens voor zichzelf te
beginnen in Bussum, waar Laurens
Schulman BV de veilingen 1-30 (19882004) produceerde. Rob bleef vooreerst
de directie van de Amsterdamse firma
voeren tot vader Jaap – hij was nog
steeds eigenaar – de oude zaak ophief.
Veiling 290 (25 sep 1989) was de laatste
van Jacques Schulman BV, maar de

nummering werd door Robert Schulman
BV te Laren nog even voortgezet: 291296 (1990-1994). Daarna trok Rob zich
terug uit het numismatische leven in
Nederland. En zo komt men anno
2007 dus aan 296 + 30 = 326 veilingen
voorafgaand aan nummer 327.
Er is nog geen prijslijst van de
vernieuwde firma Schulman gesignaleerd.
Voor het geval ook aan die serie een
vervolg wordt gegeven, bereken ik hier
alvast het te gebruiken nummer. Na de
laatste lijst 238 op naam van Jacques
nummerde Robert door tot 242 en
maakte Laurens er 18 bij, waardoor het
totaal op 260 komt en dus zal die eventuele nieuwe lijst van Schulman BV het
nummer 261 moeten gaan dragen.
Maar of dat terecht is? Er is niet veel
fantasie voor nodig om te raden dat
zich ook in de Schulman-prijslijsten de
nodige anomalieën hebben voorgedaan.
Dat verhaal is op dit moment echter
nog helemaal niet helder te krijgen,
vooral omdat tussen 1930 en begin
jaren veertig vele (gestencilde) lijsten
gemaakt zijn die deels geen nummer of
datum dragen, of – erger nog – geen
van beide. Soms zijn die lijsten door
geadresseerden van een ontvangstdatum voorzien of is een poststempeldatum zichtbaar en langs deze weg
moet reconstructie toch in grote lijnen
mogelijk zijn. Ook de jaartallen van de
meest recent gemaakte munten en penningen die in een lijst voorkomen, vormen een aanwijzing voor de publicatiedatum. De ‘cracks’ onder de verzamelaars
worden daarom hierbij opgeroepen na
te gaan wat voor schatten zij in hun
bibliotheek hebben staan, al was het
alleen maar omdat deze serie prijslijsten
in de verenigde bibliotheken van het
vernieuwde nationale numismatische
instituut nog onvolledig is!
Overigens bestaan er nog veel meer
numismatische Schulmanveilingcatalogi dan in de jubileumbrochure vermeld staan, maar deze zijn
allemaal het product van Jaaps neef
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Hans, die zich in 1938 definitief in
Amerika gevestigd had. Dit en nog veel
meer kan nageslagen worden in de
database van numismatische veilingcatalogi en prijslijsten van het
Geldmuseum, die daar voor
bibliotheekbezoekers toegankelijk is en
hopelijk ook over niet al te lange tijd
op de website raadpleegbaar zal zijn.

Arent Pol is conservator bij het Geldmuseum.
NOTEN
1. De suggestie van Schulmans samenwerking
met Muller is mij aangedragen door Th.H.R.
Kiezebrink.

Antiekveilingen Schulman 1897-1909
Amsterdam
Amsterdam
Delft
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam

30 mrt 1897
30 mrt 1897
16 jun 1897
26 okt 1897
9 dec 1897
18 okt 1898
13 feb 1900
2 mei 1900
2 mei 1900
27 nov 1900
30 apr 1901
15 okt 1901
12 nov 1901
26 feb 1902

Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Den Haag

7 okt 1902
19 nov 1902
10 mrt 1903
12 mei 1903
20 okt 1903
17 nov 1903
17 nov 1903
3 mei 1904
15 mrt 1904
17 mei 1904
11 okt 1904
11 okt 1904
29 nov 1904
7 feb 1905
9 feb 1905
2 mei 1905
10 okt 1905
14 nov 1905
27 feb 1906
8 mei 1906
16 okt 1906
27 nov 1906
12 feb 1907
13 mei 1907
2 okt 1907
24 okt 1907
20 nov 1907
7 apr 1908
7 apr 1908
6 okt 1908
30 nov 1908
22 nov 1909

I (l’art du japon)
II: Krone
van der Goes van Naters
Jantson van Erffrenten, Lips
de Jong
Baud I
Gijswijt van der Netten (= 39)
Hamming-Wierdsma
Baud II, Groenendijk
Heyligers, Bennik
Moll, van Hardenbroeck van Ammerstoll, Bloche, Gerdenier
(1 penning)
Roldanus, de Swerd, W…
Smissaert, van Visvliet, Chantal, de Swert
Conrad
Karacson
Tripels, Westra
I (armes): de Rijk, Rink, van S…
II (antiquités): de Rijk, Rink, van S…
van Gelder, R…
kasteel Biljoen, Alberda van Ekenstein
I (argenterie): van Kuyk, de Witt, Bouman
II (tableaux): van Kuyk, de Witt, Bouman
Bouman, Berkelbach van der Sprenkel, Manders van den Bergh, G…
van Sandick, Alberda van Ekenstein
de Haas
Groenman, Reeser
Mouwen, Otto
Prenger, Neys, Visscher, Mouwen
de Rooy de Ruyter, Scrive, Beit, Pa‘ rl-Rubens, van der Roer
Graaﬂand, Geerts, Scrive, Verwey
Spengler, Tugini
Ross, Durand, Bosman (bevat 2 penningen)
Hijner I
Hijner II, van Straten
I (antiquités): Graadt van Roggen, de Vos-Hartogson, ten Bosch
II (tableaux): Graadt van Roggen, de Vos-Hartogson, ten Bosch
Bleeker, Ort
S…
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Willem Vis (1936-2007)
Een harde werker die als vakman de show stal
Op 13 juni overleed Willem Vis. Ik
kende hem alleen van kiekjes in De
Beeldenaar en via afbeeldingen van zijn
werk. Dat is wat schraal, begrijp ik nu.
Hij was op zijn vakgebied in Nederland
en daarbuiten van grote betekenis,
meer dan ik kon bevroeden. Dat maakte
mij, na het bericht van zijn overlijden,
nieuwsgierig naar hem als ontwerper.
Misschien had ik te weinig acht op hem
geslagen.
Door zijn geweldige staat van dienst,
opgesomd in het ‘In Memoriam’ in de
Muntkoerier 2007-7, kan ik mij voorstellen dat hij wordt gezien als dé
medailleur. Juist vanwege zijn uitmuntende vakkennis als ontwerper en graveur. Een reden om meer over hem te
willen weten. Zoals gezegd heb ik Willem Vis nooit ontmoet en over zijn
werk heb ik geen vaststaand oordeel.
Anderen hebben dat blijkbaar wel, daar
ben ik onlangs achter gekomen. In penningkunst-kringen bestaat weerstand
tegen zijn werk. Deze constatering is
voor mij de aanleiding zijn relatie met
de penningkunst eens te belichten. Ik
vind het jammer dat dit postuum moet
gebeuren.

bereiken. Vorm en oppervlaktestructuur,
zoals mattering van de plastische
partijen, waren voor hem belangrijker
dan onnodige verschillen in reliëfhoogte.
Bovendien moest hij rekening houden
met reproductietechnieken en hoe het
metaal zich in de stempel gedraagt.
Daarvoor geldt: hoe minder verschillen
in dikte, hoe makkelijker het slaan van
de munt/medaille. Om die reden is het
niet verwonderlijk dat Vis zich richtte
op het grafisch effect en de verfijning
van subtiele hoogteniveaus. Daarnaast
streefde hij naar een evenwichtige indeling van de compositie en een vakkundige spatiëring in de belettering.
Daarin werd hij onmetelijk knap. Net
als in de portretten met een fotografische gelijkenis van bekende personen,
zoals koningshuisleden. Uiteraard
leverde hem dat mooie opdrachten op,
ook voor de verzamelmarkt.
Stigma
Gedurende de loopbaan van medailleur
Willem Vis nam de penningkunst een
vlucht naar een autonome status. Omstreeks 1980 raakte die ontwikkeling in

Vakmanschap
Speurend op internet vind ik zijn werk
bij munt- en penninghandelaren. In de
weergaven van zijn penningen en munten, zie ik dat zijn grafisch gevoel sterker was ontwikkeld dan zijn plastische
fantasie. Logisch, want hij had een grafische opleiding genoten. Bij zijn munten en slagpenningen waren de plastische
niveaus in toenemende mate ondergeschikt aan het grafisch ontwerp. Daarbinnen wist hij zeer knappe perspectivische hoogte- en diepte effecten te
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een stroomversnelling. Uitschieters
kregen vanaf 1990 een classificerende
benaming: experimentele penning (versus traditionele penning). Ook Vis
ondernam een aantal pogingen om
vrijer te werken - in de boetseerstijl maar over de resultaten deed men in
penningkringen schamper. Kortom, die
vrije werkwijze lag hem domweg niet.
Het ontbrak hem aan een academisch
gefundeerde vrijheid van vormgeving,
zoals dat onderwezen werd door
penningmaker Piet Esser aan de Rijksakademie. Zijn soms ongelukkige toepassing van die vrijheid bezorgde Vis
een stigma. Als hij zich ook maar even
bezondigde aan een zwakke vormgeving,
veroordeelden de penningliefhebbers

hem als ‘onartistiek’, terwijl een penning
door een ander, van vergelijkbaar onartistiek niveau, gerust kon worden uitgegeven als penningkunst. Mogelijk had
een collegiale begeleiding bij hem tot
een bevredigend penningontwerp kunnen leiden. Waarmee ik achteraf wil
beweren dat Willem Vis niet bij voorbaat uitgesloten hoefde te worden als
kandidaat voor een opdracht van de
Vereniging voor Penningkunst (VPK).
Profileren met techniek
Willem Vis wist zich als medailleur
prima te profileren: beter, sneller en
zakelijker dan de meeste penningkunstenaars. Zijn beroep vereiste een
strenge beheersing van de techniek.
Vanaf de periode dat Esser de grote
aanjager van de Nederlandse penningkunst werd, leerden penningmakers die
techniek niet meer. Hun focus richtte
zich steeds vaker op gietpenningen die
in kleine oplagen de sfeer van de vrije
plastiek opriepen. Een dure stempel
was daarbij overbodig. De gedegen
kennis van typografie verloor terrein en
letterbeelden op het kleine vlak veranderden van rol. Teksten werden geminimaliseerd, al dan niet met een vrijere
werkwijze, of soms helemaal weggelaten. Op deze manier kon Willem Vis
de ster aan het slagpenning firmament
worden. Dat succes kwam mede doordat hij zich, op een net zo degelijke
wijze, verdiepte in de historische context van zijn onderwerpen. In de periode 1957-1971 nam hij de artistieke
leiding op zich bij Koninklijke Begeer
te Voorschoten, een metaalbedrijf dat
opdrachten voor slag- en gietpenningen
aannam. Het bedrijf voerde toentertijd
dikwijls VPK-uitgiften uit.
Samenwerking
Willem Vis heeft met beeldhouwers
samengewerkt, zoals met Joop Hekman
voor diens penningen. In een samenwerkingsverband met Ossip Zadkine
ontstond de penning Vincent van Gogh
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(1964). De ene zijde is van Zadkine, de
andere van Vis. Vis had de vakkennis
om een fatsoenlijk letterbeeld te ontwerpen. Ten tijde van zijn dienstverband met Begeer, wisten vele collega’s hem daarvoor te vinden en te
waarderen.
Ontwerpers van slagpenningen kregen het moeilijker naarmate penningliefhebbers steeds vaker de voorkeur
gaven aan opdrachten voor gietpenningen. Het slagpenningvak gleed in hun
ogen af naar de artistieke periferie. De
lossere band van de VPK met Begeer
bevorderde die afgang. Dat deed geen
recht aan medailleurs die hun vak nog
goed verstonden. Vanaf 1976 moesten
penningmakers goed gemotiveerd ten
strijde trekken om een geslagen penning te mogen maken voor een VPKopdracht. Ondertussen wist Vis zijn
werk te verkopen.
Iteratief proces
Na 1971 werkte Willem Vis als zelfstandig medailleur. Zolang zijn opdrachtgevers geen beeldhouwer-vormgever
zochten, zal hij hen voldoende zekerheid geboden hebben voor het verwachte vakkundig resultaat. Vanwege
die voorspelbare verwachtingen van
zijn opdrachtgevers, denk ik dat Vis wel
eens de afwisseling in zijn opdrachten
miste. De onderwerpen in de opdrachten gaven hem telkens de uitdaging om
zijn vakmanschap te tonen, waarover
geen twijfel bestond. Wat dat betreft
was de autonome penningkunst natuurlijk spannender.
Ik mis buitenissigheid in zijn werk.
Volgens mij werd de kans op herhaling
van een bepaald soort opdrachten steeds
groter naarmate de vorstenhuizen zich
uitbreidden en telkens opnieuw het
onderwerp waren. De voorspelbare thema’s binnen de koninklijke families herhaalden zich, zoals: huwelijk, geboorte,
verjaardag, verloving, kroning, jubileum,
dood en herdenking. Plaats die gebeurtenissen tegen een achtergrond van een

toenemende vraag naar producten voor
verzamelaars en dan weet je waar Vis
druk mee was: met een iteratief proces.
Precies hetzelfde staat de volgende
technisch begaafde medailleur in de rij
te wachten. Medailleurs met de vakkundigheid zoals Willem Vis die had, blijven zodoende hard nodig.
Meer over Vis op www.willemvis.nl
Lucie Nijland is beeldhouwster, penningmaakster
en redactielid van De Beeldenaar.
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Penningpoel

CHRISTIEN
NIJLAND

In 1960 maakten de beeldhouwleerlingen van de Rijksakademie nog volop
penningen, zowel thuis als tussendoor
op de beeldhouwafdeling. Gestimuleerd
door docent Piet Esser hadden de
meeste leerlingen voldoende gebakken
klei-afdrukjes als koekjes voorhanden
om er eens iets leuks mee te doen en
zo ontstond het idee voor een fuif met
een ‘penningpoel’. De grap werd uitgevoerd met een uit beeldhouwbokken
geconstrueerd waterbassin middenin
het leslokaal dat bekend stond als ‘de
noordklas’. De bokken werden in een
kring op hun kant gelegd.
Daaroverheen ging een groot gehuurd
blauw dekzeil, waarna het vullen met
water begon. Dat bleek een flinke klus.
Esser, die altijd genoot van de afdelingsfeestjes, was gewend om bij dit soort
voorbereidingen vooral uit de buurt de
blijven. Het geklater van het water
duurde nogal lang en dit maakte hem
verrekt nieuwsgierig.
Iedere leerling en Esser zelf leverden
een afgesproken aantal gebakken penningafdrukjes voor het feest. In totaal
ongeveer honderdvijftig. Elk penninkje
kreeg een draagconstructie van binddraad met een lusje aan de bovenkant
voor het opvissen. Nadat de penningen
diep onder water lagen, konden de
feestelijkheden rondom de waterbak
beginnen. Er werd goed gedronken en
gaandeweg, toen de precisiemotoriek
bij de beeldhouwers al tanende was,

kwamen de hengels met vishaakjes te
voorschijn. Er speelden zich hilarische
taferelen af in de strijd de begeerde
penningen aan de haak te slaan. De
warboel met de hengels gaf iedereen
zoveel plezier dat het jammer zou zijn
als de vispret ten einde kwam. Melig
van de lol werd collectief besloten de
opgeviste penningen weer terug te
gooien in de poel om het vissen te herhalen; het leek wel een kinderfeestje.
Nadat de laatste penningen met fanatisme en onder gillend gelach waren
opgevist, kon er doorgefeest worden.
Ondertussen moest het water richting
afvoerputje worden geloosd. Daartoe
liet een aantal leerlingen het zeil op
een punt kalmpjes zakken. Dat lukte
van geen meter. Toen eenmaal het
water begon te stromen, was het zeil
niet meer in bedwang te houden.
Bovendien kon door de feestroes niet
iedereen nog voldoende beheersing
opbrengen voorzichtig te zijn. De
noordklas stroomde geheel onder. De
directeur van de Rijksakademie, Nico
Vroom, kwam kijken, want ook de gang
werd kletsnat tot aan de ingangshal toe.
Ondanks de woede van de directeur,
kon men niet ophouden met lachen.
Het penningvissen was reuze leuk,
maar de toestanden bij de overstroming
hebben achteraf even goede herinneringen opgeleverd.
Christien Nijland is beeldhouwster en penningmaakster.
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De duiten van Johan Ernst Novisadi
Muntenverzamelaars zijn altijd geïnteresseerd in achtergrondinformatie die
betrekking heeft op zijn verzamelgebied.
Naarmate zij verder teruggaan in de
tijd wordt de kans dat verifieerbare
achtergrondinformatie beschikbaar is
steeds kleiner. Een niet onbelangrijk
gegeven is het aantal munten dat van
een bepaalde denominatie in een zeker
jaar is vervaardigd. Het oplagecijfer
bepaalt in de meeste gevallen de kans
dat een bepaalde munt via welk kanaal
dan ook verkregen kan worden. Er is
ook een direct verband tussen oplage
en aanschafprijs. De aloude economische
wet van vraag en aanbod zorgt ervoor
dat de prijzen voor schaarse jaren aanmerkelijk hoger liggen dan voor jaren
die meer algemeen verkrijgbaar zijn.
Vrijwel elke verzamelaar kent wel een
munt of penning die men graag zou
willen hebben maar waarvan de aanschaf
problematisch is. De factor prijs kan
zo’n beletsel vormen. Zo ken ik enkele
verzamelaars van koninkrijksmunten die
graag een drieguldenstuk van koning
Willem I zouden willen bezitten, maar
de prijs die bij de aanschaf van een dergelijke munt om de hoek komt kijken
niet kunnen of willen ophoesten. Er zijn
verzamelaars die hoge eisen stellen aan
de kwaliteit van de munten in hun verzameling. Oude tweestuiver stukken zijn
meestal vrij gemakkelijk verkrijgbaar
door de hoge oplagecijfers, de verkrijgbaarheid van topkwaliteit is echter
gering. Dit laatste geldt eigenlijk ook
voor een van mijn (helaas iets te talrijke)
verzamelgebieden, namelijk de duit.
Als men op beurzen rondstruint, is
de hoeveelheid duiten die men op het
eerste oog tegenkomt aanzienlijk. Als
vergevorderd verzamelaar komt men op

een gegeven moment tot de conclusie
dat deze eerste indruk een voorbarige
is. De kwaliteit van de aangeboden
waar is meestal bedroevend (zeker de
helft bestaat uit in min of meerdere
mate gecorrodeerde bodemvondsten).
Als men deze munten elimineert is aan
de staat van de overgebleven duiten
goed te zien dat het duitje de munt van
de kleine man was. De meeste exemplaren vertonen een overvloedige slijtage.
Soms lijkt deze slijtage wel eens erger
dan zij in werkelijkheid is. We vergeten
namelijk wel eens dat we te maken
hebben met een achttiende-eeuws massaproduct. Ik bezit duiten in ongecirculeerde kwaliteit die zo zwak zijn geslagen, dat het lijkt alsof ze minimaal
enkele jaren gecirculeerd hebben. U
kunt zich voorstellen hoe een dergelijke
munt eruit ziet wanneer deze daadwerkelijk enkele jaren gecirculeerd heeft.
Topkwaliteit bij duiten is een zeldzaam iets. Een duit was niet bepaald
een munt die in de achttiende eeuw
zorgvuldig opzij werd gelegd. Als er
sprake is van topkwaliteit berust dit
vaak op een toevalligheid, namelijk op
het feit dat er van het desbetreffende
jaar een zakje of ander restantje bewaard
is gebleven. Alle echte vergevorderde
duitenverzamelaars weten dat bepaalde
jaren van een provincie vaker in hoge
kwaliteit voorkomen, omdat ze afkomstig zijn van een bewaard gebleven partijtje. Als voorbeelden wil ik noemen
Zeeland 1736, Gelderland 1755 (dit
partijtje heb ik zelf nog gezien), Gelderland 1759, Holland 1739 (ook dit heb
ik zelf gezien, er zaten ook misslagen in
en muntjes in zowel medailleslag als
muntslag) en West-Friesland 1739 en
1754.
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Tot nu toe heb ik gesproken over topkwaliteit. Het is uiteraard niet nodig en
realistisch om alleen munten in hoge
kwaliteit te verzamelen. Een nette,
onbeschadigde munt, in muntjargon
circa zeer fraai, is zeker acceptabel. Ik
verzamel een kleine dertig jaar duiten,
maar het is mij van sommige jaren in al
die tijd niet gelukt een dergelijk exemplaar te bemachtigen. Hier spelen niet
zozeer de factoren prijs of kwaliteit een
rol, maar komt de factor verkrijgbaarheid om de hoek kijken, die uiteraard
terug te voeren is tot oplage.
Helaas zijn van het provinciale
kopergeld geen oplages bekend. Het
meer dan uitstekende Handboek van het
Nederlandse kopergeld van Purmer en
Van der Wiel geeft wel aan dat 1748
Stad Utrecht schaars tot zeldzaam is
(R) en 1750 en 1744/43 zeer tot uiterst
zeldzaam zijn (RR). Behalve van de zilveren afslagen van duiten, heb ik de
afgelopen dertig jaar het aantal koperen
duiten bijgehouden dat ik ben tegengekomen. Nadat ik het aantal van drieduizend had overschreden, meende ik
in staat te zijn enkele conclusies te kunnen trekken over de verkrijgbaarheid
van de verschillende jaartallen. Het is
logisch dat de oplages in de verschillende
jaren niet vrijwel gelijk geweest zullen
zijn, maar ik heb wel erg grote verschillen geconstateerd. Bovendien ontdekte ik dat er veel meer jaren bestaan
waarin het stempel is aangepast dan in
het handboek staan vermeld. Ik acht de
kans redelijk groot dat de jaartalverandering 1744/43 niet bestaat, omdat tot
1755 duiten geslagen zijn met aangepaste stempels van 1739!
Verhoudingen in de oplages
In 1739 werd te Utrecht na een pauze
van vijftien jaar de aanmunting van duiten weer ter hand genomen. De
productie moet in dit jaar aanzienlijk
geweest zijn, want zoals uit onderstaand
overzicht blijkt komt dit jaartal bijzonder veelvuldig voor. Zelfs de hoeveel-

heid zilveren afslagen moet behoorlijk
geweest zijn. Hoewel de prijs van een
zilveren afslag aanzienlijk hoger is dan
die voor een koperen exemplaar, is
1739 niet moeilijk verkrijgbaar. Ik wil
hiervoor verwijzen naar mijn artikel in
De Beeldenaar 2003-1. Afgaande op het
aantal overgebleven exemplaren, moet
de productie in 1739 van zilveren afslagen ongeveer even groot zijn geweest
als die in de hele periode van 1740 tot
en met 1757 bij elkaar opgeteld.
Aangezien zilveren afslagen ofwel
gekocht konden worden bij de
muntmeester ofwel weggeschonken
werden, is dit blijkbaar bij de introductie van het nieuwe type (PW 5111) op
grotere schaal gebeurd dan in de navolgende jaren. Op zich logisch, iets
nieuws en anders is altijd interessanter
dan weer een zelfde munt, alleen met
een aangepast jaartal.
Bij het kopergeld in de periode
1739-1757 valt op dat er twee korte
periodes te onderkennen zijn, waarin
een grotere hoeveelheid munten aangemaakt moet zijn. Deze twee periodes
zijn 1739/1740 en 1754/1755. Deze
conclusies meen ik te mogen trekken
op grond van de verdeling van de duiten over verschillende jaren.
Wat opvalt, is dat sommige jaren
vrijwel niet (meer) voorkomen. De
meest voor de hand liggende conclusie
is, dat er in die jaren minder aanmuntingen hebben plaatsgevonden. Aangezien VOC-duiten voor Utrecht vanaf
1742 zijn aangemunt (ik zie hier gemakshalve het unicum van 1741 over het
hoofd, zie hiervoor het boekwerkje van
L. Sluiter VOC duiten en halve duiten
compleet?) en de waarde van een VOCduit anders was dan die van een
gewone duit, is uitvoer van sommige
jaren naar Indië niet aannemelijk. De
aanmaak voor Indië in de jaren 17421746 kan wel een oorzaak zijn voor het
feit dat de aanmunting voor de provincie/stad zelf aanzienlijk terugliep.
Mogelijkerwijs werd voor Utrecht zelf
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Overslagen van duit
1739 (2 x ware grootte)

een relatief kleine hoeveelheid geslagen,
nodig om het versterf op te vangen en
zo het aantal munten in omloop op peil
te houden. Blijkbaar was het aantal
stempels van 1739 dat nog beschikbaar
was aanzienlijk, gezien het feit dat deze
zijn gebruikt in een serie van jaren. Het
trekken van conclusies wordt bemoeilijkt
door het gegeven dat een aanpassing
van het jaartal niet altijd even makkelijk
waarneembaar is en dat het hiervoor
nodig is dat de kwaliteit van de munt
redelijk te noemen moet zijn. Een vrij-

wel afgesleten munt is niet meer geschikt
om goed te beoordelen. Bovendien was
een achttiende-eeuwse stempelsnijder
goed in staat de verandering in het
jaartal goed te verbergen, bijvoorbeeld
door de vorm van de 2 in 1742 aan te
passen aan de 9 van 1739. Een onnodig
uitsteekseltje aan de 4 duidt op een
overblijfsel van de rechterbovenzijde
van de 3 van 1739.
De volgende jaren zijn in mijn waarneming altijd veranderd uit 1739: 1742,
1743, 1744, 1745 en 1749. Dit verklaart

Procentuele verdeling
van Utrechtse duiten
met jaartallen tussen
1739 en 1757
(n > 3000)
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Utrecht, duit, 1746
nieuw stempel
(2 x ware grootte)

ook wel de kleine oplage van deze
jaren. Bij een grote oplage zou het aanmaken van nieuw stempelmateriaal
zeker nodig zijn geweest. U kunt de
veranderingen van het jaartal zelf waarnemen op de afbeeldingen bovenaan
deze pagina.
Op veiling 30 van L. Schulman te
Bussum kocht ik kavel 775, een zilveren
afslag van 1743, waar duidelijk eerst
1739 stond. Ik bezat reeds een zilveren
duit 1745 over 1739. Ook voor zilveren
afslagen werden dus aangepaste stempels
gebruikt en geen nieuwe, verzorgde
stempels, zoals wel eens wordt beweerd.
Van de jaren 1746, 1747, 1751 en
1752 heb ik geen stempelaanpassingen
waargenomen. Ook van deze jaartallen
moet de oplage klein geweest zijn. Op
het eerste gezicht zou men zeggen: de
stempels van 1739 zijn verbruikt
geweest, men moest nu wel nieuwe vervaardigen. We hebben echter te maken
met de dwarsligger 1749, die veranderd
is uit 1739. Goed, dat was een eenvoudigere aanpassing, enkele nog bestaande
stempels zijn tot 1749 blijven liggen,
zou men kunnen concluderen. Helaas
gaat deze conclusie ook niet op, want ik
bezit zelf wijzigingen van 1754 en 1755
over 1739 en in een prijslijst van de
gerenommeerde firma G. Henzen is
sprake van een duit 1753/1733, die
ongetwijfeld uitgelegd moet worden als
1753/39. De duit van 1753 komt
weinig voor, mijn exemplaar is geen
overslag, maar heeft een punt achter
het jaartal. De duiten van 1754 en 1755

zijn vrijwel nooit overslagen. Er is dus
wel degelijk nieuw stempelmateriaal
vervaardigd, maar toch zijn in de periode 1753/1755 nog (sporadisch) stempels uit 1739 (of misschien 173.) aangepast. Van 1756 en 1757 ken ik geen
jaartalaanpassingen en over 1748
(slechts drie keer waargenomen in
slechte kwaliteit) durf ik niets te
zeggen. Het jaartal 1750 heb ik nooit
gezien, de zilveren afslag meermalen.
Deze munt moet een dusdanige kleine
oplage hebben gehad dat deze geen
zinvolle bijdrage geleverd kan hebben
aan het betalingsverkeer. Of de hele
partij is omgesmolten of hermunt (in
de zin van overgeslagen, er zijn VOCduiten bekend, overgeslagen op duiten
van Stad Utrecht), of de koperen exemplaren die wel bestaan zijn een soort
proefslag voor de zilveren aanmunting,
die veel vaker voorkomt. Purmer en
Van der Wiel spreken over een overslag
1744/1743. Ik heb deze nooit gezien,
zo deze bestaat is het een zeer zeldzame
munt, gezien het vorenstaande sluit ik
niet uit dat het een exemplaar 1744/1739
is.
Indien u duiten uit de periode 17391757 bezit, adviseer ik u allen deze eens
goed met het vergrootglas te inspecteren. Wellicht kunt u mij of de redactie
nog aanvullingen verstrekken. Misschien dat uw ontbrekende stukje de
puzzel completer kan maken.
Rook Kamsteeg verzamelt duiten en verricht daar
naar onderzoek.
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Berichten uit het Geldmuseum
Bengt Ferrners bezoek aan de Utrechtse Munt (1759)
De fraaie website van Het Utrechts
Archief bevat bij het onderdeel ‘onderzoekstips’ een pagina over reizen.
Onder het kopje ‘buitenlanders in
Utrecht’ vindt men daar de mededeling
dat de muntstad in 1759 werd bezocht
door de Zweedse sterrenkundige Bengt
Ferrner. De toevoeging ‘laatstgenoemde
liet zich rondleiden door de zoon van
muntmeester Novisadi en beschrijft
uitgebreid de werkzaamheden in het
Utrechtse Munthuis’ maakt de numismatisch geïnteresseerde lezer natuurlijk
nieuwsgierig.
Het bleek hier niet te gaan om
archiefmateriaal dat in het Utrechts
Archief aanwezig is, maar om een reisverslag dat zich in de Koninklijke Bibliotheek te Stockholm bevindt. Reeds in
1910 heeft G.W. Kernkamp het
gedeelte dat handelt over Nederland uit
het Zweeds vertaald en gepubliceerd in
de Bijdragen en Mededelingen van het
Historisch Genootschap1. De bibliotheekmedewerkers van het Geldmuseum
waren bijzonder alert: binnen korte tijd
was het betreffende deel bijdragen bij
een internet-antiquaar opgespoord en
aangekocht. Hier volgen de passages
uit de vertaling van Kernkamp die
betrekking hebben op het bezoek aan
het Utrechtse munthuis en de aantekeningen die de vertaler daarbij plaatste.
Ferrner kwam niet speciaal voor de
Utrechtse Munt naar ons land. Hij

maakte een reis door Europa als begeleider van Jean Lefebure, de zoon van
een Zweeds industrieel en bankier. De
reis, die duurde van augustus 1758 tot
december 1763, voerde hen tussen
februari en juli 1759 door de Republiek.
Daar werden de reizigers begeleid door
de familie Grill. Deze familie, waarvan
ene Anthonij Grill ons bekend is als
essayeur bij de Amsterdamse Wisselbank en commissionair bij de Verenigde
Oostindische Compagnie rond het jaar
1700, blijkt zowel in Nederland als in
Zweden vertakkingen te hebben gehad.2
Waarschijnlijk waren de Zweedse
Grill’s kennissen van Jean Lefebures
vader, terwijl de Nederlandse Grill’s
beroepsmatig bekend waren met de
Utrechtse muntmeester Novisadi. Deze
relaties zullen tot het bezoek aan de
Utrechtse Munt hebben geleid.
Op 3 mei 1759 bereikten de reizigers
de stad Utrecht.3 ‘Te half zeven
kwamen wij te Utrecht, een vrij groote
stad; maar vooral bij de eerste nadering
van hare wallen zag zij er heel oud uit.
Gelijk in alle Hollandsche steden waren
de wallen gemetseld van klinkers; maar
zij waren zoo vergaan, dat men ze op
verschillende plaatsen voor niets anders
kon houden dan voor aarden wallen.’
Zij namen hun intrek in een logement.
‘De heer Grill bezorgde ons terstond
het geleide van den zoon van den
muntmeester Novisadi, 29 jaar oud, die

In de rubriek ‘Berichten uit het Geldmuseum’ leveren medewerkers van de
afdeling Collectie en Onderzoek van het Geldmuseum om beurten een korte
bijdrage om zo het onderzoek dat verricht wordt bij het Geldmuseum voor het
voetlicht te brengen. De onderwerpen variëren van nieuwe aanwinsten tot een
kijkje achter de schermen.
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zijn vader ter zijde stond in het bestuur
(van de munt). De vader was in Stettin
geboren, maar heeft 22 jaar in Utrecht
gewoond.’ Kernkamp voegt hier in een
noot aan toe dat in Bijlage van het Algemeen Verslag van het Muntcollege over
het jaar 1889 vermeld wordt dat vader
Johan Ernst Novisadi eerst alleen als
muntmeester optrad (1738-1761),
daarna gezamenlijk met zijn zoon
Johan Christoffel (1761-1766) en dat
deze laatste tenslotte de functie volledig
op zich nam (1766-1771). Dat is in
zoverre onjuist, meent hij, dat uit de
resolutiën van de Utrechtse vroedschap
van 21 augustus en 9 oktober 1758 en
de resolutie van de Staten van Utrecht
van 12 oktober 1758 blijkt dat Johan
Christoffel al op laatstgenoemde datum
benoemd werd tot ‘adjunct-muntmeester dezer provincie, om met en neffens
zijn vader Johan Ernst Novisadi het
ampt van muntmeester waar te nemen’.
Hieruit concludeert Kernkamp de juistheid van Ferrners bewering dat de

jonge Novisadi zijn vader in 1759 al ter
zijde stond.4
De volgende dag, 4 mei 1759, wordt
het muntbedrijf bezocht nadat men
eerst ’s ochtends het exerceren van de
cavalerie buiten Utrecht heeft bekeken.
‘Bij onze terugkomst in de stad bezagen
we eerst de groote muntsmelterij in een
bastion van den stadswal, waar blaasbalgen, die geheel van hout waren, door
paardekracht in beweging werden
gebracht; de paarden hielden tevens
een molen in gang, die oude kroezen
verbrijzelde, om uit die materie door
smelting nog edel metaal te verkrijgen.’
Bij het woord muntsmelterij geeft
Kernkamp in een noot een uitvoerige
toelichting. Waartoe de oven diende
blijkt hem uit de resoluties van de
Utrechtse Vroedschap van 7 januari,
14 januari en 21 april 1760, waar te
lezen staat dat Novisadi onder het bolwerk bij de Catharijnepoort een
cementeerhuis had. ‘Boven op dat bolwerk stond de met riet gedekte
windkorenmolen ’t Fortuijn; de schoorsteen van het cementeerhuis kwam vlak
bij de molen uit. Door het harde
stoken in den oven van het cementeerhuis en een begin van brand, ten
gevolge daarvan ontstaan, liep de
molen meer dan eens ernstig brandgevaar. Vandaar dat in 1760 aan Novisadi
de verplichting werd opgelegd om aan
den eigenaars van den molen borgtocht
te stellen voor eventueele brandschade;
tevens moest hij voortaan aan den
torenwachter telkens kennis geven van
zijn voornemen, om in het cementeerhuis te stoken.’
De blaasbalgen van de oven werden
kennelijk door paarden in beweging
gebracht. Kernkamp zag dit bevestigd
door een uitspraak van de Utrechtse
Vroedschap van 3 augustus 1761, waarbij Novisadi een stukje stadsgrond
mocht gebruiken ‘om den omloop der
peerden in de te makene cementmolen
op het Vreeburg gemakkelijker te
maken.’ De functie van een cementeer-
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inrichting werd Kernkamp uitgelegd
door de toenmalige ’s rijks muntmeester C. Hoitsema, die verklaarde ‘dat
cementeeren van goud een vorm van
fineering is, waarbij het onzuivere
metaal, dun uitgeslagen, tezamen met
zoogenaamd cementeerpoeder in een
gesloten kroes in een cementeeroven
wordt verhit en daarna van de aanhangende massa gereinigd’.5
Over de molen schrijft Kernkamp
nog: ‘Van een pletmolen, als hier
bedoeld wordt, vindt men een afbeelding in de collectie Teekeningen van al
de instrumenten tot het schroufwerck
van de nieuwe munte, om het gelt niet
meer te slaen, maer te schrouven, alles
geteickent door Daniel de Blieck, pict.
et archit., a° 1671. Van deze teekeningen zijn photographiën aanwezig in
’s Rijks Munt te Utrecht.’6
Na dit korte bezoek aan het cementeerhuis op het Vreeburg werd Ferrner
naar de Oude Gracht geleid. ‘Daarna
begaven wij ons naar het munthuis zelf,
waar de muntmeester zelf en zijne
vrouw ons heel beleefd ontvingen en
ons eerst onthaalden op chocolade;
later begeleidden de vader en de zoon
ons om te zien hoe het zilver gesmolten
en gegoten wordt in lange reepen of
platen, die terstond daarop dunner
gewalst worden en langer, maar niet
breeder worden. Uit deze reepen worden de ronde muntplaatjes uitgeponst.
Daar het stempelen eerst des namiddags
zou geschieden, gingen wij ondertusschen …’, om te vervolgen met een
relaas over hun bezoek aan de universiteit en de Domkerk. ‘’s Namiddags gingen wij terug naar de Munt om het
stempelen van rijksdaalders te zien, dat
verricht werd door zes menschen met
behulp van een schroefpers, waarvan de
schroef, om den stempel in te drukken,
naar beneden werd bewogen door een
horizontalen hefboom, waarvan de
armen ongeveer twee el, of iets meer,
lang waren; aan de uiteinden daarvan
waren zware koperen gewichten beves-

tigd, om de beweging van den hefboom
des te sneller en krachtiger te maken.
Twee van de mannen hielden den hefboom met hunne handen steeds vast en
volgden zijne beweging; twee trokken
aan een touw, dat aan de uiteinden van
den hefboom bevestigd was, met den
hefboom mede, en twee stonden midden in den zwaaiboog van den hefboom
en duwden hem, als hij voorbijkwam,
met alle kracht van zich af. De zevende
man hield zich bezig met het leggen
van de muntplaatjes onder den stempel
en het wegnemen van het muntstuk,
dat gereed was.’ Kernkamp voegt hieraan toe: ‘Ook van deze schroefpers
vindt men een afbeelding bij de hiervóór, blz 396, noot 1, genoemde teekeningen [nl van Daniel de Blieck MvdB]. Onder de teekeningen staat: de
maniere hoe dat het geldt geschrouft
wert. Op deze teekening zijn niet 7,
maar 5 mannen met de schoefpers
bezig: twee trekken aan een touw, twee
houden de einden van den hefboom
vast en één zit in het gat en haalt de
muntstukken er uit.’
Hiermee eindigt Ferrners eigenlijk
maar heel summiere beschrijving van
het Utrechtse muntbedrijf. Toch wist
hij in zijn verslag weer enige elementen
toe te voegen aan onze kennis over de
muntfabricage in het pre-industriële
tijdperk, terwijl ook Kernkamp ons in
zijn toelichtingen nuttige informatie
verstrekt.
Marcel van der Beek (1952) is onderzoeker munten bij het Geldmuseum en interesseert zich vooral
voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Hij is
redacteur bij het Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde en De Beeldenaar.
NOTEN
1. G.W. KERNKAMP ‘Bengt Ferrner’s dagboek van
zijne reis door Nederland in 1759’ Bijdragen
en Mededelingen van het Historisch Genootschap
XXXI (1910) 314- 509.
2. Over de familie Grill schrijft Kernkamp (bladzijde 329 noot 1): ‘Het oudste lid van het
geslacht Grill, van wien men iets weet, was
Anders Grill, een aanzienlijk burger van Augs-
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burg in de tweede helft der zestiende eeuw.
Zijne kleinkinderen trokken naar Nederland:
tot hunne afstammelingen behooren de echtelieden Anthony Grill en Elisabeth Grill, de
stichters van het Grills-hofje te Amsterdam
(Wagenaar, Amsterdam II blz. 356). Een ander
lid van deze familie, Anton Grill, vestigde zich
ten tijde van Gustaaf Adolf in Zweden en
richtte een ankersmederij op bij Söderfors.
Van hem stamde af Claes Grill (1705-1767),
die als bankier, groothandelaar en fabrikant
een dergelijke positie in Zweden innam als in
de eerste helft der zeventiende eeuw Louis de
Geer. (...) In 1722 vestigde Anthony Grill –
een oudere broeder, althans een bloedverwant
van Claes Grill – zich te Amsterdam, waar hij
nog woonde in 1774. (...) Hij was de chef van
de handels- en bankiersfirma Anthony Grill &
Zoonen, en woonde (...) op de ‘Keizersgraft’,
in het huis met de Hoofden. De zonen van
Anthony Grill heetten Jacob en Johannes.
Jacob Grill wordt herhaaldelijk in den tekst
genoemd als begeleider van de heeren Verrner
en Lefebure op hunne wandelingen door
Amsterdam.’ De website van het Rijksmuseum
vermeldt over de zilversmid Anthonie Grill
1607-1675 (www.rijksmuseum.nl/aria/
aria_artists/00018396?lang=nl): ‘Samen met
zijn broers Andries en Johannes kwam Anthonie Grill in de jaren 1630 uit Augsburg naar
Amsterdam. Hij was werkzaam als zilversmid.
In de loop der tijd richtte Anthonie Grill zich
echter steeds meer op het essayeren: het
onderzoeken van het gehalte van goud of zilver. De hiervoor benodigde smelterij vestigde
hij in 1651 in een pand aan de Looiersgracht.
Twee jaar later sloot Anthonie Grill een contract over het winnen van goud en zilver met
zijn broer Andries in Den Haag. Grote financiële moeilijkheden leidden echter in 1661 tot
een gedwongen verkoop van al zijn bezittingen. Grill had op dat moment Amsterdam al
verlaten. Hij was in 1659 naar Zweden
vertrokken, waar hij in 1675 overleed.’

3. Vlak voor zij op hun reis de stad Utrecht aandeden bezochten Ferrner en Lefebure nog het
kabinet van de heer Vergehl. Hierover meldt
het reisverslag: ‘Den 1sten Mei waren de heer
Lefebure en ik uitgenodigd bij den heer Vergehl om zijn muntkabinet en Zweedse rariteiten te bezien. Het muntkabinet bestond uit
zooveel gangbare munt, als de heer Vergehl
uit alle deelen der wereld bijeen had kunnen
krijgen, benevens hunne waarde in Hollandsche munt. Ten opzichte van Turkije, Perzië
en de Aziatische eilanden was de verzameling
tamelijk compleet; de Europeesche en vooral
de Zweedsche munten waren ook talrijk.’
4. Zie over de Novisadi’s: J. LUIJT / M.G. HOUTMAN
‘Personeel aan de Munt van Utrecht, 1579-1806’
(Utrecht 1999) en www.silverresearch.org.
5. Het fineren van goud betekent het zuiveren
ervan, anders gezegd het gehalte aan goud in
een legering opvoeren. Het werkzame
bestanddeel van cementeerpoeder was een oxiderende verbinding, die de meer onedele
metalen uit de goudlegering aantastte. Daarnaast bevatte het een substantie als gemalen
dakpan of beendermeel die de daarbij
gevormde zouten absorbeerde. Het cementeren vereiste een hoge oventemperatuur, die
door middel van het ‘aanjagen’ door blaasbalgen werd bereikt.
6. De tekeningen worden thans bewaard in het
Rijksarchief te Middelburg in de prentcollectie
Zelandia Illustrata. Zie H.W. JACOBI ‘De
mechanisatie van het Zeeuwse muntbedrijf in
1671’ Archief van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 1982, Afb.3. De
enige overeenkomst tussen de molen die Ferrner beschrijft en de pletmolen die De Blieck
afbeeldde is overigens dat beide hun kracht
van een rosmolen ontvangen. De Blieck laat
hierdoor twee walsen aandrijven, terwijl de
molen in het cementeerhuis waarschijnlijk
(zoals in de negentiende eeuw het geval is)
met molenstenen werkte.

(advertentie)
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De Munt van de Ommelanden op
reis (1579-1591)
Een geschiedenis in drie afleveringen (slot)
Na een algemene inleiding over het
muntrecht van de Ommelanden, de
verhoudingen tussen de verschillende
gewesten en de muntslag in de prille
Republiek, volgt in deze aflevering van
‘De Munt van de Ommelanden op reis’
het laatste deel, waarin de muntslag van
1589 tot in 1591 centraal staat. In die
tijd vond muntslag voor de Ommelanden plaats in Culemborg.
Culemborg, 1589-1591
De noodgedwongen staking in 1585
van het Ommelandse munthuis in
Gorinchem betekent tijdelijk het einde
van de muntslag van de Ommelanden.
In 1589 wordt opnieuw een Ommelands
munthuis opgericht, ditmaal in Culemborg. De verschillende munthuizen van
andere autoriteiten binnen de Nederlanden hebben intussen niet stilgestaan.
De muntwetgeving van Leicester (1586)
is al beschreven in deel één van deze
reeks. Daarbij is een nieuwe reeks door
alle gewesten aan te munten muntsoorten ingevoerd, met als belangrijkste de
gouden dukaat en de Leicester- of
Nederlandse rijksdaalder. Ook de resolutie van de Staten-Generaal van 1589
die alle gewesten de aanmunting van de
Hollandse daalder toestond, is al
genoemd.
De Ommelanden willen deelnemen
aan de aanmunting van deze daalder
(en andere gewilde handelsmunten
zoals rozenobels) en in dat licht moet
de heropening van de Ommelander
Munt in 1589 worden gezien. De naar
het Oostfriese Emden uitgeweken
Ommelander Staten besluiten opnieuw
een Ommelander munthuis op te richten. De politieke omstandigheden staan
nog steeds niet toe dat in het Groningse

zelf te doen en Gorinchem is geen
optie meer. Die stad ligt te dicht in de
buurt van Den Haag en daar zijn machtige bestuursinstellingen gevestigd. Niet
alleen de gewestelijke Staten van Holland, maar ook bovengewestelijke organen als de Staten-Generaal, de Raad
van State en het College van Generaalmeesters van de Munt. Eerst worden de
mogelijkheden in Alkmaar onderzocht,
maar het stadsbestuur aarzelt te lang.
En zo komt men uit in Culemborg.
Culemborg is het bestuurlijke centrum
van een graafschap, dat niet behoort tot
het grondgebied van de bondgenoten
die de Republiek der Verenigde Nederlanden uitmaken. Het graafschap vormt
een autonome staat en heeft trekken
van een vrijstaat.
Afgevaardigden van de Ommelander
Staten verzoeken graaf Floris van
Culemborg territorium (een begrip dat
reeds bij Gorinchem ter sprake kwam)
te verlenen. Niet onbelangrijk is dat
het verzoek wordt gesteund door twee
neven van de graaf, die hem hebben
gewezen op de twee eerdere vestigingen
van de Ommelander Munt in Appingedam en Gorinchem. De neven verzekeren de graaf dat de Ommelander Staten
in die plaatsen goede munten hebben
laten slaan. ‘Na rijpe deliberatie mit
onsen raetsvrunden ende den magistraet
onser stadt’ verleent hij territorium op
13 juni 1589, onder de voorwaarde dat
hij de door de Ommelander Staten te
verstrekken muntmeesterinstructie
moet goedkeuren.
Dadelijk stellen de Ommelander Staten Hendrik Craeyvanger aan als muntmeester. Craeyvanger is een koopman
uit Amsterdam, zo meldt Feith. De
Ommelander Munt wordt gevestigd in
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‘de Ridderstraat, in het groot huis van
Hendrik Bentink, tegen over het straetje van het stadhuis’. Om aan te geven
dat daar de Ommelander Munt gevestigd is, wordt aan het huis een bord
met het Ommelander wapen bevestigd.
Net als Hendrik van Velthuysen in
Gorinchem en later diens weduwe
Anna van Wissel, weet ook Craeyvanger het te brengen tot muntmeester
namens een andere instantie. In dit
geval benoemt de graaf van Culemborg
hem tot zijn eigen muntmeester!
Documentatie
Verhoudingsgewijs is de Ommelandse
muntslag in Culemborg goed gedocumenteerd. De aanstelling van Craeyvanger en de aan hem verstrekte muntmeesterinstructie (gedateerd 17 juni
1589) zijn bekend. Verder beschikken
we over een dagvaarding die de Raad
van State op 18 januari 1591 aan muntmeester Craeyvanger uitbrengt en kennen we een door de Ommelander Staten in juli 1591 aan de Raad van State
gericht verweerschrift. In deze documenten komen Ommelandse muntsoorten aan de orde. Het proces-verbaal
van een muntbusopening over de
periode 19 oktober 1590 tot aan
20 januari 1591 is eveneens bewaard.
Het verslag omvat niet de gehele, maar
toch een groot deel van de tijd waarin
de Ommelandse Munt in Culemborg in
bedrijf is geweest. Dankzij het procesverbaal zijn over die periode oplagecijfers bekend.
Volgens zijn instructie uit 1589 kon
de muntmeester aanmunten: in goud
‘eenen Nederlantscen rosennobell van
fijnen golde, holdende in den alloij
23 karaet 10 gr. ende van 32 stucken in
de troijsche marck, sunder meer. Te
weten gelijck die bij den staten van
Utrecht worden geslagen ende hijrvoermaels te Appingedamme van wegen den
vorss. Ommelanden oeck is geslagen’.
‘Item dubbelden ende halven nae advenant’ en ‘eenen dubbelden Hispanischen

ducaet met 2 hoeffden van fijnen golde
in conformiteet ende van gelijcken
alloij ende gewichte als die bij den van
Zeelant ende Overijssel geslagen is
ende noch bij eenijgen van desen
Nederlantscen vereenichden provintien
geslagen mach worden. Item de gedeelten van de dubbelden na advenant’ en
‘eenen Ungarscen off rijcxducaet, achterfolgende die ordonnantie des rijcx,
ende also die tegenwoerdich bij den
staten van Hollant, Overijssel ende
anderen provintien geslaegen is oft
noch geslagen mach worden’ en in zilver ‘eenen Rijcxdaler achterfolgende de
ordonnance des rijcx, ende alsoe die bij
die van Hollant ende andere geunieerde
provincien geslagen sijn ende noch
iegenwoerdelijck geslagen worden’ en
‘eenen daler in conformiteet van den
Hollantschen daler van 38 st[uiver] binnen Dordrecht geslagen ende van
gelijcken alloij ende gewichte, soe als
hijr voermaels bij den staten van Hollant geslagen sijn ende nu weder bij
den selvijgen sampt bij die van Frieslant,
Overijssel etc. geslagen worden,
holdende inden alloij negen deelen
[= penningen] fijns silvers. Item halven
en oerten na advenant, up welken daler
de muntmeister sal mogen slaen de
Ommelantsce wapenen up de eene sijde
ende up de andere zijde een effigiem
van eenen olden Friesz holdende een
swaert in sijner eener hant’.
Resumerend mag Craeyvanger vijf
verschillende munttypen aanmunten: in
goud de rozenobel (met halve en
kwart), de dubbele Spaanse dukaat ‘met
twee hoofden’ (en onderdelen) en de
Hongaarse dukaat op voet van het
Duitse Rijk. In zilver de rijksdaalder
(ook op voet van het Duitse rijk) en de
daalder op de voet van de Hollandse
daalder met een koers van 38 stuiver
(met halve en kwart). Vier van de vijf
munttypen heeft hij aangemunt. Alleen
de Hongaarse dukaat wordt nergens
gememoreerd of verantwoord en is
evenmin als exemplaar teruggevonden.
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We kunnen veilig aannemen dat Craeyvanger die niet op naam van de Ommelander Staten heeft aangemunt.
De dagvaarding die de Raad van
State op 18 januari 1591 aan Craeyvanger uitbrengt om zich ‘ten criminele’ te
verantwoorden, gaat grotendeels over
door hem op naam van de Ommelanden
geslagen munten: rijksdaalders met het
‘wapen van Bourgondie’ en het
omschrift ‘nummus frisiae ad legem
Philippi Burgundiae’, Hollandse
daalders met het wapen van de Ommelanden en de omschriften ‘moneta nova
ordinum frisiae inter Amas. et Lavic.
valoris Hollandiae’ en ‘nisi tu Domine
nobiscum frustra’, rozenobels met het
wapen en het omschrift van de Ommelanden en ten slotte dubbele dukaten
van Spanje met in het omschrift ‘nummus dominorum Frisiae ad regem Hispaniae’. Daarnaast wordt Craeyvanger
ten laste gelegd dat hij rozenobels op
de voet van Engeland heeft geslagen en
dubbele Spaanse dukaten, op de namen
van Ferdinand en Elisabeth. Los van de
Ommelander muntslag wordt hem ten
laste gelegd dat hij op naam en met het
wapen van de graaf van Culemborg een
Hongaarse dukaat heeft aangemunt met
een ‘manneken met een hellebaerdt’ en
de opschriften ‘Florentius comes de
Culemborch’ en ‘libertas vita carior’
De in de instructie omschreven en
zojuist genoemde Hollandse daalder
komt nog een keer ter sprake in een
door de ‘uutgewekene’ Ommelander
Staten in juli 1591 aan de Raad van
State gericht verweerschrift. Daarin
constateren de Ommelander Staten:
‘Hebbende alle mogelijke voorsichtigheiden ende cautelen gebruickt um alle
frauden, abusen ende misbruke in
deselve munte, so veel in haer is, voer
te komen ende te verhoeden. Soe dat
sie oeck up den daler van 9 penningen
bij haeren muntmester up den voet van
de olden Dortscen daelder geslagen, in
dem umscrift expresselijck hebben doen
stellen, valo. Hollan., ten eijnde deselve

niet duer unkennisse bij eemant voer
rijx daler untfangen of uutgegeven
mochten worden. Up welcken daler sie
insgelijcx niet den hollantscen Lewe
ende gewoentlicke Devise confidens in
domino etc. (als sommijge andere provincien gedaen), overst hoer lants eijgene
wapenen ende devise hebben doen
munten um alle calumnien te vermijden,
achtende sulcx met beter recht ende
minder reproche te mogen bestaen als
ander heren of provincien wapenen te
gebruiken edder contrefeijten’.
In Culemborg zijn op naam van de
Ommelander Staten de navolgende
munten geslagen.

3.1 rozenobel z.j. goud, 0,992
vz: schip, waarop roos, met koning
Edward, in rechterhand scepter en in
linkerhand gevierendeeld wapenschild
van Engeland [schematisch]. Op
achtersteven vlag, waarin E (of F).
Omschrift: MO ORD FRISIAE AD LEGEM
EDWARD RE(G) AN(G)
kz: in veelpas gevoet bloemenkruis,
waarop stralende zon, omgeven door
lelies en gekroonde leeuwen.
Omschrift: [kroon] IHD AVT TRANSIENS
PER MEDIVM ILLORV(M) IBAT
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Lit.: Schulman 28-30, Thompson 1315, Delmonte 1169
Er zijn drie stempelvarianten bekend.
Het belangrijkste onderscheid vormt de
letter in de vlag op de voorzijde. Bij
twee varianten heeft de letter E (van
Edward) nog duidelijk de vorm van een
E (Schulman 28 en 30, Thompson 14
en 15), bij de derde variant heeft de E
de vorm van een F (van Frisia) (Schulman 29; Thompson 13).

Rijcxdaler achterfolgende de ordonnance
des rijcx, ende alsoe die bij die van Hollant ende andere geunieerde provincien
geslagen sijn ende noch iegenwoerdelijck
geslagen worden’) in combinatie met de
omschrijving die de Raad van State in
1591 daarvan geeft (rijksdaalders met het
wapen van Bourgondië en als omschrift
‘nummus frisiae ad legem Philippi
Burgundiae’), duidt op de zogenaamde
Bourgondische rijksdaalder.

3.2 dubbele Spaanse dukaat goud, ca. 7
g, ca. 0,980
Vermoedelijke beeldenaar:
vz: aanziende borstbeelden van
Ferdinand en Elisabeth (Isabella).
Omschrift: Nummus dominorum Frisae
ad regem Hispaniae
kz: arend, het wapenschild van Spanje
beschermend
Exemplaren van deze dubbele Spaanse
dukaat zijn niet bekend, maar blijkens
genoemd proces-verbaal wel in de muntbus aangetroffen. De weergave van het
voorzijde-omschrift is gebaseerd op de
dagvaarding van Craeyvanger door de
Raad van State uit 1591.

3.3 Bourgondische rijksdaalder 1589,
1590 zilver 0,880
vz: tussen 15- 89[90] stokkenkruis met
in het hart vuurijzer, daarboven een
kroon en daaronder vonken.
[zuiltje] N DOM FRI AD LEG PHILIP

De omschrijving van de rijksdaalder in de
muntmeesterinstructie van 1589 (‘eenen

BVRG

kz: gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië, omhangen met
keten van de Orde van het Gulden
Vlies. Omschrift: DOMINVS MIHI
ADIVTOR

De andere voorgeschreven zilveren
munt is de daalder op de voet van de
Hollandse daalder van 38 stuiver.1 De
muntmeesterinstructie zelf spreekt
over ‘eenen daler in conformiteet van
den Hollantschen daler van 38 st. bin-
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nen Dordrecht geslagen ende van
gelijcken alloij ende gewichte, soe als
hijr voermaels bij den staten van Hollant geslagen sijn, holdende inden alloij
negen deelen fijns silvers’. De instructie
voegt er een voorschrift over de te voeren beeldenaar aan toe: ‘up welke daler
de muntmeister sal mogen slaen de
Ommelantsce wapenen up de eene sijde
ende up de andere zijde een effigiem
van eenen olden Friesz holdende een
swaert in sijner eener hant’. Deze
‘olden Friesz’ is een gebaarde man,
gekleed in een bontmantel, met op zijn
hoofd een bontmuts en in de rechterhand een geschouderd zwaard. Een
edelman dus en geen ‘Friese boer’.
Integendeel, de beeldenaar is ontleend
aan Saksische voorbeelden met daarop
de keurvorst van Saksen als aartsmaarschalk van het Heilige Roomse Rijk.2
De beeldenaar die de Ommelanden
kiezen, vertoont wat de voorzijde
betreft een opvallende gelijkenis met de
in 1583 door Friesland en vooral met
de iets later door West-Friesland geïntroduceerde rijksdaalder. Dat heeft in
het verleden nog al eens tot verwarring
geleid, zowel in toeschrijving als in
benaming.3
Verder komt uit de dagvaarding die
de Raad van State in 1591 aan muntmeester Craeyvanger uitbrengt over de
Ommelander daalder nog extra informatie. De Raad stelt vast dat in het
omschrift van die daalder naar de
muntvoet van de Hollandse daalder, de
leeuwendaalder dus, wordt verwezen:
‘valoris Hollandiae’.
Ten slotte zeggen de Ommelander
Staten in een aan de Raad van State
gericht verweerschrift uit juli 1591 dat
de Ommelander Staten ‘up den daler
van 9 penningen, bij haeren muntmester up den voet van de olden Dortscen daelder geslagen, in dem umscrift
expresselijck hebben doen stellen valo.
Hollan’.
Allereerst bevestigt het verweerschrift
het gehalte van 9 penningen (= 0,750).

Bovendien wordt gezegd dat de munt
op de voet van de Hollandse (‘olden
Dorscen’) daalder is geslagen. Dat de
Ommelander Staten de Hollandse daalder die later bekend zou worden als de
leeuwendaalder op het oog hebben, is
zonneklaar. De verwijzingen naar ‘den
hollantscen Lewe en het devies
(omschrift) Confidens in domino’ laten
geen twijfel. Ze hebben echter bewust
voor de op hun naam aan te munten
Hollandse daalder een van de
Hollandse daalder afwijkende
beeldenaar gekozen. Dat vinden de
Ommelander Staten heel zuiver van
zichzelf, zo klinkt ook in hun betoog
door. Mocht daardoor voor de tijdgenoot niet meteen duidelijk zijn
geweest, dat de Ommelander daalder
gelijkwaardig was aan de Hollandse
daalder, dan komt met de toevoeging
‘Valo. Hol.’ aan die onduidelijkheid een
eind. Daar komt de redenering van de
Ommelander Staten op neer.
Opvallend genoeg gaan ze daarmee
verder dan nodig. De al besproken
resoluties van de Staten-Generaal uit
1589 keuren nu juist het overnemen
van de Hollandse beeldenaar goed, mits
met eigen naam en wapen van het uitgevende gewest. De Ommelanden
gedragen zich daarmee ‘Roomser dan
de paus’. Maar het kan natuurlijk ook
zijn dat ze zich uit onwetendheid zo
hebben opgesteld. Zoals gezegd, waren
ze niet bij de beraadslagingen over die
resoluties betrokken.
Voorontwerp
Dankzij de door de Ommelanden
gemaakte opmerking over de doelbewust aangebrachte aanduiding ‘Valo.
Hol.’ is een in 1992 te voorschijn gekomen Ommelander daalder uit 1589 te
plaatsen. Deze heeft een enigszins
afwijkende beeldenaar én (in dit kader
veel belangrijker) in het omschrift geen
verwijzing naar de muntvoet van het
Hollandse voorbeeld. Juist omdat de
Ommelander Staten later zo benadruk-
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ken dat ze een dergelijke verwijzing
hadden laten aanbrengen, is deze daalder te beschouwen als een voorstudie
of iets voorafgaand aan exemplaren met
in het omschrift een verwijzing naar de
Hollandse muntvoet. Een doorslaggevend argument om de Ommelander
daalder met die verwijzing VA. HOL.
later te dateren is natuurlijk gelegen in
het feit dat die variant behalve met het
jaartal 1589 ook met het jaartal 1590
voorkomt.

3.5. daalder op Hollandse voet 1589,
1590 zilver 27 g 0,750
vz: gehelmd vierveldig wapenschild met
de wapens van Humsterland (1-4) en
Fivelgo (2-3). Omschrift: MO NO OR
FRISI INT AMA Z LAV VA HOL

kz: tussen 15-89[90] borstbeeld van
edelman met klapmuts, in rechterhand zwaard. Omschrift: [zuiltje]
NISI TV DOMINE NOBISCVM FRVSTRA

Lit.: Schulman 33 en 35, Verkade
190.3, Delmonte 727
3.4 daalder 1589 zilver
vz: gekroond wapenschild, met wapens
van Hunsingo, Fivelgo, Humsterland,
Vredewold en Langewold met als middenschild elfhartenschild van de
Ommelanden. Omschrift: MO NO ORD
FRIS INT AMA Z LAV

kz: tussen 15-89 borstbeeld van
edelman met klapmuts, in rechterhand
zwaard. Omschrift: [zuiltje] NISI TV
DOMINE NOBISCVM FRVSTRA

Lit.: Veiling Laurens Schulman 9 (nov.
1992) nr. 460
De latere versie heeft in het omschrift
wel een verwijzing naar de Hollandse
muntvoet.

Er is ook nog een variant van de
daalder op Hollandse voet 1589
bekend:
3.5a. daalder op Hollandse voet 1589
zilver 27 g, 0,750
vz: gehelmd vierveldig wapenschild met
de wapens van Humsterland (1-4) en
Fivelgo (2-3). Omschrift: MO NO ORDIN
FRISI INT AMA Z LAV VA HOL

kz: tussen 15-89 borstbeeld van edelman met klapmuts, in rechterhand
zwaard. Omschrift: [zuiltje] NISI TV
DOMINE NOBISCVM FRVSTRA

Lit.: Schulman 34
Bij deze variant is de afwerking van
voor- en keerzijdestempel veel fijner
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dan van alle andere bekende stempels.
Schulman vermeldt erbij: waarschijnlijk
unicum.
Een en ander leidt tot de verrassende
conclusie: de in Culemborg op naam
van de Ommelander Staten geslagen
daalders (de nummers 3.4, 3.5 en 3.5a)
zijn in wezen Hollandse daalders (later
bekend als leeuwendaalder) met een
eigen, afwijkend uiterlijk. Met recht kan
worden gezegd dat vanaf 1589 niet
alleen op naam van de altijd al bekende
instanties, maar ook op naam van de
Ommelander Staten Hollandse daalders
zijn aangemunt! Alles wijst erop dat de
Ommelander daalder op Hollandse voet
door de tijdgenoten inderdaad als
gelijkwaardig aan Hollandse daalders is
gezien. Al eerder is geconstateerd dat
leeuwendaalders eerst veel emplooi vonden in het Oostzeegebied en later in de
Levant, de door Turkije beheerste delen
van Zuid-Oost Europa en Voor-Azië.
Daaronder waren ook op naam van de
Ommelanden geslagen exemplaren.4
Het op 10 april 1592 bij de muntbusopening opgemaakte proces-verbaal
is al even genoemd. Het beschrijft de

productie van munten op naam van de
Ommelanden over de periode 19 oktober 1590 tot en met 20 januari 1591.
De onderzoekscommissie constateert
dat er geslagen zijn: 93.990 rozenobels,
13.739 dubbele ducaten, 8.975 Hollandse daalders en 1.438 rijksdaalders.5
Aangezien er ook munten met het jaartal 1589 bestaan, ligt het voor de hand
dat dit verslag niet de gehele muntproductie van muntmeester Craeyvanger
voor de Ommelanden omvat. Van
latere muntbusonderzoeken wordt nergens melding gemaakt, zodat valt aan te
nemen dat deze muntproductie ook de
laatste op naam van de Ommelander
Staten is geweest. Dat er geen Ommelander munten met een later jaartal dan
1590 bekend zijn, ondersteunt die stelling.
De uitslag van het muntbusonderzoek blijkt voor de muntmeester
Craeyvanger trouwens positief te zijn.
De onderszoekscommissie bevindt de
rozenobel, de rijksdaalder en de Ommelander daalder ‘van haere volcomen
gewichte’. Ook de vastgestelde gehaltes
van de rozenobel (23 karaat en 9 grein
= 0,988), de rijksdaalder (10 penningen
en 14 grein = 0,880) en van de Ommelander daalder (9 penningen = 0,750),
beantwoorden (bijna) helemaal aan wat
in de muntmeesterinstructie voorgeschreven staat.
Van de kant van de Raad van State
rijzen al gauw bezwaren tegen de
muntslag op naam van de Ommelander
Staten binnen Culemborg. Op 23 september 1589 voert de Raad tegenover
de graaf van Culemborg aan dat de
Ommelander Staten door de situatie
waarin ze verkeren, geen muntrecht
toekomt. De Raad betoogt dat de leden
van de Ommelander Staten niet meer
‘staatsgewijze’ bij elkaar kunnen komen
en dat een vergadering van slechts
enkele leden, die bovendien uitgeweken
zijn, geen beslissingsmacht heeft. De
graaf wordt dringend verzocht het
Ommelander munthuis te sluiten. In
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tegenstelling tot Gorinchem destijds, is
Culemborg (hoe klein ook) een zelfstandig graafschap. De graaf wijst er in
zijn reactie, die in 1590 te dateren valt,
op dat het Land van Culemborg een
‘vrije ende souvereine heerlicheijdt’ is.
Bovendien geeft de graaf aan dat hij
niet tot de Unie van Utrecht toegetreden is en daarom niet onder de jurisdictie van de Raad van State valt.
Daarop richt de Raad zijn pijlen op
de muntmeester zelf. In een dagvaarding
die de Raad van State op 18 januari
1591 aan Craeyvanger uitbrengt om
zich ‘ten criminele’ te verantwoorden,
komen onder meer door hem op naam
van de Ommelanden geslagen rozenobels en Spaanse dubbele dukaten aan de
orde. De rozenobels verdienen nadere
aandacht. Het proces-verbaal van de
muntbusopening vermeldt een oplage
van 93.990 rozenobels. Van de op naam
van de Ommelanden geslagen rozenobels zijn maar weinig exemplaren overgebleven. Wel zijn er drie stempelvarianten bekend, wat op een aanmunting
van tenminste enige omvang wijst. Het
getal van 93.990 is, afgezet naar cijfers
van andere munthuizen in die tijd,
hoog. Zo zijn er in Utrecht maar
11.740 unie-rozenobels geslagen.6
Feith meldt dat de Ommelander Staten hun afgevaardigden hebben
gemachtigd alle stempels en ponsoenen
die in Gorinchem door de overleden
muntmeester en zijn echtgenote voor
de muntslag in opdracht van de Ommelanden zijn gebruikt, in bezit te nemen
en zorgvuldig te bewaren, om ze later,
aan de nieuwe muntmeester ter hand te
kunnen stellen, mocht die ze nodig
hebben. Feiths constatering spoort met
de opmerking van Schulman, die zegt:
‘Stempels van munten der Ommelanden
zijn niet voorhanden. Dat behoeft ons
niet te verwonderen, omdat deze Munt
in 1585 reeds gesloten werd en in 1589
naar Culemborg verplaatst werd.’ Op
zijn minst een deel van de rozenobels
op naam van de Ommelanden kan dus

in Culemborg zijn geslagen met in
Gorinchem vervaardigde stempels.
Het grote aantal van 93.990 rozenobels
kan erop duiden dat slechts een klein
gedeelte zichtbaar op naam van de
Ommelander Staten (moneta Ordinum
Frisiae ad legem Edwardi regis Angliae,
zie nummer 3.1) is geslagen en een veel
groter deel uit regelrechte kopieën
heeft bestaan.
Imitaties van goudstukken
Verschillende gegevens combinerend
lijkt het erop dat Craeyvanger op eigen
gezag rechtstreekse imitaties van
bekende en gewilde buitenlandse goudstukken - vooral Engelse rozenobels en
ook wel nobels, Spaanse dubbele dukaten en Hongaarse dukaten - heeft aangemunt en ook nog op grote schaal.
De dagvaarding van de Raad van
State van Craeyvanger in 1591 maakte
er al gewag van en uit het in 1595
door de Ommelander Staten aan de
Raad van State gericht stuk blijkt het
nog eens heel duidelijk: Craeyvanger
wordt ervan beschuldigd dat hij ‘contrefeijtinge van roosenobles van Engelant’ zou hebben geslagen. Feith haalt
de bekende zeventiende-eeuwse
geschiedschrijver Pieter Bor aan, die
aangaf dat Craeyvanger verweten werd
dat hij ‘sonder octroij vele rosenobelen
ghemunt hadde’. ‘Sonder octroij’ kan
er op duiden dat muntmeester Craeyvanger buiten medeweten van de
Ommelander Staten heeft aangemunt.
Dan zal hij die productie ook niet
tegenover de Ommelander Staten hebben verantwoord en van afdracht van
sleischat over die omzet aan de
Ommelander Staten zal evenmin
sprake zijn geweest. Maar de term
‘sonder octroij’ kan ook betekenen dat
de productie van die rozenobels en
andere imitaties nergens in een muntinstructie omschreven was, maar dat de
Ommelander Staten er wel degelijk
van op de hoogte waren en misschien
zelfs wel de aanstichters. De sleischat

DE BEELDENAAR 2007-6
298

0557-07_Bld_2007_03

19-10-2007

13:12

Pagina 299

over de productie van die kopieën zouden ze dan uiteraard wel hebben geïnd.
Hetzelfde geldt voor de graaf van
Culemborg. Ook hij kan aan het ‘complot’ hebben deel genomen. Er is al
gezegd dat het autonome graafschap
Culemborg trekken van een vrijstaat
had. Bovendien werkten, net als bij
Gorinchem, de natuurlijke omstandigheden mee: Culemborg ligt aan het
water (de Lek) en dus gemakkelijk te
bereiken, wat de aanvoer van edelmetaal goedkoper maakt. Ik roep de reeds
bij Gorinchem gesignaleerde ‘flemish
nobles’ in herinnering.
Het grote aantal rozenobels dat
Craeyvanger zou hebben geslagen en
het feit dat hij dat merendeels ‘sonder
octroij’ heeft gedaan zouden de felheid
kunnen verklaren waarmee de Raad van
State vanaf 1591 hem tracht te vervolgen. De Raad van State heeft Craeyvanger gevangen laten zetten. Feith meldt
dat de muntmeester is ‘opgeligt’ en
naar ’s-Gravenhage vervoerd, wanneer
is niet duidelijk. De berechting is echter niet doorgezet en waarschijnlijk is
Craeyvanger in 1595 vrijgelaten.
De graaf van Culemborg, hoe zelfstandig in naam ook, blijkt tegen de
door de Raad van State op hem uitgeoefende druk uiteindelijk niet bestand.
In 1591, binnen twee jaar na de oprichting van de Ommelander Munt in
Culemborg geeft hij de Ommelander
Staten opdracht hun munthuis te sluiten. ‘Tot merckelijcke nadeel ende
schade’ van de Ommelanden, zoals de
Ommelander Staten melden.
In hetzelfde jaar voeren de Ommelander Staten voor de Raad van State aan
dat de Friezen die evenals de Ommelanden aan de kant van de Opstand staan,
op een veraf gelegen landtong in de
Ommelanden een schans hebben opgericht (Reiderschans) en er een Fries
garnizoen hebben gelegerd. Daar wordt
meteen al in 1591 in opdracht van de
Friese Staten gemunt. De Ommelander
Staten leggen die muntslag in hun voor-

deel uit: ‘Alsoe niet alleen bijden voernoemden uutgewekenen heeren van
Portugael [...] tselve binnen Gorchum
in desen jaeren gepleecht is als ijderman kenlijck, maaer oeck noch seer
unlancx bij den staten van Frieslant.
Diewelcke hebben hoere eijgen munte
binnen der stede Lewerden, nu van
desen jaere 1591 evenwall in den
Ommelanden binnen de fortresse van
Reijde hoere munte up eijgener autoriteet upgericht hebben, sunder weten
ende consent van de rechte ende
naetuirlicke overheits des lants [= de
Ommelander Staten]’. De Ommelander
Staten zijn dus niet de enige Staten die
buiten hun eigen gebied munten hebben geslagen. Ook de Friese Staten
doen dat en uitgerekend in de Ommelanden, buiten medeweten, laat staan
toestemming van de Ommelander Staten. En welke munten dan wel? Hoofdzakelijk Hollandse (leeuwen)daalders!
Met hun vertogen hebben de Ommelander Staten geen gehoor gevonden bij
de Raad van State en het wordt ook
hen duidelijk dat de bezwaren tegen de
muntslag van Craeyvanger niet altijd
onterecht zijn, los van de vraag of die
op naam van de Ommelanden plaatsvond of niet. In het jongste document
dat Feith vermeldt, uit 1595, geeft een
afgevaardigde van de Ommelander Staten voor de Raad van State een overzicht van de muntslag op naam van de
Ommelanden in Culemborg. Hij
vermeldt dat niet alleen de graaf van
Culemborg, maar ook de Ommelander
Staten zelf Craeyvanger verboden hebben verder te munten. De Staten hadden hem daarom in 1592 de stempels
ontnomen. Bovendien hadden ze toen
de ovens van de Ommelander Munt
laten inslaan en het bord met het
Ommelander wapen ‘aan Craeyvangers
logement gestelt’ laten verwijderen.
De Ommelander Staten hebben
daarna geen zelfstandig munthuis meer
opgericht. Ook niet na 1594, nadat ook
de stad Groningen de kant van de
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Opstand heeft gekozen en vestiging van
een munthuis binnen het eigen grondgebied mogelijk is.

de beeldenaar. De Ommelander daalder op Hollandse voet heeft een ‘eigen
gezicht’. Naast de Hollandse daalder is
naar alle waarschijnlijkheid, evenals in
Einde van de reis
Gorinchem, ook in Culemborg een
De munthuizen waar op naam van de
grote hoeveelheid kopieën van Engels
Ommelander Staten is gemunt, zijn in
goudgeld (nobels en vooral rozenobels)
het korte tijdsbestek van twaalf jaar,
aangemunt op naam van de Engelse
tussen 1579 en 1591, achtereenvolgens koning. Opnieuw regelrechte
op drie verschillende plaatsen (Appinvervalsingen, maar wederom van goed
gedam, Gorinchem en Culemborg)
gewicht en gehalte. Het is echter goed
gevestigd geweest. Gorinchem en
mogelijk dat die aanmunting zonder
Culemborg zijn plaatsen die in de vermedeweten van de Ommelander Staten
houdingen van die tijd zeker ver van
plaatsvond.
het ‘thuisland’ af gelegen zijn, maar
Wat de op naam van de Ommelandse
militaire omstandigheden - het eigen
Staten geslagen muntsoorten verbindt,
gebied is door Spaansgezinde troepen
is dat ze op een enkele uitzondering na,
bezet - dwingen de Ommelander Staten
aan voorbeelden van elders zijn ontertoe voor de vestiging van een muntleend. Het goudgeld is afgeleid van
huis daarnaar uit te wijken. De woord- internationaal bekende en geaccepteerde
speling ligt misschien wel erg voor de
muntsoorten zoals de Engelse rozenohand, maar men kan toch gerust van
bel. Aan het zilvergeld hebben nu eens
een Ommelandse reis spreken.
Duitse voorbeelden, dan weer voorVeel munthuizen betekent niet autobeelden uit de Nederlanden ten grondmatisch een grote omzet. De productie
slag gelegen.
van de eerste Munt in Appingedam is
De muntslag op naam van de
weinig omvangrijk geweest. Dat valt af te Ommelanden is niet onomstreden
leiden uit het geringe aantal bewaard
geweest, zeker niet die in Culemborg.
gebleven exemplaren van de daar geslaDe Raad van State stelde pogingen in
gen Ommelander muntsoorten.
het werk om tot beëindiging te komen.
Hetzelfde geldt voor de productie in
Zo trachtten ze muntmeester CraeyGorinchem, althans voorzover die op
vanger te laten berechten en vocht de
naam van de Ommelanden plaatsvond.
Raad ook de legitimiteit van de OmmeDe daar werkzame muntmeesters
landse muntslag aan. Dat de muntslag
hebben wel een grote hoeveelheid regel- buiten het eigen gebied werd uitgeoerechte kopieën van bestaande gewilde
fend, was het grootste formele bezwaar
soorten aangemunt, vooral rozenobels op van de Raad. In hun verweer kwamen
naam van de Engelse koning. Het overde Ommelander Staten met een bijzonnemen van diens naam in het omschrift
der argument. Juist in 1591 hadden de
(en van de overige elementen) maakt ze
Friezen in hun strijd tegen de Spanjaartot vervalsingen, ook al zijn ze van het
den een versterking op Ommelands
juiste gewicht en gehalte.
gebied, de Reiderschans, opgericht
De muntslag op naam van de
waar ze op naam van de Friese Staten
Ommelander Staten is in Culemborg
munt sloegen.
opnieuw van geringe omvang. Relatief
het minst zeldzaam is de Ommelander Jan Stuurman is onderzoeker muntvondsten bij
het Geldmuseum.
daalder op Hollandse voet uit 1589 en
1590. Die daalder is wel een heel apart De eerste twee afleveringen in deze reeks verschenen in De Beeldenaar 31 (2007) 179-188 en
geval. In alles (gewicht en gehalte) is
223-235. De volledige literatuurlijst bij deze
het een Hollandse daalder, een
reeks is opgenomen aan het einde van de eerste
aflevering.
leeuwendaalder, met uitzondering van
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NOTEN
1. De koers van 38 stuivers (indien goed getranscribeerd) lijkt me aan de hoge kant. De Voogt
1874 geeft een officiële uitgiftekoers van de
Gelderse leeuwendaalder in 1589 van 36 stuiver. Van Gelder 1973/4 meldt dat in 1586 er
een koers van 36 stuivers aan is toegekend en
in 1603 pas 38 stuivers. Het is mogelijk dat
de koers van de leeuwendaalder in het handelsverkeer in 1589 al hoger lag dan de officiële koers en dat de Ommelanden aan die handelskoers refereren (vriendelijke mededeling
Marcel van der Beek).

2. VAN GELDER 1987.
3. Zie bijvoorbeeld Verkade pl. 190. 2 (vermoedelijk een westfriese rijksdaalder bedoeld) en
Delmonte 727: gehelmde rijksdaalder
Groninger Ommelanden.
4. SCHULMAN (1915) bijlage B; Butnariu (1994)
30-31, vondst Bolotino, r. Glodeni.
5. FEITH vermeldt deze getallen als afkomstig uit
een opgave die bij het proces-verbaal van de
muntbusopening was gevoegd. Of de
weergave van de getallen juist is en hoe een
en ander is berekend, is mij niet bekend.
6. VAN GELDER 1983.

Gewichten en gehalten van bekende Ommelander munten
Geldmuseum
1.1
1.2
1.3
1.4

rozenobel 1579
daalder 1579
stuiver 1579
kwart stuiver

Elders

7,5 g; 0,98
24,4 g; 0,76

1.5 daalder 1580
2.2 daalder

2.3
2.2a
2.3a
3.1

Groninger
Museum

variant
piedfort

daalder
daalder
daalder
rozenobel z.j.

1,0 g
0,9 g
23,9 g; 0,40
28,2 g; 0,52
28,3 g; 0,49
26,6 g; 0,74
57,0 g; 0,91

1,9 g
5 exemplaren

28,3 g; 0,50
7,6 g; 0,98
7,5 g; 0,98
7,6 g; 0,98

3.3 Bourgondische
1589
rijksdaalder 1589 en 1590 piedfort
3.4 daalder 1589
3.5. daalder op Hollandse voet 1589
1589 en 1590
1590

3.5a. daalder op Hollandse voet
1589

24,8 g

1 exemplaar
1 exemplaar
7,5 g

56,5 g; 0,92
26,9 g; 0,78 1590

27,3 g
27,4 g

27,0 g; 0,77
26,6 g; 0,63
26,2 g; 0,61
26,5 g; 0,64

(advertentie)

www.sipiro.nl
lid NVMH
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Een reactie op de artikelen van
Lucie Nijland
JACOB VAN DER
BEEK

In het juli/augustus nummer van De
Beeldenaar verschenen van Lucie Nijland
twee artikelen. In de laatste alinea van
het artikel over de paleispenning van
Niko de Wit (De Beeldenaar 31 (2007)
167) moppert ze en in de bespreking
van een penning van A.J. Drijvers op
pagina 190 valt haar wel zeer negatieve
toonzetting op. Daarin start Nijland
een welhaast persoonlijke kruistocht
tegen wat zij noemt het gepruts op
penninggebied.
Nu ben ik, als verzamelaar zonder
kunstzinnige achtergrond, blij met kritische artikelen met betrekking tot de
penningkunst. De toonzetting van Nijland is naar mijn mening echter te persoonlijk, suggestief en grievend. Het
doel van het stuk is duidelijk, niet het
geven van feedback op een penning-

maker is het thema maar het waarschuwen van opdrachtgevers. Ze schrijft:
‘Steeds vaker komen opdrachten voor
portretpenningen terecht bij niet
terzake kundige penningmakers’ en
‘Zonder openlijke geuite en verwerkte
kritiek leert niemand bij en blijven
opdrachten naar de verkeerde penningmakers gaan’. De kwalificaties
‘verkeerde’ en ‘niet ter zake kundig’
zijn mijns inziens voorbeelden van de
grievende toonzetting van het stuk.
Mevrouw Nijland had kunnen volstaan
met het bespreken van de penning volgens de drie in het artikel genoemde
basiscriteria. Dan zou ze haar kennis op
penninggebied op een constructievere
wijze hebben overgedragen en had de
lezer zelf conclusies kunnen trekken.

Oproep
Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het Genootschap is diverse keren
gesproken over jaarboeken op CD-rom (zie hierover de website:
www.munt-penningkunde.nl). Dit project dat moet leiden tot de digitalisering
van de tot op heden uitgegeven reeks tijdschriften en jaarboeken van het
genootschap, maakt inmiddels goede voortgang. Vanuit het
genootschapsbestuur heeft Theo Nissen de coördinatie op zich genomen. De
verkenningen zijn achter de rug en een concreet uitvoeringsplan verkeert in de
afrondende fase. Een van de aandachtspunten vormen nog de auteursrechten.
Een uitgave op CD, DVD of internet staat namelijk gelijk aan een heruitgave.
Het bestuur doet bij deze een oproep aan alle auteurs van een of meer
artikelen in een jaarboek (of diens rechtverkrijgenden) eventuele bezwaren
tegen herpublicatie van hun bijdrage kenbaar te maken. Bezwaren kunnen
worden ingediend bij het secretariaat van het genootschap.
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Boekbespreking
/ JACQUES
Aperçu de la médaille en
Belgique dans la première moitié du
XXe siècle. Au travers de la Société
hollandaise-belge des Amis de la
Médaille d’art (1901-1920) et de la
Société royale ‘Les Amis de la Médaille
d’art’ (1920-1959) (Centre d’archéologie, d’art et d’histoire de Jambes,
Jambes 2007; in de handel gebracht
door de Presses Universitaires de
Namur). Gebonden, 360 pagina’s, ISBN
978-2- 930378-43-5. Prijs: 75 euro.
ARSÈNE RÉGINALD BUCHET
TOUSSAINT

In 1899 kwam te Parijs de Société des
Amis de la Médaille Française tot
stand. Dit genootschap stelde zich tot
doel om per jaar ten behoeve van de
leden minstens twee artistiek verantwoorde penningen uit te geven. Dit
idee vond navolging, want in 1901
werd de Société hollandaise-belge des
Amis de la Médaille d’art opgericht,
ook fungerend onder de naam Nederlandsch-Belgische Vereeniging der
Vrienden van de Médaille als kunstwerk.
Het lidmaatschap bedroeg minimaal
ƒ 12,50 per jaar. Voor dat bedrag ontving men een exemplaar van alle door
de vereniging geslagen penningen in
brons. Een bijdrage van ƒ 25 gaf recht
op exemplaren in zilver. Wie ƒ 37,50
betaalde, kreeg zowel een bronzen als
een zilveren penning.
De vereniging kende twee afdelingen,
een Nederlandse en een Belgische. Om
de drie jaar vergaderde men gezamenlijk. In de loop van de tijd groeide het
ledental tot boven de 300. Meestal
waren er twee keer zoveel Belgen als
Nederlanders lid.
De Belgische afdeling gaf in de Eerste Wereldoorlog geen nieuwe pennin-

gen meer uit. In het neutraal gebleven
Nederland werd aan het begin van de
oorlog nog wel de penning Lente (van
Fré Jeltsema) geslagen, maar deze werd
nooit aan de Belgische leden toegezonden. Sterker nog: volgens Buchet en
Toussaint is Lente pas omstreeks 1950
bij Belgische verzamelaars bekend
geraakt.
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond
onenigheid over de vraag of Duitsers
en Oostenrijkers wel lid van de vereniging konden zijn. De Nederlanders
hadden hier geen moeite mee, maar de
Belgen waren er fel op tegen. Dit betekende het einde van de samenwerking
en leidde tot de opheffing van de vereniging in 1920. Meteen hierna richtten de Belgen een nieuwe, eigen club
van penningvrienden op, met vergelijkbare doelstellingen. Deze groeide in de
jaren twintig uit tot ruim 500 leden.
Door de economische crisis in de jaren
dertig nam het ledental echter weer af.
De laatste penning werd in 1954 geslagen. Op een ledenvergadering in 1958
besloot men de vereniging op te heffen.
Buchet en Toussaint documenteren
de penningen en wederwaardigheden
van de Nederlands-Belgische vereniging en die van na 1920 zeer uitvoerig.
Niet alleen worden de penningen afgebeeld en beschreven, de auteurs geven
ook informatie over oplagen en over
honoraria en productiekosten. Althans,
voorzover deze gegevens te achterhalen
waren uit de archieven. Bij de Nederlandse firma Begeer bleek de administratie over de periode 1906-1914 verloren
te zijn geraakt.
Om hoeveel penningen gaat het?
De vereniging uit 1901 blijkt één insigne
(met afbeelding van een welgedane
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verzamelaar) en 39 penningen te hebben uitgegeven. De Belgische vereniging die in 1920 ontstond, gaf hetzelfde
insigne uit, met licht aangepaste keerzijde, plus eveneens 39 penningen.
Over de penningen van de Nederlands-Belgische vereniging schreef Louk
Tilanus in de inleiding van Handzame
sculptuur (2000), dat men een ‘opvallende
voorkeur’ had ‘voor de afbeelding van
schaars geklede dames’. Die observatie
wordt bij doorbladeren van het boek van
Buchet en Toussaint bevestigd, al laten
de reproducties zien dat de kunstenaars
zich niet tot deze (meestal allegorisch
bedoelde) figuren beperkten. Overigens
waren de meeste Nederlandse kunstenaars hier iets terughoudender dan hun
Belgische vakbroeders.
De Belgische vereniging die in 1920
ontstond, gaf in de eerste jaren opdracht
om thema’s betreffende België en de
Eerste Wereldoorlog uit te werken.
Louk Tilanus zou zijn observatie hier
kunnen herhalen, al verschijnen soms
ook krachtige mannenfiguren, zowel
naakt als geüniformeerd, om oorlogsgeweld uit te beelden. Na beëindiging van
de reeks oorlogsherinneringen vond men
het lastig om passende thema’s voor
nieuwe penningen te bedenken. Vrij
vaak kwam het nu tot portretpenningen
om leden van het koningshuis of schrijvers en andere kunstenaars te eren.
Buchet en Toussaint documenteren
niet alleen penningen. In hun boek
richten zij de schijnwerper ook op de
afzonderlijke kunstenaars die voor de
beide verenigingen werkten. Van ieder
is een beknopte levensbeschrijving
opgenomen. Ook geven de auteurs veel
aandacht aan de geschiedenis van firma’s
die penningen sloegen.
Gepubliceerde notulen van in België
gehouden vergaderingen zijn van jaar

tot jaar samengevat aan de hand van
uitvoerige citaten. Spraakmakende verenigingsleden blijken volgens deze citaten moeite te hebben met penningen
die weinig te raden overlaten. Ze geven
de voorkeur aan kunstwerken die de
fantasie prikkelen.
Buitenlandse ontwikkelingen werden
door de Belgen met belangstelling
gevolgd. Regelmatig kwamen in de
ledenvergadering de activiteiten ter
sprake van de Vereeniging voor
Penningkunst (VPK) die in Nederland
in 1925 werd opgericht. Volgens de in
dit boek gepubliceerde verslagen moeten we een penning van Chris van der
Hoef beschouwen als eerste uitgifte van
de VPK, namelijk de in 1925 in brons
en zilver geslagen penning Staatshervorming van Nederlandsch-Indië. Zou dit
kloppen? Als het waar is, dan vertoont
de geschiedschrijving van Louk Tilanus
uit 2000 een omissie, want hij presenteert een scarabee (uit 1925) van Van
der Hoef als stichtingspenning van de
VPK. Vervolgens noemt hij het drieportret van de koninklijke familie uit 1926
(ontworpen door Van Goor) als eerste
penning.
De auteurs Buchet en Toussaint
stellen zich zeer bescheiden op. Ze
geven geen persoonlijk oordeel over
de artistieke waarde van de
beschreven kunstwerken, maar ze
laten vooral archiefstukken spreken.
Dit heeft een nadeel, omdat het boek
in belangrijke mate door ‘schaar en
lijmpot’ tot stand is gebracht. Zoiets
komt de eenheid van stijl niet ten
goede. Maar het heeft ook een voordeel: Buchet en Toussaint geven ons
de illusie dat we als tijdgenoten mee
kunnen denken met Belgische liefhebbers van penningen uit de eerste helft
van de twintigste eeuw.
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Penningnieuws
FRANS en TRUUS VAN DER VELD
Nieuwjaarspenning 2007, gietpenning,
brons, 45 mm.
De voorzijde toont een unicursaal labyrint met in het midden een gat dat naar
de tekst op de keerzijde leidt: ‘Draai na
draai naar het eindpunt van het begin’.
Achter de labyrinten op penningen van
Frans en Truus van der Veld gaat een
interessante fascinatie schuil. Zij zijn al
geruime tijd op zoek naar kerken in
Frankrijk waar labyrinten bij zijn, al
dan niet gecombineerd met een zwarte
Madonna. De vorm van deze labyrinten
verloopt van Noord naar Zuid van vierkant naar achthoekig naar rond. Ze
worden ook wel ‘la voie de Jerusalem’
genoemd. Voor één van hun eerste
labyrintpenningen zie De Beeldenaar
1987-5.
Het idee voor de huidige penning is
ontstaan tijdens een vakantie. De hele
tekst luidde: ‘draai, na draai, rechts om,
links om op weg naar het nieuwe begin’.
Deze was te groot en hij is ingekort tot
de essentie. Het was een goed idee
voor een nieuwjaarspenning: na in 2006
de weg met voor- en tegenspoed te
hebben afgelegd is er aan het eind een
lichtpunt voor een nieuw begin: 2007.

De oplage is beperkt. De penningen
zijn bedoeld voor bijzondere relaties en
gelegenheden. Zo werd hij op 07-07-2007
gegeven aan directe familie bij de herdenking van de geboortedag van hun
moeder.

De rubriek penningnieuws biedt ruimte om in kort bestek (circa 100 woorden)
nieuwe penningen onder de aandacht te brengen. Bij voorkeur digitale
bijdragen met foto’s zenden aan de redactie van De Beeldenaar of aan redacteur
Henk van der Vorst, Eekhoornlaan 9, 3951 AV Maarn.
e-mail: penningnieuws@debeeldenaar.nl. De redactie behoudt zich het recht
voor bijdragen in te korten of te weigeren.
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2

/3 ware grootte

MARINA VAN DER KOOI
Erepenning voor de Nederlandse
Vereniging Voor Cardiologie, 2006,
gietpenning, brons, doorsnede 10 cm.
De penning toont aan de voorzijde de
twee godfathers van de Nederlandse
cardiologie:
Karel Frederik Wenckebach en Willem
Einthoven.
Willem Einthoven (1860-1927),
hoogleraar fysiologie in Leiden, werd
wereldberoemd door de constructie van
de snaargalvanometer, waarmee de
uiterst fijne elektrische stromen in het
hart gemeten kunnen worden. Dit werd
de voorloper van de cardiograaf. Naar
aanleiding van deze onderzoekingen
kreeg hij in 1924 de Nobelprijs.
Karel Wenckebach (1864-1941),
internist en hoogleraar in o.a. Groningen, zag als eerste het belang in van de
röntgenologie voor de diagnostisering
van inwendige ziekten, en reeds vroeg

legde hij zich toe op de vervaardiging
van röntgenfoto’s op glasplaat. Van hem
zijn de Wenckebachse perioden bekend
gebleven, een bepaald type hartritmestoornis. Aardig om te vermelden is dat
hij piano speelde, en de vader is van de
beeldhouwer Oswald Wenckebach.
Einthoven en Wenckebach kenden
elkaar, maar hadden, buiten het wederzijds professionele respect, weinig persoonlijke raakvlakken. Waar de eerste
zich vooral thuis leek te voelen in zijn
laboratorium, was de tweede meer
maatschappelijk georiënteerd en sociaal
bewogen. De grappen van Einthoven
waren van een aard die Wenckebach
niet kon waarderen. Het verschil in
karakter is benadrukt door verschillen
in kledij en pose.
Op de achterkant van de penning
staat een plastisch uitgevoerd schema
van hart en bloedsomloop. Rondom dit
beeld is de naam van de Nederlandse
Vereniging Voor Cardiologie en haar
oprichtingsdatum geplaatst.
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FRANK LETTERIE
Vrije penning: Leo Fretz 1936-2003,
gietpenning, brons, 70 mm, 2007
Deze penning werd gemaakt ter gelegenheid van de uitgave van een bundel
gedichten, die Leo Fretz als student
Duits en Filosofie schreef. De dichtbundel werd in september 2007 gepre-

senteerd samen met een tentoonstelling in Soest van aan dit project
deelnemende kunstenaars. De opbrengst van het project komt ten goede
aan een dialyse-stichting (Leo Fretz
was nierpatiënt). Op de voorzijde zien
we het portret van Leo Fretz, de keerzijde geeft een schrijvende, denkende,
man weer. Het randschrift luidt: Leo
Fretz 1936-2003.
(advertentie)
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Muntmelange
Valse euromunten:
een nieuw verzamelgebied?
Wellicht een herkenbaar beeld: familieleden of vrienden die bij wijze van
spaarpotje muntstukken van 1 en 2
euro apart houden. Als ik weet heb van
dit soort potjes, vraag ik wel eens of ik
er in mag snuffelen. Ik ben dan vooral
op zoek naar gelegenheidseuro’s, waar
je naar mijn mening toch echt niet
meer dan twee euro voor moet uitgeven. Als verzamelaar vind ik het wel
leuk om naast oude muntjes ook wat
modern geld te hebben, maar het moet
wel leuk blijven. En het zoekwerk heeft
zijn charme.
Bij een familielid keek ik laatst een
groot aantal 2-euromunten na. Helaas
geen Spaanse ‘Don Quichotte’ of Belgisch ‘Atomium’, maar wel viel mijn
oog op een Duits exemplaar. De munt
viel op temidden van de andere 2-eurostukken. Afzonderlijk was de munt mij
waarschijnlijk niet opgevallen, maar
hier was iets mee. Reden voor nadere
bestudering. Uit de grote hoop euro’s
zocht ik alle Duitse exemplaren van
twee euro. Snel had ik zes Duitse munten naast elkaar liggen. Dat ene exemplaar viel nog steeds op: aan de beeldenaar van voor- en keerzijde was op het
eerste gezicht niets bijzonders te zien,
daar zat het kennelijk niet in. Wel was
deze munt wat anders van kleur, maar
dat kan vele oorzaken hebben. Dat was
het ook niet.
Vervolgens de munten maar eens op
elkaar gelegd. De rand bleek wel opvallend. Bij bestudering van alle zes munten op het stapeltje bleek het kantschrift af te wijken: bij dit 2-eurostuk
stonden de letters niet zo recht, regelmatig en diep als bij de andere stukken.

Bovendien stond op de normale munten als kantschrift EINIGKEIT UND
RECHT UND FREIHEIT. Bij mijn exemplaar was dit EINIGKEIT UND RECM T
UND FREIHEIF.

MICHIEL
PURMER

2 x ware grootte
foto’s: J. Pelsdonk
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Het was duidelijk, ik had met een
valse munt van twee euro te maken.
Hoe langer ik keek, hoe meer mij
opviel dat de munt net niet klopte.
Op kleine details valt op dat het allemaal net even afwijkt van de standaard. Had ik de munt ‘los’ als wisselgeld ontvangen, dan was het mij niet
opgevallen, laat staan een doorsnee
consument.
Het deed mij denken aan Frankrijk,
waar eind jaren negentig vele valse
10-francstukken in omloop waren. Sommige kon je direct herkennen als vals,
andere pas na goed vergelijken. Toen ik
dat eenmaal doorhad, heb ik tijdens een
Franse vakantie een kleine collectie
aangelegd van deze vervalsingen, hierbij geholpen door nogal wat vrienden,
die bleven zitten met de opvallendste
valse munten als ongewilde vakantiesouvenirs. Deze munten werden vooral
aan toeristen gesleten, want winkeliers
en postkantoren namen ze niet aan.
Ik ben wel tevreden met het
‘primeurtje’ van een valse twee euro.
Nu op zoek naar andere valse exemplaren! Er zijn er zeker meer, wie weet
ook al van Nederlandse stukken. Voorlopig ligt het Duitse exemplaar als contemporaine vervalsing bij een koperen

ruiterschelling, een loden vals kwartje
van Willem I en enkele valse 10-francstukken.

(advertenties)
Op elk gewenst moment in onze voorraad penningen kijken?
Dat kan op: www.mevius.nl
Keuze uit ruim duizend stuks vanaf de 16e tot en met de 21e eeuw.
Ook numismatische literatuur kunt u op onze website vinden.

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen
Tel. 0546 561 322, Fax 0546 561 352, E-mail: info@mevius.nl
Bezoek aan ons kantoor alleen op afspraak.
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Nieuws
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
De Beeldenaar
Stichting De Beeldenaar bestuurt het
blad De Beeldenaar. In de stichting zitten twee leden van de Vereniging voor
Penningkunst (VPK), van wie op dit
moment één lid ook bestuurslid is van
de VPK. Lezers van De Beeldenaar plegen
nogal eens het bestuur van de VPK aan
te spreken over of op de inhoud van De
Beeldenaar. Het bestuur van de VPK wil
benadrukken dat de redactie van De
Beeldenaar zelfstandig haar redactionele
commentaar enz. op de penningkunst
verwoordt. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De
Beeldenaar. De positie van de redactie
over de onder haar redactionele verantwoordelijkheid vallende stukken is zelfstandig ten opzichte van het bestuur
van de Stichting De Beeldenaar.
Het bestuur van de VPK heeft in De Beeldenaar binnen de rubriek ‘Verenigingsnieuws’ een eigen platform rubriek
onder het kopje ‘Vereniging voor Penningkunst’. Hierin treft men het nieuws,
commentaar, enz. van het bestuur van
de VPK zelf aan.
Voorts treft men bijdragen van anderen
over de penningkunst in De Beeldenaar
aan. Dit laatste onder verantwoordelijkheid van de redactie en van de schrijver
persoonlijk. De redactie van De Beeldenaar, het bestuur van de VPK en andere
auteurs beogen ieder vanuit ieders
eigen verantwoordelijkheid een bijdrage
te leveren aan de penningkunst. Dit
kan een levendige discussie opleveren,
waarbij uit de rubricering of ondertekening duidelijk moge zijn wiens standpunt het betreft.

Jaarpenning 2007 Nescio
De jaarpenning 2007 Nescio van Da van
Daalen is in bewerking en zal dit najaar
aan alle leden die de contributie 2007
hebben voldaan worden toegezonden.
Inschrijfpenning 2007 MeetMe
De inschrijfpenning 2007 MeetMe van
Vincent van Ginneke kon tot 15 augustus 2007 besteld worden bij de Vereniging. (Zie De Beeldenaar 31 (2007) 149).
De oplage bedraagt 45 exemplaren. De
penning wordt op dit moment door
Van Ginneke vervaardigd. Toezending
aan de leden die ingeschreven hebben,
zal in de laatste maanden van dit jaar
plaatsvinden. Meer informatie over Van
Ginneke: www.vincentvanginneke.com
Ledendag 2008
De VPK-ledendag zal plaatsvinden op
17 mei 2008.

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
J.E.L. Pelsdonk
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Secretariaat (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen en opzeggingen):
M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. (0183) 307236, fax (0183) 307356
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
A.M.W. Slager-Dijkstra
Galderie 1
4116 DS Buren
tel. (0344) 601653
slager@uwnet.nl
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TENTOONSTELLINGEN
Portretpenningen
Tot en met 9 december 2007 toont het
Geldmuseum een selectie uit zijn verzameling vijftiende en zestiende-eeuwse
portretpenningen. Er zijn portretten te
zien van de heersersfamilies in Noord
Italië, zoals de d’Este’s uit Ferrara, de
Gonzaga’s uit Mantua en de Malatesta’s
uit Rimini, welke zich in grote getale
op penningen lieten vereeuwigen. Ook
zijn er portretpenningen te zien van
bekende dichters, denkers en kunstenaars,
onder wie Francesco Petrarcha,
Michelangelo en Erasmus. De portretpenning was in trek omdat deze in
oplage gemaakt kon worden, een
zekere eeuwigheidswaarde genoot
(want onverwoestbaar) en eenvoudig te
verspreiden vanwege het kleine
formaat.
In Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
di.-vr. 10-17 uur; za.-zo. 12-17 uur.
www.geldmuseum.nl

Geld voor later
Wie denkt dat het pensioen uitsluitend
een zaak is voor later, zal bedrogen uitkomen na een bezoek aan de tijdelijke
tentoonstelling Geld voor later. Deze
tentoonstelling is tot en met 23 maart
2008 te zien in het Geldmuseum te
Utrecht. Hoewel de titel anders doet
vermoeden staat in Geld voor later niet
de toekomst, maar juist ‘het nu’ centraal.
Vanuit ‘het nu’ start de bezoeker via een
uitdagende interactieve presentatie een
onderzoek naar zijn verleden, heden en
toekomst. De bezoeker leert zichzelf
kennen aan de hand van alledaagse
dilemma’s welke hij in de tentoonstelling
krijgt voorgelegd: ‘Eet ik nu bewust en
denk ik aan mijn gezondheid of komt

dat straks wel? Kies ik voor een vakantie
vol avontuur en activiteit of ga ik liever
zonnen en luieren? Spaar ik geld voor
later voor een groter doel of geef ik het
liever nu uit?’
De tentoonstelling laat de bezoeker
ontdekken dat hij zelf het heft in handen heeft ten aanzien van nu en de toekomst. Hij wordt zich op een
spannende manier bewust dat een pensioen niet iets is dat je overkomt, maar
dat je er tot aan het moment van je
pensionering zelf steeds bij was.
In Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
di.-vr. 10-17 uur; za.-zo. 12-17 uur.
www.geldmuseum.nl

Show me the money
In het kader van het vijfjarig bestaan
van de euro is in het Maastrichtse Centre Cémarique de tentoonstelling Show
Me the Money te zien. Deze tentoonstelling vertelt van alles over geld. Wat
de mensen deden toen ze nog geen
geld hadden, hoe je geld maakt, waar
de eerste bank stond en waar de eerste
bankroof werd gepleegd. Natuurlijk
wordt er ook aandacht besteed aan de
euro en worden echte Maastrichtse
geldschatten, oude Keltische, Romeinse
en Middeleeuwse munten getoond.
Tot 8 januari 2008 in Centre Céramique,
Avenue Céramique 50, Maastricht.
di. en do. 10:30-20:30 uur; wo. en vr. 10:30-17 uur;
za. 10 - 15 uur; zo. 13-17 uur.
www.centreceramique.nl

NUMISMATISCHE KRINGEN
Kring Brabant
Het adres van de website van de
Numismatische Kring Brabant is
onlangs gewijzigd in
www.numismatischekringbrabant.nl
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Register jaargang 31 (2007)
LOEK BOEZELIJN

Op titel en onderwerp
Archeologische en numismatische ontdekkingen uit de Bossche bodem

BERKEL, F. VAN

Bataafse Opstand, Munt slaan uit de – SENDEN, A.B.C.
Beloningspenning, 1590. Het turfschip van Breda. – door G. van Bijlaer
(in: Bij de voorplaat)
Bentheim, Koperen pfennigen van Tecklenburg en Rheda en duiten van –
Brabant, Jetons van de Staten van – van 1581 BEEK, E.J.A. VAN
Chevalier, Problemen bij de toeschrijving van penningen aan Nicolas –
G. VAN DER

101
PURMER, D.

PURMER, D.M.

Francquiprijs voor François de Callataÿ. Prestigieuze prijs voor numismatisch werk
LAERE, R. VAN
Friesland. Zeldzame kwart stuiver (in: Muntmelange) STUURMAN, J.G.
Geboortepenning, Een verrassende nieuwe – van Pier van Leest SENDERS, T.
Gedenkpenningen in de collectie Stichting Kneppelhout KNEPPELHOUT, K.
Geld in tonnen en vaten NISSEN, TH.P.J.
Geldboekje, Een negentiende-eeuws –. Berichten uit het Geldmuseum BORST, G.N.
Gelderse varianten. Nog meer ontdekkingen in de collectie van het Geldmuseum
LOON, E.J. VAN
Geldmuseum, Berichten uit het –. Hereniging KAM, E. VAN DER
Geldmuseum, Berichten uit het –. Een negentiende-eeuws geldboekje BORST, G.N.
Geldmuseum, Berichten uit het –. NUMIS: een schat aan vondsten PELSDONK, J.E.L.
Geldmuseum, Berichten uit het –. Een bezoekje met de doelgroep LUIJT, J.
Geldmuseum, Berichten uit het –. Het Geldcultureel Café BORST, G.N.
Geldmuseum, Berichten uit het –. Bengt Ferrners bezoek aan de Utrechtse Munt (1759)
BEEK, M.L.F. VAN DER
Geldmuseum, Opening van het – aanstaande. Nog maar een paar nachtjes slapen
LUIJT, J.
Geneeskunde, 150 jaar Nederlands Tijdschrift voor –. Een slagpenning door Guus Hellegers
WALVOORT, H.
Genootschap. Najaarsbijeenkomst met een koninklijk tintje. Verslag najaarsvergadering
van het –, 7 oktober 2006 te Lelystad PURMER, D.M.
Genootschap op bezoek bij een jubilerende kring. Verslag voorjaarsvergadering op
28 april 2007 in ’s-Hertogenbosch PURMER, D.M.
Geuzenpenningen, Vroege – POLS, K. VAN DER
Glasgravure op replica van 17de-eeuwse roemer door Elisabeth Varga (in: Bij de voorplaat)
Goden van Rome, De –. Thematentoonstelling bij de Kreissparkasse in Keulen
BOEGHEIM, L.M.J.
Groot, Een bijzondere – van Karel V (in: Muntmelange) RIET, L. VAN / NIEUWENHOF,
W.P.C. VAN DEN
Heijningen, Penningen bij Kunstzaal van –

HEIJNINGEN, L. VAN
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Da van Daalen, Nescio, jaarpenning 2007 (in: Bij de voorplaat)
Diestse Studiekring. Aankondiging voor lezingen op 29 september 2007
Digitaal ziekenhuisgeld LUIJT, J.
Draaginsignes. De revolutiejaren 1780 tot 1813 in Nederland. Een verkenning in
penningen en objecten POLS, K. VAN DER
Drenkelingenpenning. Waar het om draait. Reis over het penningvlak van de – VARGA, E.
Duiten, De – van Johan Ernst Novisadi KAMSTEEG, R.
Euromunten, Valse –. Een nieuw verzamelgebied? (in: Muntmelange)

106

65
212
254
260
53
13
283
309
238
91
79
219
119
81
35
27
81
138
177
252
287
75
222
39
247
17
148
74
196
239
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Hellegers, Guus. 150 Jaar Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Een slagpenning
door – WALVOORT, H.
Hereniging. Berichten uit het Geldmuseum KAM, E. VAN DER
’s-Hertogenbosch. Archeologische en numismatische ontdekkingen uit de Bossche bodem
BERKEL, F. VAN
’s-Hertogenbosch. De zeldzaamheid van onderdelen van Bossche Philipsdaalders BLOK, J.
’s-Hertogenbosch. Oord van – uit 1579 gevonden (in: Bij de voorplaat)
’s-Hertogenbosch. Stempels van Bossche schepenzegels PAQUAY, V.

106
115
98
109

Inschrijfpenning 2007 – Vincent van Ginneke (in: Verenigingsnieuws VPK)
Inschrijfpenning 2007, Meet me. – door Vincent van Ginneke REINEWALD, C.

142
149

Jaarpenning 2007 door Da van Daalen (in: Verenigingsnieuws VPK)
Jaarpenning 2007, Nescio DAALEN, D. VAN
Jaarverslag 2006. Vereniging voor Penningkunst POSTMA, K. / KEMPER-KOEL,
Jetons van de Staten van Brabant van 1581 BEEK, E.J.A. VAN

47
213
203
131

M.

222
27

Kneppelhout, Gedenkpenningen in de collectie Stichting – KNEPPELHOUT, K.
Koperen munten van de Ptolemaeën uit Egypte tot ca 200 v. Chr. VALK, H.J.L. VAN DER
Koperen pfennigen van Tecklenburg en Rheda en duiten van Bentheim PURMER, D.
Kring Brabant 50 jaar NIEUWENHOF, W.P.C. VAN DEN

219
153
173
99

Leest, Een verrassende nieuwe geboortepenning van Pier van – SENDERS, T.
Logoperikelen. Twee Tilburgse universiteitspenningen SOUDIJN, K.A.

79
135

125, 176
Maastricht, De –se munten van Philips IV NIEUWENHOF, W.P.C. VAN DEN
149
Meet me. Inschrijfpenning 2007 door Vincent van Ginneke REINEWALD, C.
41
Merovingische denier, Een onbekende – (in: Muntmelange) NISSEN, TH.P.J.
77
Met de tranen in mijn ogen. Een reactie op ‘Over the Edge’ VERKAAIK, L.
3
Monetaire politiek van Ptolemaios XII en Kleopatra VII VALK, H.J.L VAN DER
101
Munt slaan uit de Bataafse Opstand SENDEN, A.B.C.
41
Muntmelange: Een onbekende Merovingische denier NISSEN, TH.P.J.
243
Muntmelange: Een raadselachtige rekenpenning GROENENDIJK, F.
91
Muntmelange: Perseus für das Westfälischen Landesmuseum ILISCH, P.
309
Muntmelange: Valse euromunten. Een nieuw verzamelgebied? PURMER, D.M.
91
Muntmelange: Zeldzame kwart stuiver [van Friesland] STUURMAN, J.G.
23
Muntontwerpen en -ontwerpers. Wanneer de vorstin op de beeldenaar moet NIJLAND, L.
Najaarsbijeenkomst met een koninklijk tintje. Verslag najaarsvergadering van het Genootschap,
7 oktober 2006 te Lelystad PURMER, D.M.
Nederlands Indië. Ontdekking van twee varianten. 1/10de Gulden 1945 P – LOON, E.J. VAN
Nescio. De jaarpenning 2007 DAALEN, D. VAN
Nijland, Een reactie op de artikelen van Lucie – BEEK, J. VAN DER
Novisadi, De duiten van Johan Ernst – KAMSTEEG, R.
NUMIS: een schat aan vondsten. Berichten uit het Geldmuseum PELSDONK, J.E.L.
Numismatische kring Brabant 50 jaar NIEUWENHOF, W.P.C. VAN DEN
NVMH (Nederlandse Vereniging van Munthandelaren), Ledenlijst – per december 2006
NVMH (Nederlandse Vereniging van Munthandelaren), Ledenlijst – per 1 september 2007

39
152
213
268
283
138
99
26
256

Ommelanden, De Munt van de – op reis (1579-1591). Een geschiedenis in drie afleveringen
STUURMAN, J.G.
179, 225,
Ontdekking van twee varianten. 1/10de Gulden 1945 P Nederlands Indië LOON, E.J. VAN
Oord van ’s-Hertogenbosch uit 1579 gevonden (in: Bij de voorplaat)
Opdrachtgevers opgelet! Kies beter bij portretpenningen NIJLAND, L.
Opening van het Geldmuseum aanstaande. Nog maar een paar nachtjes slapen LUIJT, J.
Over the Edge, DVD en boek (in: Verenigingsnieuws VPK)
Over the Edge. Met de tranen in mijn ogen. Een reactie op ‘–’ VERKAAIK, L.
Over the Edge. Spelen met definities. Een late reactie op ‘–’ VORST, H. VAN DER

291
152
98
189
75
47
77
85

Paleispenning, De – van Niko de Wit. Een aanbevelenswaardige wending in eerbetoon
NIJLAND, L.
Paleis-raadhuis in Tilburg [m.b.t. de Paleispenning] SOUDIJN, K.A.
Pander, Pier – . Modelleur van het portret voor de Wilhelmina ‘kroningsmunt’ NIJLAND, L.
Papiergeld. Hereniging. Berichten uit het Geldmuseum KAM, E. VAN DER
Penningen bij Kunstzaal van Heijningen HEIJNINGEN, L. VAN
Penningmarkt NIJLAND, L.
Penningmelange. Tussen muntmelange en penningnieuws POLS, K. VAN DER

167
218
261
27
239
83
223
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Penningnieuws. Reactie van het bestuur van de Vereniging voor Penningkunst
141
140
Penningnieuws. Vraagtekens! KONING, A.J. DE
43
Penningnieuws met werk van Elisabeth Varga VORST, H. VAN DER
45, 245, 307
Penningnieuws met werk van Frank Letterie VORST, H. VAN DER
305
Penningnieuws met werk van Frans en Truus van der Veld VORST, H. VAN DER
90
Penningnieuws met werk van Frans Stokhof de Jong VORST, H. VAN DER
89
Penningnieuws met werk van Geer Steyn VORST, H. VAN DER
197
Penningnieuws met werk van Guus Hellegers VORST, H. VAN DER
90
Penningnieuws met werk van Hans Gieskes VORST, H. VAN DER
199
Penningnieuws met werk van Maja Houtman VORST, H. VAN DER
306
Penningnieuws met werk van Marina van der Kooi VORST, H. VAN DER
246
Penningnieuws met werk van Siemen Bolhuis VORST, H. VAN DER
198
Penningnieuws met werk van Theo van de Vathorst VORST, H. VAN DER
44
Penningnieuws met werk van Walter van der Horst VORST, H. VAN DER
199
Penningnieuws met werk van Willem Lenssinck VORST, H. VAN DER
37
Penningontwerp, Verkenningstocht naar een – VERKAAIK, L.
282
Penningpoel NIJLAND, C.
217
Penningproject Schoonhoven 2007. Thema ‘licht/donker’ MIERAS, M.
91
Perseus für das Westfälischen Landesmuseum (in: Muntmelange) ILISCH, P.
115
Philipsdaalders, De zeldzaamheid van onderdelen van Bossche – BLOK, J.
189
Portretpenningen. Opdrachtgevers opgelet! Kies beter bij – NIJLAND, L.
65
Problemen bij de toeschrijving van penningen aan Nicolas Chevalier MEER, G. VAN DER
153
Ptolemaeën, Koperen munten van de – uit Egypte tot ca 200 v. Chr. VALK, H.J.L. VAN DER
3
Ptolemaios XII, Monetaire politiek van – en Kleopatra VII VALK, H.J.L. VAN DER
Recht van ‘preseance ende voorstemminghe’, Het – . Ruzie over rangordes GROPP, S.S.
Redactioneel: Muntset 2014 LUIJT, J.
Redactioneel: Jeugdzonde LUIJT, J.
Redactioneel: Alsof het gedrukt staat LUIJT, J.
Redactioneel: Waar haalt ’ie het vandaan? LUIJT, J.
Redactioneel: ‘Jam the machine’ LUIJT, J.
Redactioneel: Digitaal ziekenhuisgeld LUIJT, J.
Rekenpenning, Een raadselachtige – (in: Muntmelange) GROENENDIJK, F.
Revolutiejaren, De – 1780 tot 1813 in Nederland. Een verkenning in penningen en objecten
POLS, K. VAN DER
Rijksmunt, Foto afbraak van de oude – in 1919 (in: Bij de voorplaat)
Romeinse tijd. Munt slaan uit de Bataafse Opstand SENDEN, A.B.C.
Scheffers, A.A.J. benoemd tot conservator van het Zeeuwsch Genootschap (in: Ander nieuws)
Schuerkens, De – van Gangelt en Waldfeucht BENDERS, J.G.J.M.
Schulman 327 POL, A.
Slagpenning, 150 jaar Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Een – door Guus Hellegers
WALVOORT, H.
Spelen met definities. Een late reactie op ‘Over the Edge’ VORST, H. VAN DER
Stempels van Bossche schepenzegels PAQUAY, V.
Tentoonstelling, De goden van Rome. Thema- bij de Kreissparkasse in Keulen
BOEGHEIM, L.M.J.
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Geloof & Geluk in het Bruggemuseum-Gruuthuse te
Brugge
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Goden en godinnen in de Kreissparkasse te Keulen
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Kop of munt in Museum Het Gouverneurshuis
te Heusden
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Brood en Haring in het Geldmuseum
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Topstukken in het Geldmuseum
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Aanwinsten Paleis Het Loo
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Pier Pander in het Fries Museum te Leeuwarden
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Lustrumtentoonstelling in de Kreissparkasse te Keulen
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Negen penningmakers in Kunstzaal Van Heijningen
te Den Haag
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Geld en je leven! in het Geldmuseum te Utrecht
Tentoonstelling, eerste aankondiging: Show me the money in Centre Céramique te Maastricht
Teylers Tweede Genootschap. Prijsvraag over een studie naar de penning als geschenk of
beloning (in: Ander nieuws)
Thema ‘licht/donker’. Penningproject Schoonhoven 2007 MIERAS, M.
Tilburg. Logoperikelen. Twee -se universiteitspenningen SOUDIJN, K.A.
Tilburg. Het paleis-raadhuis in – SOUDIJN, K.A.
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Turfschip, 1590. Het – van Breda. Beloningspenning door G. van Bijlaer
(in: Bij de voorplaat)
Utrecht, Bengt Ferrners bezoek aan de –se Munt (1759). Berichten uit het Geldmuseum
BEEK, M.L.F. VAN DER
Utrecht, Zilveren -se varianten. Ontdekkingen in de collecties van het Geldmuseum en het
Centraal Museum LOON, E.J. VAN

2, 84
287
29

309
Valse euromunten. Een nieuw verzamelgebied? (in: Muntmelange) PURMER, D.M.
Varga, Glasgravure op replica van 17de-eeuwse roemer door Elisabeth –
(in: Bij de voorplaat)
148
37
Verkenningstocht naar een penningontwerp VERKAAIK, L.
203
Vereniging voor Penningkunst. Jaarverslag 2006 POSTMA, K. / KEMPER-KOEL, M.
Vereniging voor Penningkunst in Den Haag. Resumé van de 82ste Algemene
249
Ledenvergadering POSTMA, K. / KEMPER-KOEL, M.
Verenigingsnieuws, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 47, 92
Verenigingsnieuws, Vereniging voor Penningkunst
47, 92, 142, 178, 254
Vicenza Numismatica (in: Ander nieuws)
208
279
Vis, Willem – (1936-2007). Een harde werker die als vakman de show stal NIJLAND, L.
Voorjaarsvergadering, Genootschap op bezoek bij een jubilerende kring. Verslag –
247
op 28 april 2007 in ’s-Hertogenbosch PURMER, D.M.
17
Vroege geuzenpenningen POLS, K. VAN DER
Waar het om draait. Reis over het penningvlak van de Drenkelingenpenning VARGA, E.
Wanneer de vorstin op de beeldenaar moet NIJLAND, L.
Website Moneta: E-paper (in: Ander nieuws)
Website Numismatische kring Groningen (in: Ander nieuws)
Wit, De Paleispenning van Niko de –. Een aanbevelenswaardige wending in eerbetoon
NIJLAND, L.
Zeldzaamheid, De – van onderdelen van Bossche Philipsdaalders BLOK, J.
Zeldzame kwart stuiver [van Friesland] (in: Muntmelange) STUURMAN, J.G.
Zilveren Utrechtse varianten. Ontdekkingen in de collecties van het Geldmuseum en
het Centraal Museum LOON, E.J. VAN

13
23
208
93
167
115
91
29

Op auteur
BEEK, E.J.A. VAN

Jetons van de Staten van Brabant van 1581

131

BEEK, J. VAN DER

Een reactie op de artikelen van Lucie Nijland

268

BEEK, M.L.F. VAN DER

Bengt Ferrners bezoek aan de Utrechtse Munt (1759). Berichten uit het
Geldmuseum

287

BENDERS, J.G.J.M.

De schuerkens van Gangelt en Waldfeucht

113

BERKEL, F. VAN

Archeologische en numismatische ontdekkingen uit de Bossche bodem

106

De zeldzaamheid van onderdelen van Bossche Philipsdaalders

115

BLOK, J.
BOEGHEIM, L.M.J.

De goden van Rome. Thematentoonstelling bij de Kreissparkasse in Keulen

74

BORST, G.N.

Een negentiende-eeuws geldboekje. Berichten uit het Geldmuseum
Het Geldcultureel Café. Berichten uit het Geldmuseum

81
252

DAALEN, D. VAN

Nescio. De jaarpenning 2007

213

GROENENDIJK, F.

Een raadselachtige rekenpenning (in: Muntmelange)

243

GROPP, S.S.

Het recht van ‘preseance ende voorstemminghe’. Ruzie over rangordes

269

HEIJNINGEN, L. VAN

Penningen bij Kunstzaal van Heijningen

239

ILISCH, P.

Perseus für das Westfälischen Landesmuseum (in: Muntmelange)
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KAM, E. VAN DER

Hereniging. Berichten uit het Geldmuseum

27

KAMSTEEG, R.

De duiten van Johan Ernst Novisadi

283

KEMPER-KOEL, M. / POSTMA, K.

Vereniging voor Penningkunst. Jaarverslag 2006
Vereniging voor Penningkunst in Den Haag. Resumé van de 82ste Algemene
Ledenvergadering

203
249

KNEPPELHOUT, K.

Gedenkpenningen in de collectie Stichting Kneppelhout

219

KONING, A.J. DE

Penningnieuws. Vraagtekens!

140

LAERE, R. VAN

Francquiprijs voor François de Callataÿ. Prestigieuze prijs voor numismatisch werk

238

LOON, E.J. VAN

Zilveren Utrechtse varianten. Ontdekkingen in de collecties van het Geldmuseum
en het Centraal Museum
Gelderse varianten. Nog meer ontdekkingen in de collectie van het Geldmuseum
Ontdekking van twee varianten. 1/10de Gulden 1945 P Nederlands Indië

29
35
152

Redactioneel: Muntset 2014
Redactioneel: Jeugdzonde
Opening van het Geldmuseum aanstaande. Nog maar een paar nachtjes slapen
Redactioneel: Alsof het gedrukt staat
Redactioneel: Waar haalt ‘ie het vandaan?
Berichten uit het Geldmuseum. Een bezoekje met de doelgroep
Redactioneel: ‘Jam the machine’
Redactioneel: Digitaal ziekenhuisgeld

2
52
75
98
148
177
212
260

LUIJT, J.

MEER, G. VAN DER

Problemen bij de toeschrijving van penningen aan Nicolas Chevalier

65

MIERAS, M.

Thema ‘licht/donker’. Penningproject Schoonhoven 2007

217

NIEUWENHOF, W.P.C. VAN DEN

Kring Brabant 50 jaar
De Maastrichtse munten van Philips IV

99
125, 176

NIEUWENHOF, W.P.C. VAN DEN / RIET, L. VAN

Een bijzondere groot van Karel V

196

NIJLAND, C.

Penningpoel

282

NIJLAND, L.

Wanneer de vorstin op de beeldenaar moet
Penningmarkt
De Paleispenning van Niko de Wit. Een aanbevelenswaardige wending in
eerbetoon
Opdrachtgevers opgelet! Kies beter bij portretpenningen
Willem Vis (1936-2007). Een harde werker die als vakman de show stal
Pier Pander. Modelleur van het portret voor de Wilhelmina ‘kroningsmunt’

23
83
167
189
279
261

NISSEN, Th.P.J.

Een onbekende Merovingische denier (in: Muntmelange)
Geld in tonnen en vaten

41
119

PAQUAY, V.

Stempels van Bossche schepenzegels

109

PELSDONK, J.E.L.

Numis: een schat aan vondsten (in: Berichten uit het Geldmuseum)

138

Schulman 327

273

POL, A.
POLS, K. VAN DER

Vroege geuzenpenningen
De revolutiejaren 1780 tot 1813 in Nederland. Een verkenning in penningen en
objecten
Penningmelange. Tussen muntmelange en penningnieuws

17
53
223

POSTMA, K. / KEMPER-KOEL, M.

Vereniging voor Penningkunst. Jaarverslag 2006
Vereniging voor Penningkunst in Den Haag. Resumé van de 82ste Algemene
Ledenvergadering

203
249

PURMER, D.

Koperen pfennigen van Tecklenburg en Rheda en duiten van Bentheim
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PURMER, D.M.

Najaarsbijeenkomst met een koninklijk tintje. Verslag najaarsvergadering van het
Genootschap, 7 oktober 2006 te Lelystad
Genootschap op bezoek bij een jubilerende kring. Verslag voorjaarsvergadering op
28 april 2007 in ’s-Hertogenbosch
Valse euromunten. Een nieuw verzamelgebied? (in: Muntmelange)

39
247
309

RIET, L. VAN / NIEUWENHOF, W.P.C. VAN DEN

Een bijzondere groot van Karel V (in: Muntmelange)

196

REINEWALD, C.

Meet me. Inschrijfpenning 2007 door Vincent van Ginneke

149

SENDEN, A.B.C.

Munt slaan uit de Bataafse Opstand

101

SENDERS, T.

Een verrassende nieuwe geboortepenning van Pier van Leest

79

SOUDIJN, K.A.

Logoperikelen. Twee Tilburgse universiteitspenningen
Het paleis-raadhuis in Tilburg [m.b.t. de Paleispenning]

135
218

STUURMAN, J.G.

Zeldzame kwart stuiver (in: Muntmelange)
De Munt van de Ommelanden op reis (1579-1591). Een geschiedenis in
drie afleveringen

91
179, 225, 291

VALK, H.J.L. VAN DER

Monetaire politiek van Ptolemaios XII en Kleopatra VII
Koperen munten van de Ptolemaeën uit Egypte tot ca 200 v. Chr.

3
153

VARGA, E.

Waar het om draait. Reis over het penningvlak van de Drenkelingenpenning

13

VERKAAIK, L.

Verkenningstocht naar een penningontwerp
Met de tranen in mijn ogen. Een reactie op ‘Over the Edge’

37
77

VORST, H. VAN DER

Penningnieuws met werk van Elisabeth Varga
Penningnieuws met werk van Walter van der Horst
Penningnieuws met werk van Frank Letterie
Spelen met definities. Een late reactie op ‘Over the Edge’
Penningnieuws met werk van Geer Steyn
Penningnieuws met werk van Hans Gieskes
Penningnieuws met werk van Frans Stokhof de Jong
Penningnieuws met werk van Guus Hellegers
Penningnieuws met werk van Theo van de Vathorst
Penningnieuws met werk van Willem Lenssinck
Penningnieuws met werk van Maja Houtman
Penningnieuws met werk van Siemen Bolhuis
Penningnieuws met werk van Frans en Truus van der Veld
Penningnieuws met werk van Marina van der Kooi

43
44
45, 245, 307
85
89
90
90
197
198
199
199
246
305
306

WALVOORT, H.

150 Jaar Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Een slagpenning door
Guus Hellegers

222

ZONDER AUTEUR

Turfschip, 1590. Het – van Breda. Beloningspenning door G. van Bijlaer
(in: Bij de voorplaat)
Ledenlijst NVMH per december 2006
Penningnieuws. Reactie van het bestuur van de Vereniging voor Penningkunst
Beloningspenning. 1622. Bergen op Zoom, bevrijding van Spinola door
Prins Maurits van Oranje-Nassau (in: Bij de voorplaat)

2
26
141
258

Boekbesprekingen
BUCHET, A.R.

/ TOUSSAINT, J. Aperçu de la médaille en Belgique dans la première moitié
du XXe siècle (K.A. Soudijn)
HASELGROVE, C. / WIGG-WOLF, D. Iron Age coinage and ritual practices,
Studien zu Fundmünzen der Antike (SFMA) Band 20 (R. van Laere)
METZLER, J. / WIGG-WOLF, D. Die Kelten und Rom: Neue numismatische Forschungen,
Studien zu Fundmünzen der Antike (SFMA) Band 19 (P.A.M. Beliën)
ZONDER AUTEUR Ancient Greek Coinage (J.C. Enters)

DE BEELDENAAR 2007-6
318

304
241
201
46

0557-07_Bld_2007_03

19-10-2007

13:13

Pagina 319

LEDENLIJST NVMH

PER

1

NOVEMBER

2007

Munthandel G. Henzen
Amerongen

Worldcoins & Banknotes
Etten

Munthandel Verschoor
Strijen

AA Muntenveiling
Amsterdam

Munthandel Kevelam B.V.
Garderen

Importa B.V.
Uden

Muntenhandel Loes van Borkulo
Amsterdam

Muntenhandel A. Spoelder
Hoogeveen

Karel de Geus Muntveilingen b.v.
Veldhoven

Theo Peters Numismatiek &
Filatelie
Amsterdam

MPO
IJsselstein

Mevius Numisbooks Int. BV
Vriezenveen

Sipiro-Munten
Bennekom

Munt- en Papiergeldhandel
De Ruiter BV
Klaaswaal

De Nederlandsche Muntenveiling
Weesp

Honingh Munten
Beverwijk

Kienhorst Munt en Postzegelhandel
Oldenzaal

J.B. Westerhof numismaat-antiquair
Burgwerd

Munthandel Oost-Brabant
Oss

Schulman B.V.
Bussum

Romunt B.V. Numismatiek
Roermond

Insulinde
Den Haag

DJCoins
Rotterdam

Holleman Munten
Enschede

Van Mastrigt Coins & Stamps
Rotterdam

e-Costa Internetveiling
Weesp
De Man - Werkendam
Werkendam
Civitat
Zwolle
Jean-Luc van der Schueren
BRUSSEL
Jean Elsen & ses Fils s.a.
Brussels - Belgium
Huis Albert & Euroboutique
Antwerpen
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Opbergband voor De Beeldenaar
Wie De Beeldenaar bewaart, bouwt aan een
waardevol naslagwerk. Voor het bewaren van
het tijdschrift bestaat een opbergband met
een harde balacron kaft en de rugtekst DE
BEELDENAAR.
Deze luxe band is geschikt voor twee complete
jaargangen.
De opbergband kost €14,90 (incl. verzending)
en is te bestellen door overmaking van op
Postbank 5761252 van ‘penningmeester
De Beeldenaar’ te Utrecht.

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

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

307 pagina’s. 21 x 29 cm. met illustraties, genealogische schema’s, bibliografie en registers.
ISBN 90-804784-4. Prijs: € 40,- (incl. verzending)
Bestelling door overmaking van € 40,- op Postbank 5761252 van De Beeldenaar te Utrecht
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De Nederlandsche Muntenveiling

Onze
veiling
cat
op aanalogus
vraag

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

Contante betaling
of realisatie via onze

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

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

Internet:

www.nmv.nl

