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In één klap verzamelaar

JANJAAP LUIJT

Na een lange tijd van afwezigheid
bezocht ik weer eens een bijeenkomst
van de numismatische kring bij mij in de
buurt. Langgeleden had een van de
bestuursleden mij het lidmaatschap
weten te verkopen en jaarlijks was dit
stilzwijgend verlengd. Die avond stond
er geen lezing of voordracht met lichtbeelden op het programma, maar een
kringveiling waarbij de leden munten,
penningen en andere numismatische
zaken ter veiling konden inbrengen. Het
opgeld van 10% was bestemd voor de
vereniging, die daarmee zijn 40-jarig
jubileum zou bekostigen. De uitnodiging had ik maar half tot mij genomen,
waardoor ik pas arriveerde op het
moment dat de veilingmeester van de
avond de eerste kavel inzette. Een
mogelijkheid de stukken te bekijken had
ik niet en omdat ik toch niet voornemens was iets te kopen, had ik evenmin
de veilinglijst gelezen. De veiling nam
een aanvang en in de daaropvolgende
minuten kregen verschillende munten
een nieuwe eigenaar. De twaalfde kavel

betrof een zakje met 230 (!) zinken gasmunten van de gemeente Winterswijk.
Ooit uitgegeven om de gasmeter in de
meterkast te vullen, was deze verzameling
kennelijk in het verzamelaarscircuit
terechtgekomen. Het bieden begon, maar
geen van de aanwezigen leek enige aanstalten te maken zijn vinger in de lucht te
steken. In een opwelling riep ik ‘bod’ om
zo de overige aanwezigen aan te zetten
tot bieden. Men keek mij aan en voordat
de situatie goed en wel tot mij doordrong, hoorde ik de veilingmeester zeggen: ‘Eenmaal. Niemand meer? Andermaal, die is voor Janjaap’. Waarschijnlijk
ben ik sindsdien de bezitter van ’s werelds
grootste verzameling Winterswijkse gasmunten. Misschien bouw ik er een
museum omheen of een ‘experience’
rondom het thema energie. De penninkjes inzetten om er voortaan warmpjes bij
te zitten, is vooralsnog uitgesloten: de
gasmeter in mijn nieuwbouwwoning
heeft geen muntgleuf. Maar verhuizen
naar Winterswijk behoort natuurlijk nog
altijd tot de mogelijkheden.

Bij de voorplaat
1892. GOUDEN HUWELIJK VAN KAREL ALEXANDER
SAKSEN-WEIMAR-EISENACH MET SOPHIE VAN
PRINSES VAN ORANJE NASSAU. Door Uhlman en Loos.
Vz. De naar links gewende borstbeelden van het vorstelijk paar, daaronder uhlmann sc. g. loos dir.
Kz. Onder een koningskroon het monogram C.A.S. (Carl Alexander
Sophia), omgeven door twee lauwertakken met lint, waarop: 1842
8 october 1892, daaronder g.loos d.
De penning in een gouden kettingrand gedekt door een koningskroon.
Het geheel in de originele bordeaux rode fluwelen doos.
Zw.1011; Oranjepenningen 1410; goud; 29 mm., 23,86 gram incl. kettingrand. Collectie Munthandel Verschoor, Foto Dimitri Verschoor.
In oktober 1892 vierden Sophie en Karel Alexander hun gouden bruiloft. Er werd een grote bijeenkomst gehouden. Ook Wilhelmina en Emma waren aanwezig. Op dit feest ontmoette Wilhelmina
voor het eerst haar latere man, prins Hendrik. Hij was hier ook bij aanwezig omdat zijn halfbroer
getrouwd was met de dochter van Sophie, Elisabeth.
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Quinten Metsys (1466-1530) –
penningmaker en schilder
Tijdens de najaarsvergadering 2012 van
het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde in Rotterdam noemde voorzitter Herman Gerritsen in zijn inleiding over het touchscreen
in de presentatie van de collectie van het
Nederlands Economisch Penningkabinet
(nepk) en passant Quinten Metsys (14561530), waarvan een goede afbeelding zou
ontbreken.1 Wat hij wel kon tonen was
een gravure van Jan Wierix (±1564-1615)
met het onderschrift qvintinvs mesivs
anver: / pianvs pictor.2 In De Beeldenaar
2010-5 heeft Hans de Koning ons deelgenoot gemaakt van het werk van Quinten Metsys, die als maker van onze oudste
penningen wordt beschouwd. Ik volsta in
aanvulling daarop met een paar korte
notities.
In zijn artikel maakt De Koning
onder meer gewag van een door Metsys
gemaakte penning van zijn schoonzuster
Cristina uit 1491. Een exemplaar van
deze penning bevindt zich in Museum
Mayer Van den Bergh in Antwerpen.3
Een exemplaar van Metsys’ zelfportretpenning uit 1495 maakt deel uit van de
collectie van Museum Vleeshuis, eveneens in Antwerpen. Over Metsys en
deze penning las ik nog een aardig verhaal in Van Mieris. Hij beschrijft een
Antwerpse wedstrijd van kunstenaarsgilden in 1496 en over Metsys schrijft hij:
‘Onder deezen, die hier en daar in het
licht traden, was te Antwerpe zekere
Quintyn Metsys niet van de minsten te
achten, en wel waardig, zoo om zyne
werken, als wegens het aardig geval
waardoor hy tot de Schilderkonst raakte,
hier genoemd te worden. Dees, in zyne
jeugd een Smit zynde, verliefde op een
aardig meisje, dat te gelyk van eenen
Schilder gevreeden wierd: maar de

schoone konst meer ingang dan het
vuile handwerk op kiesche zinnen vindende, hoewel men zelf den persoon van
Quintyn voor dien zyns medevryers
stelde, zoo heeft hij, hierdoor genoopt,
straks den Smits hamer verworpen, de
penseelen in de hand gegreepen, en zich
met zoveel vlyts en geluks geoefend, dat
hy dus bestierd van de liefde in luttel
tyds een uitneemend meester geworden
is: gelyk zyne stukken door geheel
Europa verspreid, in onze dagen nog,
tot getuigen van zyn vernuft strekken,
waardoor hem t’zyner eere ook deze
penningplaat is toegewyd’.4 Van Mieris
vermeldt nog hoe hij een uit wit marmer gehouwen portret van Metsys aan
de Mariakerk in Antwerpen heeft zien

FREEK
GROENENDIJK

Quinten Metsys door
Jan Wierix
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Quinten Metsys,
zelfportret, 1495,
brons (2/3 ware
grootte)

hangen. Links van de hoofdingang van
de Antwerpse kathedraal is een portret
van Metsys te zien dat sprekend lijkt op
zijn zelfportret.
Metsys is twee keer getrouwd: de eerste
keer met Adelheid van Tuylt en na haar
overlijden met Katherina Heyns. Hij
had elf kinderen. Hij woonde in Antwerpen eerst in de Huidevettersstraat en
vervolgens in de Schuttershofstraat –

De geldwisselaar en
zijn vrouw, 1514

daar draagt zijn huis de naam van
St. Quintyn.5 In de Scheldestad telde
Quinten Metsys ettelijke vrienden, zoals
de landschapschilder Joachim Patenier
en Pieter Gillis, griffier der schepenbank, een vroom en zeer geleerd man.
Deze ambtenaar bracht hem in contact
met Erasmus en met Thomas More,
kanselier van Engeland. Metsys ontving
in zijn huis Lucas van Leiden, Albrecht
Dürer en Hans Holbein, drie grote kunstenaars ten noorden van de Alpen.
Behalve de schilderkunst beoefende
hij ook de toonkunst, de poëzie en de
etskunst.6 De Koning refereerde al aan
zijn smeedkunst die te zien is voor de
kathedraal van Antwerpen op de Handschoenmarkt: een waterput waarvan het
smeedwerk aan Metsys wordt toegeschreven en dat de legende van Silvius
Brabo en Druon Antigoon uitbeeldt. In
diezelfde kathedraal is eveens een
prachtig altaarstuk van Metsys te zien.
Voor de portretpenning van Erasmus
uit 1519, waarvoor deze meer dan dertig
florijnen aan Metsys betaalde, verwijs ik
naar het artikel van De Koning. Deze
penning is niet gesigneerd, maar uit een
brief van Erasmus aan Henricus Botteus
weten we dat Metsys de maker is. De
penning werd vaak gekopieerd, zo is er
sprake van een Neurenberger serie.7
Wisselaars
Van Mieris schreef het al: Metsys was
ook een groot schilder.8 De Koning
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refereerde daar terloops aan, maar er is
alle aanleiding om er in De Beeldenaar
iets meer aandacht aan te besteden, juist
vanwege de heel gedetailleerde afbeelding van munten.9 Een schilderij van
Metsys uit 1514 toont een wisselaar of
uitlener van goud, juwelen en parels –
symbool van begeerte – aan het werk.
De vrouw wordt daarbij afgeleid van
haar vrome boekwerkje: de opengeslagen pagina toont een miniatuur van
Maria met kind. Op de plank achter hen
ligt onder andere een appel, symbool
van de zondeval en staat een gedoofde
kaars: de eindigheid van het aardse
leven. Net als bij de televisiereclame
lijkt Metsys ons te willen waarschuwen:
‘Pas op, lenen kost geld’.10
De munten op het schilderij zijn niet
alle nauwkeurig te determineren, maar
een aantal is wel herkenbaar. Op de
detailafbeelding toont de blauw
omrande munt het Franse wapen met de
drie lelies, (zelfs het woord rex aan het
einde van het omschrift is te zien), de
rood omrande munt een gebloemd kruis
in een vierpas en de groen omrande
munt het wapen van Philips de Goede.
Deze drie gouden munten tonen in enigermate een gelijkenis met respectievelijk een gouden schild van Karel VI, een
gouden schild van Lodewijk van Male
en een gouden rijder van Philips de
Goede. In elk geval is wel duidelijk dat
Metsys in 1514 voor zijn schilderij gouden munten gebruikte die al veel eerder
gemaakt zijn.
Metsys maakte meer schilderijen
waarop geld is afgebeeld.11 Een voorbeeld zijn de Geldwisselaars uit circa
1515. Dit toont een kamertje met twee
mannen, wie dat zijn is niet geheel duidelijk: de bankier en zijn cliënt? twee
geldwisselaars? Het aan Metsys toegeschreven schilderij wordt verschillend
geduid.12 Geldwisselaars hadden niet
zoveel plaats nodig: vaak was een tafel,
instrumenten om te wegen en te evalueren, een bord met alle munt- en muntmetaalwaarden, een schaar om ongeldige

Karel VI (1368-1422),
gouden schild

Lodewijk van Male
(1348-1357), gouden
schild

Philips de Goede
(1434-1440), gouden
rijder, Gent

munten te versnijden, rekenboeken en
rekenpenningen al voldoende om hun
werk te kunnen doen. Van deze schilderijen van Metsys zijn door kunstenaars na
hem vergelijkbare afbeeldingen gemaakt,
onder andere door Marinus van Reymerswael. Algemeen wordt aangenomen dat

Metsys, geldwisselaars,
circa 1515
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deze voorstellingen vooral de bedoeling
hebben om de maatschappelijke zorg
over de uitwassen van de groeiende
financieel-economische dienstverlening
in het Antwerpen van die tijd aan de
kaak te stellen: ook toen al waren financiële beroepsbeoefenaars een mikpunt
van kritiek.13 Die boodschap van Metsys
en de zijnen is zo’n 500 jaar na dato dan
ook nog steeds actueel.
NOTEN
1 Zijn naam wordt op verschillende manieren
gespeld. Zijn voornaam wordt meestal als
Quinten geschreven, maar soms ook Kwinten
of Quentin, terwijl de achternaam wordt
geschreven als Matsijs, Matsys, Massijs,
Massys, Metsijs, Metsys, Messijs of Messys.
Ik geef – gelet op zijn penningen – de voorkeur aan Metsys
2 circa 1564-1615, Museum Boymans van
Beuningen, Rotterdam.
3 v. tourneur Quentin Metsys, medailleur, in
RBN 1920, p. 139-160 en pl. VI-VIII; w. faes
en f. de smet, Cristina Metsys, in De Muntklapper, 2005; s.k. scher, Portraits and medals
of the Renaissance, (1994), p. 348.
4 van mieris 1732, 279/280; van even 1897, 18.
5 c.l. van langenhuysen in Dietsche Warande.
Jaargang 4 (1858), Amsterdam 1858, 19-22;
http://www.dbnl.org/tekst/_die003185801_01/_
die003185801_01¼0004.php.
6 van even, 1897, 19.

7

8

9
10

11
12
13

t. padmos De geleerde wereld van Keizer Karel,
tentoonstellingscatalogus onder redactie van
Tineke Padmos en Geert Vanpaemel, Leuven
(2000), 200, p. 79
a.m. koldeweij / a. hermsdorf / p. huvenne,
De Schilderkunst der Lage Landen, deel 1. De
Middeleeuwen en de zestiende eeuw, 2006,
147-149.
1514, Museum het Louvre, Parijs.
h. visser, Waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren, afscheidscollege 14 maart 2008, Vrije Universiteit
Amsterdam.
Een ander schilderij van Metsys met munten:
Het huwelijkscontract.
Museo de belles artes, Bilbao.
a. de vries, Ingelijst werk. De verbeelding van
arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden, (2003), 102-104; e. vercouteren, De
geldwisselaars in Brabant (1430-1507); een bijdrage tot de economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden (1985).

LITERATUUR
f. van mieris Histori der Nederlandsche Vorsten…
met meer dan duizend historipenningen gesterkt en
opgehelderd I (1732).
e. van even ‘Quinten Metsys’ Het Belfort 12
(Gent 1897) 16-20.
h. de koning ‘‘Onze’ oudste penningen’ De Beeldenaar 34 (2010) 197-201.
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De muntreeks van Tiel onder Hendrik IV
in de periode 1077-1084
In Nummi Docent! Festschrift für Peter
Ilisch 2012 is in de bijdrage ‘Tieler
Denare als Spiegel des Gangs nach
Canossa 1077’ een specifiek deel van de
Tielse muntreeks onder Hendrik IV
beschreven.1 In deze bijdrage is, door
met name te kijken naar de symboliek
op munten, een beeld ontstaan van de
propagandawaarde van munten in de
turbulente regeringsperiode van
Hendrik IV. Het hierna volgende artikel is
een verkorte weergave in het Nederlands
van de oorspronkelijke Duitse bijdrage.

De periode waarin dit alles plaats vond
is het laatste kwart van de elfde eeuw, de
persoon die op de munt is afgebeeld is
koning Hendrik IV en de betreffende
paus is Gregorius VII. De investituurstrijd die Hendrik III (vader van Hendrik IV) had ontketend werd in alle
hevigheid door Hendrik IV voortgezet.
Hierdoor had hij doorlopend onmin
met zowel de paus (die hem inmiddels
in de ban had gedaan), als met de koningen van Saksen, die de kans schoon
zagen hem van de troon te stoten. Om
dit te voorkomen reisde de koning naar
Samenvatting van de bijdrage in het
de paus en ontmoette deze begin 1077
Festschrift
in de burcht van Canossa in Noord-ItaEen munt die in 2006 in Geldermalsen
lië. Na drie dagen en nachten in de
is gevonden (waarvan de voorzijde
sneeuw buiten de poort te hebben gebesterke gelijkenis vertoont met het nooit den en gewacht, werd de koning binnen
met zekerheid aan een muntplaats toegelaten en werd de ban opgeheven.
gewezen munttype Dannenberg 1798)
Hendrik beterde zijn leven hierna echheeft geleid tot een onderzoek met
ter niet, integendeel. De ‘kus der veropvallende resultaten.2 Dannenberg
schoning’ en het daarmee opnieuw veromschreef de voorzijde van nummer
kregen mandaat, stelde Hendrik IV in
1798 als ‘Der halslose Kopf der Thieler staat de graven Egbert van Friesland en
Pfenninge [...], aber mit einem KöpfHerman van Oost-Friesland uit hun
chen an der Nasenwurzel’. Deze
macht te zetten en de bisschop van
omschrijving symboliseert naar de
Utrecht aan te stellen als zijn vertegenmening van de auteurs de – in die tijd
woordiger in een deel van het huidige
bekende – ‘kus der verschoning’. Deze
Friesland. Het muntbeeld met de
kus werd door de paus op het voorhoofd ‘Krone mit Pendilien’ werd door Henvan de persoon gedrukt die in de kerke- drik IV van de Saksen overgenomen om
lijke ban was gedaan en door deze handuidelijk aan te geven wie de baas was.
deling, na boetedoening, weer uit de
Later werd hij nog enkele keren in de
ban werd ontheven. Door dit af te beel- ban gedaan, waarop hij Clemens III als
den op een munt werd in feite de niet
tegenpaus aanstelde, die hem in 1084
mis te verstane boodschap overgebracht: tot keizer zalfde.
ik ben in ere hersteld en door de paus in
Zowel munttype Dannenberg 1798 als
de naam van God bevestigd in mijn
de gevonden munt uit Geldermalsen woronbetwiste wereldlijke heerschappij. Dit den hiermee gedateerd in of na 1077 en
laatste wordt gesymboliseerd door de
passen naadloos in de muntreeks van Tiel.
‘rechter’ op de keerzijde van DannenDe auteurs stellen voor de beide munten
berg 1798.3
te vernoemen naar de opmerkelijke en

DE BEELDENAAR 2013-1
9

ARIE VAN
HERWIJNEN /
PETER VAN DIJK

Muntreeks van Tiel
onder Hendrik IV als
koning in de periode
1077-1084 (2 x ware
grootte)

Dannenberg 1798 /
Canossa Type 1

Vondst Geldermalsen /
Canossa Type 2

Ilisch 3.29

Ilisch 3.32

machtspolitieke gebeurtenis die zo treffend op de voorzijden wordt gesymboliseerd. Dannenberg 1798 wordt hiermee
‘Canossa Type 1’ en de in Geldermalsen
gevonden munt ‘Canossa Type 2’.
De munten uit de periode 1077-1084
Het deel van de ons tot nu toe bekende
Tielse muntreeks uit de periode 10771084 omvat zes munten. De referenties
voor deze hierna beschreven munten

zijn van Hermann Dannenberg en Peter
Ilisch.4 De voorgestelde nieuwe muntreeks is hier afgebeeld (Ilisch 3.30 en
3.31 ontbreken).
De afzonderlijke munten uit de muntreeks zijn als volgt te beschrijven:
Dannenberg 1798 / Canossa Type 1. Deze
munt is reeds lange tijd in de literatuur
bekend, maar een sluitende toewijzing is
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door geen enkele auteur gegeven.5 De
beschrijving van de voorzijde door
Dannenberg is zoals al in de samenvatting van de bijdrage geschreven: ‘Der
halslose Kopf der Thieler Pfennige aber
mit einem Köpfchen an der Nasenwurzel’.
En over de keerzijde: ‘Krieger mit
Lanze und umgegürtetem Schwerte’.
Aan deze beschrijving kan worden toegevoegd dat de ‘Tieler Kopf seitlichen
Pendilien am Bügelkrone’ heeft. Hatz
(1968) beschrijft de munt als een mogelijke ‘Tieler Nachprägung’ of een munt
van Tongeren. Leimus stelt Vlaardingen
in het graafschap Holland voor als
mogelijke muntplaats. De laatste
beschrijft de keerzijde als de afbeelding
van een rechter. Er zijn van dit type vijf
exemplaren bekend en het doorsnee
gewicht, voorzover bekend, is 0,850,90 gram.6 Het sluitingsjaar (terminus
post quem, tpq) van de vier schatvondsten waarin Dannenberg 1798 voorkomt
zijn respectievelijk 1101, 1121 en tweemaal 1143. Het vijfde exemplaar is rond
1868 gevonden in ‘de omgeving van
Tiel’.
Vondst Geldermalsen / Canossa Type 2
Geldermalsen is een plaats aan de rivier
de Linge, ongeveer 10 kilometer
stroomafwaarts van Tiel. In 2006 is op
een bouwlocatie in de binnenstad de
betreffende munt gevonden met behulp
van een metaaldetector. De voorzijde
van de munt is vrijwel gelijk aan Dannenberg 1798, compleet met pendulen
aan de kroon en het ‘tweede gezichtje’
op de plaats van het voorhoofd. Op de
keerzijde staat een lang gevoet kruis met
in het omschrift geen duidelijk leesbare
letters. Een verontreiniging in het zilver
heeft door een chemisch proces van vele
honderden jaren in de grond het muntplaatje op de voorzijde doen open barsten. Hierdoor is een oxidatieplek ontstaan en kan van enige gewichtsafname
sprake zijn ten opzichte van het oorspronkelijke gewicht. De diameter is 16
mm en het gewicht is (nog) 0,67 gram.

Evenals het rond 1868 in de omgeving
van Tiel gevonden exemplaar van Dannenberg 1798 betreft het hier dus een
‘Einzelfund’.
Ilisch 3.29
Ilisch 3.29, 3.30 en 3.31 zijn qua type
redelijk gelijk. Alleen Ilisch 3.29 is in de
muntreeks afgebeeld. Omdat er geen
konings- of keizerstitel op de munten
voorkomt, plaatst Ilisch ze in de gehele
regeringsperiode van Hendrik IV, te
weten 1056-1106. Deze types hebben
alle ook weer de eerder beschreven pendulen aan de kroon. Maar het ‘tweede
gezichtje’ op het voorhoofd ontbreekt.
Ilisch 3.29 heeft op de keerzijde cirkeltjes
in de hoeken van het kruis; Ilisch 3.31
heeft hier stippen omgeven door halfronde parelboogjes. Dit laatste kenmerk
heeft ook type Ilisch 3.30 terwijl op de
voorzijde van dit type links naast de kop
een kruisstaf te zien is en rechts mogelijk een kruis- of kromstaf. Op de twee
exemplaren die van dit type zijn gevonden is dit niet duidelijk te zien. Beide
bevinden zich, zonder nadere vondstbeschrijving, in Stockholm en hebben
een gewicht van respectievelijk 1,12 en
1,14 gram.
Van Ilisch 3.29 zijn vier exemplaren uit
muntschatten bekend, drie uit Zweedse
vondsten (0,60 en 0,88 gram en een
gehalveerde van 0,40 gram; tpq na
1120), één uit Estland (gewicht onbekend; tpq na 1056) en weer een ‘Einzelfund’ uit Nederland (0,74 gram).7
Van Ilisch 3.31 zijn twee exemplaren
bekend, de ene uit een Russische schatvondst en de andere uit Zweden, met
een gewicht van respectievelijk 1,02 en
1,12 gram.8 Van deze munten worden
geen sluitingsjaren genoemd.
Ilisch 3.32
Ook munttype 3.32 wordt door Ilisch in
de periode 1056-1106 geplaatst. Dit
type wijkt op zowel de voor- als keerzijde af van type 3.29, 3.30 en 3.31. Op
de voorzijde zijn de pendulen vervangen
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door een soort slierten of linten. Op de
keerzijde zien we een ‘zegenende hand’
met daaromheen in het veld t-y-l-a. De
hand is het symbool voor de genade en
zegen van God op de zalving tot keizer
in 1084. Van dit type is slechts één
exemplaar bekend met een gewicht van
0,82 gram.9 Het sluitingsjaar van de
vondst ligt na 1085.
Onderbouwing
De stelling dat munttype Dannenberg
1798 en de vondstmunt uit Geldermalsen
in opdracht van koning Hendrik IV in
1077 in Tiel zijn geslagen en de opheffing van de ban door de ‘kus der verschoning’ gegeven door paus Gregorius VII
in de burcht van Canossa symboliseren
en daarmee een belangrijk onderdeel zijn
van de muntreeks van Tiel in de periode
1077-1084, wordt vanuit diverse invalshoeken onderbouwd.
De geschiedschrijving geeft ons houvast over de chronologische gebeurtenissen. In 1077 is Hendrik IV ontheven van
de ban door Gregorius VII in de burcht
van Canossa. In datzelfde jaar worden de
graven van Friesland en Oost-Friesland
aan de kant gezet en krijgt de bisschop
van Utrecht het gezag over een deel van
Friesland. In 1084 is Hendrik IV tot keizer gekroond door de door hemzelf aangestelde tegenpaus Clemens III.
De gehanteerde symboliek op de munten is overduidelijk, een beter propagandamiddel was er niet in die tijd. De ‘kus
der verschoning’ is op beide Canossatypen afgebeeld op het voorhoofd van de
‘Tielse kop’, die zich hiervoor uitstekend
leent. De pendulen zijn overgenomen van
zijn Saksische rivalen; een krachtig signaal om aan te geven dat Hendrik alle
macht naar zich toe trok. Dit wordt versterkt door de afbeelding op de keerzijde
van Canossa Type 1: door de ‘rechter’ af
te beelden was het voor iedereen duidelijk wat er werd bedoeld.
Zowel qua algemeen muntbeeld, als qua
gewicht passen de Canossa-typen prima
in de muntreeks van Tiel. De in Neder-

land gevonden exemplaren zijn alle
‘Einzelfunde’; algemeen is bekend dat
het gewicht van een losse vondstmunt
altijd iets lager ligt dan van een munt
die uit een schatvondst afkomstig is.
Daarnaast was Tiel in het laatste kwart
van de elfde eeuw nog maar de enige
overgebleven koninklijke muntplaats op
het huidige Nederlandse grondgebied.10
Het sluitingsjaar van de in het buitenland gevonden muntschatten staat de
voorgestelde datering van de muntreeks
in de periode 1077-1084 niet in de weg.
De in het lokale geldverkeer terecht
gekomen continentale penningen worden vaak in de nabijheid van de muntplaats teruggevonden of langs de handelsroutes die onder andere de
kooplieden volgden. Dit geldt ook voor
de overige in Nederland teruggevonden
munten van Tiel. Met de vindplaatsen
‘omgeving van Tiel’ voor Canossa-type 1
en Geldermalsen voor Canossa-type 2,
lijkt Tiel als muntplaats voor deze munten, onontkoombaar geworden.
Een woord van dank gaat uit naar Anton Cruysheer voor zijn tekstvoorstellen voor zowel de
oorspronkelijke Duitse als deze Nederlandse bijdrage en voor het verklaren van de symboliek op
de munten. Het volledige artikel in het Duits is
tevens te lezen op www.bonatiele.nl in de rubriek
‘Mijn publicaties’.
NOTEN
1. van herwijnen / van dijk 2012.
2. dannenberg 1876-1905.
3. leimus 2010.
4. dannenberg 1876-1905; de vondst: numis
1120860 ilisch 2000.
5. albrecht 1959, nr. 517; blackburn 1993,
37-54, nr. 192; chalon 1870, 498-499, nr. V,
plaat IX; dannenberg 1876-1905, tafel 96, nr.
1798; hatz 1968, tafel XX, nr. 89; hatz 1974,
131, nr. 81; leimus 2010; pol 1993, nr. 38.
6. Omgeving Tiel, ‘Einzelfund’ circa 1868
(albrecht 1959; blackburn 1993; chalon
1870; dannenberg 1876-1905; hatz 1974;
pol 1993) mogelijk Kose (Estland), Schatvondst tpq 1121 (leimus 2010); Burge 1,
(2 exemplaren, Lummelunde, Gotland),
Schatvondst tpq 1143 (hatz 2001, nr. 38.10:1-2);
Vastäde (Hablingbo, Gotland), Schatvondst
tpq 1101 (hatz 1968).
7. Johannishus (Hjortsberga, Blekinge), Schatvondst na 1120 (hatz 1968; ilisch 2000); Gannarve (Hall, Gotland), Schatvondst na 1120
(hatz 1968; ilisch 2000); Gannarve (Hall,
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Gotland) Gehalveerd, Schatvondst na 1120
(hatz 1968; ilisch 2000); Rakvere (Estland),
Schatvondst na 1056 ilisch 2000; Nederland/
rivierengebied 2006 (numis 1120861).
8. Juura (Rusland), Schatvondst (hatz 1968;
ilisch 2000); Vondst Zweden (Stockholm)
(hatz 1968; ilisch 2000).
9. Stora Haglunda (Alböke, Öland), Schatvondst na 1085 (hatz 1968; ilisch 2000).
10. ilisch 2000, 11.
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GeldMuseum blijft open
Het GeldMuseum in Utrecht blijft in
2013 open voor het publiek dankzij een
extra financiering door een deel van de
oprichters van dit succesvolle museum.
In mei 2012 bracht de Raad voor
Cultuur advies uit over de toekomst van
het GeldMuseum en adviseerde het
ministerie van oc&w het GeldMuseum
te korten. Doorvoering van die maatregel impliceerde dat het museum per
1 januari 2013 de deuren voor het
publiek zou moeten sluiten. De overige
financiers en founding fathers van het
museum, De Nederlandsche Bank, het
ministerie van Financiën en de Koninklijke Nederlandse Munt, hebben echter
besloten dit tekort voor 2013 aan te vullen zodat het museum open kan blijven
voor het publiek. Deze periode wordt
gebruikt om te bekijken hoe de toekomst van het GeldMuseum er daarna
uit moet komen te zien.
Het GeldMuseum is in de afgelopen
vijf jaar uitgegroeid tot een museum
met landelijke bekendheid waar circa
60.000 bezoekers per jaar komen, waarvan ruim 20.000 jongeren beneden
18 jaar. Een resultaat waarvan veel
musea dromen. Het GeldMuseum
beheert een veelzijdige rijkscollectie die
wordt ingezet om actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen uit te leggen aan een breed en gevarieerd

publiek. Daarmee biedt het museum een
podium waar verhalen over mensen en
geld kunnen worden beleefd. Het GeldMuseum is daarmee de enige plek in
Nederland waar jong en oud geld kunnen zien, over geld kunnen leren, met
geld kunnen spelen en geld kunnen
beleven. Hiermee levert het museum
een bijdrage aan het begrip van de rol
van geld in het dagelijks leven. ‘Wat
doen mensen met geld?’ en ‘Wat doet
geld met mensen?’.
Het museum richt zich op het bereik
van een zo’n breed mogelijk publiek
met de nadruk op jeugd en gezinnen en
de in geschiedenis geïnteresseerde
oudere bezoekers. Financiële educatie
blijft daarbij een belangrijk aandachtsgebied waardoor het museum zijn maatschappelijke relevantie kan waarborgen.
Het GeldMuseum geldt volgens de criteria van oud-staatssecretaris Zijlstra
van oc&w als een schoolvoorbeeld van
hoe een museum het in deze tijd moet
doen. Met een eigen inkomstennorm
van ruim 34%, een groot bereik onder
jongeren, eigen educatieve programma’s,
een gerenommeerde collectie en actuele
thema’s voldoet het museum ruimschoots aan alle criteria die het ministerie
aan de rijksmusea oplegt.
Dit artikel is een samenvatting van een officieel
persbericht.
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Jubileumpenning van de Numismatische
Kring Utrecht
Het jaar 2012 is voor verschillende
numismatische kringen een bijzonder
jaar waarin een lustrum valt. Ook voor
de Numismatische Kring Utrecht (nku)
is dit een memorabel jaar waarin het
40-jarig jubileum is gevierd. Naast een
excursie naar het zeer boeiende museum
van Ton Eijkelenkamp, Tukar Menukar,
en een bezoek aan de stad Zutphen, is
dit lustrumjaar afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in Vleuten, de plaats
waar de kring zijn maandelijkse bijeenkomsten gewoon is te houden. Tijdens
deze feestelijke bijeenkomst werden een
jubileumboek en een penning aan de
leden uitgereikt, waarmee enerzijds de
geschiedenis van de nku voor het nageslacht is vastgelegd en anderzijds een
numismatisch verzamelobject aan de rij
met kringpenningen is toegevoegd. Dit
artikel beoogt een nieuw hoofdstuk toe
te voegen aan de rij van bijdragen over
kringpenningen die De Beeldenaar in de
afgelopen tijd heeft gepubliceerd. Als
ontwerper van de penning hoop ik uitgebreid inzage te geven over de totstandkoming en de diepere gedachten
over het ontwerp van deze penning.

deze penning ook niet te koop, maar heeft
ieder lid een exemplaar gekregen. De nku
is niet meer zo groot als tijdens het eerste
lustrum toen er circa 130 leden waren.
Het gevolg hiervan is dat de oplage van
deze penning is beperkt tot slechts
50 stuks. De penning is vervaardigd door
de Belgische firma Fibru Europ en uitgevoerd in gepatineerd brons met een diameter van 50 millimeter.
Bij het ontwerp is gewerkt met een
aantal kernthema’s die passen bij het
evenement dat aanleiding was voor de
vervaardiging van de penning: ‘Kring’,
‘40 jaar’, ‘Utrecht’, ‘Interesse van de
leden’ en ‘Tijd’.
Kring
Het thema kring komt in meer dan één
opzicht terug in het ontwerp van de
penning. Bij het woord kring denken we
in eerste instantie aan een ronde vorm
of een cirkel. De laatste tijd zien we
steeds vaker penningen die de meest
ingenieuze vormen hebben, maar voor
de vorm van de penning voor het lustrum is de ronde vorm gekozen. Daarnaast is in de vormgeving gekozen voor
de opname van een parelrand op de

Jubileumpenning
Voor de organisatie van de diverse activiteiten ter viering van het 40-jarig
bestaan was een feestcommissie opgericht waarin onder andere de illustere
Ad Lansen en Marcel Overdijk zitting
hadden. Nadat de commissie had besloten om deze opdracht niet extern uit te
besteden, mocht ik het ontwerp van de
penning voor mijn rekening nemen.
Hierdoor is er sprake van een echte
kringpenning die zowel dóór als vóór de
kring is ontworpen. Om de gemeenschappelijkheid te benadrukken was
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MARCEL
OVERDIJK

voorzijde van de penning die de ronde
vorm benadrukt en een kring legt om de
afbeeldingen op het middenterrein van
de voorzijde van de penning. Op de achterzijde is gekozen voor een indeling
waarbij grofweg vier afzonderlijke
afbeeldingen zijn verdeeld over de
gewesten in het noorden, zuiden, oosten
en westen, waarbij de cirkel/kring als
basis dient voor de vlakverdeling. Deze
vorm komt ook terug in de afbeeldingen
op de twee laatste genoemde locaties.
Ook in woord komt het thema kring
terug, doordat aan de voorzijde de tekst:
‘Numismatische Kring Utrecht’ is
opgenomen. Hierbij is wel de keuze
gemaakt om de tekst in een cirkelvormige rand te plaatsen, maar deze niet
doorlopend achter elkaar te plaatsen.
Zodoende hoeft de penning niet rondgedraaid te worden om de tekst te kunnen lezen en ontstaat een eenheid van
de totale voorzijde.
De kring is ook nog beeldend weergegeven door op de voorzijde in het
middenterrein een afbeelding op te
nemen van de nku zoals de meeste
leden deze kennen. Een bijeenkomst
van leden, gerangschikt om een tafel,
gezamenlijk hun aandacht vestigend op
een scherm waar een presentatie op
wordt vertoond.
40 jaar
Het thema 40 jaar komt in verschillende
vormen op de penning terug. Op de

voorzijde is het getal 40 zichtbaar in de
presentatie waar de leden van de kring
hun aandacht op vestigen. De cijfers
komen op de achterzijde, op bijna
dezelfde locatie terug, maar anders
vormgegeven. De voorzijde toont het
jaar van oprichting, 1972, en het huidige
lustrumjaar, 2012, waarbij dit thema op
een andere wijze is verwerkt. Het verschil tussen 2012 en 1972 moge duidelijk zijn, is 40. De veertig jaren zijn ook
nog verbeeld door de kring met parels
op de voorzijde. Voor ieder jaar één
parel, maakt een totaal van veertig stuks.
Hoewel het mogelijk is de kring als een
gesloten geheel te zien, staat deze ook
voor oneindigheid. Bij welke parel u ook
begint met tellen, u kunt, nadat u er
veertig geteld heeft, gewoon doortellen.
De Numismatische Kring Utrecht
hoopt nog veel pareltjes aan haar
bestaan toe te kunnen voegen.
Utrecht
Dat het thema Utrecht voor de nku
belangrijk is, zal niemand ontgaan. De
kring Utrecht is 40 jaren geleden opgericht in het gebouw van 's Rijks Munt te
Utrecht naar aanleiding van een initiatief van de toenmalige muntmeester Van
den Brandhof en de heren Vinkenborg,
De Bruijn en Karres. In het ontwerp
komt het thema Utrecht in verschillende hoedanigheden voor, zowel op de
voor-, als achterzijde. In de eerste plaats
in vorm door een afbeelding van stad en
provincie op de voorzijde. Hiervoor is
gekozen voor de hedendaagse situatie.
De afbeeldingen zijn in het randschrift
opgenomen en staan in het westen en
oosten van de evenaar van de penning.
Gezien de naam van de kring zal het
niet vreemd overkomen dat dit thema
ook in woord aanwezig is op de voorzijde waar de naam van de kring is uitgeschreven. Er zijn echter ook nog
diverse verwijzingen opgenomen die het
thema op een andere wijze verbeelden.
Zo is op de voorzijde in het woord
‘Kring’, de letter ‘i’ te vervangen door
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een afbeelding van één van de markantste
gebouwen in de stad Utrecht, namelijk
de Domtoren. Op de achterzijde is
gebruik gemaakt van een vierpas, afgeleid van de Utrechtse duiten die geslagen zijn tussen 1657 en 1691. Later is
deze vierpas nog gekopieerd op duiten
uit Groningen (1690), Zutphen (1687)
en enkele exemplaren uit Rekem. Binnen het vierpas toont de afbeelding in
het noorden het gekroonde stadswapen
van Utrecht, gedragen door twee leeuwen. Deze combinatie komt op zeer
veel munten uit Utrecht voor en kent
vele variaties. Eén van de variaties vormt
tevens het huidige logo van de nku.
In het zuiden is gekozen voor een
afbeelding van Sint Maarten te paard,
zijn zwaard aanwendend om een deel
van zijn mantel af te snijden, teneinde
dit aan een achter het paard knielende
bedelaar te schenken. Een onderwerp
dat ook op oudere duitjes van de stad is
gebruikt. Sint Maarten en de stad
Utrecht zijn nauw aan elkaar verbonden. Hij is de schutspatroon van de stad
Utrecht. Het wapenschild van de stad is
afgeleid van het verhaal waarbij hij een
deel van zijn mantel afstond. Hierdoor
werd naast zijn rode mantel een deel
van zijn witte onderkleding zichtbaar.
Het Utrechts wapenschild toont een van
links boven, naar rechts onder, diagonaal gedeeld schild waarbij het deel
rechtsboven wit en het deel links onder
rood is. In de heraldiek worden kleuren,
in afbeeldingen waar de kleuren niet als
dusdanig zichtbaar zijn, weergegeven
door gebruik te maken van bepaalde
patronen. Op onze penning is het rode
deel (ook als keel omschreven) herkenbaar door de verticale arcering. Op de
plek waar nu de Dom staat, hebben in
het verleden kleinere kerkjes gestaan.
Uit de zevende eeuw is al bekend dat er
een kerkje op deze plek werd gebouwd
dat werd gewijd aan Sint Maarten. Hiermee is er tevens een verband tussen de
afbeelding van de domtoren aan de
voorzijde van de penning en Sint Maarten

aan de achterzijde. Het kleed waarop
Sint Maarten zit toont een letter ‘M’
gevat in een letter ‘O’. Deze letters
staan voor de ontwerper Marcel Overdijk. Deze locatie is gekozen, omdat het
binnen de afbeelding tevens kan doorgaan voor een versiering van het kleed
ter herkenning van Sint Maarten.
Interesse leden
Numismatiek is de leer der munt- en
penningkunde. De Numismatische
Kring Utrecht telt onder zijn leden verzamelaars van zowel munten als penningen. De kring is echter breder georiënteerd. Zo is er tevens belangstelling
voor geld in een bredere context en zijn
er verzamelaars van papiergeld lid.
Daarnaast is er een verscheidenheid aan
tijdvakken die de voorkeur hebben van
de verschillende leden. Bij het ontwerp
is ook getracht om al deze componenten
op te nemen in de penning.
Het object is op zichzelf geen munt
of bankbiljet, maar een penning. De
penningverzamelaars hebben hier al een
streepje voor. Op de achterzijde is toch
nog specifiek gekozen voor de opname
van een afbeelding die als penning door
kan gaan. Het betreft de afbeelding in
het oosten van deze zijde. Hier wordt
een ronde penning getoond met een
kabelrand die het getal ‘40’ weergeeft.
Dit staat symbool voor de penningverzamelaars binnen de kring. De vormgeving van de cijfers van dit getal is afgeleid van een biljet van 40 gulden van de
Javasche Bank uit 1921. Hiermee staat
dit tevens symbool voor de verzamelaars
van papiergeld binnen de kring en alsook voor de gespecialiseerde leden op
het gebied van Nederlandsch-Indië.
De afbeelding in het oosten van deze
zijde is afgeleid van de deniers, geslagen
op naam van Boudewijn II, bisschop
van Utrecht tussen 1178 en 1196. De
opname van deze afbeelding van een
munttype dat tot de oudere typen
wordt gerekend die daadwerkelijk aan
Utrecht toewijsbaar zijn, staat symbool
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voor de verzamelaars van munten binnen de nku.
Om weer te geven dat deze afzonderlijke interessegebieden een gemeenschappelijke deler vinden in de nku, zijn
beide voornoemde voorstellingen verbonden door de balk waar de twee leeuwen op staan en steunen zij met één
poot op deze afbeeldingen. Zij verbinden de onderscheidende leden binnen
de nku, het overkoepelend orgaan hier
gesymboliseerd door de leeuwen met
het wapenschild wat tevens verwijst naar
het logo van de nku. De gemeenschappelijkheid komt natuurlijk aan de voorzijde ook tot uitdrukking doordat alle
leden gezamenlijk naar één presentatie
kijken.

naast is de som van de vier kwartieren
op de voorzijde en de vier kwartieren op
de achterzijde ook acht, waarmee we de
lustra ook kunnen vormgeven door de
voor- en achterzijde te combineren.
Door de jaartallen van oprichting en
het veertig jarig jubileum te vermelden
worden ook specifiek twee verschillende
tijden benoemd. Echter niet alleen de
positiekeuze en de afbeeldingen moeten
de tijd verbeelden, ook de wijze waarop
de teksten aan de voorzijde zijn vormgegeven laten een tijdsverloop zien. Zo is
er voor gekozen om bij het lettertype
dat gebruikt is voor het woord ‘Numismatische’ aansluiting te zoeken bij een
oud lettertype zoals dat bij de oude
munten van de Republiek der Verenigde
Nederlanden in gebruik was. Voor het
Tijd
jaartal ‘1972’ is gekeken naar het letterHet laatste thema is het begrip tijd.
type op de guldenmunten uit de periode
Indien we praten over een 40-jarig jubi- van Koningin Juliana, voor het jaartal
leum hebben we het over het verstrijken ‘2012’ naar het lettertype op de eurovan tijd, over het heden en verleden,
munten, en voor de tekst ‘Kring
over wat er is gebeurd en wat er is verUtrecht’ is een modern lettertype
anderd. Zonder het begrip tijd was er
gebruikt dat verwijst naar de graffitihelemaal geen sprake van een jubileum. kunst, hier veilig op een penning in
Ook dit thema is op verschillende wijplaats van op gebouwen of monumenzen verwerkt in het ontwerp.
tale panden.
Ten eerste is bij de positionering van
De penning is interessant voor verzade onderwerpen rekening gehouden
melaars van penningen van numismatimet verbeelding van tijd. Zo zijn de
sche kringen, Utrechtse penningen,
kenmerkende posities van de kwartieren penningen met heiligen, herdenkingsvan de klok op de voorzijde gebruikt bij penningen en geïnteresseerden die stukhet plaatsen van de afbeeldingen van
ken van een bepaalde ontwerper verzastad en provincie en de jaartallen van
melen. Met betrekking tot deze laatste
oprichting en het jaar waarin de kring
stelling, heeft u met deze penning in één
haar veertigjarig bestaan viert. Deze
keer een unieke verzameling compleet.
kwartieren komen ook terug in de
Een penning met een verhaal over het
plaatsbepaling van de afbeeldingen op
verleden en het heden, over Utrecht en
de achterzijde. Hier staan tussen de lijaan Utrecht gerelateerde gebouwen en
nen van het vierpas op de hoeken diapersonen, reeds verloren gegane overmantjes. Deze diamantjes verdelen de
zeese gebiedsdelen, cijfers en letters,
achterzijde met de kwartieren in acht
maar bovenal verhalen over de Numisdenkbeeldige stukken, wat symbool staat matische Kring Utrecht en zijn veertigvoor de acht lustra van de kring. Daarjarig bestaan in 2012.
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Exchanghibition Bank
Een rondreizend kunstproject
Kunstenaar Dadara richtte in 2010 de
‘Exchanghibition Bank’ op om zijn eigen
projecten te financieren. Daarnaast werd
dit project een doorlopend onderzoek
naar de waarde van geld. De Exchanghibition Bank is een rondreizend wisselkantoor, dat biljetten uitbrengt met waarden
variërend van nul, een miljoen en onein-

dig. In 2012 gaf de Exchanghibition Bank
een bijzonder biljet uit met een nominale
waarde van 2012. Om dit biljet te verwerven moesten belangstellenden hun ‘idea
for change’ indienen. Dit kregen ze vervolgens op een certificaat dat hoort bij
hun unieke genummerde bankbiljet. Het
biljet heeft inmiddels zijn financiële
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Dadara, Zero, 2011

waarde verloren op 21 december 2012.
Het heeft echter nog steeds zijn kunstwaarde.
De Exchanghibition Bank heeft in
2012 twaalf ambassadeurs benoemd als
inspiratoren voor veranderingsideeën.
Onder hen zijn Daniel Pinchbeck,
schrijver voor onder meer de Guardian
en Wired, en oprichter van Evolver, een
netwerk voor sociaal activisme, Ross
Ashcroft, maker van de documentaire

over banken Four Horsemen, Darren
Aronofsky, regisseur van Black Swan en
Requiem for a Dream, en Jeroen Jansen,
directeur van de asn Bank.
De bank presenteerde zich tot nu toe
onder andere op station Amsterdam
Centraal en in het Stedelijk Museum.
De hier afgebeelde biljetten werden uitgegeven tijdens de presentatie van de
bank in Museum Boijmans Van Beuningen
op 17 november 2012.

Dadara, 2012, 2012
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De medailleur Sperandio Savelli
(1425-1504) uit Mantua
In de vijftiende eeuw was Italië verdeeld
in het koninkrijk Napels in het zuiden,
de Kerkelijke Staat onder leiding van
een paus in Midden-Italië en in een aantal stadstaten in het noorden. Tot de
belangrijkste stadstaten behoorden
Venetië, Florence, Milaan, Verona, Ferrara en Bologna. Deze steden stonden
onder gezag van een doge, hertog, tiran,
‘condottiere’ of vermogende burger, die
hun aanzien, invloed en gebied trachtten te vergroten via huwelijk, diplomatie
en allianties of door moord en oorlog.
De Franse en Spaanse koningen, de
paus en de Duitse keizer hadden er hun
invloedssferen. Pausen en kardinalen
kwamen met steun en geld van de steden aan de macht. Door het bevorderen
van de kunsten, door fraaie paleizen en
bouwwerken werd het aanzien van de
opdrachtgever versterkt. Evenals in de
oudheid en in de Romeinse keizertijd
droegen ook munten en penningen met
de beeltenis van de vorst bij aan diens
imago. Een van de bekendste medailleurs uit de renaissance is Sperandio
Savelli uit Mantua (1425-1504) van wie
48 verschillende penningen bekend zijn.
De medailleur Sperandio Savelli werd
omstreeks 1425 geboren te Mantua als
zoon van de goudsmid Bartolommeo di
Sperandio Savelli. In 1437 verhuisde het
gezin naar Ferrara waar Sperandio door
zijn vader tot goudsmid werd opgeleid
om vervolgens door Noord-Italië te reizen. Sperandio was van 1445 tot 1447
weer in Ferrara, waar hij het marmeren
borstbeeld in profiel van Hercole I
d’Este (1431-1505) vervaardigde, dat
zich nu in het Louvre in Parijs bevindt.
In 1463 werkte Sperandio aan het hof
van hertog Borso d’Este (1413-1471),
die een zeer overvloedig hofleven

leidde. De gedeeltelijk behouden wandschilderingen in diens Palazzo Schifanoia
te Ferrara getuigen hiervan door kledij
van kostbaar goudbrokaat bezet met
juwelen en door fraai getuigde paarden
en valken.
In 1466 maakte Sperandio in Milaan
een penning van hertog Francesco
Sforza (1401-1466). Deze penning nu in
de National Gallery of Art te Washington,
was niet zoals voordien gebruikelijk en
profil maar toont als bijzonderheid een
gezicht driekwart naar links. Op de
keerzijde is een fantasiearchitectuur
afgebeeld.
Een ongedateerde zeer onderdanige
bedelbrief aan hertog Hercole d’Este,
waarin Sperandio de hertog herinnerde
aan de vele bewezen diensten en aan het
feit dat hij drie huwbare dochters heeft,
is bewaard gebleven. Venturi meende
dat deze brief in de jaren zeventig moet
zijn geschreven. In juni 1477 werd
Sperandio als architect bij de bouw van
de dom in Faenza betrokken, een bouw
die na vier maanden al gestaakt moest
worden wegens het verjagen van bisschop Federigo en diens regerende
broer Carlo door hun familielid Galeotto
Manfredi (1440-1488). Manfredi huwde
in 1481 Francesca Bentivoglio – dochter
van Johannes II – die haar echtgenoot
op 31 mei 1488 liet vermoorden.
Van 1478 tot 1490 verblijft Sperandio
aan het hof van de Bentivoglio te
Bologna. Deze stad – strategisch gelegen aan de weg vanuit het noorden naar
Rome – was een leen van de Kerkelijke
Staat met een eigen bestuur, een door
zijn rechtsgeleerden beroemde universiteit en een zwaar bevochten grote mate
van onafhankelijkheid van de paus, die
er via een vertegenwoordiger invloed
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Johannes Bentivoglio
uit Bologna
voorvechter van de
vrijheid, brons (2/3
ware grootte)

uitoefende. Sperandio vervaardigde drie
verschillende penningen van Johannes
Bentivoglio II (1443-1508) de leider van
de Sedici – de zestien meest vooraanstaande burgers – die het stadsbestuur
vormden.
De hier afgebeelde penning
(448 gram) – waar ook het British
Museum te Londen en de National Gallery of Art te Washington een exemplaar
van bezitten – is de oudste en is te dateren kort na 1463, het jaar waarin Bentivoglio tot hoofd van de Sedici werd
benoemd. Bij vergelijking met de penning uit het British Museum ontbreekt
bij het hier afgebeelde exemplaar de fijnkorreligheid in de onderste helft van het
wapenschild op de keerzijde, zijn de letters minder scherp gesneden, is de rand
buiten de letters bijna afwezig en is de
diameter 2 mm kleiner dan die van het
origineel, hetgeen kenmerkend is voor
een nagieting.1 Ook de penning uit de
Samuel H. Kress Collection van de
National Gallery mist de fijnkorreligheid in het wapenschild, terwijl ook deze
penning met een diameter van 10,45 cm.
geen rand buiten de letters heeft.

De tweede penning van Johannes werd
vervaardigd ter herdenking van zijn
krijgsmanschap bij de bestorming en
verovering van Faenza in de winter van
1477-78, hetgeen overigens zijn enige
bijzondere wapenfeit was. Op de voorzijde staat zijn portret met de tekst
joannes bentivolus armorum ductor
illustris en op de keerzijde Johannes
in volle bewapening te paard met uitgestrekte staf de vijand aanvallend. Deze
penning bevindt zich in de National
Gallery of Art te Washington.
Op de derde penning die Sperandio
van Bentivoglio maakte – waarvan
exemplaren zich onder andere in het
Geldmusem te Utrecht en in het Victoria
en Albert Museum te Londen bevinden –
is Bentivoglio afgebeeld en profil naar
rechts en met de tekst: jo[hannes].bent.
[ivoglio]ii.filius.hanib.[alis].eques.
ac.comes.patriae.princeps.ac.liber
tatis.columen [= Johannes Bentivoglio
II zoon van Annibale, ridder en graaf, de
eerste van zijn land en steunpilaar van
de vrijheid]. Op de keerzijde is Bentivoglio afgebeeld en profil naar links als
geharnaste ridder met een maarschalksstaf in de rechterhand. Het Bentivogliowapen staat driemaal op het dekkleed
van het paard. Rechts achter hem staat
een tweede ridder of schildknaap te
paard.
Het wapen van Bentivoglio bevat hier
nog niet de keizerlijke adelaar, een privilege tot het voeren hiervan werd hem
in 1494 door de Habsburgse keizer
Maximiliaan I (1459-1519) verleend. De
adelaar mocht in één kwartier van het
wapen gevoerd worden in alle kleuren
behalve zwart. Eveneens verleende
Maximiliaan aan Johannes II onder
meer het recht tot het slaan van munten
met zijn eigen beeltenis, tot het legitimeren van bastaards (de namen van zestien bastaarden van Johannes werden
door Heiss achterhaald), tot het benoemen
van notarissen, tot het verlenen van de
doctorstitel en tot het slaan van vijftig
ridders.
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In 1482 vervaardigde Sperandio het
grafmonument in terracotta in de San
Francescokerk van de in 1410 te
Bologna overleden tegenpaus Alexander
V (paus van 1409-1410), die volgens
geruchten uit die tijd door vergiftiging
zou zijn omgekomen. Het liggende
beeld toont een zeer expressief lijdend
gezicht met open mond dat volgens
Mackowsky waarschijnlijk met behulp
van een dodenmasker werd vervaardigd
en dat eerder de pijn van het sterven
dan de verhevenheid van de dood weerspiegelt en zo de geruchten ondersteunt.
Dit beeld werd in de Napoleontische
tijd in stukken gezaagd en naar de
begraafplaats van de Certosa vervoerd.
Eind negentiende eeuw werd het monument gerestaureerd en weer op zijn oorspronkelijke plaats opgesteld.
Er bestaan twee levensgrote marmeren portretbustes van Ercole I d’Este
(1431-1505) in respectievelijk het Louvre en uit 1475 in het Museum Civico
d’Arte Antica te Ferrara. Verder getuigen een borstbeeld van de jurist Nicola
Sanuti – lid van de senaat van Bologna
– in de Staatliche Museen zu Berlin en
een portret en profil in marmer van
Eleanore van Aragon uit 1473 van Sperandio’s beeldhouwkunst.
Een van zijn laatste penningen was
van pater Ludovico Brognolo met op de
keerzijde twee biddend geheven handen
met rozenkrans en inscriptie ‘spes mea
in deo est’; mogelijk een verwijzing naar
Brognolo’s naderend einde. In 1490
keerde Sperandio terug naar Ferrara,
maar hij bleef daar niet lang. Via Padua
en Mantua belandt hij in 1496 in Venetië waar hij als kanonnengieter actief
was en in 1504 overleed. Behalve goudsmid en medailleur was Sperandio ook
beeldhouwer, schilder, architect en op
het laatst van zijn leven dus kanonnengieter.
Familie Bentivoglio
De familie Bentivoglio was eind vijftiende eeuw de rijkste en machtigste

familie van Bologna dankzij een voorouder-krijgsheer die het recht verwierf op
heffing van vijf procent op alle handel
en bruidsschatten en dankzij de diplomatieke talenten van de niet adellijke
Bentivoglio's. Zij bezaten een groot
paleis – waaraan Sperandio als architect
heeft meegewerkt – en de hoogste
woontoren van de stad, die door een
aardbeving in 1504 instortte en daarna
opnieuw werd opgebouwd.
Johannes Bentivoglio II (1443-1508)
verloor op 2-jarige leeftijd door moord
zijn vader Annibale I. Een familielid
Sante Bentivoglio nam het regentschap
voor hem waar tot aan diens dood in
1463, waarna Johannes door de Sedici
tot hun primus inter pares werd
benoemd. Deze trouwde met Ginevra
Sforza (1440-1507) de weduwe van
Sante die verwant was aan de machtige
heersers over Milaan. Zij had al een
dochter en een zoon van Sante en kreeg
nog zestien kinderen, waarvan er elf in
leven bleven. Aan de San Giacomo
Maggiore kerk werd in 1445 door de
familie Bentivoglio een eigen kapel met
portico toegevoegd. In 1483 werd deze
kapel door Lorenzo Costa (1460-1535)
beschilderd. In 1488 werd – als dank
voor een verhinderde poging tot moord
op Johannes II door een samenzwering
van de rivaliserende Malvezzi clan – een
schilderij door Costa van een tronende
madonna met aan haar voeten Johannes
en Ginevra met hun vier zonen en zeven
dochters in deze kapel geplaatst. Ook de
grafsteen van Johannes II Bentivoglio
bevindt zich in deze kapel. Een portret
van Johannes II gemaakt door Costa
bevindt zich in de Uffizi te Florence.
Twee portretten van het echtpaar geschilderd omstreeks 1480 door Ercole de’
Robèrti (1451-1496) zijn opgenomen in
de National Gallery te Washington.
Vanaf 1483 was Johannes actief
betrokken bij de stadsvernieuwing en
verfraaiing, een betrokkenheid waarvan
het resultaat zijn ‘magnificientia’ moest
uitstralen maar bovendien de stad meer
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den het fraaie paleis en de weer herstelde toren van de Bentivoglio in 1507
in opdracht van Julius II volledig afgebroken. Op 17 mei 1507 overleed Ginevra.
Op 16 februari 1508 overleed Giovanni
Bentivoglio II in ballingschap te Milaan,
als gevangene van Lodewijk XII en
geëxcommuniceerd door de paus.
Het wapenschild van de Bentivoglio
bestaat uit een rode zaag met zeven tanden op een gouden achtergrond. Een
symbolische uitleg hiervan werd door
Armanni gegeven: de tanden zijn van
een zaag die in tweeën deelt, rood staat
voor verlangen en goud voor overheersing. Dit wapen vertolkt derhalve volgens Armanni het streven van de Bentivoglio om door losmaken van de band
met de paus de volledige heerschappij
over hun stad te verkrijgen.
Aan de dertiende-eeuwse sarcofaag van
de heilige Dominicus gemaakt door
aanzien gaf voor de huwelijken in 1487
Nicola Pisano (1220-1278) werd in 1469
van zijn oudste zoon Annibale met
in opdracht van het stadsbestuur een uitLucretia d’Este, de buitenechtelijke
breiding gegeven, waaraan ook Micheldochter van de hertog van Ferrara en in
angelo met twee beelden van kaarsdra1492 van zijn zoon Alessandro met Ippo- gende engelen heeft bijgedragen. Als een
lita Sforza, de nicht van de hertog van
politiek statement, dat dit verlangen tot
Milaan. In 1506 moest de familie Bentionafhankelijkheid verder ondersteunde,
voglio uit Bologna vluchten voor de troe- werd niet het beeld van Petrus als vertepen van paus Julius II (1443-1513) die
genwoordiger van de kerk maar een beeld
met medewerking van een contingent van van Johannes II Bentivoglio aan het
de Franse koning Lodewijk XII Bologna
monument toegevoegd.
innam. Desiderius Erasmus was getuige
van de triomfantelijke intocht van Julius
Beoordelingen
II in Bologna op 11 november 1506,
Goethe en Nagler vonden de penningen
waarbij gouden en zilveren munten met
van Sperandio mooier dan die van zijn
de beeltenis van Julius II met tekst: ‘Julius voorganger Pisanello. Mackowsky vond
Pontifex Maximus Bononia per Julium a
dat Sperandio soms weinig inventiviteit
tirano liberata’ werden rondgestrooid.
toonde vooral bij het maken van de keerHij schreef er met verontwaardiging over. zijde van zijn penningen. Ook Turner had
Het gebied werd weer aan het pauselijke
weinig waardering voor de keerzijden van
gezag onderworpen en de universiteit
Sperandio’s penningen, die zij vaak slecht
werd gesloten.
geproportioneerd vond of gekopieerd van
Nadat twee zonen van Johannes op
andere kunstenaars. Zij vond de relatie
aandringen en met geld van hun moeder van de keerzijde van een penning ten
Ginevra een mislukte poging tot heropzichte van de afgebeelde persoon vaak
overing van de stad hadden gedaan wer- onduidelijk.
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NOTEN
1 Mondelinge mededeling Carolien Voigtmann,
voormalig conservator bij het Geldmuseum
te Utrecht.
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Uitdaging door Guus Hellegers
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Guus Hellegers (1937) is een oude rot
in het vak en heeft tal van penningen op
zijn naam staan. Na zijn opleiding aan
de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag heeft hij
op een beurs verder gestudeerd in Antwerpen aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Hij is actief
als beeldhouwer en medailleur. Daarnaast heeft hij gedoceerd aan de Academie Minerva in Groningen. Hellegers
heeft voor zijn werk een aantal prijzen
gekregen, waaronder de Grand Prix van
de fidem.
In 2011 heeft Guus Hellegers Uitdaging gemaakt. Zelf zei hij er het volgende over: ‘Jaren geleden heb ik vanuit
fascinatie voor “cirkel” en “vierkant”
geprobeerd deze beide figuren / symbolen in een penning tot uitdrukking te
brengen. De gedachten waren daarbij
voor mij: cirkel staat voor het vrouwelijke, voor het gevoel, en vierkant staat
voor het mannelijke, voor het verstand.
Het lukte me toen echter niet er een

bevredigend resultaat van te maken. Na
mijn hersenbloeding in 2007 moest ik
alles in het atelier als een klein kind herontdekken. En zo kwam ik ook de nietafgemaakte penning van lang geleden
tegen. Er weer over nadenkend en eraan
werkend heb ik hem afgemaakt en is dit
het resultaat.’
Het resultaat is een ingetogen penning die zoekt naar de cirkel en de
rechthoek. Hieruit volgt ook de titel van
de penning. Op de zijde met het vierkant lopen de lijntjes naar buiten toe
met in het vierkant de tekst ‘How to
round the square’ in een cirkelvorm. Op
de zijde met de cirkel lopen de lijnen
naar het middelpunt toe en staat de
tekst ‘How to square the circle’ in een
rechthoek. De wolk aan weerszijden
duidt op de moeite waarmee dit proces
gepaard ging: de uitdaging. Het resultaat mag er zijn. Een prachtige, stevige
penning die hernieuwde kracht uitstraalt.
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Teylers collectie op het internet en een
schoolvoorbeeld van vleid
In de uitgebreide collectie van Teylers
Museum bevindt zich een klein aantal
penningen over het onderwijs. Bij elkaar
geven deze penningen niet alleen inzicht
in de geschiedenis van het onderwijs, zij
tonen ook hoeveel gegevens er in de verzameling van het museum nog op ontdekking liggen te wachten. Omdat de
hele collectie voortaan via het internet is
in te zien, is het bestuderen ervan eenvoudiger dan ooit geworden. In dit artikel worden vier negentiende-eeuwse penningen nader bestudeerd, waarbij ook de
bij de totstandkoming betrokken personen en de verzamelgeschiedenis aan de
orde komen.
In de loop van de negentiende eeuw
werd het onderwijs steeds beter gestructureerd. In de Schoolwet van 1806 werd
bijvoorbeeld bepaald dat er voortaan
klassikaal les moest worden gegeven en
onderwijzers eerst examen dienden af te
leggen voordat zij lesbevoegdheid kregen. Voortaan zouden schoolopzichters
scholen controleren op het naleven van
de nieuwe wet. Een van die opzichters
was de Groningse meester Theodorus
van Swinderen (1784-1851).
Van Swinderen was hoogleraar
Natuurlijke Historie te Groningen (18141851) en in 1801 richtte hij het nog altijd
bestaande Genootschap voor Natuurkun-

dige Wetenschappen op. Blijkens een zilveren penning was hij sinds 1807 ook
schoolopziener. De penning toont op de
voorzijde de buste van Van Swinderen
naar links, als Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Als dank voor een
kwart eeuw inzet ontving hij in 1832 deze
penning van de onderwijzers uit zijn district.1 De penning is vervaardigd bij ’s
Rijks Munt te Utrecht door Mozes de
Vries junior (1807-1883). Van deze penning bevindt zich ook een bronzen exemplaar in Teylers Museum. Beide exemplaren zijn in de tweede helft van de
negentiende eeuw verworven dankzij de
verzamellust van Adriaan Justus Enschedé
(1829-1896, lid van Teylers Tweede
Genootschap) en Theodorus Marinus
Roest (1837-1898, eerste conservator van
Teylers Numismatische Kabinet).2 Beide
heren stonden aan de basis van de ontsluiting van Teylers collectie munten en penningen, die sinds het overlijden van Pieter
Teyler van der Hulst in 1778 een verborgen bestaan had geleid.3 In 1888 werden
in het museum de nog steeds in gebruik
zijnde penningvitrines gebouwd, waarin
de hele collectie werd tentoongesteld.4
Daarnaast verscheen er een collectiecatalogus. De huidige ontwikkeling op het
internet is de eerste nieuwe belangrijke
publiekgerichte ontsluiting sindsdien.

JAN PELSDONK

M.E.C.F. de Vries jr.,
Mr. Th. van
Swinderen 25 jaar
schoolopzichter, 1832,
zilver
(TMNK 02833a)

DE BEELDENAAR 2013-1
27

Onbekende maker,
Prijspenning van de
bijzondere school te 's
Hertogenbosch, 1818,
zilver
(TMNK 02603)

Prijspenning Rochemont
Uit het begin van de negentiende
eeuw dateren twee gegraveerde penningen. De eerste toont een zilveren
prijspenning van directeur G.L. de
Rochemont van het Stadsinstituut van
Opvoeding en Onderwijs te ’s-Hertogenbosch, vereerd aan L.C. van de Ven
op 30 juli 1818.5 Om de penning is
een rand gesoldeerd en het stuk is
voorzien van een scharnierend draagoog. Waarschijnlijk is dit dezelfde
Rochemont die als dertigjarige op
19 april 1809 zijn onderwijzersexamen
aflegde en enige tijd huisonderwijzer
te Amsterdam was.6 Vanwege de tekst
‘instituteur’ (onderwijzer) bij De
Rochemont is het aannemelijk dat Van
de Ven een leerling van hem was. Deze
penning heeft Teylers Museum in
1890 verworven van notaris Leendert
Cornelis van de Ven (1839-1892) uit
Bergen op Zoom. Vier achtereenvolgende generaties Van de Ven hadden
dezelfde voornamen, meest waarschijnlijk behoorde de penning toe aan
de vader (1802-1850) maar het kan

ook de grootvader (1770-1849) van de
schenker zijn geweest. Zowel de vader
als grootvader leefden in ’s-Hertogenbosch, de eerste had een militaire
loopbaan, de tweede was notaris.
Helaas is het stuk niet gemerkt, de
vervaardiger is onbekend. De gravering is met een duidelijk meer bedreven hand aangebracht dan bij de penning die hierna volgt.
Oss
De tweede gegraveerde penning is
gedateerd op 17 februari 1817. Volgens
Snoeck is deze zilveren penning oorspronkelijk gedragen aan een rood-witblauw lint met een oranje strik.7 Het
stuk is voorzien van een draagoog en
was bedoeld voor vlijtige leerlingen van
de openbare school te Oss. Om de
gegraveerde penning is een brede rand
gesoldeerd. Op deze rand staan het
gehaltemerk zwaard en een – helaas –
onduidelijk merk (PZ? in een rechthoek). Dit laatste teken zal van een
vooralsnog onbekend gebleven Osse
graveur/zilversmid zijn.

Onbekende maker,
Prijspenning van de
openbare school te Oss,
1817, zilver
(TMNK 02588)
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De gebruikte spelling ‘vleid beloond’
komt op het eerste gezicht wat vreemd
over. Er was toen echter nog een lange
weg te gaan voordat er een spellingstandaard bereikt zou worden. Een belangrijke stap naar standaardisatie werd in
1851 genomen tijdens het Taal- en Letterkundig congres te Brussel, waar
besloten werd om een woordenboek
samen te stellen. Dit project zou uitgroeien tot het Woordenboek der
Nederlandse Taal, dat pas bijna anderhalve eeuw later (voorlopig) werd afgerond.
Voor de penning kwam deze ontwikkeling te laat. De geschiedenis vertelt
ons niet waarin de ontvanger ervan uitblonk, maar het zou toch wel wat sneu
zijn als het voor foutloos spellen was.
Misschien dat het juist deze afwijkende
spelling was die ervoor zorgde dat het
stuk niet langer welkom was in de familie van de gelukkige ontvanger. Op
25 april 1896 verhuisde het naar Teylers
Museum via de bevlogen verzamelaar
jonkheer Matthias Adriaan Snoeck
(1838-1911). Snoeck was een van de lidoprichters van het Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en
bevriend met de toenmalige conservator
Roest.8 Blijkens het collectiebestand liet
hij zo af en toe een penninkje bij het
museum achter. Het is onbekend of

deze penning uit Snoecks familie
afkomstig is, meer aannemelijk heeft hij
de penning op een gegeven moment
ergens kunnen verwerven.
Minerva
Ruim vijftig jaar na de eerste wet werd
op 13 augustus 1857 de Wet op het
Lager Onderwijs aangenomen. Hierin
werd de kerk gescheiden van het openbaar onderwijs. Ter herinnering aan
deze gebeurtenis is een zilveren penning
vervaardigd, eveneens van de hand van
Mozes de Vries.9 Op de penning houdt
een oude filosoof (als personificatie van
de nieuwe Wet) een stralende spiegel
omhoog, waarvoor de Onkunde (een
vrouw met papaverbollen op het hoofd)
en een vleermuis vluchten. Zijn vrije
hand houdt hij beschermend boven een
lezende jongen, die steunt op een zuil
met het wapenschild van het koninkrijk
en wordt bijgestaan door Minerva,
godin van de Wijsheid. Deze penning is
in 1878 voor het museum gekocht op de
veiling van de collectie van J.S. van Coevorden. Deze veiling vormde de achtergrond voor de tweede omvangrijke
numismatische aankoop van Teylers
Museum. De eerste grote aankoop vond
een jaar eerder plaats tijdens de veiling
van de collectie van Willem Jacob de
Voogt (1837-1875).

DE BEELDENAAR 2013-1
29

M.E.C.F. de Vries jr.,
Wet op het lager
onderwijs aangenomen, 1857, zilver
(TMNK 03094)

NOTEN
1. dirks 1889-1, 383 nr 458.
2. van gelder 1978, 22.
3. beliën 2006, 100.
4. van gelder1978, 22.
5. snoeck 1897, 206 nr 426b; dirks 1889-1, 90
nr 78b.
6. n.n. 1809, deel 9-5, 9.
7. snoeck 1897, 206 nr 427; dirks 1889-1, 99
nr 99.
8. van kerkwijk (1911) 189.
9. dirks 1889-2, 185-187 nr 790.
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Digitaal
De hier getoonde penningen zijn met alle andere munten en penningen uit de
museumcollectie ontsloten via de website van Teylers Museum:
www.teylersmuseum.eu -> collecties -> doorzoek de collectie. Doorlopend
wordt er in het museum gewerkt aan het beter digitaal doorzoekbaar maken van
de database. Op het moment van het schrijven van dit artikel wordt bovendien
de laatste hand gelegd aan een nieuwe set beeldmateriaal van hoge resolutie. In
de database is een schat aan nog onontgonnen informatie te vinden. De na bijna
200 jaar voor het eerst aan het daglicht komende zilvermerken op de derde penning zijn hier een voorbeeld van: wie was deze zilversmid? En is Theodorus van
Swinderen familie van de bekende medailleur Nicolaas van Swinderen (17051760)? In het collectiebestand zijn inmiddels ruim 5.200 unieke persoonsnamen
geteld. De combinatie tussen deze personen en de informatie op de penningen
is nog niet altijd uitgeplozen. Wie weet welke verbanden er nog ontdekt zullen
worden in Teylers collectie.
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Ars pecuniae magistra
De Kunst Reserve Bank in Amsterdam
Niet alleen economen en politici zoeken
naar oplossingen voor een stabieler
financieel systeem. Op talloze plaatsen
experimenteren gewone burgers met
alternatieve geldsystemen. Op de Zuidas
in Amsterdam is een aantal kunstenaars
nog een stap verder gegaan. Zij hebben
een experiment opgezet dat de onderliggende waarde van het monetaire systeem ter discussie stelt. Te midden van
de grote financiële instellingen hebben
de kunstenaars op een braakliggend terrein letterlijk een eigen bank gebouwd:
de coöperatieve Kunst Reserve Bank.
Elke werkdag slaan zij hier met een
industriële frictiepers munten, ontworpen door bekende Nederlandse kunstenaars. Elke munt, uitgegeven in een
beperkte oplage van slechts 100 stuks,
heeft zowel een nominale waarde, als
een intrinsieke kunstwaarde.

In een intrigerend spel met handel en
wisselkoersen onderzoeken de kunstenaars de waardevastheid van de valuta
die zij uitgeven. Het experiment probeert een serieus antwoord te formuleren op een wezenlijk probleem van het
huidige monetaire systeem, namelijk de
exponentiële groei van de geldvoorraad.
Sinds het afschaffen van de goudstandaard zit er immers geen natuurlijke
rem meer op het geldsysteem en is geld,
vaak verpakt in allerlei ondoorgrondelijke schuldproducten, in de afgelopen
decennia de relatie met de reële economie kwijtgeraakt. Veel economen zien
de onvoorstelbaar toegenomen liquiditeit als de diepere oorzaak van de kredietcrisis.
Zowel ter linker- als ter rechterzijde
van het politieke spectrum wordt
daarom regelmatig gepleit voor herin-
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Bezoek
Zaterdag 22 september 2012 heeft een aantal lezers van De Beeldenaar een
bezoek gebracht aan de Kunst Reserve Bank. Zij kregen er uitleg over het project
van Ron Peperkamp, een van de initiatiefnemers. Onder hun toeziende oog
sloeg Jennifer Hoes de eerste exemplaren van de derde emissie van de munt
ontworpen door Anne de Vries. Vervolgens discussieerden de aanwezigen uitgebreid over het economisch-monetaire systeem dat de Kunst Reserve Bank
hanteert. Een systeem dat volgens de meesten niet houdbaar is en vroeg of laat
uit elkaar zal spatten. Dat de bankensector volgens dezelfde principes en regels
werkt zette dan ook aan tot nadenken.

voering van de goudstandaard. De
gedachte is dat het geldsysteem hiermee
opnieuw verankerd kan worden in de
reële wereld. Weinig economen willen
daadwerkelijk de goudstandaard
opnieuw invoeren, maar langzaam
beginnen zij zich wel te realiseren dat
op de één of andere manier het monetaire systeem opnieuw moet worden
herijkt. De Kunst Reserve Bank onderzoekt of het mogelijk is een nieuw soort
reservemunt te creëren: een munt waarvan de waarde niet wordt bepaald door

Jennifer Hoes bij de
muntpers

de verwachting van oneindige economische
groei, maar door de waarde van kunst.
Het idee is dat deze munt als nieuw ijkpunt kan dienen: geen goudstandaard,
maar een kunststandaard.
Hoewel het experiment een speels
karakter heeft, zijn de economische uitgangspunten wel doordacht. Door een
aantal abstracte monetaire principes te
vertalen naar waarneembare zaken, willen de kunstenaars het publiek laten
nadenken over de fundamenten van het
hele financiële systeem. Op deze wijze
hopen zij een breder publiek te betrekken
bij de discussie over de noodzakelijke
hervormingen van het bank- en geldsysteem. Vandaar dat economen als Herman
Wijffels, Arnold Heertje en Rick van der
Ploeg het project ondersteunen.
Het aardige van het experiment is dat
het werkelijk plaatsvindt in de financiële
wereld en er ook echt geld mee gemoeid
is. Het is dus geen kunstproject in een
museum of galerie, maar een serieus
praktijkexperiment. Iedereen kan deelnemen want de munten zijn gewoon te
koop en de waarde gegarandeerd volgens de hedendaagse bancaire principes.
Via de website van de Kunst Reserve
Bank valt de actuele waarde van de
valuta te volgen. Hier is ook uitgebreider te lezen hoe de bank functioneert.
De Kunst Reserve Bank bevindt zich aan de
Gustav Mahlerlaan t/o ABN aan de Zuidas in
Amsterdam. Openingstijden zijn di.-v. 12-18 uur.
www.kunstreservebank.nl
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The Sound of Money
Een munt voor de Kunst Reserve Bank
In de maand augustus heeft de Kunst
Reserve Bank de door mij ontworpen
'munt' The Sound of Money uitgegeven.
De munt is geslagen in alpaca en heeft
een diameter van 50 mm. Evenals alle
andere munten van de Kunst Reserve
Bank is de munt slechts in beperkte
oplage geslagen (100 stuks) en was hij
uitsluitend in de maand augustus te
koop aan het loket van het kantoor van
de Kunst Reserve Bank aan de Gustav
Mahlerlaan in Amsterdam en via de
website.
Het ontwerp dat ik maakte is gebaseerd op het geluid van geld: ‘the sound
of money’. Hiermee speelde ik met het
idee om het geluid van geld zichtbaar te
maken. Behalve de klap van de frictiepers waarmee munten geslagen worden,
het rinkelen van wisselgeld in een
broekzak of het ritmisch schudden van
het bakje van de orgelman, maakt geld
zelf geen geluid. Geld is echter wel de
reden van veel geassocieerd geluid. De
klank van de gong bij de opening van de
beurs is de eerste associatie van the
sound of money die in mij op kwam.

Toen de beurshandel nog op de vloer
plaatsvond, waren schreeuwende beurshandelaren het teken dat er geld
gemaakt en verloren werd. Nu hoor je
de transacties 24/7 door de fiberglas
kabels rond de wereld suizen. Het belletje bij het openen van een kassa, het
gekletter van een uitbetalende fruitmachine, het juichen van de winnaar van
de loterij, het schudden van de Rode
Kruisbus, het ritselen van het papiergeld
dat geteld wordt door de handen van
een autoverkoper… Het is Abba in The
rich man’s world, het is de hoop en de
angst in de ogen van de gokker aan de
roulettetafel, als hij ‘Rien ne va plus’
hoort, het is de klik van het rouletteballetje wat tot stilstand komt in het rad,
de kreet van de winnaar en de zucht van
de verliezer, en het schuren van het
harkje op het vilt als de fiches de bank
binnen geschraapt worden. Het omlijnt
het accent van de aristocraat, het maakt
het dicht slaan van de Rolls Roycedeur
solide, het laat Las Vegas bloeien.
www.kunstreservebank.nl
www.ellybaltus.com
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Prijs van het Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek
Oproep voor jonge onderzoekers
Het Koninklijk Belgisch Genootschap
voor Numismatiek v.z.w., onder de
Hoge Bescherming van Z.M. de Koning
heeft een prijs ingesteld, die de naam
draagt Prijs van het Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek. De prijs is
voor het eerst uitgereikt in 1981 en
wordt in principe om de vier jaar toegekend. Voor de laatste maal was dit in
2009.
De prijs wordt toegekend aan de
auteur van een wetenschappelijke, oorspronkelijke en onuitgegeven verhandeling over een numismatisch onderwerp
in de breedste zin van het woord (munten, medailles, penningen, munttechnieken,...) of over zegelkunde. De verhandeling telt tenminste 75 getikte
bladzijden met 33 regels van 60 aanslagen en is gesteld in het Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Italiaans of Spaans.
De jury belast met de beoordeling
van de inzendingen, is samengesteld uit
de leden van de directie van het Belgische
Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, eventueel aangevuld met specialisten ter zake. Hun beslissing is onherroepelijk.
De deelnemers mogen de leeftijd van
35 jaar niet overschreden hebben op de
dag waarop de inzendingstermijn afgesloten wordt. De deelneming is aan

geen enkele voorwaarde van diploma,
titel of nationaliteit verbonden. De
leden van de jury en van de Raad van
Bestuur van het Genootschap zijn echter
van deelname uitgesloten.
De prijs bedraagt € 1.250 en wordt
uitgekeerd in speciën. Hij wordt uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering
die het Genootschap in maart houdt.
Het Koninklijk Belgisch Genootschap behoudt zich het recht voor om
aan de auteur voor te stellen de
bekroonde inzending te publiceren in
het Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde.
De jury is nochtans niet verplicht
deze uit te reiken indien zij van oordeel
is dat geen enkele ingezonden verhandeling een bekroning verdient.
De verhandelingen moeten, in tweevoud, aangetekend gestuurd worden
naar de zetel van het Genootschap, t.a.v.
de Ondervoorzitter van het Koninklijk
Belgisch Genootschap voor Numismatiek,
p/a Koninklijke Bibliotheek van België
(Penningkabinet), Keizerslaan 4, B-1000
Brussel, België. Zij moeten vóór 1 oktober
2013 aankomen. De teksten moeten
getikt zijn en volledig afgewerkt en verzorgd. Hetzelfde geldt voor de eventuele
afbeeldingen.
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Willem de Zwijger en familie door Jet
Schepp en Lucie Nijland
Penning in beeld
Hare Majesteit de Koningin heeft op
vrijdag 30 maart 2012 in de Abdij in
Middelburg een monument voor Willem
van Oranje als ‘Vader des Vaderlands en
Pater Familias’ onthuld. Het monument, een ontwerp van Jet Schepp
(1940) en Lucie Nijland (1944), bestaat
uit twee bronzen plaquettes die in de
loggia van het prinsenlogement van de
Abdij aan de muur zijn bevestigd. De
reliëfs zijn vervaardigd in opdracht van
en aangeboden door de Prins Willem de
Eerste-herinneringsstichting. Deze
stichting is in 1999 opgericht bij laatste

wilsbeschikking van dr. Edgar Nordlohne
en heeft als doelstelling het oprichten
en onderhouden van gedenktekens die
herinneren aan de Vader des Vaderlands.
Zo zijn de afgelopen jaren diverse beelden en plaquettes in opdracht van deze
stichting opgericht, waarvan het beeld van
Willem de Zwijger door Auke Hettema
(1917-2004) uit 2003 in de tuin bij het
Prinsenhof te Delft wellicht het bekendste
is. Verder is onder andere aan de gevel
van het Leidse Academiegebouw
(Rapenburgzijde) een plaquette te zien,
die in 2009 door Theo van de Vathorst

JIM VAN DER
MEER MOHR

Jet Schepp en Lucie
Nijland, Willem van
Oranje en Charlotte de
Bourbon, 2012, brons,
respectievelijk 100 x
70 cm en 93 x 103 cm
foto: Anda van Riet
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Jet Schepp, Willem de
Zwijger, 2012,
gepatineerd brons,
75x70 cm.

(1934) is gemaakt. Deze heet zeer toepasselijk: ‘Willem van Oranje als stichter
van de Leidse universiteit’.
Jet Schepp en Lucie Nijland hebben
elkaar leren kennen op de Rijksakademie
van Beeldende Kunsten in Amsterdam
en werken sindsdien geregeld samen.
Voor dit monument was het Jet Schepp
die Lucie Nijland vroeg met haar na te
denken over deze opdracht. Zij kozen
voor de invalshoek ‘Willem van Oranje
als Pater Familias’. Het resultaat bestaat
uit twee plaquettes: Jet Schepp maakte
de beeltenis van Willem van Oranje, statig
gezeten op een stoel, en Lucie Nijland
die van Charlotte de Bourbon met haar
zes kinderen. Het resultaat is verbluffend mooi. De twee plaquettes hangen
in de loggia dicht bij elkaar maar hebben toch elk hun eigen uitstraling. Willem van Oranje hangt boven de deur en
het gezin op de lange muur ernaast. Het
is passend om de band tussen Oranje en
Middelburg zo te herdenken, want tussen 1575 en 1583 verbleef Willem van
Oranje regelmatig in Zeeland. In 1577
is bovendien hun dochter Elisabeth in

Middelburg geboren. Samen met zijn
derde echtgenote Charlotte de Bourbon
en hun kinderen woonde hij in die jaren
in een pand aan de Lange Delft, dat hij
zelf had aangekocht. Na de Moord op
van Oranje in 1584 betrokken zijn
weduwe Louise de Coligny en Willems
kinderen enkele vertrekken in de Abdij,
die de stad al eerder aan de prins had
toegewezen en die nog steeds bekend
staan als het Prinsenlogement. Dit zijn
dezelfde zalen waar nu het Zeeuws
Museum in is gevestigd.
De penning die Jet Schepp ter gelegenheid van deze gebeurtenis ontwierp,
toont op de voorzijde de beeltenis van
Willem van Oranje in zijn zetel met op
het voetstukje zijn naam en als randschrift ‘Charlotte de Bourbon en haar
zes kinderen’. Op de keerzijde heeft Jet
Schepp Charlotte de Bourbon en haar
kinderen afgebeeld, naar het ontwerp
van Lucie Nijland. Op het voetstukje
staat: ‘Middelburg 2012’. De bronzen
penning is gegoten door bronsgieterij
Steylaert Rumpt te Waardenburg.
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Zoekpenning 15
De oproep in Zoekpenning 14 leverde
weer twee resultaten op. Helaas bleven
er ook weer twee onbenoemd. De
penning met Josquin des Prez dateert
van omstreeks 1970 en is ontworpen
door Jet Schepp naar aanleiding van
het optreden van het muziekgezelschap Syntagma Musicum dat zich
speciaal toelegt op het uitvoeren van
middeleeuwse muziek. De keerzijde
van de penning toont het gezelschap
zangers begeleid door musici met
vedels en kromhoorns. Aan de bovenzijde een fragment van orgelpijpen.
Op de voorzijde het portret van de
Zuid-Nederlandse componist Josquin
des Prez, een van de grootste componisten van zijn tijd (± 1440-1521). Het
was leuk dat de maakster van de penning ook zelf reageerde. Zij schreef:
‘Grappig om opnieuw een penning
van mij in de zoekrubriek tegen te
komen... Samen met de eerder
gezochte penning Kwartet staat hij
beschreven in het artikel van Hans de
Koning in De Beeldenaar 1982-4, waarbij opvalt hoezeer de kwaliteit van

foto’s en layout van het blad sindsdien
zijn verbeterd.’
Ook bij het benoemen van de zoekpenning met de paarden kwam de
informatie van de maker zelf. In dit
geval van Eric Claus. Hoewel hij niet
langer abonnee is van De Beeldenaar
leest hij het tijdschrift nog regelmatig
bij vrienden. Bij het doorbladeren van
het tijdschrift bij een kennis herkende
hij zijn eigen werk. Hij meldt dat de
penning ‘levenscirkel’ als onderwerp
had. Claus verbeeldde dat in een
opgaand paard, een stabiel paard en
een neerwaarts gaand paard. Hij kon
verder melden dat er van de penning
drie exemplaren zijn gegoten.
Nieuwe zoekvragen
De eerste zoekpenning in deze aflevering heeft een holle voorzijde en een
bolle keerzijde. Op de holle kant van
deze bronzen penning staat een voorover gebogen schelpenzoeker met als
randschrift de tekst: schelpen. De bolle
keerzijde toont de vormen van een slak
en de tekst: Zandvoort.
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De tweede zoekpenning toont op de
voorzijde een gestileerd vrouwtje en
mannetje en op de keerzijde de contouren van twee huisjes. Deze combinatie

van figuren biedt voldoende aanknopingspunten voor allerlei interpretaties,
maar liever nog verneem ik de naam van
de maker van de penning.

De derde penning is enkelzijdig en
draagt de leerzame tekst ‘als het niet kan
zoals het moet, moet het zoals het kan’.
Deze penning bevindt zich in de collectie
van Teylers Museum.

penning zonder afbeelding. Althans nog
niet. Een lezer van De Beeldenaar schreef
het volgende: ‘Mijn overgrootvader, A.F.
Franse, was van 1860 tot 1878 hoofdonderwijzer aan de openbare school in
Egmond Binnen. Hij moet een fantasierijk man zijn geweest, want hij schreef
in die tijd liedjes zoals Het hutje bij de zee
en toneelstukken. Met het toneelstuk De
ring van Gyges heeft hij een zilveren
medaille gewonnen in een prijsvraag
uitgeschreven door de Nederlandsche
Rederijkersbond. Ik zou graag willen
weten of die medaille nog bestaat of dat
er misschien een afbeelding van is
gemaakt.’ De vraag aan de lezers van dit
blad luidt ditmaal: heeft iemand deze of
een soortgelijke penning?
Reactie en nieuwe vragen stuurt u naar
redactie@debeeldenaar.nl.

Tot slot een heel ander type zoekpenning dan dat u hier gewend bent: een

Met dank aan Ria Baltus, Joan Bakker, Eric
Claus, Annelies Grimbergen, Hans de Koning,
Jan Pelsdonk en Jet Schepp.
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2-euromunten 2013
Muntmelange
Sinds de introductie van 2-euroherdenkingsmunten in 2004 zijn speciale
2-euromunten zeer populair. De eerste
uitgifte was een Griekse 2-euro ter ere
van de Olympische Spelen in Athene.
Hoewel het aanvankelijk nooit de
bedoeling was speciale herdenkingsmunten in circulatie te brengen, mocht
sinds het Griekse initiatief van 2004 elk
land eens per jaar één speciale 2-euro
slaan. Inmiddels zijn er ruim 130 verschillende 2-euroherdenkingsmunten in
omloop gebracht. Tot nu toe zijn in
Nederland vier 2-eurouitgiften verschenen. Drie daarvan hadden het gemeenschappelijke thema van alle eurolanden:
‘Verdrag van Rome’ (2007), ‘10 jaar
emu’ (2009) en ‘10 jaar euro’ (2012). In
2011 verscheen de enige eigen nationale uitgifte: ‘Erasmus’.
Nieuwe Europese wetgeving maakt het
mogelijk met ingang van 2013 per land
twee 2-euroherdenkingsmunten in

circulatie te brengen. Duitsland en
Frankrijk zijn de eerste landen die
gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid. Naast een eigen speciale
2-euro met als thema respectievelijk
Baden-Württemberg en Pierre de
Coubertin, komen beide landen met
een gemeenschappelijke uitgifte ter ere
van het Elysée-verdrag.
Daarnaast komt België volgend jaar met
twee 2-euroherdenkingsmunten. De thema’s zijn het Koninklijk Meteorologisch
Instituut en – onder voorbehoud – de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen. Beide
vieren in 2013 hun 100-jarig bestaan.
Andere landen die al te kennen hebben
gegeven in 2013 een speciale 2-euromunt
in circulatie te brengen, zijn Luxemburg
(Wisseling van de wacht), Malta (Grondwet), Nederland (200 jaar koninkrijk),
Portugal (Torre dos Clérigos), Slovenië
(Grotten van Postojna), Slowakije en
Spanje (Klooster van Escorial).

JANJAAP LUIJT

(1½ ware grootte)
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Tentoonstelling in Pulchri 2014
Oproep aan penningmakers en sponsoren
LINDA VERKAAIK /
ELLY BALTUS

In januari 2014 stelt kunstenaarsvereniging Pulchri in Den Haag een gedeelte
van haar studioruimte ter beschikking
voor een ‘try-out penningexpositie’. Uit
een dialoog tussen vpk-leden en het
bestuur van Pulchri ontstond het idee
om in samenwerking een expositie te
maken. De eerste presentatie, die
bedoeld is als kennismaking, vindt plaats
van 11 tot 30 januari 2014 en geeft gelegenheid om de leden van Pulchri te
laten zien wie wij, penningmakers, zijn
en wat een penning is. In deze presentatie willen we laten zien welke grenzen
de vpk opzoekt, zowel in technische als
conceptuele zin. We nodigen penningmakers uit heel Nederland uit hieraan
mee te doen. Het criterium daarbij is ‘de
moderne penning’.
Onze wens is deze expositie te omlijsten met lezingen en andere boeiende
presentaties, zodat niet alleen de leden
van Pulchri, maar ook andere bezoekers
enthousiast worden gemaakt voor dit
kleinood.
De tweede expositie zal plaats vinden
in hetzelfde gebouw. Werk, op het
gebied van penningkunst, van leden van
beide verenigingen wordt hierin
getoond. Wij huren tijdens de zomer
van 28 juni tot 17 juli 2014, twee zalen
op de benedenverdieping met uitzicht
op de Lange Voorhout, waar elk jaar een
internationale beeldenexpositie plaatsvindt, die duizenden toeristen trekt. Het
lijkt ons een uitstekende gelegenheid de
penningkunst onder de aandacht te
brengen bij een breder publiek. In deze
expositie zullen naast de penningen ook
andere werken te zien zijn. Dit werk
moet wel direct in relatie staan tot de
eigen penningen of aanleiding hebben
gegeven tot het maken van een penning.

Naast Nederlandse penningmakers streven we er naar een deel van de internationale fidem-kunstenaars aan te trekken om werk te tonen. Verder willen wij
de mogelijkheid open laten een aantal
kunstenaars uit andere disciplines uit te
nodigen, om te zien of wij de grenzen
van de penning hiermee kunnen oprekken. Ook deze expositie heeft tot doel
een inventieve manier te vinden om
naar penningen kijken. Daarom geldt
ook hier de vraag aan de deelnemende
kunstenaars na te denken over hoe de
penning in een ander daglicht kan worden gezet. Hoe kun je penningen op een
andere manier tentoonstellen?
Voor de tweede expositie betalen wij
huur. Buiten de vpk-leden willen wij ook
niet-vpk-leden uitnodigen deel te nemen.
De niet-vpk-leden zal daarom een nog
nader te bepalen financiële bijdrage worden gevraagd, die zal afhangen van het
aantal mensen dat meedoet. Wie van de
leden en niet-leden wil ondanks deze bijdrage deelnemen aan deze expo?
Sponsoring
Aangezien het huidige kille financiële
klimaat ook aan de kunstsector niet
voorbij gaat, vragen wij de lezers van De
Beeldenaar hulp bij het vinden van sponsoren. Wij denken daarbij aan lezers die
een ingang hebben in het subsidiecircuit
of moeite willen doen deze exposities bij
sponsoren onder de aandacht te brengen. Misschien zijn er zelfs lezers die
zelf een financiële bijdrage willen leveren, privé of vanuit een bedrijf. Wij bieden hen de mogelijkheid logo of naam
toe te voegen aan uitnodigingen of op
plekken in de expositie.
Reacties van penningmakers en sponsoren zijn
van harte welkom op l.verkaaik@planet.nl.
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Najaarsbijeenkomst van het Genootschap
en een jubilerende Kring Rotterdam
Vijftig jaar geleden, op 2 oktober 1962
hield de Numismatische Kring Rotterdam
haar eerste bijeenkomst. Om dit te vieren
nodigde de Kring het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde uit haar Najaarsbijeenkomst in
Rotterdam te houden. Zo gezegd, graag
gedaan, maar natuurlijk niet zo gedaan.
Dankzij voortreffelijke voorbereidingen konden 84 aanwezigen op 29 september aan een gedegen programma deelnemen in twee prachtige gebouwen. Het
Podium O-950 aan de Maasboulevard,
ontworpen door Rietveld en eigendom
van de vrijmetselaars, was de eerste plaats
van handeling. Hier werden de Huishoudelijke Vergadering en drie lezingen
gehouden. Verder waren er vitrines met
numismatische lekkernijen, ingericht door
de sprekers Groenendijk en De Ruijter en
betrekking hebbend op hun onderwerpen.
De tweede locatie lag op wandelafstand. De gerenoveerde A- en C-vleugels van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een gemeentelijk monument
van de architecten Elffers, Van der Heyden en Hoogeveen, was het natuurlijke
decor voor de vierde lezing over en voor
de bezichtiging van een tentoonstelling
van de penningcollectie van het Nederlands Economisch Penning Kabinet
(nepk). Nico Arkesteijn, voorzitter van
de Kring Rotterdam verwelkomde de
gasten met een schets van de geschiedenis van de Kring. Hij diste smakelijke
anekdotes op over de oprichters Voûte
en Ten Cate, de kringdichter De Jong,
de eerste kringpublicatie uit 1977 van
De Wit en Van Beek, de feestbundel en
jubileumpenning door Jos Reniers bij
het veertigjarig jubileum, het Rotterdamse vroedschapspenningboekje en de
website (www.nkrotterdam.nl).

Herman Gerritsen, voorzitter van het
genootschap, dankte voor de gastvrijheid,
opende de Huishoudelijke Vergadering
en herdacht de overleden leden. Toon
Opdam, penningmeester van het genootschap, viel de eer te beurt de Numismatische Kring Rotterdam door middel van
een laudatio en een oorkonde te feliciteren met zijn jubileum. Het erelid Jan
Lingen werd speciaal in het zonnetje
gezet voor zijn vele verdiensten voor de
numismatiek. De voorzitter verleende
hem namens het genootschap de Penning
van Verdienste in zilver.
Bij de ingekomen stukken sprongen er
twee uit: de verlenging door het Koninklijk Huis van het predikaat Koninklijk
voor de komende vijfentwintig jaar en de
verlening van de zogenaamde culturele
anbi-status aan de Stichting Nederlandse
Penningkabinetten (snp). Mocht u fiscaal
attractief een schenking in geld of in
natura aan de snp willen doen, neem dan
contact op met het bestuur voor de aantrekkelijke modaliteiten (of kijk op
www.munt-penningkunde.nl).
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CHRIS
TEULINGS

Jan Lingen (rechts)
ontvangt de Penning
van Verdienste in
zilver

De notulen van de voorgaande Voorjaarsbijeenkomst, de laatste van de hand van de
toen scheidende secretaris Jan Pelsdonk
werden – met een kleine opmerking over
een onduidelijkheid en een typefout – aangenomen. De voorzitter introduceerde
vervolgens een nieuwe rite, die hopelijk
een traditie zal worden tijdens de najaarsvergadering: uit erkenning voor loyaliteit
zullen bijzondere lidmaatschapsjubilea
van de leden in de vergadering gememoreerd worden. Met naam en toenaam
werden 41 leden genoemd die vijf of
meer lustra toegewijd lid zijn. Speciaal zij
vermeld dat het muzeeum Vlissingen dit
jaar 85 jaar lid is, prof dr. P. Berghaus
60 jaar lid, het Geldmuseum en zijn voorgangers 50 jaar en de leden J.C.M. Pieterse,
L.E. van Amerongen en L. Blumenthal
45 jaar lid.
Heleen Buijs, directeur van het Geldmuseum, werd het woord gegeven om de
huidige status van de financiering en de
door de overheid gewenste museumstrategie toe te lichten. In een eloquent en
geëngageerd pleidooi vertelde ze de aanwezigen hoe het Geldmuseum in de huidige hachelijke situatie terecht gekomen
is en waar we gegeven het recente advies
van de Raad voor Cultuur staan. De vragen uit het publiek toonden een grote
betrokkenheid en kregen van Buijs een
helder antwoord. Het werk achter de
schermen om de instelling te behouden
gaat onverdroten door. In de komende
weken zal er meer duidelijkheid ontstaan.
In de rondvraag werd geïnformeerd naar
de digitalisering van (oude) De Beeldenaars. Theo Nissen, verantwoordelijk
voor dit project, beantwoordde de vraag
met ‘Goede voortgang, we zijn bezig met
de auteursrechten’.
De hierop volgende serie lezingen
werd geopend door Albert Mensema,
oud-archivaris van de provincie Overijssel
en deskundige op het gebied van
maçonnieke penningen. De vrijmetselarij,
opgericht in London in 1717, is een
kind van de Verlichting. Hun loges
koesterden toen en nu nog steeds een

rijke penningtraditie. Mensema legde
op een zeer aansprekende manier de
symbolen uit die voorkomen op hun
penningen. Voor de geïnteresseerde, die
de lezing gemist heeft, is er nog een
prima herkansing via het standaardwerk
van W. Kreeft Nederlandse maçonnieke
penningen, 1952 of door een bezoek aan
het Cultureel Maçonniek Centrum
‘Prins Frederik’ in Den Haag, waar op
afspraak een mooie collectie penningen
bezichtigd kan worden.
Henk de Ruijter verzorgde de tweede
lezing, een zorgvuldig voorbereide presentatie over penningen met betrekking
tot de Rotterdamse haven en scheepvaart. Toen ik hem vroeg welke boodschap hij met zijn lezing wilde overbrengen, vertelde hij dat hij vooral heeft
willen benadrukken dat penningen een
verhaal vertellen. Als geboren en getogen
Rotterdammer gaat zijn interesse uit
naar penningen die op zijn geboortestad
betrekking hebben. Verwerving van
nieuwe aanwinsten gaan bij hem meestal
gepaard met een zoektocht naar interessante achtergrondinformatie. Niet zelden wint zo’n penning dan aan glans en
komt meer tot leven. Als lid van de
Numismatische Kring Rotterdam werd
hem gevraagd tijdens de viering van het
Gouden Kringjubileum een lezing te
verzorgen met een Rotterdams onderwerp. Bij voorkeur over de Rotterdamse
haven en scheepvaart. Omdat hij zelf
veertig jaar werkzaam is geweest bij een
Rotterdams scheepvaartbedrijf was dit
onderwerp voor hem bekend terrein.
Dat De Ruijter ook nog in hart en nieren
een lid van de Kring Rotterdam is
bewees hij door bij zijn beelden ook nog
Café Loos te betrekken, het ‘nakaartcentrum’ na bijeenkomsten in de beginjaren van de jubilerende Kring. De
bezoekers kregen als herinnering aan de
jubileumviering van de Kring een dvd
uitgereikt met een meer uitgebreide
versie van zijn presentatie.
Na aperitief en lunch had Freek
Groenendijk de ondankbare taak om

DE BEELDENAAR 2013-1
42

ons in het daluur van de dag te boeien
met een fraai geïllustreerd betoog over
zijn favoriete onderwerp Venuspenningen. Dat zijn rekenpenningen met een
schaars geklede vrouw, geslagen (de
penning, niet de vrouw) in een tijdsbestek van circa 100 jaar (1488 tot
1584). Op de vraag aan Groenendijk wat
hij graag zou zien dat bij de toehoorders
beklijft, zei hij het volgende: Ik onderscheid drie categorieën: de 59 rekenpenningen geslagen in Antwerpen tussen
circa 1488 en 1512, de imitaties vermoedelijk in de Zuidelijke Nederlanden of
Noord-Frankrijk geslagen in de eerste
helft van de zestiende eeuw en de
Neurenbergse, gesigneerde Venuspenningen. Wat de eerste categorie betreft
is duidelijk dat lang niet alle in Dugniolle
beschreven exemplaren ook in werkelijkheid bestaan. In een nog te publiceren
manuscript over Venusrekenpenningen
verwacht Groenendijk dat verder te
onderbouwen – daarin ook een catalogus
van circa 160 Venusrekenpenningen.
Groenendijk kreeg verwonderde reacties op zijn vakkundige demonstratie
van een hedendaagse chantepleur, de
bloemengieter zoals die op Venuspenningen is afgebeeld.
Na de thee verplaatste het gezelschap
zich naar de collegezalenvleugel van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Genootschapsvoorzitter Herman Gerritsen die
tevens de nepk collectie onder zijn
hoede heeft, gaf eerst een korte inleiding over de aard en geschiedenis van
het Nederlands Economisch Penningkabinet. Vervolgens verzorgde hij een presentatie over de recent gereed gekomen
interactieve penningpresentatie via een
zgn. touchscreen vitrine. Hij ging daarbij in op de technische en inhoudelijke
keuzes die gemaakt zijn en beschouwde
de vitrine daarbij zowel vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar als dat van de
bezoekers.
Daarna kregen de aanwezigen de
gelegenheid zelf de vitrines met de ten-

toonstelling Hoogtepunten uit de NEPKcollectie te bekijken. Bekijken betekent in
dit geval dat de bezoeker via schermaanraking penningen met beschrijving in
het centrale deel van het scherm laat
afbeelden, ze daarbij digitaal vergroot
en ze bijvoorbeeld digitaal kan
omdraaien. Op eenvoudige wijze kan
daarbij – ook weer via schermaanraking –
biografische informatie over de medailleur getoond worden en kunnen andere
penningen van de betreffende medailleur vergroot worden getoond. De huidige presentatie, die naar keuze Nederlands- of Engelstalig is en inmiddels
afbeeldingen en informatie van ruim
450 penningen bevat, bleek voor velen
een bijzondere verrassing te zijn. Rond
kwart over vijf was ook dit laatste formele programmaonderdeel afgelopen.
Onnodig te melden dat net als vroeger
in Café Loos ook nu weer het naprogramma, dit keer in restaurant In Den Rust
Wat, informatief en genoeglijk was.
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Nieuws
Peter Berghaus (1919-2012)
Vrijdag 16 november 2012 is op bijna
93-jarige leeftijd prof. dr. Peter Berghaus overleden in een verpleeghuis in
Münster. Berghaus verwierf in de
numismatiek bekendheid als grondlegger
van de zogenaamde Hamburgse school.
Hij was auteur van talrijke artikelen
over middeleeuwse numismatiek, met de
nadruk op de Vikingtijd en Westfalen.
Vanaf 1961 was hij honorair hoogleraar
Numismatiek aan de Westfälische
Wilhelms-Universität Münster en van
1977 tot 1984 directeur van het Westfälisches Landesmuseum. Van 1973 tot
1986 had Berghaus zitting in de International Numismatic Committee. Voor zijn
onderzoek werd hij onder andere
onderscheiden met de erepenning van
de Royal Numismatic Society (1979), de

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genootschap
voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
vereniging voor penningkunst
Secretariaat (informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen en opzeggingen):
Ewoud de Jong
Park Hoornwijck 35
2289 CZ Rijswijk
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
P.H. Bloemer
Kruithuisstraat 110
1018 WW Amsterdam
tel. (020) 6730180
bloemer@xs4all.nl

Archer M. Huntington Medal (1984) en
de Eligiuspreis (2004). Berghaus had
veel kontakten met de Nederlandse
numismatiek en was een graag geziene
spreker. Hij was sinds 1952 lid van het
KNGMP en werd in 1967 tot erelid
benoemd. In de jaren zeventig was hij
met Jan Koning de stuwende kracht
achter gezamenlijke bijeenkomsten van
het genootschap met de Verrein der
Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete. In 1992 ontving hij de erepenning van het genootschap in zilver.
In Numismatic News Journal 2013-1 verschijnt een uitgebreid in memoriam.
TENTOONSTELLINGEN
Snel Geld, over geld en misdaad
Geld en misdaad zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden; veel misdaden worden
gepleegd vanuit hebzucht en de wens
om snel en gemakkelijk veel geld te
bezitten. In de gezinstentoonstelling
Snel geld wordt aan de hand van tien
thema’s uit de doeken gedaan hoe geldcriminelen door de eeuwen heen te
werk zijn gegaan. Diefstal, vervalsing,
fraude en oplichting zijn maar een paar
voorbeelden van manieren om op een
misdadige manier aan geld te komen.
Iedereen die met geld te maken heeft,
heeft ook te maken met de gevolgen van
misdadig geldgedrag. Zo moeten we
goed opletten hoe we met onze pin- en
inlogcodes omgaan of waar we ons geld
bewaren. Maar ook banken en de overheid kunnen doelwit zijn van dieven,
hackers of vervalsers. Bovendien een
uiterst actueel onderwerp; de kranten
staan er bol van. Het Geldmuseum
beheert ook veel valse munten en bankbiljetten. Zelfs de inventarissen van twee
valsemunterwerkplaatsen worden in het
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museum bewaard. Deze zaken zijn voor
het eerst in onderlinge samenhang te
zien.
Di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum,
Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl

‘Hollands Glorie’
Een selectie van de penningen uit het
bezit van het Koninklijk Huisarchief
toont een glimp uit het leven van de
Oranjevorsten vanaf Koning Willem I.
Belangrijke gebeurtenissen, zoals
geboorten, huwelijken, begrafenissen,
oorlogen, jubilea en binnen- en buitenlandse bezoeken zijn in goud, zilver en
brons vereeuwigd.
Tot en met 22 september 2013, di.-vr. 10-17 uur,
za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90,
Utrecht.
www.geldmuseum.nl

La médaille en France aux XIXe et
XXe sciècles, l'art au creux de la main
In het Petit Palais in Parijs vindt een
tentoonstelling plaats, die uitnodigt de
kunst van de Franse penningkunst te
herontdekken. Tussen 1870 en 1914
kende de productie van penningen in
Frankrijk een ongekende groei met
namen van kunstenaars zoals Oscar
Roty, Auguste Charpentier en JulesClement Chaplain. In die tijd interesseerden ook beroemde schilders, waaronder Jean-Baptiste Carpeaux en
Auguste Renoir zich in deze kunstvorm.
De tentoonstelling is onderdeel van een
cyclus exposities georganiseerd in samenwerking met de Bibliothèque nationale
de France, de Monnaie de Paris, de
Musees des Beaux-Arts de Lyon, Lille,
Marseille en Musee d’Orsay.
Tot en met 30 juni 2013, di.-zo. 10-18 uur. Petit
Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

BIJEENKOMSTEN
Atelierbezoek
De twee eerste atelierbezoeken van
2013 zijn wederom gepland voor de laatste zaterdag van de maand. Deze bezoeken staan open voor álle lezers van De
Beeldenaar. Op vrijdag 25 januari zijn we
’s middags welkom bij de penningcollectie
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op 23 februari gaan we het vak
van graveur belichten bij Lei Lennaerts
in het atelier van Eelco Veenman in
’s-Hertogenbosch.
Aanmelden per e-mail: maja@agandau.nl. Vermeld
uw naam en adres. Met de bevestiging van uw
aanmelding ontvangt u tevens gegevens over de
exacte tijd van de bijeenkomst.

Numismatica Antverpia
Numismatica Antverpia, een afdeling van
het Koninklijke Vereniging Europees
Genootschap voor Munt- en Penningkunde organiseert zondag 10 maart 2013
zijn 29ste internationale beurs voor munten, bankbiljetten, medailles en eretekens.
Zondag 10 maart, 9-16 uur. Sporthal Extra
Time, Louisalei 24, Hoboken, België.
www.extratime.be

World Money Fair
Van 1 tot 3 februari 2013 komen
300 exposanten uit bijna 50 landen in
Berlijn bijeen voor de 42nd World
Money Fair. Al jaren is dit een van de
belangrijkste beurzen voor muntenverzamelaars, munthandelaars, producenten
van munten en de toeleveringsindustrie.
Daags voor de beurs organiseert veilinghuis Künker een muntenveiling en
komen honderden technici bijeen op
het Technical Forum om met elkaar de
laatste ontwikkelingen te bespreken.
www.worldmoneyfair.ch
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Auctions 223 – 225
on 31 January 2013 in Berlin

Coin and Gold Trading
Auction House for Coins and Medals

Highlights of our Berlin
Auctions 223 – 225:
• Rarities of the Collection
Friedrich Popken
• The Coins of the Dukes of
Pomerania – The Collection
Prof. Helmut Hahn
• Russian Coins and Medals
Interested in receiving our
Catalogues? Simply contact us!
Call: +49 541 96 20 20
Fax: +49 541 96 20 222
E-Mail: service@kuenker.de
Web: www.kuenker.com

City of Magdeburg
10 Ducats (1599). Extremely rare. Extremely fine.

Meet us at the

Duchy of Pommern-Wolgast
Philipp Julius, 1592 – 1625. »Doppelter Reichstaler« 1609, Franzburg. Unique
Specimen. Extremely fine.

February 1 – 3, 2013
www.worldmoneyfair.ch

Booth C6

Russian Empire
Nikolaus II., 1894 – 1917. 5 Roubles
(½ Imperial) 1895, St. Petersburg.
Extremely rare. Proof.

The Netherlands
Batenberg. Wilhelm von Bronckhorst,
1556 – 1573. Cruzado. Extremely rare.
Almost extremely fine.

Holy Roman Empire
Archduke Leopold V., 1619 – 1632. »Doppelte Reichstalerklippe«, Hall. Extremely
rare. Extremely fine.

Profit from our Experience –
Consign your Coins and Medals!
More than 10,000 clients worldwide place their trust in us.
Our company’s first auction was
held in 1985, and we can look
back on a positive track record
of over 220 auctions since that
time. Four times a year, the
Künker auction gallery becomes
a major rendezvous for friends of
numismatics. This is where several thousand bidders regularly
participate in our auctions.
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
Gutenbergstrasse 23 · 49076 Osnabrück
Germany · www.kuenker.com
Osnabrück · Berlin · Munich · Hamburg
Zurich · Znojmo · Moscow
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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 & taxateur
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Voor inkoop - verkoop - veilingen

taxaties - opdrachten - adviezen

KAREL DE GEUS MUNTVEILINGEN B.V.
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Inspiratie

JANJAAP LUIJT

Soms gaat het leven van een hoofdredacteur niet over rozen. Moet je tussen
allerlei andere bezigheden door het tijdschrift drukklaar maken en ook nog
even een anekdote uit de mouw schudden voor het voorwoord. Meestal gaat
dat wel goed, ik maak immers voldoende mee waar ik de lezers mee kan
vermaken. Om de ideeën en gedachten
niet te vergeten, maak ik daar in een
tekstbestand een korte aantekening van.
Voorbeelden uit het verleden zijn:
inbraak - uitsluitend meuk of gaspenningen - Winterswijk - verhuizen. Op
die manier hoop ik altijd over voldoende
ideeën te beschikken voor mijn voorwoord. Tegen de tijd dat de drukker de
kopij verwacht, open ik het bestand, kies
een leuke gebeurtenis uit en schrijf er
een spitsvondig verhaaltje over. Dat gaat
altijd goed en is nooit een probleem.
Dus bij het drukklaar maken van dit

nummer van De Beeldenaar volgde ik de
gebruikelijke procedure. Vol verwachting zette ik mijn computer aan en navigeerde naar de directory met kopij om
mijn geheugen weer op te frissen. Het
klamme zweet brak mij uit, toen na het
openen van ‘ideeen voorwoord.doc’ het
beeldscherm angstvallig leeg bleef.
Weliswaar verschenen braaf alle hulpbalken van mijn tekstverwerkingsprogramma, maar hoe lang ik ook wachtte,
het middenveld bleef wit. Er waren
gewoonweg geen ideeën meer. Ik begon
te peinzen en prakkiseren. Trok laden
en bakjes met muntjes, penningen en
numisraria open in de hoop een ingeving te krijgen. Maar inspiratie is ver te
zoeken als je haar nodig hebt. Mijn
gedachten bleven leeg en zo ook het
scherm. Terwijl ik naar het lege vlak
bleef staren, kwam mijn vrouw binnen
en zei: ‘een cent voor je gedachten...’

Bij de voorplaat
Oost-Friesland, Graafschap. Ulrich II 16281648. 1½ Schautaler z.j. (± 1630), geslagen
te Esens.
Vz. ruiter naar rechts met hoog geheven
zwaard. Op de achtergrond gezicht op de haven
en stad Emden; deo confid[ens] non timebo
q[uid] faciat mihi homa [in God vertrouw ik,
ik vrees niet wat de mensheid mij aan kan doen].
Kz. zittende vrouw met vredestak en mercuriusstaf; da pacem domine in diebus nostris
[Heer geef (ons) vrede in onze dagen]. Zilver,
54.5 mm., 43,21 gram. Davenport (Large Size
Silver Coins) 366 (onder Enno III).
Deze uiterst zeldzame herdenkingsmunt, met een duidelijke link naar de Nederlanden,
maakt deel uit van de voorjaarsveiling van Karel de Geus Muntveilingen B.V., 22 april
2013.
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Falende blijvertjes
Penningen van Jeroen Henneman en Elly Baltus
Uit de natuurkunde kennen we de wet
van behoud van energie, maar volgens
de sociale wetenschappen is het verstandig om rekening te houden met de wet
van behoud van ellende. Twee penningen illustreren die sociale wet op een
bijzonder fraaie wijze.
De eerste is Perpetuum mobile. Deze
penning werd in 2005 ontworpen door
Jeroen Henneman, en uitgevoerd in
roestvrij staal. Indertijd beschreef Lijsbeth F. Teding van Berkhout dit kunstwerk in De Beeldenaar 2005-7. Zij wijst
er op, dat een perpetuum mobile – het
oneindig beweeglijke – in overdrachtelijke zin staat voor het onoplosbare, of
het onmogelijke. Jeroen Henneman
zette zes keer een vogel op zijn penning,
en zes keer een worm. Dezelfde vogel
lijkt rond te vliegen en telkens een
worm te vangen, maar ook gauw weer
kwijt te raken. Winst slaat om in verlies.
Dit geldt trouwens net zo goed voor de
prooi, want de worm die uit een snavel
ontsnapt, wordt even later weer opgepikt. Vogel en worm zijn beide onderworpen aan de wet van behoud van
ellende.
Die wet geldt eveneens voor de bezitter van Perpetuum mobile, want als ik de
keerzijde wil bekijken, vallen alle vogels
en wormen als losse stukjes op de grond
of op tafel. Het is een heel gedoe om ze
weer op hun juiste plaats te krijgen,
vooral omdat bij elke vogel ook nog
eens een vleugel loszit. De eigenaar van
Perpetuum mobile wordt door Jeroen
Henneman in de rol van een kleuter
gedwongen, die heel precies een legpuzzel
moet oplossen. Deze penning zorgt bij
bestudering voor een ‘eeuwige’ beweging (perpetuum mobile), want altijd
maar weer valt het kunstwerk uit elkaar

en telkens opnieuw moet ik de stukjes
weer op hun juiste plaats zien te krijgen. Dit gepeuter is trouwens ook
nodig om goed zicht op alle onderdelen te krijgen, want wie de vogels stil in
hun uitsparingen in het penningvlak
laat liggen, zal nooit ontdekken dat zij
op hun beurt een volwaardige keerzijde bezitten.

KAREL SOUDIJN

Zagen en timmeren
De wet van behoud van ellende is als
volgt te beschrijven: sociale problemen
kennen zelden een afdoende oplossing.
Wie een oplossing gevonden denkt te
hebben voor een bepaald probleem,
merkt bijna altijd weer dat hier nadelen
aan zijn verbonden. Vooral ingrijpende
handelingen, hoe fraai ook bedacht,
leveren meteen weer nieuwe problemen
op die om een oplossing vragen.
Opnieuw zijn dan ingrijpende handelingen nodig.
Dit proces is onlangs tot uitdrukking
gebracht in een bronzen gietpenning:
Zagen en timmeren, in 2012 ontworpen
door Elly Baltus. Haar kunstwerk heeft
een ongebruikelijke vorm. De kern van

(verkleind)
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deze penning bestaat uit een vlak van
44 mm in doorsnee, met een dikte van
5 mm. Aan beide zijden is een mannetje
geplaatst. Elk figuurtje rijst een centimeter boven het vlak uit. Aan de ene
kant (de voorzijde?) snijdt het mannetje
met een zaag de penning doormidden.
Hij is al tot halverwege gevorderd. Nog
even, en dan breekt dit exemplaar in
stukken. Het mannetje aan de andere
kant (de keerzijde?) is echter al bezig
om de schade te herstellen. Dwars over
de zaagsnede timmert hij stroken die
straks de helften bij elkaar moeten houden. Hij voert deze herstelwerkzaamheden echter slordig uit. Daarom kunnen
we voorzijde en keerzijde ook verwisselen: terwijl het ene figuurtje een zaagsnede op een slonzige manier dichtspijkert, gaat het andere figuurtje aan de
slag om de penning weer open te breken. Slecht uitgevoerde restauraties
kunnen maar beter gauw weer ongedaan
worden gemaakt. Eigenlijk doet de
volgorde er weinig toe: de mannen aan
beide kanten van de penning verbeteren
elkaar voortdurend. Nooit komt hun
werk daarom af.
Gaat het hier om twee verschillende
mannen, of heeft Elly Baltus slechts één
persoon op diverse momenten in diens
leven afgebeeld? Het doet er niet toe.
Wie ergens aan begint, merkt vaak dat
handelingen onbedoelde effecten met
zich meebrengen, die snel om correctie
vragen. Zelfs fietsers weten dit uit ervaring: sturen komt vooral neer op bijsturen. De kortste weg tussen twee punten

is een slingerpad. Alleen in de euclidische
meetkunde liggen verhoudingen zuiver;
het gewone leven lijkt daar niet op.
Elly Baltus werkt aan een reeks penningen die zij ‘Mannen aan het werk’
noemt. Ze laat zich daarbij inspireren
door filmopnames die ze in de loop der
tijden maakte. Zagen en timmeren maakt
deel uit van die serie. Ik vind dit een
heel geestige penning door de ernst
waarmee de afgebeelde mannen elkaars
werk ongedaan maken. Bovendien herinnert dit exemplaar me aan een boek dat ik
jaren geleden las: Surviving failures – een
bundel met congresbijdragen, in 1979 in
Stockholm verschenen onder redactie
van een zekere Bo Persson. De titel van
dit boek verwijst naar een bepaalde
vorm van de wet van behoud van
ellende: vooral kostbare projecten zijn
niet te stuiten zodra ze eenmaal in gang
zijn gezet. Er moet altijd meer geld bij,
omdat er al zoveel geld in is gestopt. In
Surviving failures staat het voorbeeld van
een scheepswerf die onverkoopbare
boten bouwde. Voltooide schepen werden
op die werf onmiddellijk weer gesloopt;
het vrijkomende materiaal was vervolgens
bruikbaar bij de bouw van nieuwe schepen – die uiteraard na voltooiing meteen
werden gesloopt. Financiers van deze
werf durfden het proces van bouwen en
afbreken niet te stoppen, want daarmee
zouden eerdere investeringen voorgoed
verdampen. Bovendien: door de werf
draaiende te houden, hoefde men geen
personeel te ontslaan. Dat voorkwam
conflicten met de vakbond.
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De penning Zagen en timmeren is
gemakkelijk in verband te brengen met
grote bouwprojecten die een veelvoud
van de oorspronkelijke begroting kosten, omdat telkens weer onvoorziene
ontwikkelingen moeten worden gecompenseerd. De figuurtjes op deze penning
zijn op hun beurt ‘surviving failures’,
falende blijvertjes, wier werk niemand
echt durft af te breken. Ook voor mij
geldt: ik kijk er naar, maar kan er niet
tussen komen.
Karel Soudijn is psycholoog en verzamelaar.
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Portret door Eddy Gheress
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Eddy Gheress is een man van weinig
woorden. Met het maken van sculpturen
kan hij beter overweg. Eigenlijk hebben
zijn werken niet veel uitleg nodig: ze
spreken voor zich. De figuratieve beeldtaal is helder en krachtig. Zelfs de allerkleinste beeldjes – minuscuul van formaat – zijn monumentaal van karakter
en bezitten een grote uitdrukkingskracht. De laatste jaren werkt hij vooral
in steen. Groot of klein, het maakt niet
uit. Onder zijn handen veranderen
stenen tot voluptueuze naakte vrouwenfiguren en vrouwengezichten, de laatste
noemt Gheress ook wel ‘maskers’. De
zachte, vrouwelijke ronde vormen
komen rechtstreeks voort uit zijn handen. Zelden heeft hij hiervoor een
model nodig. In combinatie met de
harde hoekige stenen ontstaat zo een
harmonieuze eenheid.

De verstilde beeldhouwkunst van Eddy
Gheress roept soms herinneringen op
aan vruchtbaarheidsgodinnen uit de
prehistorie, dan weer aan de Egeïsche
kunst of de primitieve kunst. Maar
bovenal is aan de beelden een grote
liefde voor het ambacht af te lezen.
Beeldhouwkunst is voor hem geen zaak
van het hoofd, maar een zaak van de
handen en het hart.
De van geboorte Canadese kunstenaar Eddy heeft zijn opleiding genoten
aan de Alberta College of Art in Calgary
(Alberta, Canada) en de Amsterdamse
Rijksacademie van Beeldende Kunsten.
Daarnaast heeft hij studiereizen
gemaakt naar Mexico en Italië. Gheress
heeft diverse prijzen ontvangen, waaronder de Charlotte van Pallandt Prijs.
http://gheress.home.xs4all.nl
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Over brijmannen, vrymannen en
birmannen
Het muntwezen van het oude hertogdom Brabant kent een aantal charmante
munttypen. Een daarvan is de zogenaamde brijman, geslagen te Maastricht
in het Vroenhof door de hertogen
Johanna en Wenceslas (1355-1383).1 De
conservatie van de overgeleverde exemplaren is meestal abominabel door een
combinatie van slordige afwerking, slijtage en/of corrosie. Een exemplaar dat
de tand des tijds goed heeft doorstaan is
daardoor extra populair. De afbeelding
op de voorzijde van de munt toont de
hertog in bewapend gala met in de rechterhand een zwaard en in de linkerhand
het wapenschild met de leeuwen van
Brabant, Limburg en Luxemburg. Van
de afgebeelde variant is het veld
omkranst met bloemen en het geheel
gehouden in een achtpas. De keerzijde
toont een gebloemd kruis met een
bloem in het centrum. De omschriften
luiden op de voorzijde:
?wencelavs:z:iohana dei:gra:brab:dvces
en op de keerzijde:
?moneta✽nova✽grossi✽traiectensis
Er is een ordonnantie bekend waarin
Jan van Weert en Hendrik Mees als
muntmeesters werden aangesteld op het
atelier van het Vroenhof tot het slaan
van dubbele lammen en ‘brymannen’, de
laatste met de koers van vier Vilvoordse

groten op het gewicht van 3,31 gram.2
De naam bryman zou afgeleid zijn van
breijdman of bruidegom, de hertoggemaal. Lange tijd was er discours over
de periode waarin de emissie zou hebben plaatsgevonden. Piot dacht aanvankelijk aan 1381, volgens De Witte moest
die vroeger, rond 1372 liggen, Bamps las
in de archieven 1376, maar Ghyssens
plaatste hem uiteindelijk in 1377.3
Het toeval maakt de numismatiek
soms verrassender dan welke systematische
aanpak dan ook. Door omstandigheden
genoodzaakt wat tijd te overbruggen
liep ik een Roermonds antiquariaat binnen om de boekenplanken langs te
lopen naar je-weet-maar-nooit. Mijn
oog viel op een publicatie over de
Raadsverdragen van Maastricht van het
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
die ik opensloeg op een bladzijde met de
volgende passage:4 ‘Moente van den
Vroenhof. Anno praedicto [lxxvi] feria
quinta ante Letare Jherusalem wart uytghedraghen ende geruepen ter vynsteren uyt van den roede gemeynlic, dat en
ighelic binnen der stat van Triecht
soelde nemen die vryman die mijn here
van Brabant deit sloen in den Vroenhof
vor IIII vliguten. Ende ighelic soelde
mijns heren gelt nemen op de koerse die
dar op behoerliken is...’. Het voornoemde

THEO NISSEN

Vryman, alias
brijman, De Witte
408
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Vligute of vilvoordse
groot, De Witte 397
(coll. Noordbrabants
Museum)

de lezing en transcriptie van de
bewerkster niet voor twijfel vatbaar
ondanks de grote overeenkomst tussen
de letters ‘b’ en ‘v’, hetgeen de interpretatie van eigennamen bijzonder lastig
kan maken. Kortom, de birman en de
vryman waren duidelijk verschillende
(reken)munttypen en moeten strikt uit
jaar 1376 staat volgens de bewerkster
elkaar worden gehouden. Men dient
Van der Eerden-Vonk nog in paasstijl,
hierbij wel te bedenken dat destijds in
dus 1377 in nieuwjaarstijl.5 Dit fragment Maastricht het goud- en zilvergeld op
uit een transcriptie van gedegen statuur de voet van de vrijheid van Luik gerewas voldoende reden om het boek aan
kend werd.8
te schaffen. Er zouden stellig meer inte- Maar hoe zit het nu met die zogeressante gegevens over het Maastrichtse naamde brijman/bryman? De Witte
annex Brabantse en/of Luikse muntbaseert zijn kennis in belangrijke mate
wezen in staan. Het was al voor mij
op een artikel uit 1844 van Piot met
intrigerend genoeg dat hier geen brijhet charter waarin de eerder vermelde
man/bryman gelezen werd maar vrymuntmeesters volmacht kregen tot het
man. Was hier sprake van een nieuw
slaan van o.a ‘silveren penninge die
munttype, verkeerde lezing of aanwijheiten suellen brymannen’. Hij volgt
zing tot nieuw inzicht?
Piots datering echter niet.9 Piot schrijft
Bij het doornemen van de raadsververder dat het document ongedateerd
dragen kwamen diverse nieuwe muntis en dat op de omslag ‘copia de
namen voor waarvan de herkomst en
moneta trajectensi’ staat. Hiermee
de duiding onzeker zijn. Belangrijk
werd in de negentiende eeuw de toon
voor de numismatische nomenclatuur
gezet, maar wel een potentieel onzestaat in een maximumprijsbesluit van
kere. Bamps spreekt in 1896 over een
8 oktober 1369 genoteerd ‘...dat men
vryman die in het Vroenhof geslagen
egheynen wijn van den Rijne in sal ver- is.10 Deze lezing werd in 1900 gekriticoupen duere dan IIII birman...’. In
seerd, er zou gelezen moeten worden
eerste instantie denk je dat het hier om birman of bryman, zoals elders in de
een leesfout gaat temeer omdat de
tekst. Ook toen werden de birman en
bewerkster in het glossarium de birbrijman als dezelfde munten gezien.
man en de vryman – achteraf ten
De bron voor beide artikelen uit 1896
onrechte – als hetzelfde munttype
resp. 1900 waren de onderhavige
beschouwt en omdat daarmee de emissie raadsverdragen van Maastricht. De
van de brijman/vryman aanmerkelijk
Witte is overigens het artikel van
vervroegd zou moeten worden. Maar
Bamps niet ontgaan en bespreekt dit in
het pakte anders uit. De birman blijkt
zijn Supplement van 1899, een betrekin de raadsverdragen een waarde te
kelijk kleine aanvulling op het Bravertegenwoordigen van slechts een
bantse standaardwerk die gemakkelijk
vligute ofwel ¼ groot ofwel ¼ vryaan de aandacht van lezers ontsnapt.11
man.6 Bovendien is deze birman als
De Witte toont zich nu een stuk voorrekenmunt gebruikt in de enige overzichtiger met de naamgeving van de
geleverde Maastrichtse stadsrekening
brijman en zegt ‘... peut-être Brijman,
van 1399/1400 voor de waarde van
mais, peu probablement...’. Zonder van
¼ (twaalfpenningenreken)groot.7 Bij
de brijman afscheid te nemen zet hij
inzage van de oorspronkelijke brontek- vervolgens de naam tussen aanhalingstekens. Aldus heeft de naam brijman
sten van de Raadsverdragen lijken mij
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zich in de numismatische literatuur
vast kunnen nestelen.
Voor zover valt te overzien kan de
kopiist van het charter verkeerd gelezen
of geschreven hebben, dan wel Piot
zich vergist hebben, maar ook de
schrijver van het originele document
dat de bode meebracht uit Brussel, dan
wel de geadresseerden in Maastricht
zelf. Aangezien de vryman enkele
malen elders in de raadsstukken terugkomt (bv. 1391 op blz. 228, 1388 op
blz. 143) zouden, ingeval van het laatst
genoemde scenario, twee namen voor
dezelfde munt in zwang zijn geweest.
Hoe het ook zij, met zekerheid kan
nog steeds worden geconcludeerd dat
er twee munttypen in zwang zijn
geweest die qua terminologie sterk op
elkaar lijken: de birman en de vryman
alias brijman.
Als reactie op de emissie van 1377
imiteerde de Luikse prinsbisschop in
de heerlijkheid Sint Pieter vanaf 1384
de Brabantse vryman (Dengis 591). De
stad besloot op 10 november 1384 ‘...
die niwe moent die men nu tSent Peter
sleit op honnen eyt te asseyeren...
valeer van den alden Vlemsschen dar
voer salment neemen’.12 Dengis
plaatste zeer waarschijnlijk de emissie
met 1381 ten onrechte iets te vroeg.13
De herkomst en betekenis van beide
typisch Maastrichtse muntnamen birman en vryman zijn louter speculatief.
De birman vertegenwoordigt een
muntwaarde gelijk aan de Vilvoordse
groot ofwel de vlighuyte/vlegute uit de
zestiger jaren van de veertiende eeuw.
De herkomst van deze naam zou in
verband kunnen worden gebracht met
specifiek economisch transactieverkeer
in het kader van de bierhandel (vergelijk lakengeld). Een prijsmaatregel van
26 februari 1380 luidt ‘...hie[r] bynnen
der stat muet men sie [hopbier] ghelden eynen birman die quarte...’.14 Ook
het begrip vryman zou kunnen passen
bij een specifieke transactie, de vrijkoopsom van een horige/laat om de

toestroom van burgers naar de stad te
stimuleren en de lasten van teruglopende opbrengsten van het domeinbeheer te verminderen. Deze interpretatie lijkt me beter in het tijdsbeeld
passen dan de afbeelding van een bruidegom op de munt.
In de raadsverdragen komen ten
slotte meer (reken-)munttypen voor
waarvan de herkomst onbekend of nog
steeds onzeker is. De onderlinge
waardeverhoudingen zijn wel duidelijk.
- de vligute voor de Vilvoordse groot
later in de vijftiende eeuw omschreven als een vlegute payments, ter
waarde van een kwart rekengroot of
drie penningen Luiks, mogelijk uit
de oude volant of arendsgroot;
- labaye/labey voor de waarde van een
(Luikse) groot, mogelijk tafelgeld;15
- sturken voor 1/8 groot of 1½ penning;
- veirdelken voor 33/8 penning;
- kuipssche voor 1/12 groot, dat wil
zeggen 1 penning of 1/3 vligute payments;
- swercke voor 1/12 groot, dat wil
zeggen 1 penning of 1/3 vligute
payments;
- schake (schaelgy?) voor vijf vliguten;
en, om de reeks compleet te maken,
zoals boven beschreven de
- birman voor de waarde van een vligute;
- vryman (alias brijman) voor de
waarde van vier vliguten (in 1391
vijf vliguten minus een haller).
NOTEN
1. Referenties De Witte 408-409 en de onderdelen De Witte 410-411.
2. alphonse de witte Histoire monétaire des
comtes de Louvain, ducs de Brabant et Marquis
du Saint Empire Romain i (Antwerpen 1894)
150-151.
3. joseph ghyssens Essai de classement chronologique
des monnaies Brabançonnes (Bruxelles 1983)
XXVIII.
4. m.a. van der eerden-vonk Raadsverdragen
van Maastricht 1367-1428; Rijks Geschiedkundige
Publicatiën uitgegeven door het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis, Grote Serie 218
(’s Gravenhage 1992) 15.
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5. Later is overgegaan op kerststijl. van der
eerden-vonk 1992, XXXIV.
6. Later werd de vryman gesteld op een waarde
van 5 vliguten minus 1 haller (van der eerden-vonk 1992, 225). Zeer waarschijnlijk
heeft een en ander te maken met een verschil
in waardering tussen het Luikse en Brabantse
muntstelsel.
7. j. koreman De stadsrekening van Maastricht
over het jaar 1399-1400; Maaslandse Monografieën 7 (Assen 1968).
8. Volgens het goedgekeurde reglement van de
Maastrichtse ambachten op 20 januari 1385
(van der eerden-vonk 1992, 103).
9. m.c. piot ‘Discussions entre le duc de Wenceslas et les états de Brabant au sujet de ses

10.

11.

12.
13.
14.
15.

monnaies’ Revue de la Numismatique Belge
(1842/44) 173-200.
c. bamps / j. de chestret de haneffe
‘Moente van den Vroenhof’ L’Ancien Pays de
Looz: tablettes mensuelles illustrées concernant
l’histoire et l’archéologie du Limburg 1 (1896)
12-16.
alphonse de witte Histoire monétaire des
comtes de Louvain, ducs de Brabant et Marquis
du Saint Empire Romain III (Antwerpen 1899)
372-388.
van der eerden-vonk 1992, 99.
jean-luc dengis Les monnaies de la principauté
de Liège II (Wetteren 2006) 84.
van der eerden-vonk 1992, 36-37.
de witte 1894, 162.

(advertentie)
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Het Geldmuseum is volop bezig
Het jaar 2012 was een zwaar jaar voor
het museum. Na een forse reductie van
het personeelsbestand kreeg het
museum nog een bezuinigingsronde,
deze keer van het ministerie van ocw,
over zich heen. Het museum dreigde dit
niet te overleven en zou eind 2012 moeten sluiten. Gelukkig heeft het ministerie
van Financiën ervoor gezorgd dat het
nog voldoende geld krijgt voor 2013.
Deze periode wordt gebruikt om te
bezien wat de toekomst van het Geldmuseum moet worden. We zijn druk
bezig onze plannen verder gestalte te
geven. Later dit jaar zullen wij er meer
over schrijven.
Ondanks alle problemen groeit en
bloeit het museum als nooit tevoren.
Het heeft in 2012 ruim 65.000 bezoekers ontvangen, zo’n 10% meer dan in
2011, een absoluut record. Daarnaast
zijn we flink aan de slag gegaan met de
collectie. Door een fantastische schenking van een zeer gulle gever en door
bijdragen van velen van u hebben we
grote stappen vooruit kunnen zetten.
Om te beginnen kon Jan Pelsdonk weer
aan de slag met numis. Daarnaast heeft
Jaco Zuijderduijn zijn werk kunnen
voortzetten om jonge onderzoekers te
betrekken bij onze collectie.
NUMIS

Met de muntvondstendatabase numis
willen we flinke stappen vooruit zetten
de komende jaren. De bedoeling is,
zoals ik eerder in De Beeldenaar geschreven heb, om numis beter te laten werken, achterstanden in te halen en sneller
op vondstmeldingen te reageren. Vrijwilligers wordt gevraagd zich in te zetten om via internet beschrijvingen te
maken, aan te vullen of te verbeteren.

Bovendien kan iedere bezoeker van de
site bij een voorwerp desgewenst
opmerkingen achter laten. Door de
inzet van vrijwilligers hoopt het Geldmuseum sneller grote delen van de
vondstencollectie te kunnen beschrijven
en de determinatieachterstand bij muntvondsten te verkleinen. Tegelijkertijd
vergroot de inzet van vrijwilligers en de
mogelijkheid van sitebezoekers om via
een opmerking bij een voorwerp de discussie aan te gaan, de betrokkenheid van
het publiek bij het museum.
Jan heeft met Jasper Letschert, onze
ict-er, ervoor gezorgd dat er een ‘portal’
is gebouwd, een soort voorportaal van
numis. In dit voorportaal worden vondsten gemeld, determinaties verricht
door numismatische deskundigen en
wordt overleg gevoerd over vondsten.
De melder van de vondst kan zien hoe
het met de determinatie gaat en wanneer deze wordt toegevoegd aan het
bestand van numis. Na een proefperiode
in het najaar van 2012 treedt het systeem in februari 2013 in werking.
numis is met 2586 geregistreerde
vondsten gegroeid naar 275.181 voorwerpen. In 2012 is een groot aantal lege
velden ingevuld, waardoor de trefzekerheid bij een zoekvraag aan de database
toeneemt. Nu worden voorwerpen soms
niet gevonden, omdat velden niet zijn
ingevuld. Dit komt omdat er al generaties lang aan de bestanden wordt
gewerkt. Data zijn bijvoorbeeld deels
overgenomen van eerdere (soms negentiende-eeuwse) meldingen, waarbij de
voorwerpbeschrijvingen niet altijd meer
voldoen aan de huidige stand van
onderzoek.
Niet alle vondsten gaan vergezeld van
een foto, omdat het bestand al gevuld
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HELEEN BUIJS

Ostrogothische solidus
van Theodericus
(474-526) op naam
van Anastasius
(491-518), geslagen te
Rome. Goud, 22 mm,
4,2 gram (NUMIS
1104064).

werd voordat de fotografie voor een
breed publiek bereikbaar was. Achteraf
foto’s maken is vaak niet mogelijk,
omdat voorwerpen verloren zijn gegaan.
Veel vondsten zijn door particulieren
gevonden en na aanmelding verkocht,
vergaan of versmolten. Dankzij de
intrede van de digitale fotografie wordt
tegenwoordig van zo veel mogelijk
vondsten direct bij melding een foto in
numis opgenomen.
In augustus 2012 heeft Hans
Sonntagbauer, student aan de Universiteit van Wenen, een maand stage gelopen bij numis. Hij heeft de in Oostenrijk vervaardigde munten in numis
bestudeerd, lacunes gevuld en beschrijvingen verbeterd. Zijn bevindingen
heeft hij in een kort artikel over het
vondstmateriaal en numis samengevat
en uitgewerkt. De tekst wordt in
Oostenrijk ter publicatie aangeboden.
Plannen voor 2013
Bij numis is het belangrijk dat de
nieuwe vondstmeldingen snel in behandeling worden genomen en dat wordt
gewerkt aan het wegwerken van de
determinatieachterstand. Er is nog een
flinke inhaalslag te maken: twee derde
van het beschikbare materiaal kan nog
niet worden getoond, omdat op de vindplaats nog wordt gewerkt door archeologen of omdat de voorwerpen nog
onvoldoende zijn beschreven. Het verder invullen of aanvullen van velden
heeft prioriteit, omdat zodoende meer
voorwerpen aan de internetdatabase
kunnen worden toegevoegd. Hiervoor is
een cruciale rol weggelegd voor vrijwilligers via het internet.

Met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (rce) zijn gesprekken gaande
over nauwere samenwerking. Het is de
bedoeling dat voorwerpen in numis ook
via Archis – het geautomatiseerd
Archeologisch Informatiesysteem voor
Nederland – gevonden gaan worden. Er
wordt gekeken naar een procedure om
vondsten uit opgravingen in numis te
krijgen.
Internationaal wordt in 2013 verder
gewerkt aan een gezamenlijke ontsluiting van de data uit diverse landelijke
muntvondstendatabases, onder leiding
van de Römisch-Germanische Kommission van het Deutsches Archäologisches
Institut te Frankfurt am Main.
Onderzoek naar de collectie
Jaco Zuijderduijn heeft zich in 2012
ingezet om de collectie onder wetenschappelijke onderzoekers en promovendi onder de aandacht te brengen met
als doel onderzoek naar de collectie te
stimuleren. Dit heeft geresulteerd in het
organiseren van enkele praktische werkgroepen voor geïnteresseerden waarbij
de collectie en haar mogelijkheden zijn
besproken. Daarnaast heeft Erica
Manders, de onderzoeker die met de
Van Gelderbeurs onderzoek deed naar
de collectie, in november jl. de Van
Gelderlezing gehouden. Aan de hand
van numismatisch bronnenmateriaal
lichtte zij toe op welke manieren keizers
zich verbonden met het goddelijke in de
periode direct voorafgaand aan de slag
bij de Milvische brug in 312 na Chr. Op
deze manier komt de religieuze omwenteling onder Constantijn de Grote in
een andere en wellicht minder radicale
context te staan. Het was een goed
bezochte en zeer inspirerende lezing
met vakinhoudelijke bijdragen van
Leonard Rutgers, hoogleraar Late Oudheid in Utrecht en diverse deskundigen
uit de zaal.
Ook in 2013 wordt de Van Gelderbeurs
uitgeschreven en zal Jaco zijn werkzaam-
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heden voortzetten. Daarnaast zal de
‘portal’ die nu voor numis wordt ingezet, ook beschikbaar worden voor het
collectiebestand. Ook in onze collectie
moet nog veel werk verzet worden, met
name het aanvullen van beschrijvingen
bij objecten. De laatste jaren is door de
vrijwilliger Nico Arkesteijn gewerkt aan
het toevoegen van data aan het penningbestand. Hij heeft hiervoor in een
kloon van het collectiebestand gewerkt.
Eind 2012 is begonnen met het stukje
bij beetje overbrengen van de door hem
verzamelde data naar het eigenlijke collectiebestand. Dit komt de kwalitatieve
beschrijving van de velden bijzonder ten
goede. Ook voor het verder beschrijven
van ons collectiebestand is hulp door
vrijwilligers onontbeerlijk. Zo wordt het

bestand inzichtelijk en bruikbaar voor
een breed publiek.
Heleen Buijs is directeur van het Geldmuseum.

Mocht u ook in 2013 het museum
willen steunen: uw bijdragen zijn van
harte welkom!
Wij vertellen u graag meer over
belastinggunstig schenken. Doneren
kan bij de Stichting Nederlandse
Penningkabinetten (zie De Beeldenaar
2012-4) of direct bij het Geldmuseum.
Het rekeningnummer van het Geldmuseum is 22.57.54.592
(iban: nl66fvlb0225754592 /
bic: fvlbnl22).
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Een Gelderse 1/5 filipsdaalder met een
Brabantse voorzijde en een Vlaamse keerzijde
WILLEM VAN DEN
NIEUWENHOF

1/5 filipsdaalder,
Gelderland 1564,
Brabantse voorzijde,
Vlaamse keerzijde

1/5 filipsdaalder,
Gelderland 1564

1/5 filipsdaalder,
Overijssel 1563

In zijn artikel ‘De Nederlandse munten
van Filips II tot 1581’ in Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde 1948 bood
H. Enno van Gelder een overzicht van
de stempelsnijders verantwoordelijk
voor de filipsdaalders en deelmunten.
Daarmee gaf hij meteen een verklaring
voor de opmerkelijke verschillen tussen
de portretten van Filips II op filipsdaalders van bijvoorbeeld Holland en Gelderland, maar ook voor de gelijkenis

tussen sommige portretten op Hollandse en Gelderse filipsdaalders en die
van Antwerpen.
Jeronimus van den Manacker, stempelsnijder voor het Brabantse munthuis
te Antwerpen, heeft gedurende verschillende periodes stempels verzorgd voor
de Gelderse munt te Nijmegen en de
Hollandse munt te Dordrecht. Zijn stijl
van portretteren van de Spaanse koning
Filips II, heer van de Nederlanden is
zeer herkenbaar.
De munt die ik hier presenteer,
draagt een portret dat van de hand is
van Van den Manacker. Dat is geen bijzonderheid voor 1/5 filipsdaalder geslagen voor Gelderland te Nijmegen in
1564. In de periode 1563-1565 en
daarna in 1571 maakte hij stempels voor
het Nijmeegse munthuis. Naast deze
munt toon ik een exemplaar met het
portret van dezelfde hand. Bijzonder is
de keerzijde. Het Bourgondische (stokken)kruis onderbreekt niet het
omschrift. Dit zie je niet op andere
1/5 filipsdaalders, met uitzondering van
exemplaren geslagen te Hasselt
(Overijssel) en Brugge (Vlaanderen). De
stijl, de vorm van het wapen en de kroon
laten geen ruimte voor twijfel: de hand
van Anthony Weyns, stempelsnijder van
de Vlaamse munt te Brugge, is hier in
het keerzijdestempel te herkennen. Dit
maakt de Nijmeegse munt wel heel bijzonder: een Gelders stuk, met een voorzijde van Brabantse en een keerzijde van
Vlaamse origine.
LITERATUUR
h. enno van gelder De Nederlandse munten van
Filips II tot 1581 Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1948) 16-51.

1/5 filipsdaalder,
Vlaanderen 1564
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David d’Angers
Penningen uit de Romantiek
Tot de bekende kunstenaars uit de
Franse negentiende eeuw behoort zonder twijfel Jacques-Louis David (17481825), één van de meesters van het neoclassicisme. Minder bekend is een van
zijn leerlingen, Pierre-Jean David
(1788-1856), die zich omwille van het
onderscheid David d’Angers noemde.
Op het gebied van portretpenningen
was David d’Angers de absolute meester;
hij portretteerde een hele generatie van
beroemdheden uit de tijd van de
romantiek, zowel van Franse origine als
uit de rest van Europa.
In 1856 liet de weduwe van David
d’Angers 358 gipsmodellen na aan het
Cabinet des Médailles (een onderdeel
van de Bibliothèque Nationale) in
Parijs. Het Musée des Beaux-Arts in
Angers ontving als legaat het complete
oeuvre in bronzen afgietsels. Drie jaar
later verwierf het Cabinet nog 194
bronzen, afkomstig van de prentkunstenaar Achille Devéria, een vriend van
David d’Angers. In 1831 had Devéria
een gelithografeerd portret van David
d’Angers gemaakt. In het oude gebouw
van de Bibliothèque Nationale werd
onlangs een overzichtstentoonstelling
gehouden van de originele gipsmodellen
en een aantal bronzen afgietsels van de
penningen van David d’Angers.

naar Parijs werd hij professor aan de
Ecole des Beaux-Arts. In 1829 reisde hij
naar Weimar om een portretbuste van
Goethe te maken. Van 1830 tot 1837
werkte hij aan het fronton van het
Panthéon in Parijs. Na de staatsgreep
van Louis-Napoléon in 1851 moest hij
zijn toevlucht zoeken in Brussel, in ballingschap. Ooit was ook zijn leermeester
verbannen naar België. Na een reis naar
Italië en Griekenland kreeg hij toestemming om naar Frankrijk terug te keren.
In Parijs maakte hij zijn laatste penningen, waar hij op 6 januari 1856 overleed.
In 1867 verscheen een inventaris van
zijn penningen, samengesteld door zijn
zoon, onder de titel: Les Médaillons de
David d’Angers. David d’Angers zag zijn
portretten van de grootheden van zijn
tijd als een middel om de massa te

Levensschets
Pierre-Jean David werd geboren in
Angers in 1788 en in 1810 werd hij als
leerling toegelaten in het atelier van
schilder Jacques-Louis David. Een jaar
later won hij de Grand Prix de Rome
met zijn beeld De dood van Epaminondas.
Dit gaf hem het recht tot een verblijf in
de Villa Médicis, de zetel van de Franse
academie in Rome. Na zijn terugkeer
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Alfred de Musset,
brons, 1831 (½ ware
grootte)

Armand Carrel,
brons, 1832 (½ ware
grootte)

verheffen door de inspiratie van het
goede voorbeeld, in de geest van het
opschrift van het Panthéon: ‘Aux grands
Hommes, la Patrie reconnaissante’.
Portetpenningen
David d’Angers bleek al jong in staat te
zijn om de juiste uitdrukking in een
gezicht te vatten. Een van zijn vroegste
werken was een gipsmodel getiteld La
Douleur (De Smart). Dit was één van de
opdrachten voor een leerling van de
tekenacademie: het vervaardigen van
een ‘tête d’expression’ – een gezicht dat
een bepaalde emotie weergaf. D’Angers
bleef gefascineerd door het portret als
een uitdrukkingsmiddel voor ideeën en
gevoelens. Hij hield zich ook intensief
bezig met de toenmaals populaire
(pseudo-)wetenschap van de frenologie.
Dit was de studie van de verhoudingen
van de menselijke schedel en het gezicht
als meetbare bron voor het karakter.
Een simpel voorbeeld was: een hoog
voorhoofd wees op intelligentie en een
nobel karakter, een laag voorhoofd op
domheid en criminele aanleg. Sommige
van de modellen die voor d’Angers
poseerden zijn toegerust met karakteristieken die ontleend zijn aan de frenologie,

zoals Goethe, die een uitzonderlijk hoog
voorhoofd heeft op de portretmedaille
die David in Weimar maakte. Niettemin
waren de tijdgenoten zeer te spreken
over de treffende gelijkenis. We moeten
ons realiseren dat de meeste portretten
die David d’Angers maakte, ontstonden
vóór de uitvinding van de fotografie.
Vergelijkingsmateriaal voor de test van
de goede gelijkenis is niet altijd aanwezig
– denk aan geschilderde portretten of
litho’s – met als resultaat dat van sommige geportretteerden de afbeelding van
David d’Angers het beeld is waarmee ze
voortleven in de geschiedenis. Zijn talent
als portrettist was echter algemeen
erkend, zodat we ervan kunnen uitgaan
dat de gelijkenis in de meeste gevallen
geslaagd is geweest.
David d’Angers vormde zijn portretten in was en liet ze in brons gieten volgens het procédé van de verloren wasmethode. De meeste portretten zijn en
profil uitgevoerd, op een enkele uitzondering na. Het portret van Napoléon
bijvoorbeeld is gebaseerd op het
beroemde schilderij van Antoine-Jean
Gros Général Napoléon sur le pont d’Arcole
dat de jonge Napoléon toont, strijdlustig, met wapperend haar.
Voor driekwart is het portret van de
schrijver Alfred de Musset uit 1831. De
Musset was een beroemde dandy in zijn
tijd en zijn haar is dan ook gefriseerd in
prachtige krullen, die David in een zeer
uitgesproken hoogreliëf heeft weergegeven. Later zou De Musset een veelbesproken figuur worden door zijn affaire
met de schrijfster George Sand – van
wie David d’Angers overigens ook een
portretpenning maakte. Ik trof een
exemplaar van het portret van Alfred de
Musset aan in de winkel van de Monnaie
in Parijs, waar nog steeds afgietsels van
penningen uit de hele geschiedenis van
Frankrijk worden verkocht. Een zeker
kwaliteitsverschil tussen afgietsels uit de
tijd zelf en recente producties is soms
merkbaar. Een kunsthandelaar toonde
op de tefaf 2012 in Maastricht een
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portret door David d’Angers uit 1832
met een veel fraaiere detaillering en
patina: het profiel van Armand Carrel,
een geruchtmakende journalist. De kwaliteit doet veronderstellen dat dit een
gietsel uit de negentiende eeuw is. Carrel
was een republikein in hart en nieren en
zijn artikelen brachten hem vaak in
moeilijkheden. In 1836 werd hij door
een politieke tegenstander uitgedaagd
tot een duel en dit gevecht moest hij
met de dood bekopen. Hoewel d’Angers
ook andere politieke helden portretteerde, zoals Simon Bolivar, bestaat het

merendeel van zijn modellen uit de
grote kunstenaars van zijn tijd, zoals de
schilder Ary Scheffer, de componist
Rossini en schrijvers als Lord Byron,
Schiller, Alfred de Vigny en Lamartine.
De meest recente publicatie over zijn
werk, waaraan de gegevens voor dit artikel
zijn ontleend, is: David d’Angers, les visages
du romantisme door Thierry Laugée en
Inès Villela-Petit, uitgegeven door
Gourcuff-Gradengo, Parijs 2011.
Foto’s: Piet Gispen.
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What to do een Nieuwjaarspenning
door Theo van de Vathorst
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Hoewel het al weer het tweede nummer
van 2013 is verdient de Nieuwjaarspenning 2013 van Theo van de Vathorst alsnog aandacht in De Beeldenaar. De
Utrechtse beeldhouwer en penningkunstenaar Theo van de Vathorst (1934) is
één van de weinige hedendaagse medailleurs die elk jaar een Nieuwjaarspenning
maakt. Deze traditie gaat terug tot de
achttiende eeuw, waaruit wij tal van
voorbeelden kennen van onder andere
Martinus Holtzhey en François Harrewijn. Ook dit jaar heeft Van de Vathorst
weer een fraaie penning gemaakt, met
de uitdagende titel What to do. Wat gaat
het nieuwe jaar ons brengen en wat
gaan wij ervan maken, dat is wat de kunstenaar er wellicht mee wil zeggen.
De keerzijde van de penning toont
ons een liggend gezicht van een man
(een zelfportret?), dat rust op een hand,
terwijl de keerzijde juist de man uitbeeldt met de hand tegen het hoofd.
Beide zijden zijn helder vormgegeven.

Op de voorzijde wordt de vorm afgesloten door het achterhoofd en de hand,
een gesloten geheel dus. De keerzijde
daarentegen, laat ruimte over voor
interpretatie: het achterhoofd sluit de
ruimte af terwijl er voor het gezicht
ruimte is vrijgelaten. De penning is uitgevoerd in terracotta en zal ook nog in
brons worden gegoten.
Theo van de Vathorst is zonder meer
één van Nederlands bekendste beeldhouwers en medailleurs. Hij is in de leer
geweest bij Piet Esser en heeft tal van
penningen en beelden vervaardigd. Ik
noem onder andere de penning die is
uitgegeven bij het 600-jarig bestaan van
de Utrechtse Domtoren uit 2001 en de
penning uit 2005 die Van de Vathorst
voor het Provinciaal Utrechts Genootschap heeft gemaakt. Van zijn beelden
zijn het standbeeld van de Utrechtse
judoka Anton Geesink en de nieuwe
deuren van de Dom wellicht het
bekendst.

Theo van de Vathorst,
What to do, 2012,
terracotta
(2/3 ware grootte)
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Marcellus Bruijnesteijn (1649-1708)
Essayeur-generaal van de Munten van de Verenigde Nederlanden
1678-1707
Wie munten verzamelt zou zich ook
moeten afvragen wie de opdrachtgever
tot de productie van die munten was,
welke regelgeving aan die productie ten
grondslag heeft gelegen, wie het muntstuk heeft gemaakt, wat de productie
ervan heeft gekost aan grondstoffen,
moeite, tijd én geld, om welke reden die
munt is vervaardigd en hoe die munt in
circulatie is gekomen. Dit artikel
besteedt aandacht aan een van de mensen die in de periode 1678 tot en met
1707 de muntproductie en -circulatie
heeft gecontroleerd op het gebruik van
juist gehalte en gewicht en die zeer
waarschijnlijk een belangrijke rol heeft
gespeeld in de productie en distributie
van de Hollandse en Westfriese duiten
in 1702.
Marcellus Bruijnesteijn (1649-1708),
hij noemt zichzelf Bruinsteen, is een
zoon van Hermanus Bruijnesteijn,
meester karos- en zadelmaker te Den
Haag en Alida van der Haghen. Hij is
geboren op 13 maart 1649 en huwt op
18 maart 1670 te Den Haag in de
Nieuwe Kerk met Catharina Loockemans
(1648-1722), dochter van Nicolaas

Loockemans, juwelier en goud- en zilversmid te Den Haag en Sara Mijtens
Abrahamsdr.1 Met Catharina Loockemans
krijgt Bruijnesteijn drie zoons en zes
dochters. Ter gelegenheid van zowel het
huwelijk als het zilveren jubileum ervan
zijn zilveren penningen vervaardigd.2
Vanaf 1671 is Marcellus Bruijnesteijn
actief als juwelier en goud- en zilversmid te Den Haag. Verder is hij kapitein
van de schutterij (1674), weesmeester
(1677-1684 en 1698- 1707), solliciteurmilitair (1678), schepen en opperfabriek
(1690-1698) en essayeur-generaal van
de Munten (1678-1707). Marcellus
bewoont in 1671 een huis in de Haagse
Venestraat (oostzijde). Hij koopt in
januari 1677 een huis in de Wagenstraat
en bewoont in 1704 een huis op de
St. Anthonis Burgwal. In 1674 bedraagt
zijn vermogen ƒ 1000.
Door het huwelijk van zijn dochter
Sara Marija (1675-1763) op 17 mei 1701
in de Haagse Kloosterkerk met
mr. Johan Emants (1678-1742) staat
Marcellus Bruijnesteijn aan het hoofd
van drie generaties essayeurs-generaal.
Johan Emants volgt zijn schoonvader in

ALBERT A.J.
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Huwelijkspenning
Marcellus Bruijnesteijn
en Catharina
Loockemans, 18 maart
1670, zilver.
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1707 als essayeur-generaal op, terwijl
Johans zoon mr. Marcellus Emants
(1706-1792) de familietraditie als essayeur-generaal en opvolger van zijn
vader in 1742 voortzet. Marcellus’ zoons
mr. Guilliam Balthasar (1737-1805) en
mr. Gerard Emants (1744-1804) worden
in respectievelijk 1763 en 1781 benoemd
tot adjunct of tweede essayeur-generaal.3
De essayeur-generaal is de technisch
specialist van de Generaliteits Muntkamer, een andere benaming voor het
College van Raden en Generaalmeesters
van de Munten der Verenigde. Dit college en de essayeur-generaal hebben tot
taak toezicht te houden op de muntproductie en -circulatie in de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Daarnaast, zo
weten we sinds kort, speelt de essayeurgeneraal ook een belangrijke rol bij de
voorziening van kleingeld in Holland en
West-Friesland in de achttiende eeuw.
Marcellus Bruijnesteijn bezit evenals
zijn voorganger Simon Adriaensz.
Rottermont (1620-1678) ruime ervaring
in de bewerking van en de handel in
goud en zilver. Simon Adriaensz. is
essayeur-generaal van de Munten van
de Verenigde Nederlanden 1644-1678
en muntmeester van Holland te
Dordrecht 1652-1678.4 Tijdens de opening van zijn muntbussen wordt hij in
de functie van essayeur-generaal vervangen. De vervangers zijn respectievelijk
Willem de Man, Daniël Jaederen,
essayeurs van de Wisselbank te Rotterdam, Johannes Ravens, goudsmid te
Den Haag en Siewert Jansz. Out, essayeur van de Wisselbank te Amsterdam.
Bruijnesteijn krijgt alleen de positie
van essayeur-generaal, zodat de generaalmeesters niet steeds een vervanger
hoeven te zoeken bij de opening van de
Hollandse muntbussen, zoals bij Rottermont het geval is geweest.5 Bovendien
woont hij in Den Haag en zal hij alleen
‘buiten de stad’ zijn in verband met aan
het essayeur-generaalschap gerelateerde
zaken. Op zaterdag 7 december 1678 legt

Bruijnesteijn ten overstaan van Raden en
Generaalmeesters van de Munten en drie
gedeputeerden uit de Staten-Generaal
het examen van essayeur af. Volgens een
aantekening in het archief van de griffier
mr. Hendrik Fagel (1617-1690) heeft de
kandidaat zich gedurende dit examen
bekwaam getoond in het doen van de
proeven van goud en zilver, blijk gegeven
het ‘manuaal der assaaij instrumenten’
behoorlijk onder de knie te hebben en
ervaren te zijn in de zaken die een essayeur zou kunnen tegenkomen.6
Zijn commissie voor de functie van
essayeur-generaal is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de Staten-Generaal van 30 november 1678. In de marge
van een afschrift van zijn commissie staat
dat hij deze commissie op 10 december
1678 krijgt uitgereikt. Op deze dag ontvangt hij ook zijn instructie uit handen van
Raden en Generaalmeesters van de Munten en legt hij ten overstaan van zowel
leden van de Staten-Generaal als van
Raden en Generaalmeesters van de Munten de eed af zijn functie altijd naar behoren te vervullen.7
De essayeur-generaal is ondergeschikt aan de Raden en Generaalmeesters van de Munten en heeft als
taak, tijdens de opening van de muntbus de proeven op gehalte en gewicht
te verrichten.8 Daarnaast stelt hij concepten op voor door de Generaalmeesters uit te brengen adviezen. Hij
is voor zijn werk veel op reis. Op verzoek van de generaalmeesters onderhoudt hij nauw contact met de handelaren in goud, zilver en koper in
Amsterdam en met de commissarissen
en de essayeur van de Wisselbank in
die stad. Hij informeert de Generaalmeesters over zaken waarover zij een
besluit moeten nemen of een advies
moeten geven en bestudeert met
regelmaat de stukken in het archief
van de eigen Generaliteits Muntkamer. Hij inspecteert met regelmaat de
verschillende munthuizen van de
Republiek.

DE BEELDENAAR 2013-2
70

Uit een losse aantekening uit het einde
van de achttiende eeuw blijkt dat bij
deze visitaties onder andere wordt gekeken naar wat er wordt gemunt, steekproefsgewijs wordt gecontroleerd op het
juiste gewicht en gehalte, de waardijn
zijn administratie op orde heeft en er
door hem naar behoren wordt gebust,
de muntlonen goed worden uitbetaald
en of er ook vreemde – waarschijnlijk
wordt hier ‘niet-beëdigde’ bedoeld –
medewerkers aan het werk zijn. Dit zal
in de tijd van Marcellis Bruijnesteijn
niet anders zijn geweest.9
Duiten
Wanneer aan het begin van de achttiende eeuw duidelijk wordt dat enorme
hoeveelheden duiten en oorden van te
laag gewicht, vervaardigd door de provinciale Munten van Friesland
(Leeuwarden), Zeeland (Middelburg),
Overijssel (Kampen) en Utrecht de binnenlandse geldcirculatie beheersen en
dat tegelijkertijd er ook grote partijen
kopergeld circuleren, die geproduceerd
zijn in muntateliers als Rekem en
Gronsveld die niet onder de controle
van de Staten-Generaal staan, besluiten
de Staten van Holland en West-Friesland in te grijpen. Eind 1701 wordt een
plakkaat uitgevaardigd waarin de inwoners van het gewest bekend wordt
gemaakt dat alle circulerende duiten
zullen worden ingetrokken. De dan nog
overgebleven exemplaren zullen in
waarde worden teruggebracht tot een
penning of een halve duit. Tegelijk
wordt aangekondigd dat er een nieuwe
‘deughtsame’ duit in circulatie zal worden gebracht, die ‘in dese alleen ganghbaar’ zal zijn.10 Met deze laatste opmerking bedoelen de Staten dat binnen het
eigen gewest vanaf dan alleen nog maar
Hollandse en Westfriese duiten zullen
mogen circuleren. De Raden en Generaalmeesters van de Munten wordt
opgedragen de productie van de nieuwe
duiten te regelen. Dat wil zeggen dat zij
verantwoordelijk worden voor de

inkoop van de blanco koperen muntplaatjes, het voorstel tot vaststelling van
het gewicht van die plaatjes zodanig dat
de productie en distributie van de
nieuwe duiten de gewestelijke schatkist
niet belast, het laten maken van de
schetsen voor de nieuwe beeldenaar van
voor- en keerzijde, het opstellen van de
instructies voor de twee muntmeesters
van Holland en West-Friesland en hun
muntgezellen, de verdeling van de partijen blanco duitplaten over de twee
munthuizen, de verdeling over de steden binnen het gewest, het opstellen en
versturen van een procedure voor het
omwisselen van de oude duiten tegen de
nieuwe in de verschillende steden van
het gewest en het verkrijgen van een
goede prijs voor het gewicht aan ingeleverde oude duiten.11
In de achttiende eeuw hebben de Staten van Holland en West-Friesland tenminste negentien keer opdracht gegeven
tot de aanmunting van koperen duiten
en twee maal voor zilveren enkele stuivers (1738 en 1764). De essayeur-generaal heeft in de meeste van deze pogingen om de kwaliteit van de circulatie
van het kleingeld te verbeteren de directie over zowel de productie als de distributie. Hij sluit het contract met de
koperhandelaar voor de blanco muntplaatjes, hij keurt de plaatjes bij aflevering, bepaalt de verdeling tussen de twee
munthuizen, stelt de lijsten op aan de
hand waarvan de muntmeester zijn
nieuw geproduceerde duiten onder de
steden moet verdelen, int het geld dat
de steden voor de nieuwe duiten moeten
afdragen en stelt tenslotte een verantwoording op van inkomsten en uitgaven
voor de Statenvergadering en de
gewestelijke Rekenkamer. In hoeverre

West-Friesland, duit
1702, koper.
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Marcellus Bruijnesteijn deze taken ook
allemaal heeft gehad bij de productie en
distributie van de 18,4 miljoen Hollandse
en Westfriese duiten van 1702 wordt uit
de bestudeerde stukken niet duidelijk.
Uit de periode van Bruijnesteijns essayeur-generaalschap is alleen een (concept van een) brief van Raden en Generaalmeesters aan de steden van Holland
en West-Friesland teruggevonden.
Daarin wordt bepaald dat de steden het
geld voor de nieuwe duiten aan de essayeur-generaal dienen te zenden.

en zus van Marcellus. Een nog op te lossen puzzel is de vermelding van ‘oom
Rottermont’ als getuige bij de geboorte
van Sara op 24 maart 1674 en van ‘meui
Rottermont’ bij die van Sara Marija op
5 mei 1675. Betreft het hier Simon
Adriaensz. Rottermont (1620-1678),
essayeur-generaal van de Munten van de
Verenigde Nederlanden 1644-1678 en
muntmeester van Holland te Dordrecht
1652-1678 en zijn tweede echtgenote
Theodora Sonnemans (1642?-1721; een
zuster van Mattheus Sonnemans (1650…), die in 1678 tot muntmeester van
Egodocument
Holland te Dordrecht wordt benoemd)?
Feitelijke aanleiding voor deze bijdrage Dat zou verklaren waarom Marcellus
is het levensbericht dat Marcellus
Bruijnesteijn Rottermont in de functie
Bruijnesteijn zelf heeft opgesteld en dat van essayeur-generaal opvolgt. Maar
bewaard is gebleven in het archief van
eerlijkheidshalve moet worden vermeld
de familie Emants.12 Het egodocument
dat ‘oom Rottermont’ ook kan slaan op
vangt aan met acht mededelingen van
Simon Adriaensz.' broer Willem (1610persoonlijke aard. De eerste is dat hij op 1688), die apotheker is in Den Haag en
18 maart 1670 voor de heer Lenade ‘in
aldaar schepen en burgemeester.13 Hoe
den echten staet [is] getreden] met
de familierelatie tussen Bruijnesteijn en
Catharina Loockemans in de Nieuwe
Rottermont precies is, werd binnen het
Kerk in Den Haag. De andere zeven
kader van het onderzoek voor deze bijgebeurtenissen gaan over de geboortes
drage niet duidelijk.
van hun kinderen, Alida (1670), Nicolaes
Hoe het de dochters Alida en [H]ester
(1672), Nicolaes (1673), Sara (1674),
is vergaan, is binnen het kader van dit
Sara Marija (1675), Apolonia Anna
onderzoek evenmin duidelijk geworden.
(1676), [H]Ester (1677), Anna en een
Van Sara Marija is bekend dat zij op
zoon (1679) die zo snel na zijn geboorte 17 mei 1701 gehuwd is met de Haagse
- ‘na een uer’ - overlijdt dat hij geen
advocaat en bierbrouwer mr. Johan
naam heeft gekregen, althans Marcellus Emants, die zijn schoonvader in 1707
noemt hem niet. De doublure van namen als essayeur-generaal opvolgt (in een
van kinderen duidt op het overlijden van volgende bijdrage voor De Beeldenaar zal
de zuigeling voordat een nieuw kind ter
ik dieper ingaan op Johan Emants).
wereld komt. Van de negen kinderen die
Het stuk gaat verder met enkele medeCatharina Loockemans baart, blijken bij delingen over zijn openbaar leven. Zij
haar overlijden in 1722 nog drie te
geven een indruk hoe verschillende ambleven, namelijk Alida, Sara Marija en
telijke procedures verlopen en welke
[H]Ester.
gebruiken gelden bij het verkrijgen van
Als ‘getuijgen’ – zoals Marcellus het
ambten. Zo meldt Marcellus dat hij op
noemt – bij de verschillende geboortes
1 februari 1677 door de magistraat van
worden genoemd Nicolaes Loockemans, Den Haag is voorgedragen tot weesmeesde vader van Catharina, Hester en Sara
ter, op 11 februari daaropvolgend door
Loockemans, zussen van Catharina,
stadhouder Willem III daartoe is
Harman Bruijnesteijn en Alida Verhagen, benoemd en de dag erop de eed van
trouw heeft afgelegd in handen van de
de vader en moeder van Marcellus,
Johan en Susanna Bruijnesteijn de broer burgemeesters van Den Haag.
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Over zijn benoeming tot essayeur-generaal schrijft Marcellus dat hij op
30 november 1678 door de ‘heeren
Staten-Generael’ is aangesteld en dat hij
de eed op de juiste uitoefening van zijn
functie in de volle Statenvergadering
heeft afgelegd.14
In januari 1685 wordt Marcellus schepen van Den Haag als hij zijn broer
Johan Bruijnesteijn (1642-1686) opvolgt,
die het baljuwschap van het ‘ampt van
Lis[se], Hillegom, Noortwijckerhout en
Voorhout’ heeft weten te verkrijgen.
Johan Bruijnesteijn is op 7 januari 1671
gepromoveerd aan de Universiteit van
Harderwijk in de medicijnen. Hij is
chirurgijn-generaal in het Staatse leger
1676, lijfarts van de prins van Oranje en
regent van het Heilige Geesthofje in
Den Haag 1683-1686. Hij huwt te Delft
op 8 mei 1675 Apolonia van Assendelft
(1647-1698), dochter van Willem van
Assendelft en Maria van Sassen en
weduwe van Michiel Hartman de Costere.
Op 25 maart 1687 hertrouwt zij met
Pieter van den Heuvel.15
Marcellus vervult het ambt van schepen tot december 1689 en wordt opgevolgd door Cornelis Schuijlenburg
(1647-1719), tresorier van Den Haag
1688-1708 en postmeester der Engelse
posterijen 1716. Marcellus Bruijnesteijn
noemt hem de broer of zwager van
‘koninkx raatsheer’.
Op 15 december 1690 stellen de burgemeester en schepenen van Den Haag
Bruijnesteijn aan als opperfabriek.
Gebruikelijk blijkt te zijn dat de schepen
die het laatste aftreed de functie van
opperfabriek krijgt. Hij vervult dit ambt,
dat te vergelijken is met de tegenwoordige functie van directeur gemeentewerken, tot en met 1702. Hij ontvangt
daarvoor een traktement van ƒ 450 per
jaar.
Op 1 februari 1703 wordt Marcellus
door de magistraat van Den Haag herbenoemd tot weesmeester. De magistraat doet dit omdat er op dat moment
geen stadhouder is. Koning-stadhouder

Familiewapen
Bruijnesteijn

Willem III (1650-1702) is het jaar
ervoor kinderloos en dus zonder directe
opvolger overleden. In de Republiek is
het Tweede stadhouderloze tijdperk uitgeroepen en dus voeren de stedelijke
magistraten en de gewestelijke bestuurders taken uit die voordien voorbehouden waren aan de stadhouder.
Het voor deze bijdrage als bron
gebruikte egodocument van Marcellus
Bruijnesteijn rept met geen woord over
zijn activiteit als solliciteur-militair in
1678. Het betreft hier een ambt dat in
het begin van de zeventiende eeuw is
ontstaan en eenvoudigweg te omschrijven valt als geldschieter van de legercommandant. Doordat de Staten niet op
tijd aan hun financiële verplichtingen
voldoen jegens de kapiteins van het
leger en de soldaten toch hun soldij dienen te krijgen, wordt er in die tijd soms
gewerkt met particuliere en soms met
officieel aangestelde geldschieters. Na
diverse misstanden in de rente-eisen van
deze lieden, vaardigen de Staten van
Holland en West-Friesland in 1676 een
reglement uit waarin onder andere
bepaald wordt dat een solliciteur-militair
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maximaal 16 stuivers per ƒ 100 per
heeremaand mag ontvangen.16 Viervijfde gulden voor iedere ƒ 100 per 42
dagen lijkt niet veel, maar een rentepercentage van 6,95% per jaar over een
bedrag dat al snel in de duizenden guldens loopt, levert toch ook in die tijd
een heel aardige som op.
Uit drie notariële akten blijkt dat hij
als solliciteur optreedt voor de betaling van soldij ten laste van de provincie Utrecht.17 Hoe lang Marcellus
Bruijnesteijn deze functie heeft uitgeoefend en wat precies zijn rendementen zijn geweest, blijkt niet.
De Raden en Generaalmeesters van
de Munten hebben ook tot taak het in
de provincie Holland en West-Friesland
geproduceerde en verkochte goud en
zilver te controleren. Vandaar dat de
essayeur-generaal met regelmaat de
opdracht krijgt in de steden van het
gewest Holland en West-Friesland gouden
en zilveren werken op te kopen en deze
ten overstaan van de generaalmeesters
in de Muntkamer op gehalte, gewicht en
prijs te controleren. Uit de declaraties
van de essayeurs-generaal uit het einde
van de achttiende eeuw wordt duidelijk
dat deze controles bij toerbeurt worden
uitgevoerd. De goud- en zilversmidsgilden in Amsterdam, Dordrecht, Den
Haag, Leiden en Rotterdam worden
gemiddeld eens per jaar voor een
inspectie bezocht. De gilden in de kleinere steden worden minder frequent
gecontroleerd.18 Ook hier geldt dat deze
frequentie in de tijd van Marcellus
Bruijnesteijn als essayeur-generaal zeer
waarschijnlijk niet heel veel anders zal
zijn geweest. Nader onderzoek naar de
activiteiten van Raden en Generaalmeesters van de Munten en de essayeurgeneraal op het terrein van de controle
over de Hollandse en Westfriese zilversmeden, onder andere mogelijk via de
twee registers van ingekomen en uitgaande stukken 1700-1798 in het archief
van de Generaliteits Muntkamer, zal
zeker een nieuw beeld schetsen.

Uit het verzoek van Marcellus Bruijnesteijn van 1 juli 1707 aan de StatenGeneraal, om ontheven te worden uit zijn
functie van essayeur-generaal en opgevolgd te worden door zijn schoonzoon
Johan Emants (1678-1742), blijkt dat
Emants zijn schoonvader al sinds juni
1704 in diens werkzaamheden als essayeur-generaal assisteert. Vanzelfsprekend
heeft deze ondersteuning in de uitoefening van het ambt van essayeur-generaal
de goedkeuring van de generaalmeesters
gehad. Bruijnesteijn verzoekt om zijn
ontslag vanwege zijn slechte gezondheid.
Nadat de functie de gebruikelijke acht
dagen vacant is gebleven, wordt Johan
Emants inderdaad tot essayeur-generaal
aangesteld.19 Marcellus Bruijnesteijn
overlijdt op 1 februari 1708 en wordt drie
dagen later begraven.
Catharina overleeft haar echtgenoot
Marcellus ruim veertien jaar. Uit de
inventaris van haar bezit, die is opgemaakt naar aanleiding van haar overlijden op 15 april 1722, en de ‘Staat van
schiftinge, scheijdinge en deijlinge van
de boedel en goederen’, blijkt dat zij
haar drie dochters ieder ƒ 12.961 aan
onroerend goed, obligaties en rentebrieven nalaat.20 Catharina wordt op 21
april 1722 te Den Haag begraven.
Albert Scheffers is voormalig directeur/conservator van Het Nederlands Muntmuseum (19942004) en sinds 2006 eigenaar/directeur van
Klinkaart bv., bureau voor museum- en collectiemanagement, specialist in de zakelijke kant
van het cultureel management. In april 2013 promoveert hij op het proefschrift ‘Om de kwaliteit
van het geld’. Het toezicht op de muntproductie in de
Republiek & De voorziening van kleingeld in
Holland en West-Friesland in de achttiende eeuw
(Voorburg, 2013). Hij is voorzitter van de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën en
financieel bewindvoerder van het Instituut voor
Monetaire Geschiedenis en Numismatiek.
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Aantekeningen betreffende belangrijke
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Muntgebruik en muntcirculatie in de
Lage Landen
Internationale Numismatische Conferentie
In nauwe samenwerking met het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België zal het Koninklijke
Belgisch Genootschap voor Numismatiek elke drie jaar een eendaagse conferentie organiseren over munten en de
monetaire geschiedenis van de Lage
Landen. Het thema van de eerste bijeenkomst op vrijdag 24 mei 2013 is
muntgebruik en muntcirculatie in de
Lage Landen tijdens de Middeleeuwen.
Iedereen is van harte welkom deze
bijeenkomst in de Lucien de Hirsch
conferentieruimte in het penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van
België (gelegen nabij Brussel Centraal
Station) bij te wonen. De bijeenkomst
staat open voor iedereen en is gratis,
doch het aantal deelnemers is beperkt.
Programma
9:15
Welkom door Johan van
Heesch.
9:30
‘De circulatie van sceatta's in
de zuidelijke Lage Landen’
door Wybrand op den Velde.
10:00 ‘Nouvelles recherches sur les
monnaies d’or de Louis le
Pieux et leurs imitations frisonnes’ door Guillaume Sarah.
10:30 Pauze.
11:00 ‘Fabrication et circulation
monétaires en Flandres et
Artois v. 880-v. 950. L’apport
des trouvailles scandinaves’
door Jens Christian Moesgaard.
11:30 ‘The beginning of regional currencies in the Netherlands, Belgium and the lower Rhinelands
in comparison (9th to early 12th
centuries)’ door Peter Ilisch.
12:00 ‘La circulation des petits deniers
dans les Pays-Bas (fin XIIe-début

12:30
14:00

14: 30

15:00
15:30

16:00

16:30

XIVe siècles): Monnaies locales,
régionales ou internationales?’
door Sergio Boffa.
Lunch.
‘The impact and imitation of
the gros tournois’ door Marcus
Phillips.
‘Turning from France to the
Empire. The shift of the Low
Countries from an AngloFrench currency region to an
Electoral-Imperial currency
region in the fifteenth century’
door Peter Spufford.
Pauze.
‘Geprivilegieerde Arbeid.
Muntslag en corporatie in de
Zuidelijke Nederlanden van de
13de tot de 16de eeuw’ door
Erik Aerts.
‘The accounts of the bailiffs in
the county of Flanders: an
alternative source for the study
of coin possession in the late
Middle Ages (14th-15th century)’ door Hannes Lowagie.
Conclusies.

Aanmelden is mogelijk tot 3 mei 2013
bij celine.benamar@kbr.be. Tegen een
vergoeding van € 10 is het mogelijk
vooraf een lichte lunch te reserveren. Er
is ook een self-service cafetaria aanwezig,
waarvoor reserveren niet nodig is.
Nadere informatie: Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek,
Koninklijke Bibliotheek van België,
Keizerslaan 2, 1000 Brussel.
www.numisbel.be
www.kbr.be/collections/medailles/
medailles_nl.html
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Van de vliegramp met de Franeker tot
de Willem de Zwijger-prijspenning
In de collecties van Teylers Museum en
het Geldmuseum bevinden zich bronzen
exemplaren van de Willem de Zwijgerprijspenning. In dit artikel komen de achtergronden van deze penning aan bod.
De ongesigneerde bronzen penning
uit 1950 toont op de voorzijde de buste
van Willem de Zwijger driekwart naar
rechts. en het omschrift: o william o the
o silent o father o of o the o netherlands. Op de keerzijde het opschrift:
”in love/ of liberty and/ in the
defense of it/ holland has been/ our
example ”/ benjamin franklin en een
cartouche voor het graveren van het jaar
van uitreiking binnen het omschrift:

(ruit) william the silent award for
journalism. Het exemplaar in Teylers
Museum, dat afkomstig is van de kunstenaar, heeft een vlakke keerzijde. Het
exemplaar in het Geldmuseum is in
1952 verworven van Begeer. Een exemplaar in de collectie van de New-York
Historical Society (inv. 2007.18.4.2)
draagt verder op de rand de tekst: holland. Die penning komt uit het bezit
van tijdschriftuitgever Henry R. Luce.
In geen van de penningen is een naam
gegraveerd.
De penning is ontworpen door Pieter
Starreveld (1911-1989) en is jaarlijks –
samen met een geldbedrag van

JAN PELSDONK

Geldmuseum

Teylers Museum
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Randschrift op het
exemplaar van de
New-York Historical
Society ( foto Margi
Hofer)

gehoopt dat de pers – via eigen observatie – een positiever beeld van de door
Nederland gevoerde politiek zal schetsen dan tot dan toe het geval is. De
journalisten krijgen daarbij tevens de
mogelijkheid om de Indonesische vrijheidsstrijders te interviewen. Uiteindelijk is de stemming van de journalisten
tot onvrede van de Indonesiërs voornaUS$ 2500 – in goud uitgereikt aan de
Amerikaanse journalist die het beste arti- melijk pro-Nederlands.
Na een uitgebreid bezoek aan Indokel over Amerikaans-Nederlandse vriendnesië stappen de journalisten in juli
schap en begrip heeft gepubliceerd. De
1949 in het klm-toestel Franeker. India
prijs is ingesteld nadat in 1949 bij een
heeft in deze periode het luchtruim voor
zwaar vliegongeluk dertien Amerikaanse
journalisten zijn omgekomen die een ver- alle Nederlandse vluchten gesloten,
alleen voor deze vlucht wordt een uitslag over Indonesië maakten.
zondering gemaakt. Dit verkort de
Neergestort
vliegreis behoorlijk. Helaas iets te letWe schrijven de eerste jaren na het
terlijk, want het toestel vliegt op 12 juli
einde van de Tweede Wereldoorlog.
1949 in slecht weer nabij het Indiase
Door de acties in Indonesië staat
Bombay tegen een berghelling. Geen
Nederland internationaal in een kwaad
van de 45 inzittenden – waaronder derdaglicht. Om het tij te keren bedenkt
tien journalisten en een van hun begeNederland een persoffensief. Er wordt
leiders – overleven het ongeluk. Niet
alle journalisten uit de groep verongelukken. De Amerikaanse Dorothy Brandon (New York Herald Tribune) is achtergebleven in Manilla en ook William
R. Mathews (Arizona Star) ontbreekt aan
boord. Het televisieprogramma Andere
Tijden speculeert in zijn uitzending van
12 april 2001 over de toedracht. Er blijkt
te zijn geknoeid met het logboek van het
vliegveld in Bombay en vermoed wordt,
dat het toestel met opzet niet is gewaarschuwd voor de heuvelrug.
Opvallend is dat krantenberichten in
de dagen vlak na het ongeval consequent Bertram Hulen van de New-York
Times vergeten te vermelden, terwijl
Lynn Mahan (begeleider van de groep
in opdracht van de Nederlandse overheid) wel wordt genoemd. Op de herdenkingsplaquette staan wel alle veertien namen en wordt Mahan als
journalist vermeld.
Plaquette
Aan de gevel van het Nederlands Persinstituut (tegenwoordig het Pers-
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museum) te Amsterdam (Keizersgracht
604) wordt een plaquette bevestigd ter
herinnering aan het ongeluk. De plaquette verhuist met het museum mee
naar het Oostindisch Huis (Oude
Hoogstraat 24) en is daar blijven hangen, terwijl het Persmuseum in 1989
naar het gebouw van het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis verhuist. De plaquette vermeldt de volgende namen:
- Nathaniel H. Barrows (Chicago Daily
News)
- James H. Branyan (Houston Post)
- Frederick W. Colvig (Denver Post)
- Elsie B. Dick (Mutual Broadway Company)
- Thomas A. Falco (Business Week)
- Charles Edward Gratke (1901)
(Christian Science Monitor)
- S. Burton Heath. Heath (1898)
(Newspaper Enterprise Association. In
1940 heeft hij de Pulitzer-prijs
gewonnen voor het openbaar maken
van een fraudezaak, waarbij rechter
Martin Manton uiteindelijk in de
gevangenis belandde)
- Bertram Dyer Hulen (1889) (New
York Times)
- Hubert Renfro Knickerbocker
(1898) (Radio Station WOR, New
York City. In 1934 heeft hij de Pulitzer-prijs gewonnen voor een serie
artikelen over de praktische uitvoering van het Vijfjaren-plan in Rusland. Van een verband tussen hem
en het gelijknamige tijdschrift van
Balink (zie verderop) is mij niets
gebleken)
- Lynn C. Mahan (vice-president van
Theodor Swanson & Company en vertegenwoordigt tijdens de reis de
Nederlandse regering)
- Michael Vincent Mahoney (1902)
(San Francisco Chronicle)
- George Lester Moorad (1908) (Portland Oregonian)
- William H. Newton (1912) (ScrippsHoward)
- John G. Werkley (Time, Inc)

Prijspenning
Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen geeft de opdracht
voor de vervaardiging van de Willem de
Zwijger-prijspenning, die geproduceerd
wordt bij Van Kempen en Begeer te
Voorschoten.1 Albert Balink (19061976), initiatiefnemer van de prijs en
oprichter en hoofdredacteur van The
Knickerbocker, een tijdschrift voor
Nederlandse Amerikanen, bepaalt de
teksten en afbeelding. Balink wenst penningen van een ‘niet al te duur gouden
mengsel. De Physieke waarde van de
medaille hoeft niet groot te zijn, aangezien de geldprijs van $ 2.500 reeds groot
genoeg is.’ 2
De penning is onder grote tijdsdruk
geproduceerd. Op 12 september 1950
wordt vanuit Amerika door Balink

Plaquette met de
namen van de op
12 juli 1949
omgekomen
journalisten en hun
begeleider
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akkoord gegeven voor de keuze van de
kunstenaar, de vormgeving en Begeer
als producent. Amper een maand later
zijn de penningen klaar, zij zijn door
Begeer rechtstreeks naar Balink gezonden, waar zij op 27 oktober arriveren.
De plechtige eerste uitreiking staat oorspronkelijk gepland op 24 oktober, maar
vindt uiteindelijk op 2 november plaats.
In tegenstelling tot wat de kranten in
die tijd berichten, is de prijs niet ingesteld door de Nederlandse regering,
maar uitsluitend gesponsord door particulieren. Het ministerie heeft Balink
wel voorgesteld een Nederlandse penningmaker de opdracht te gunnen,
waarbij het ministerie de ontwerpkosten
op zich nam ‘opdat de Nederlandse
Regering aldus in de gelegenheid zou
zijn blijk te geven aan haar warme sympathie voor het initiatief’. In een brief
schrijft de Nederlandse ambassade in
Washington aan het Ministerie van
Buitenlandse Zaken op 24 juli 1950 ‘de
indruk van regeringspropaganda moet
ten enenmale worden tegengegaan’.
Deze visie is echter de maand daarop
deels herzien, mogelijk door de positieve waardering die de Amerikaanse
president Truman aan de nieuwe prijs
geeft. Uiteindelijk houdt de Nederlandse consul zelfs een toespraak tijdens
de eerste prijsuitreiking op 2 november.
Goud of niet?
In intentie zouden er gouden penningen
geslagen moeten zijn. Ook Starreveld
zelf memoreert dit in zijn aantekeningen. Blijkbaar is ook het exemplaar van
de New-York Historical Society geen

officiële prijspenning, het ligt voor de
hand dat dit de penning is die na het
gereedkomen van de stempels naar
Balink is gezonden. Gouden exemplaren
zijn vooralsnog nergens aangetroffen.
De eerste prijs is gewonnen door Daniel
Schorr (1916-2010) van de Christian
Science Monitor. Zijn krant besteedt op
3 november 1950 aandacht aan de prijsuitreiking, waarbij de penning is afgebeeld. In de cartouche is het jaartal 1950
gegraveerd. De materiaalsoort kan niet
worden bepaald, omdat de afbeelding in
zwart-wit is.
Tijdens het maakproces adviseerde
Begeer penningen met een diameter van
40 mm te nemen. De kosten werden
geraamd op ƒ 750 als honorarium voor
de kunstenaar en ƒ 350 voor het maken
van stempels en een afslag in brons. Bij
een uitvoering in 14 karaats goud
(0,583) komen de kosten inclusief etui
op ƒ 200. 3 Het zal mij benieuwen of er
ooit nog eens een gouden exemplaar
opduikt.
NOTEN
1. Nationaal Archief (NA), Code-archief
Ministerie van Buitenlandse zaken (toegang
2.05.117), brieven 24-7 en 22-9.
2. NA, toegang 2.05.117: brief van Balink aan
Minister Rutten van okw, 5 september 1950.
3. NA, toegang 2.05.117.
LITERATUUR
Nationaal Archief, Code-archief Ministerie van
Buitenlandse zaken (toegang 2.05.117).
w.f. van eekelen Nederlandse makers van penningen 1: Pieter Starreveld De Beeldenaar 3 (1979)
53-55.
a.c. von weiler Koninklijke Begeer. Penningen
1935-1960 (Leiden 1960).
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Het Residentie Orkest en Gra Rueb
Hoe een ooievaar een feniks werd
Gra Rueb heeft twee opdrachten gekregen die direct gekoppeld kunnen worden aan het Residentie Orkest en een
derde opdracht via een omweg. Het
borstbeeld dat zij maakte van Viotta is
die omweg en chronologisch gezien de
eerste opdracht die met het orkest te
maken heeft. Henricus Anastasius Viotta
(Amsterdam 1848 - Montreux 1933) was
in 1896 directeur geworden van de
Koninklijke Muziekschool in Den Haag.
Hij zag dat voor zijn leerlingen de vooruitzichten op een carrière in de muziek
droevig waren en besloot een orkest van
de grond te tillen: het Residentie
Orkest. Het orkest dat zijn eerste concert gaf in 1904, stond in de beginjaren
onder leiding van Viotta. Hij was een
bekend Wagner adept, publicist, medeoprichter van de Wagner-Vereeniging
en voorzitter van de Nederlandsche
Toonkunstenaars Vereeniging. In 1921
maakte tante een marmeren borstbeeld
van hem. Hierover werd geschreven: ‘In
1921 heeft een zijner goede vrienden en
geestverwanten van zijn vereering doen
blijken door het schenken van Viotta’s
buste in marmer, een kunstwerk van de
hand van de begaafde beeldhouwster
Mejuffrouw G.J.W. Rueb, aan de
Gemeente Amsterdam ter plaatsing in
den Amsterdamschen Stadsschouwburg,
waar deze buste tot in lengte van dagen
zal getuigen van Viotta’s groote beteekenis als kunstenaar.’ En zo geschiedde.
Het portret op de sokkel waarop de
buste is geplaatst, is dat van Richard
Wagner. Dat Wagner in het beeld is
verwerkt, is niet alleen gedaan, omdat
Viotta hem adoreerde, maar ook
omdat hij als een stuwende kracht
voor Wagners kunst in ons land werd
gezien.

Dat tante het beeld zelf heeft gehakt is
twijfelachtig aangezien zij in een interview in 1967 zegt: ‘Nu ja, het echt
zware werk heb ik nooit zelf gedaan. Ik
maakte mijn beelden altijd in klei en
liet dat dan of gieten in brons of punteren en hakken in marmer.’ Toentertijd voerden veel kunstenaars het eigen
werk niet zelf uit, maar werd dat
gedaan in gespecialiseerde ateliers. De
kunstenaar ontwierp het beeld en een
‘practiciënt’ voerde het vervolgens uit
in het gewenst materiaal. Wie de practiciënt van Viotta’s borstbeeld is
geweest, weet ik niet. Georg Graff, een
practiciënt waar ze veel mee gewerkt
heeft, kan het niet zijn, want die zat
toen nog op de academie.

HANS RUEB

Borstbeeld van
H.A. Viotta, 1921,
marmer
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Loudon
Draaide bij het borstbeeld alles om
Wagner en zijn fan, bij de volgende
opdracht speelde het orkest een centrale
rol. Het betrof de plaquette van Loudon,
waarbij de opdracht waarschijnlijk is
gelopen via de hoofdrolspeler van de
plaquette, Hugo Loudon.
Jhr ir. Hugo Loudon (Den Haag
1860 - Den Haag 1941) was civiel ingenieur die zijn kennis op veel vlakken
heeft ingezet. Hij begon bij de Hollandse Landbouwmij in Hongarije en
trad daarna in dienst bij de Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Mij. Hij
was actief betrokken bij de aanleg van
de beroemde Delagoa Baai spoorverbinding die de Zuid-Afrikaanse Republiek
een uitweg bood naar de zee en de
spoorweg van de Oranje Vrijstaat naar
Pretoria, die de twee Boerrepublieken
met elkaar zou verbinden. Daarna
volgde een carrière bij de Koninklijke
Petroleum Maatschappij in Nederlands-

Hugo Loudon bij zijn
afscheid als voorzitter
van het Residentie
Orkest, 1939
(60 x 99 cm)

Indië, waarvan hij in 1890 medeoprichter
was. Hij startte als hoofdadministrateur,
werd daarna directeur Nederland, negen
jaar commissaris en tenslotte in 1929
president-commissaris van deze voorloper van de Royal Dutch Shell. Hij was
ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw, commandeur in de Orde van
Oranje Nassau en kreeg ook andere
Nederlandse en buitenlandse onderscheidingen.
Een opmerkelijke onderscheiding was
de gouden medaille voor verdienste
jegens ’s Rijks Museum, toegekend
omdat zijn oom een collectie Delfts aardewerk aan het Rijksmuseum Amsterdam schonk. Loudon was actief in het
bestuur van het Rode Kruis en de
Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart. Daarnaast was hij vanaf juni 1918
voorzitter van het bestuur van het Residentie Orkest en een belangrijke mecenas
van het orkest. Toen het ‘Pensioenfonds
voor leden van het Residentie-Orkest’ in
1929 maar niet van de grond wilde
komen, heeft Loudon uit eigen middelen ƒ 100.000 voor het fonds gegeven.
Ook heeft hij regelmatig de niet geringe
tekorten van het orkest aan het einde
van het concertseizoen aangezuiverd. In
de notulen van bestuursvergaderingen is
bij herhaling te lezen dat hij staande de
vergadering een cheque uitschreef voor
het door de secretaris gemelde tekort.
Toen hij in december 1939 zijn
bestuursfunctie neerlegde, werd hij
benoemd tot erevoorzitter. Die gelegenheid was aanleiding een plaquette te
maken. Het zou een plaquette met een
roerige geschiedenis worden.
De bronzen plaquette met een afmeting van 60 x 99 cm toont Hugo Loudon
en profil met daaronder de tekst:
Jhr Ir Hugo Loudon/ voorzitter van de
Vereeniging/ Het Residentie Orkest/
1918-1939. Zij is bij de hals gesigneerd
met G. Rueb. De plaquette kreeg een
plaats in het Gebouw van Kunsten en
Wetenschappen, waar de concerten van
het Residentie Orkest werden gegeven.
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Op 20 september 1940 schreef De Tijd:
‘Woensdag is te Den Haag in het
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
in intiemen kring onthuld een bronzen
plaquette, voorstellende de beeltenis van
jhr. H. Loudon, vervaardigd door de
beeldhouwster mej. Rueb. Jhr. Loudon
is meer dan 30 jaren voorzitter geweest
van het Residentieorkest; thans is hij
eerevoorzitter. Het bestuur van het
Residentie-orkest deed door zijn voorzitter, mr. Gerbert Scholten, de plaquette aanbieden. Namens het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen voerde
mr. P. van Sonsbeeck het woord, waarna
jhr. Loudon dankte. Een achttal leden
van het orkest voerde onder leiding van
dirigent Frits Schuurman een werk van
Bach uit. Na afloop werd thee aangeboden.’ Dat een journalist niet noodzakelijkerwijs hoeft te kunnen rekenen laten
de 30 jaren zien die hij noemt. De getallen op de plaquette laten immers een
verschil zien van 21 jaar.
Tijdens de bezetting werden op last
van Seyss-Inquart onder andere bronzen beelden in beslag genomen om
omgesmolten te worden ten behoeve
van de oorlogsindustrie. De bronzen
plaquette van Loudon werd uit de muur
gehakt en afgevoerd. Wat er daarna mee
gebeurde valt te lezen in de Nieuwe
Haagsche Courant van 14 april 1955: ‘Het
belandde bij de carillons, die uit de
Nederlandse torens werden geroofd en
waarbij zich kostbare Hemony klokken
bevonden, welke als “oud vuil” werden
opgestapeld in een loods van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd in Rotterdam.
Daar werd het gevonden door de heer
N.J. Slemmer [hij was bedrijfsleider van
de werkplaatsen en het reparatiebedrijf
van de Koninklijke Rotterdamsche
Lloyd], die de waarde ervan begreep.
Elke dag gaf hij de beeltenis een duwtje,
waardoor het brons steeds dichter bij de
deur kwam. Tenslotte kon hij het mee
naar huis nemen en nog later begroef hij
het. Toen de oorlog voorbij was, werd het
bestuur van K. en W. medegedeeld, dat

de beeltenis van jhr. Loudon bewaard was
gebleven. En hierop kon het weer op zijn
oude plaats worden gezet. De beeldhouwster Grada Rueb heeft de heer
Slemmer toen als dank een klein bronzen
beeldje ten geschenken gegeven.’ Tot
zover eind goed, al goed.
In 1964 sloeg het noodlot opnieuw
toe. Het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen brandde tot op de
grond toe af en ging volgens de kranten
de gehele inboedel verloren. Maar ook
deze aanslag overleefde de plaquette.
Net zomin als we weten hoe de feniks
zijn kunstje flikt, viel te achterhalen hoe
de plaquette het inferno heeft overleefd.
Een feit is dat ze nu in het archief van
het Residentie Orkest haar dagen slijt.
In het verleden is de plaquette gebroken geweest tussen de tekst en het portret. Dit is zo netjes gerepareerd dat
het aan de voorkant niet te zien is.
Mogelijk is de plaquette gebroken in
de oorlogsjaren, toen zij van de muur is
gehakt, waarschijnlijk niet zachtzinnig
is vervoerd, begraven en vervolgens
opgegraven (en dat alles zonder stofhandschoenen).
Gouden Jubileum
Ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van het Residentie Orkest in 1954
heeft tante een penning ontworpen.
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Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen in
1964

Het Residentie Orkest
50 jaar, 1954
(2/3 ware grootte)

Deze bronzen gietpenning met een diameter van 86 mm is uitgevoerd bij
Koninklijke Begeer, Voorschoten, onder
nummer 2178. De penning is niet gesigneerd. Het waren zeven erepenningen
met oorkonde, die zijn uitgereikt aan
diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het orkest.
Op de keerzijde is ruimte vrijgehouden om een naam in te graveren. Op
23 november 1954 werd een penning
uitgereikt aan de voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Residentie
Orkest (vvro) jhr mr H.G.A. Quarles
van Ufford (de ruimte om de naam te
graveren kan dan al snel tekort schieten)
en op 14 mei 1955, bij het slot van het
jubileumseizoen, aan L. Molhuysen.
Lucas Molhuysen (Den Haag 1918-Den
Haag 1995) is zijn hele leven actief
geweest in en voor Den Haag. Hij was
tot zijn 55ste werkzaam bij Shell. Hij
was een ‘vechter tegen de liefdeloosheid
en onachtzaamheid waarmee velen in
zijn ogen met Den Haag omgingen.’ Hij
was medeoprichter van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving
en directeur bij de Bond Heemschut.
Vanuit de Stichting werd Stadsherstel
Den Haag en Omgeving opgericht
waarvan Molhuysen directeur (19771984) werd. Hij streed soms als een Don
Quichot voor het behoud van het
gebouwde erfgoed van Den Haag wat

hem deed vervreemden van zijn oorspronkelijke medestanders. Molhuysen
werd voor al zijn werk en inzet
benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij was ook secretaris
van het vvro en zeventien jaar de motor
die de Vereniging aan de rol hield. Ook
hier liep hij met zijn kordate optreden
vaak voor de troepen uit, wat de nodige
wrevel opriep. Ondanks dat werd hij erg
gewaardeerd en heeft hij de penning
gekregen voor al het werk dat hij voor
de vvro heeft verzet. Aan wie de vijf
andere penningen zijn uitgereikt is nog
niet teruggevonden.
Met dank aan de medewerkers van het gemeentearchief Den Haag, fotoburo Meyer, Den Haag,
en mevrouw N. Graff.
BRONNEN
Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie,
Den Haag.
Internatonaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Amsterdam.
Gemeentearchief Den Haag, archieftoegang
0761-01
LITERATUUR
s. bottenheim Levensbericht van Mr Henricus
Anastasius Viotta Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (1933).
g.w van herwaarden In memoriam Lucas
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Leeuwen, draken en duivels
Zeldzame munten van het graafschap Holland (2)
In 2005 vond detectorspecialist
Gerard de Wit een opvallend zilveren
muntje op een omgeploegde akker te
Werkhoven (Utrecht). De voorzijde
toont ogenschijnlijk een dier met
omschrift en de keerzijde een gevoet
kruis met sterren en punt-cirkel symbolen. In De Beeldenaar 1995-2 schreef
Cees van Hengel over een soortgelijk
exemplaar (afkomstig uit de collectie
Hubregtsen) dat de titel ‘A-9’ meekreeg.
Hubregtsen was woonachtig op
Schouwen-Duiveland en een groot deel
van zijn verzameling is gevonden (volgens numis in ca. 1920) op het strand
van Westenschouwen. In een poging
vergelijkbare vogel-achtige afbeeldingen
te vinden verwijst Van Hengel naar Luik
en naar de auteur Mignolet (nr. 116-117),
maar deze zijn alle allerminst overtuigend – geen van de afbeeldingen lijken
op die van type ‘A-9’. Tot slot geeft Van
Hengel aan dat er geen verdere aanknopingspunten zijn voor een oorsprong uit
Brabant of Vlaanderen en dat de ‘Hollandse connectie’ voor de munt aantoonbaar is, maar onzeker. Op de valreep van afronding van dit artikel werd
mij een derde exemplaar gemeld, gevonden in 2007 in de Betuwe. Wat opvalt is
dat, ondanks dat er slechts drie munten
bekend zijn, er wel drie aparte stempels
zijn gesneden zodat niet van een
minieme oplage sprake lijkt te zijn
geweest.
Het nu gevonden muntje lost het
raadsel grotendeels op, mede door de
goed leesbare en centraal geslagen
afbeelding. Het afgebeelde dier lijkt op
een vogel of een soort mythologisch
dier zoals een griffioen of hippogrief.
Bij de eerste indruk valt echter de
sterke gelijkenis op met de welbekende

leo-munten die zeer waarschijnlijk zijn
toe te schrijven aan de Hollandse graaf
Floris III (Van Gelder 1980, 132. Wiggers 2009 en 2012). Van Hengel heeft
de gelijkenis niet opgemerkt. Beide
typen kennen een dier als afbeelding,
beide met een vergelijkbaar leeuwenhoofd, beide met verspringende letters
op verschillende muntstempels van hetzelfde type (vergelijk de omschriften van
de leo-exemplaren numis 1010704 en
1003402 en de getoonde exemplaren in
Van Hengel 1993, 95) en beide met een
gevoet kruis met overeenkomstige
(‘Hollandse’) symbolen als punt-cirkel
symbolen en achtpuntige sterren.
Omdat de Latijnse tekst leo verwijst
naar de afgebeelde leeuw, zou het
omschrift van de nieuw gevonden munt
eveneens kunnen verwijzen naar de
afbeelding. En inderdaad; tussen de
gekrulde staart en de poten staat een D,
tussen de poten en de kop staat RAC en
tussen de kop en de vleugel staat O.
Kortom: D RAC O, oftewel ‘draak’ in

ANTON T.E.
CRUYSHEER

Halve penning,
graafschap Holland,
ca. 1188-1190 (NUMIS
1010611) 2x ware
grootte

Halve penning
graafschap Holland,
ca. 1188-1190 (numis
1032934) 2x ware
grootte

Halve penning
graafschap Holland,
ca. 1188-1190 (numis
1120999) 2x ware
grootte
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Halve penning
graafschap Holland,
type LEO, ca. 1158
2x ware grootte

Derde Kruistocht. De (duivelse) heidenen moesten immers uit de heilige stad
Jeruzalem worden verjaagd. Het lijkt
erop dat de Hollandse graaf, als een van
de legeraanvoerders onder de Duitse
keizer Barbarossa, zich met de uitgave
van de opmerkelijke draco-munt wilde
het Latijn. De afbeelding komt overeen
laten gelden als heidenverjager; als dramet wat we weten van middeleeuwse
kendoder – met mogelijk een vleugje
omschrijvingen van draken; een gevleu- geïdealiseerde hoofse riddercultuur. Wat
geld slangdier met de kop en klauwen
dit laatste betreft valt namelijk op dat
van een adelaar, leeuw of valk.
rond 1190 juist het Nibelungen lied
ontstaat rond het heldenepos van SiegDRACO-munten
fried de drakendoder, waarvan de
Nu de relatie tussen de leo- en dracobeschreven reizen zich afspelen langs de
munten is gelegd, wordt het heel verlei- Donau. Het Donaudal vormde ook de
delijk om over de oorsprong van de
route van de kruistocht in 1189, die
draco-munten te speculeren. Zowel een mede werd geleid door keizer Frederik
leeuw als een draak op munten uit circa Barbarossa.
1190 van het graafschap Holland kunHet plotseling overlijden van graaf
nen vanuit verschillende richtingen
Floris III op 1 augustus 1190 te Antiochië,
worden verklaard. Zo kan het in verin combinatie met de vermoedelijk desband staan met Sint-Michaël, Sint-Joris, tijds ongemakkelijke/ongewenste
de Bestialici, psalm 90 vs 13, de Derde
afbeelding van een duivel, zal de reden
Kruistocht waaraan graaf Floris III mee- zijn waarom de munt zeer kort en
deed en, meer algemeen, de hoofse ridbeperkt in productie is geweest.
dercultuur die toen opkwam. Interessant
Tot slot volgt hier de beschrijving van
wordt het wanneer we beseffen dat in
de draco-munt gevonden te Werkhoven:
het middeleeuwse christendom een
draak symbool stond voor het voorHalve penning, (anoniem) Graafschap
christelijke denken, de heidense wereld
Holland, ca. 1188-1190. Floris III
en bovenal, voor de gevallen engel: de
(1157- 1190)
duivel. Het is haast onmogelijk te
0,380 gr. AG; 10,8 mm. Muntplaats:
bedenken dat een dergelijk expliciete
onzeker, Egmond?
afbeelding zonder bijbedoeling zal zijn
Voorzijde: Draak/duivel (gevleugeld
afgebeeld. Niet in de laatste plaats
slangenlijf met leeuwenhoofd en leeuwenomdat ‘duivels’ op andere munten uit
of adelaarsklauwen) met omschrift D
die tijd verder niet bekend zijn (een
RAC O.
enkele mogelijke uitzondering betreft
Keerzijde: Gevoet kruis, in de hoeken
type F210 (Vanhoudt, 2007), maar dit
staven met punt-cirkel symbolen en
betreft een onbekend en vermoedelijk
achtpuntige sterren, zonder omschrift.
iets jonger exemplaar). Omdat over het
Vindplaats: Werkhoven (Utrecht) 2005,
ontstaan van de munt geen historische
vondstcontext: akker.
bronnen resteren, kan de waarheid nooit Vinder/collectie: Gerard de Wit.
met 100% zekerheid worden achterMet dank aan de vinders voor het mogen publihaald. De hierna volgende gedachten
ceren van hun beider munt en de heren Arie van
Herwijnen, Jos Benders, Ruud Wiggers, Bouke
blijven daarom hypothetisch. Het is
Jan van der Veen en Peter van Dijk voor hun
aantrekkelijk om het bestaan van het
gewaardeerde hulp.
draco-muntje op te hangen aan de participatie van graaf Floris III aan de
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Zoekpenning 16

JANJAAP LUIJT

1/2 ware grootte

Van de drie penningen uit de vorige aflevering kon er slechts één worden toegeschreven aan een maker. Dit betrof de
penning Schelpen Zandvoort van Ruth
Brouwer. Verschillende lezers wezen op
de voor Brouwer typische belettering.
Hans de Koning had de penning ooit
gezien, maar wist zich niet te herinneren
waar. Hij schreef de penning eveneens
toe aan Ruth Brouwer op basis van de
letters (met name Zandvoort), de wijze
waarop het hoofd en de arm van de schelpenzoeker waren afgebeeld, de combinatie

hol/bol, de afmeting en de kleur van de
patina. Over Ruth Brouwer en haar penningen schreef Piet Esser in De Beeldenaar 24 (2000) een artikel. Op basis van
de aan dat artikel toegevoegde catalogus
kon worden vastgesteld dat de bewuste
zoekpenning onderdeel uitmaakte van
een serie die in 1986 geëxposeerd werd
bij Atelier Biltstraat (Noyons) in Utrecht.
Nieuwe zoekvraag
Een lezer van De Beeldenaar schreef dat hij
recent bij een veiling van Schulman schriftelijk een aantal biedingen had gedaan. Hij
doet dat veel vaker, maar heeft zelden succes, omdat hij altijd laag inzet. Ditmaal
mocht hij zich na de veiling de nieuwe
eigenaar noemen van drie penningen. Een
van de penningen is een enkelzijdige penning met de beeltenis van een nar en het
rondschrift ‘de dansende nar 1975’. De
veilingcatalogus noemde geen maker.
Een tweede onbekende penning is
gekocht op Marktplaats. De nieuwe eigenaar kocht deze portretpenning, puur
omdat hij het een mooie kop vond. De
penning stelt een heer met een snor voor,
die duidelijk een militaire onderscheiding
draagt. Vermoedelijk is het een Duitser. De
penning is gesigneerd: E. Schade. In zijn
Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs noemt Bénezit wel een
E. Schade, die in 1840 in München is
geboren en porselein beschilderde, maar of
dat dezelfde is? De penning is in brons en
heeft een diameter van 6 cm. De keerzijde
is leeg en onbewerkt.
Opnieuw luidt de vraag aan de lezers
van De Beeldenaar: ‘wie zijn de makers van
deze penningen?’ en bij de laatstgenoemde ‘wie weet wie de voorgestelde is?’
Joan Bakker, Hans de Koning, Jim van der Meer
Mohr., Lideke M. M. Peese Binkhorst-Hoffscholte,
Tom Senders en Mia van der Wilt.
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Eerste Turkse euro
In het kader van de kunstmanifestatie
Biënnale Gelderland 2010 strooide de
Arnhemse beeldend kunstenaar Jerome
Symons op 30 oktober 2010 honderd
‘Turkse euro’s’ rond in het park Het
Valkhof in Nijmegen. Deze euro’s lijken
spreken op echte euromunten, maar
bezitten niet de status van wettig betaalmiddel. Ze zijn van exact dezelfde metalen als de Turkse munt van 1 lira en
door de Turkse Nationale Munt
(Darphane) geslagen in een oplage van
1000 exemplaren.
Het is opmerkelijk dat de Turkse
Nationale Munt aan dit kunstproject
haar medewerking heeft verleend. Tot in
hoogste regionen is er over het project
gesproken en na enkele aanpassingen
heeft de directeur-generaal uiteindelijk
zijn toestemming verleend. In zijn
vormgeving zaait Symons bewust verwarring. Zijn munt heeft namelijk zowel
kenmerken van een 2-euromunt als van
de 1-liramunt (huidige koers circa
50 eurocent).
De munt lijkt op een 2-euromunt,
maar wel met omkering van de metaalsoorten. De Turkse kunsteuro heeft een
messing buitenring en een nikkelen binnencirkel, bij de reguliere 2-euro is dat
net andersom. De beeldenaar van de
keerzijde van het Turkse exemplaar
toont een groot vraagteken op de plaats
waar de euro een 2 toont. Daarnaast is
de landkaart van Europa iets opgeschoven, zodat Turkije er ook op past en de
Zwarte Zee te zien is. Andere verschillen zijn het ontbreken van de Orkney
eilanden ten noorden van Schotland, het
eiland Sjaelland (het eiland met de
Deense hoofdstad Kopenhagen) en het
Zweedse Gotland. Op de voorzijde staat
in de buitenste ring de tekst in het

Engels embrace the differences en in
het Turks farklari kucaklayin (omarm
de verschillen). In de binnenste cirkel de
Turkse vlag en de vlag van de EU. Het
ontwerp met de Turkse vlag is een ontwerp dat de nationale Munt al had
gemaakt voor als er ooit een échte
Turkse euro komt.
Met zijn Turkse euro wil Symons de
discussie voeden, zowel in Turkije als in
Nederland. Door het plaatsen van het
vraagteken heeft de kunstenaar willen
zeggen dat zijn munt geen echt geld is,
maar ook de vraag stellen of Turkije wel
of niet bij Europa hoort.
Tijdens de opening van de Biënnale
Gelderland 2010 op 6 oktober 2010 heeft
Symons honderd munten in park Valkhof in Nijmegen gestrooid. Ook in
Ankara en Istanbul heeft hij munten op
die manier verspreid. Daar zijn de vinders ook met een verborgen camera
gefilmd. Die video werd in galeries in
Turkije vertoond.
Voor de kunstenaar, die sculpturen,
video’s en installaties vaak met een

PAUL OOSTERVINK

Turkije, 1 lira, 2009

Jerome Symons,
Turkse euro, 2010
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maatschappelijke inslag maakt, was het
leuk te zien dat de munten zo ongemerkt in omloop kwamen en om met
iets onzichtbaars de kijk van mensen op
hun omgeving te veranderen. Mensen
lopen immers met een andere blik door
park Valkhof nu ze weten dat ze er
Turkse euro’s kunnen vinden.
Bij de invoer van de munten nam de
Nederlandse douane op Schiphol de
partij Turkse euro’s in beslag. Het
Nationaal Analysecentrum voor Munten
(nacm) van de Koninklijke Nederlandse
Munt heeft de munten onderzocht. Na
onderzoek werden de munten uiteindelijk vrijgegeven.

Metaal

Cu81-Ni15-Zn10/
Cu75-Ni15-Zn10
Gewicht
8,3 gram
Diameter
26,15 mm
Dikte
1,9 mm
Randschrift
fijne doorlopende
karteling
Naam ontwerper J. Symons (voor- en
keerzijde)
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Muntmelange
ONBEKENDE OMSCHRIFTEN

AD LANSEN

Wie kan mij antwoord geven op de volgende vraag: op deze plantagemuntjes
uit Nederlands Indië, staan in het
omschrift, in een voor mij onbekende
taal/dialect (?) een aanduiding van de/
een plantage en/of alleen waarde. Naar
mijn bescheiden mening, staat er een
aanduiding in 2 of drie verschillende
talen: Javaans?, Maleis?, Jawi? Welke
talen?

OPROEP
Vrijdag 4 januari 2013 is uit een woning in IJsselstein (provincie Utrecht) een
grote verzameling Julianamunten gestolen, waaronder circa 1250 zilveren guldens en rijksdaalders, veelal in Pr/unc kwaliteit. Daarnaast is een kleine collectie
oorlogsgeld-zink ontvreemd, evenals een kleine wereldverzameling bankbiljetten. Bij de diefstal zijn ook gouden sieraden, waaronder een antiek herenhorloge, meegenomen en enkele negentiende eeuwse kerkbijbeltjes met gouden en
zilveren sloten. Uiteraard is deze diefstal bij de politie gemeld.
Indien deze munten of sieraden u worden aangeboden, neemt u dan contact
op met de politie of met ajlansen@caiway.nl.
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Au creux de la main
Tentoonstellingsreeks in Frankrijk
Zoals reeds gedeeltelijk gemeld in het
vorige nummer van De Beeldenaar is in
Frankrijk momenteel een aantal tentoonstellingen over de Franse penningkunst van de negentiende en twintigste
eeuw te bezoeken. Onder de titel Au
creux de la main: La médaille en France
aux XIXe et XXe siècles laten musea in
verschillende steden het beste uit hun
penningcollecties zien. Deelnemende
musea zijn Musée des Arts Décoratifs in
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts in
Lyon, Palais des Beaux-Arts in Lille en
de Parijse Musée des Beaux-Arts, Musée
d’Orsay en Bibliothèque nationale de
France (Parijs).
De tentoonstelling in Bordeaux
wordt georganiseerd in samenwerking
met de Monnaie de Paris. In deze tentoonstelling liggen onder andere stukken die normaal in de expositie van de
Parijse Munt liggen, maar daar vanwege
een renovatie niet te zien zijn. De focus
van de tentoonstelling is de rol van de
Monnaie de Paris in de bevordering en
verspreiding van de penningkunst in de
negentiende en twintigste eeuw, en de
beroemde Société des Amis de la
Médaille Française opgericht door
kunstcriticus Roger Marx in 1899.
De tentoonstelling in het Palais des
Beaux-Arts in Lille richt zich voornamelijk op de belangrijke eigen collectie van
het museum. Deze collectie is onder meer

gebaseerd op belangrijke schenkingen die
baron Alphonse de Rothschild tussen
1880 en 1914 deed. Bezoekers hebben
de mogelijkheid om werken van JulesClement Chaplain, Oscar Roty, Frédéric
Vernon en in het bijzonder Hippolyte
Lefebvre (geboren in Lille) te zien.
In de Bibliothèque nationale de
France in Parijs zijn gegoten penningen
te zien van Jules-Clement Chaplain,
Oscar Roty en Jean-Baptiste DanielDupuis. Daarnaast is werk te zien van
Pierre Roche en stukken uit de jaren
1920, van onder andere Paul-Marcel
Dammann, Claude-Léon Mascaux en
Pierre Turin.
Bij de tentoonstellingen is een overzichtelijke catalogus verschenen met de titel Au
creux de la main (Musée d’Orsay / Skira
Flammarion). isbn 978-2-08-129079-2.
Tentoonstellingsdata:
Musée des Arts Décoratifs Bordeaux,
tot 18 maart.
Bibliothèque nationale de France Parijs,
tot 7 april
Musée d’Orsay Parijs, tot 9 juni
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts Parijs,
tot 30 juni
Palais des Beaux-Arts Lille, tot 30 juni
Musée des Beaux-Arts Lyon,
tot 31 augustus
Voor meer informatie raadpleegt men de
websites van de verschillende musea.
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Nieuws
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Voorjaarsbijeenkomst
De voorjaarbijeenkomst van het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde vindt
plaats op zaterdag 27 april 2013. De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt
rond eind maart 2013 aan de leden verzonden. Geïnteresseerde niet-leden
kunnen contact opnemen met de secretaris over de mogelijkheid deze bijeenkomst als gast bij te wonen.

TENTOONSTELLINGEN
Alledaagse sprookjes
Fabeldieren en sprookjeswezens geven
speciale betekenis aan een persoon of
gebeurtenis. Zelfs in een tijd dat vrijwel
niemand nog geloof hecht aan het
bestaan van eenhoorns, zeemeerminnen
en andere mythische wezens, blijken zij
nog geregeld op munten en penningen
voor te komen.

Najaarsbijeenkomst
Hoewel nog niet bekend waar, zal de
najaarsbijeenkomst plaatsvinden op
zaterdag 28 september 2013. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.

Snel Geld, over geld en misdaad
Geld en misdaad zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden; veel misdaden worden
gepleegd vanuit hebzucht en de wens om
snel en gemakkelijk veel geld te bezitten.
In de gezinstentoonstelling Snel geld
wordt aan de hand van tien thema’s uit de
doeken gedaan hoe geldcriminelen door
de eeuwen heen te werk zijn gegaan.
Diefstal, vervalsing, fraude en oplichting
zijn maar een paar voorbeelden van
manieren om op een misdadige manier
aan geld te komen. Iedereen die met geld
te maken heeft, heeft ook te maken met
de gevolgen van misdadig geldgedrag. Zo
moeten we goed opletten hoe we met
onze pin- en inlogcodes omgaan of waar
we ons geld bewaren. Maar ook banken
en de overheid kunnen doelwit zijn van
dieven, hackers of vervalsers. Bovendien
een uiterst actueel onderwerp; de kranten
staan er bol van. Het Geldmuseum
beheert ook veel valse munten en bankbiljetten. Zelfs de inventarissen van twee
valsemunterwerkplaatsen worden in het
museum bewaard. Deze zaken zijn voor
het eerst in onderlinge samenhang te
zien.

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genootschap
voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
vereniging voor penningkunst
Secretariaat (informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen en opzeggingen):
Ewoud de Jong
Park Hoornwijck 35
2289 CZ Rijswijk
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
P.H. Bloemer
Kruithuisstraat 110
1018 WW Amsterdam
tel. (020) 6730180
bloemer@xs4all.nl

Tot en met 8 september 2013, di. -za. 11-17 uur;
zo. 12-17 uur. Teylers Museum, Spaarne 16,
Haarlem.
www.teylersmuseum.eu
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Di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl

‘Hollands Glorie’
Een selectie van de penningen uit het
bezit van het Koninklijk Huisarchief
toont een glimp uit het leven van de
Oranjevorsten vanaf Koning Willem I.
Belangrijke gebeurtenissen, zoals geboorten, huwelijken, begrafenissen, oorlogen,
jubilea en binnen- en buitenlandse
bezoeken zijn in goud, zilver en brons
vereeuwigd.
Tot en met 22 september 2013, di.-vr. 10-17 uur,
za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90,
Utrecht.
www.geldmuseum.nl

John Sillevis en Eddy Gheress
Van 28 februari tot 24 maart zijn er in
het penningkabinet van Kunstzaal Van
Heijningen in Den Haag penningen van
John Sillevis en Eddy Gheress te zien.
Sillevis exposeerde al eerder in deze
galerie en toont nu nieuw werk in glas.
Passend is om in het jaar waarin wordt
herdacht dat Louis Couperus 100 jaar
geleden is overleden, de penning te noemen die hij van deze bekende schrijver
heeft gemaakt. Kunstzaal Van Heijningen

is nog steeds de enige galerie in Nederland die met enige regelmaat penningententoonstellingen organiseert.
Wo.-zo. 12-17.30 uur. Kunstzaal Van Heijningen,
Noordeinde 152-A, Den Haag. www.kunstzaalvanheijningen.nl

BIJEENKOMSTEN
Atelierbezoek
Voor maart en april staan er weer twee
atelierbezoeken voor lezers van De Beeldenaar op de rol. Op zaterdag 30 maart
ontvangt Roberto Ruggiu hen in Tilburg.
Het bezoek van april gaat op 4 mei (!)
naar Yvonne Visser in Nijlande. Aanmelden per e-mail: maja@agandau.nl.
Vermeld uw naam en adres. Met de
bevestiging van uw aanmelding ontvangt u tevens gegevens over de exacte
tijd van de bijeenkomst.
Numismatica Antverpia
Numismatica Antverpia, een afdeling
van het Europees Genootschap voor
Munt- en Penningkunde organiseert
zondag 10 maart 2013 zijn 29ste internationale beurs voor munten, bankbiljetten, medailles en eretekens.
Zondag 10 maart, 9-16 uur. Sporthal Extra
Time, Louisalei 24, Hoboken, België
www.extratime.be .
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Numismatische Kringen
Een numismatische kring is een regionale vereniging
waar mensen die geïnteresseerd zijn in kennis over
munten, penningen of bankbiljetten elkaar treffen.

Nederland telt 18 numismatische kringen die
maandelijks een bijeenkomst organiseren waar de
leden kennis uitwisselen, lezingen worden gehouden
en/of waar onderling geruild of verkocht kan worden.

Op een uitzondering na, staat het ruilen of handelen
bij de kringen niet op de eerste plaats.

De adressen van de secretariaten en plaatsen van
bijeenkomsten zijn te vinden op:

www.munt-penningkunde.nl/Numismatische_Kringen.htm
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numis@kareldegeus.nl
www.kareldegeus.nl
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Reis uit het verleden

JANJAAP LUIJT

Al sinds mijn jeugd probeer ik rekening
te houden met het milieu. Tijdens mijn
schooljaren gebruikte ik van dat degelijke,
gerecyclede en ongebleekte volkorenpapier. Gedurende mijn studie in
Amsterdam fietste ik al om om glas in
de toen nog zeldzame glasbakken te
stoppen. Sinds de invoering ervan, ben
ik gebruiker van de GFT-bak (zelfs in
de jaren dat ik op een bovenwoning
woonde) en de meeste vakanties zit ik
ergens in Nederland op de fiets.
Kortom, met mijn ecologische voetafdruk zat het naar westerse begrippen
wel goed. Nog steeds draag ik mijn
steentje bij, worden de drukproeven van
De Beeldenaar afgedrukt op kladpapier
en probeer ik enigszins duurzaam te
leven. Het afgelopen jaar ben ik daar
echter iets minder goed in geslaagd.
Hoewel ik probeer buitenlandse reizen
zoveel mogelijk per trein te maken, valt
de keuze van vervoer uit financiële overwegingen soms in het voordeel uit van
het vliegtuig. Zo ook bij een bezoek aan
Zürich begin 2013. Tijdens de terugreis
moest ik op het vliegveld enige tijd

wachten voordat we aan boord van het
vliegtuig plaats konden nemen. Verveeld
slenterde ik langs de verschillende taxfree winkels die voornamelijk chocolade
en uurwerken probeerden te slijten. Ten
opzichte van deze typisch Zwitserse
waren, waren de gebruikelijke sterke
dranken en sieraden in de minderheid.
In de vertrekruimte stond een ronde,
doorzichtige wereldbol met in alle
windstreken een gleuf. De bedoeling
was dat de reiziger er goedhartig zijn
overbodige buitenlandse valuta in zou
deponeren ten bate van een goed doel.
De bol was voor een kwart gevuld met
muntgeld en bankbiljetten uit alle hoeken van de wereld. Mijn blik gleed, de
landen van herkomst herkennend, langs
de bankbiljetten. Ineens viel mijn oog
op een Nederlands biljet. Het betrof
een muntbiljet ter waarde van ƒ 2,50
met het portret van koningin Juliana uit
1949. Ik kon maar één verklaring geven
voor deze ongebruikelijke vondst: de
reiziger die dit biljet in de collectebus
gooide, is vast al een hele tijd onderweg.
(wordt vervolgd)

Bij de voorplaat
1746. Muntbusopening van West-Friesland te
Medemblik onder muntmeester Theunis Kist
Voorzijde: Onder de wapenschilden van
Medemblik, Hoorn, Enkhuizen en West Friesland,
controleert het muntcollege de munten. Omschrift:
MONETA HIC PRIMUM INCHOATA REFLORETIN CISTA
WESTFR:

1746
Keerzijde: Moneta rustend op wapenschild van de
Generaliteit houdt de wacht bij een muntschroef
waar twee genii bezig zijn geld te schroeven.
Omschrift: BONI PASTORIS EST TONDERE PECUS NON

DEGLUBERE

Vvl.220; zilver; 50 mm; 45.67 gram.
Collectie Munthandel Verschoor.
Fotogra¿e Dimitri Verschoor
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Niko de Wit: Swing!
Inschrijfpenning 2013
Rond de jaarwisseling 2011-2012 vond
een grote penningtentoonstelling plaats
in Kunstzaal Van Heijningen in Den
Haag. Een bijzonder fraai en uitgebreid
overzicht van de onbegrensde mogelijkheden op het gebied van de handzame
sculptuur, zoals Louk Tilanus de wereld
van het kleinplastiek is gaan noemen.
Ook bij deze tentoonstelling waren
kleine sculpturen te zien waar een discussie over gevoerd zou kunnen worden,
of het penningen in de klassieke betekenis
van het woord zijn of eerder kleine
beeldjes. Het werk van Niko de Wit
bevindt zich ook in dat grensgebied.
Zijn ‘penningen’ die op deze tentoonstelling te zien waren, passen zoals
nagenoeg zijn complete werk, binnen de
abstract geometrische traditie. Prachtige
ruimtelijke vormen, vaak niet direct
herkenbaar maar met geabstraheerde
verwijzingen en associaties waarbij het
licht - en natuurlijk de schaduw - een
belangrijke rol spelen.
Zijn werk behoeft in de meeste gevallen een meer dan gemiddeld kennersoog. Des te meer opvallend was het dat
zijn werk in Den Haag door de bezoekers als zeer aansprekend werd beoordeeld. Of was dat juist niet zo verrassend en waren de bezoekers van deze
speciale penningtentoonstelling,
gerichte kenners van deze uiting van
kunst?

stellingen, vernuftige constructies en
prikkelende ruimtelijke objecten, die
bovendien ook nog in zeer verschillende
materialen waren uitgevoerd. Uiteindelijk kreeg het werk van Niko de Wit de
voorkeur voor de opdracht.
Niko de Wit (1948) is voor de vpk
geen onbekende. Hij is de maker van de
jaarpenning 1990 Getrapt Blok, de eerste
echt abstracte jaarpenning van de vpk.
Na de eeuwwisseling zat hij enkele jaren
in het bestuur. Hij is, in zijn eigen woorden, ‘geen penningontwerper, maar een
beeldhouwer die penningen maakt’. Zijn
penningen liggen in het verlengde van
zijn beelden en zijn visie op de beeldhouwkunst is voelbaar in al zijn penningen. Het gaat verder dan dat zijn
penningen louter beelden zijn in handformaat. Zijn penningen zijn weliswaar
sculpturaal, maar oriënteren zich, meer
dan zijn beelden, in een liggende positie
sterk op het grondvlak. Dat aspect en
hun, ten opzichte van zijn beelden, dunnere derde dimensie, maakt zijn kleine
werken tot penningen. Penningen zijn

De opdracht
Vooraf had de vpk toegezegd dat de
kunstenaar die aan de hand van een
enquête de meeste waardering zou krijgen, de inschrijfpenning 2013 zou
mogen realiseren. De positieve reacties
waren breed en het bleek moeilijk kiezen
tussen prachtig handgeboetseerde voor-

TOM SENDERS

Handzame sculptuur
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Liggend, evenwicht in
beweging

nooit helemaal vlak. Er zijn altijd wel
schuine vlakken of openingen aan de
randen die onderdeel zijn van het
object en die tevens uitnodigen om de
penning op te pakken, te keren en om
andere posities te onderzoeken.
Inschrijfpenning 2013
Uit een toelichting die de kunstenaar
heeft gegeven, blijkt dat zijn werkwijze
nagenoeg altijd begint bij een beeld dat
hem pakt. Soms is dat een potloodschets
en soms iets dat hem ‘onderweg’ treft.
Dat kan van alles zijn, maar meestal is
het een lijnenspel dat toevallig vanuit
een bepaald gezichtspunt voor hem een
spanning oproept. Dat uitgangspunt
wordt dan geconcretiseerd in materiaal
zoals was, klei of gips. Van daaruit wordt
de vorm steeds verder aangepast en aangevuld. Doorgaans is dat een langdurig
proces. Het is spelen met lijnen, rechte

Geboetseerde structuur
met groene patina

vlakken en gebogen vormen, die op
elkaar betrokken worden en moeten leiden tot het nagestreefde object. Een
sublieme balans is voor De Wit steeds
het ultieme streven. Hij zoekt daarbij
graag naar een uitdagende mate van
desoriëntatie. Hoe zit dát nou precies?
Om de complexiteit van de verschillende schuine vlakken en lijnen te laten
‘landen’, brengt hij vanaf elke zijkant,
minimaal één lijn of vlak aan dat loodrecht staat op het grondvlak.
Swing is de titel die Niko de Wit heeft
meegegeven aan de inschrijfpenning
2013. Een frivole naam die nauwelijks
past bij het serieuze werk van hem. De
oorsprong van deze penning ligt bij het
lijnenspel van een gebouwtje in Amsterdam aan het IJ, dat De Wit vanuit zijn
auto al rijdend, wazig kon fotograferen.
In eerste instantie met dunne plaatjes was
omgezet tot een amorf doosje en via
tussenstadia tot een basisvorm waar verder aan gewerkt kon worden.
De vorm lijkt eenvoudig maar is bij
nadere beschouwing uiterst complex.
De penning is relatief dik, massief en
zwaar. Heel even weer kwam de
gedachte naar boven: een dikke penning
of een slank beeldje? Alle vlakken zijn
op de een of andere manier voorzien
van een diagonale snede, uitgestulpt of
naar binnen gedrukt. Daardoor lijkt het
of de penning getordeerd is, wat mogelijk ook ten grondslag ligt aan de titel
van de penning. Vanuit de voorstudies is
verder aan de vlakken geschaafd en zijn
er ook toegevoegd, zelfs met bollende
vlakken, waardoor uiteindelijk, letterlijk
een ‘wiegend’ moment ontstaat als de
penning wordt neergelegd: een onverwacht maar prachtig ‘evenwicht in
beweging’.
Door de gekozen dikte zijn vier
echte, substantiële, ‘zijkanten’ ontstaan.
Elk zijvlak is anders. Daar is een spel
gespeeld met zowel twee gebogen lijnen
bij elkaar, twee rechte lijnen en ook
twee keer een combinatie van beide. In
de zijkanten is een repeterende afwisseling
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aangebracht van de diagonale sneden. In
nagenoeg alle posities is een rechte
loodlijn ten opzichte van het grondvlak
aanwezig. Dat zijn dan ook de posities
die de voorkeur van Niko de Wit hebben.
De wijze waarop De Wit het oppervlak van zijn objecten behandelt is herkenbaar binnen zijn werk. Vaak gebruikt
hij extreem perfect gepolijste vlakken, in
andere gevallen juist een duidelijk ruwer
oppervlak dat ontstaat door de sporen
van het boetseren mee te laten spelen.
Hier heeft hij voor dat laatste gekozen.
Voor het ‘handzame’ gebruik is dat ook
een logische beslissing. De huid met het
lichte reliëf geeft de penning in de hand,
een bijzondere tactiele ervaring.
Ondanks de lichtvoetige naam weegt de
penning 800 gram met afmetingen van
40 x 73 x 73 mm.
Een penning zoals wij die kennen is
meestal liggend, hoewel er natuurlijk
ook voorbeelden zijn van penningen die
staan of hangen. Ondanks het fascinerende van de zware, maar wiegende
penning Swing in horizontale positie,
vindt De Wit dat zijn beelden en penningen ‘staand’ beter tot hun recht
komen, meer ruimtelijk en dynamisch.
De realisatie
De penning is massief gegoten volgens
de verlorenwasmethode. Niko de Wit
giet zijn penningen zelf. Hij laat niets
aan het toeval over. Massief gieten in
deze afmeting en bovendien met deze
voor het evenwicht kwetsbare zijkanten,
is geen sinecure. De krimp die in eerste
instantie al ontstaat bij de afkoeling van
het model in was en later ook bij het
bronzen gietsel, vormt het grootste probleem. De wasmodellen worden via
kanalen aan elkaar verbonden tot een
gietboom die wordt gevormd tot een
vuurvaste mal. Het aanbrengen van voldoende giet- en ontluchtingskanalen op
de juiste plaatsen, is van het grootste
belang. Bij het gieten moet het brons op
precies de juiste temperatuur zijn om

Staand met twee rechte
lijnen

krimp en gasvorming zoveel mogelijk te
kunnen uitsluiten.
Na het gieten zorgt De Wit zelf voor
het ciseleren (het afwerken met beiteltjes,
vijlen en sponzen) en het patineren van
de penning. De groene patine op de
penning Swing is ontstaan door de penning tweemaal te branden met een
oplossing van kopernitraat.
Aandacht
Deze penning heeft meer aandacht
nodig dan een gemiddelde penning.

Staand, rechte en
gebogen lijnen
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beeldje wordt genoemd. Het zal, naar
mijn overtuiging, in beide gevallen een
waardevolle aanvulling zijn voor elke
collectie penningen of kleinplastiek.

Staand, zijkanten,
recht en gebogen

Alle foto’s bij dit artikel zijn verkleind. De penning meet 73 x 73 x 40 mm.
Tot 15 september 2013 kunnen de leden inschrijven
op de schitterende penning van Niko de Wit
door betaling van € 275 op rekeningnummer
96820 onder vermelding van ‘inschrijfpenning
2013’. Na betaling ontvangen de inschrijvers een
bevestiging.
www.nikodewit.nl

Alleen een snelle blik doet het beeld
tekort. Als alle zijden goed zijn bekeken
en alle mogelijkheden om het object te
plaatsen zijn overwogen, maakt het niet
meer uit of het een penning of een

LITERATUUR
karel soudijn (red.) Niko de Wit, beeldhouwer
(Oosterhout 2009).
henk van der vorst Tussen penning en kleinplastiek De Beeldenaar 35 (2011) 165-170.
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Portret door Pauline Hoeboer
Penning in beeld
Keramiste Pauline Hoeboer (1969)
maakt haar penningen niet in brons,
glas, steen of gips, maar in porselein. Dit
leidt tot heel bijzondere resultaten, zo
ook haar nieuwste penning Portret.
Meestal wordt vloeibaar porselein in
een gipsen mal gegoten. De keuze voor
porselein is gemaakt vanuit haar vakmanschap als keramiste en haar liefde
voor dit bijzondere materiaal. Witheid,
transparantie, vervorming en de kwetsbare uitstraling zijn de kwaliteiten van
porselein dat zij gebruikt in haar penningen.
Portret is echter niet gegoten, maar
gemaakt met porseleinklei, een drukmal
en een stempel. Aan de voorzijde is de
ronde bolling voorzien van een laag zilver, waardoor het oppervlak spiegelend
wordt. Wanneer je de penning in je

hand hebt zie je een vervormde weerspiegeling van je eigen gezicht. Aan de
achterzijde in de holte staat het woord
portret. De spiegelende kant doet denken aan een munt, waar al eeuwen lang
portretten op worden afgebeeld. Nu is
daar de reflectie van het gezicht van een
ieder die de penning bekijkt. Hoeboer
wil dat ‘deze penning leidt tot bespiegeling op het begrip portret in de penningkunst en een handzame penning is
in je zak voor momenten waar je
behoefte hebt aan wat zelfreflectie.’
Pauline Hoeboer woont en werkt in
Den Haag. Sinds de vpk-masterclass
Over the Edge in 2006 is het maken van
penningen een onderdeel van haar kunstenaarschap geworden.
www.paulinehoeboer.nl

De rubriek Penning in beeld biedt penningmakers de mogelijkheid een recent
door hen gemaakte penning te laten belichten. Stuur daartoe digitale foto's met
een korte toelichting naar penningnieuws@debeeldenaar.nl en redacteur Jim van
der Meer Mohr zal contact opnemen.
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JIM VAN DER
MEER MOHR

De ovalen bevestigd

MARCEL VAN
DER BEEK

3 gulden, Utrecht,
1831, detail van het
randschrift (vergroot)

In 2004 beschreef ik in De Beeldenaar de
ovaalvormige veldjes die men aantreft
op de rand van de grotere negentiendeeeuwse Nederlandse munten.1 Onderzoek in het archief van ’s Rijks Munt van
de periode waarin die ovalen ontstonden, had mij toen slechts een tekstfragment en een potloodschets opgeleverd.
Nu komt het vaker voor dat men pas
iets vindt als men het zoeken ernaar
heeft gestaakt. Jaren later kwam ik in
hetzelfde archief, maar dan van het jaar
1870, een uitspraak over deze structuren
tegen van de waardijn van ’s Rijks Munt,
L.C. Hora Siccama.2 Tot mijn opluchting kwam zijn verklaring opvallend
goed overeen met de mijne, tot het
gebruik van de term ‘nokjes’ aan toe.
Hora Siccama had drie rijksdaalders
toegezonden gekregen waarvan de eigenaar vermoedde dat er zilver aan was
onttrokken door vanuit de rand een
gaatje te boren en dat daarna dicht te
maken, waarbij een ovalen structuur zou
zijn overgebleven. In zijn rapport van
21 april 1870 meldt hij:
‘Meer opzettelijk de aandacht vestigende op den buitenrand of de afsnede
der stukken, kan men op alle drie, op die
van 1855 en 1859 tusschen het woord
“God” en het daarvoor staande sterretje,
en op dat van 1858 tusschen het woord
“Ons” en het daarvoor staande sterretje,
doch op dit stuk veel flaauwer dan op de
twee eerste, en ook niet dan met het
gewapend oog, een klein ovaal waarnemen, als met een scherp werktuig van
gelijken vorm aangebragt. Dit ovaal is

de indruk van eene der nokjes welke, bij
het indrukken van het randschrift, door
kleine holten van gelijken vorm in de
letterblokjes, met opzet aan de nog
ongemunte plaat werden aangebragt,
met oogmerk om bij het geven van den
muntslag, de plaat op evenwijdigen
afstand te houden van de wanden van
den muntring; en welke nokjes door de
kracht van den muntslag en den weerstand die de muntring daarbij biedt,
weder inwaarts werden gedrongen, en
welker moeten meer of minder zigtbaar
blijven, naar mate het muntstuk met
minder of meer kracht gemunt is.
Indrukken van dien aard waren [op
sommige zilveren specien van Koning
Lodeweijk-Napoleon, op de hier geslagen gouden en zilveren Napoleontische
stukken;] op de gouden en zilveren specien van Koning Willem I veelal
zigtbaar, ook op 2½ guldenstukken van
Koning Willem II. Zij waren dus een
eigenaardig en gewoon gevolg van de
fabricatie. Op de thans gemunt wordende stukken worden zij, ten gevolge
eener voor eenige jaren ingevoerde wijziging in de fabricatie, niet meer aangetroffen’.3
Het was prettig om deze bevestiging
te lezen.
Marcel van der Beek is verbonden aan het Instituut
voor Monetaire Geschiedenis en Numismatiek.

NOTEN
1. M. van der Beek Ovalen en andere randverschijnselen De Beeldenaar 28 (2004) 278- 282.
2. Officieel: “Het lid van het Munt-Collegie
belast met de taken van Waardijn”.
3. Archief ’s Rijks Munt, notulen 1870, no. 351
met ingekomen en uitgegane stukken. Het
tussen vierkante haken geplaatste stuk is in
de marge bijgeschreven, waarschijnlijk na
inzage van de muntverzameling.
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De Hollandse penning van graaf Jan II
Zeldzame munten van het Graafschap Holland (3)
In 1998 is er in het water voor de kust
van Harderwijk een zilveren penning
gevonden die op het eerste gezicht doet
denken aan de bekende penningen van
de Hollandse graaf Jan I uit 1296-1299,
de zoon van Graaf Floris V. Nadere
bestudering van het muntje wijst echter
op een in de literatuur nog niet nader
omschreven type. Op het scherp gesneden muntstempel is in de nek van de
graaf intentioneel een kogeltje of punt
aangebracht. De reden hiervoor is vooralsnog onbekend. Mogelijk betreft het
een teken van een (nieuw aangestelde)
muntmeester, een merk dat aangaf dat
hij op het goede gewicht was geslagen
of een emissieteken waarmee werd aangegeven dat het een nieuwe uitgave
betrof na de dood van Jan I of na opening van het munthuis onder Jan II.
Aanleiding de muntslag van Jan I en Jan
II eens nader te belichten.
Penning van het graafschap Holland,
Jan I (1296-1299) of Jan II (1299-1304).
Zilver, 0,49 gram, 13 mm.
Voorzijde: hoofd naar links, punt achter de nek in het veld ter hoogte van de
schouder. Omschrift tussen binnen- en
buitencirkel: +:i:comes:holladie
Keerzijde: lang gevoet kruis, niet
gekantonneerd. Omschrift tussen binnen- en buitencirkel: mon/eta/dor/dci
Muntplaats: Dordrecht.
Bijvondsten: diverse dertiende- en
veertiende-eeuwse penningen van zowel
Holland, Utrecht en Gelderland.
Opmerking: enige corrosie, binnenen buitencirkel opgebouwd uit streepjes.

aan Jan I als Jan II zijn toe te schrijven,
te weten: C46, C47 en C48. Hij geeft
daarbij aan dat het omschrift van type
C46 (met ollandie op de vz.) het beste
aansluit bij het type 5 van Floris V. Dit
geeft hij ook aan bij het later toegevoegde type C46a uit de vondst Heusden.2
De typen C47 en C48 hebben weer een
omschrift met holladie. De variant
47.1 lijkt door het gebruik van twee in
plaats van drie punten als interpunctie
op de vz. het dichtst bij ons exemplaar
te komen. Tot slot geeft hij aan dat C47
en C48 erg veel voorkomen en het dus
een grote emissie moet zijn geweest in
een relatief korte periode (1296-1304).
Grolle geeft in zijn overzicht van de
muntslag van de graven van Holland
een meer gedetailleerde omschrijving en
wijst de penningen toe aan drie verschillende emissies onder Jan I en één emissie onder Jan II.3 De eerste emissie
(1296-1297), Grolle 12.1.2, is een penning met de zogenaamde roosjes in de
kwartieren op de keerzijde (in de literatuur wordt doorgaans gesproken over
roosjes of sterren, naar onze mening zijn
dit bloemen). Hiervan is slechts 1 exemplaar bekend uit de vondst Heusden (dit
is type Van Hengel C46a).4 De tweede
emissie (1297-1298), Grolle 12.2.3,
betreft de zware penningen die onder de
regent Wolfert van Borsele zijn ingevoerd van een geheel afwijkend type
(geen portret maar een wapen). Aan de

Van Hengel en Grolle
Van Hengel kent de beschreven variant
niet.1 Hij omschrijft drie typen penningen waarvan hij aangeeft dat deze zowel

ANTON
CRUYSHEER /
PETER VAN DIJK

(2x ware grootte)
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derde emissie (1298-1299) - Grolle
12.3.1.a en b - schrijft Grolle de typen
C47 en C48 van Van Hengel toe.
Zowel in het werk van Van Hengel
als van Grolle is het hier getoonde type
niet beschreven. In 1998 is er echter in
’s-Hertogenbosch een belangrijke
muntvondst gedaan. Deze vondst is
uitgebreid beschreven in het boek Van
Penningen en Groten.5 Aansluitend is in
het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 2011, een overzicht van de munten uit deze vondst gepubliceerd.6 De
muntvondst is door Jan Pelsdonk
onderzocht en beschreven. De vondst
heeft een sluitdatum (tpq) van 1304.
Bestudering van deze muntvondst
levert één vergelijkbaar exemplaar op
(numis 1063666).7 Hier omschreven
als Van Hengel C47 variant, Grolle
12.3.1a variant.
In 1998 is er dus op twee verschillende
locaties een Hollandse penning gevonden
met een stip in de nek als bijteken.
Vondst ’s-Hertogenbosch 1998
Penning van het graafschap Holland,
Jan I/II (1296-1299-1304).
Denominatie: penning
Zilver, 0,589 gram, 13 mm.
Voorzijde: hoofd naar links, punt achter
de nek in het veld ter hoogte van de
schouder. Omschrift tussen binnen- en
buitencirkel: +:i:comes:holladie
Keerzijde: lang gevoet kruis, niet gekantonneerd. Omschrift tussen binnen- en
buitencirkel: mon/eta/dor/dc-i
Muntplaats: Dordrecht.
Bijvondsten: zie omschrijving muntvondst ’s-Hertogenbosch, tpq 1304.
Opm.: nagenoeg ongecirculeerd, binnenen buitencirkel opgebouwd uit streepjes.
De voor- en keerzijde uit de vondst
’s-Hertogenbosch zijn niet stempelidentiek aan de vondst uit Harderwijk. De
voorzijde van de vondst ’s-Hertogenbosch heeft een kleiner en meer verdrongen kruis aan het begin van het
omschrift. De keerzijde van de vondst
’s-Hertogenbosch heeft een tussen-

streepje tussen de C en de I en een dubbele punt na de I. Wat verder opvalt is
dat van beide muntjes de portretjes
nagenoeg gelijk zijn en daarmee vermoedelijk van dezelfde stempelsnijder.
Geheime tekens
Punten als bijteken op negende-eeuwse
munten zijn bekend van het Christiana
religio-type van Lodewijk de Vrome en
Karel de Kale. De betekenis van deze
tekens is vooralsnog onduidelijk. Coupland, heeft het over ‘decorative marks’
die niet aan een specifieke muntplaats
en of emissie zijn toe te schrijven.8
Vooralsnog geeft dit dus geen houvast.
Aan het eind van de dertiende eeuw
en begin van de veertiende eeuw is het
gebruik van punten als (geheim) teken
een veelvoorkomende verschijning op
de Franse koninklijke muntslag. Een
fraai overzicht van de wijze waarop deze
punten zijn aangebracht is te zien in het
overzicht van de ‘Turnosenfund Erfurt’.9
Er wordt hier gesproken over geheime
tekens of emissietekens. Feit is dus dat
in het laatste kwart van de dertiende en
begin veertiende eeuw het (ook) gebruikelijk was aan de Koninklijke Munt van
Frankrijk om emissie- of controletekens
te gebruiken.
Munthuis en muntmeesters te
Dordrecht
Jan I (1284-1299) werd graaf van Holland
in 1296 na de moord op zijn vader
Floris V. De feitelijke macht lag in deze
periode grotendeels bij regent Wolfert
van Borsele. Het munthuis te Dordrecht
is actief geweest gedurende de gehele
regeerperiode van Jan I. In deze periode
hebben er drie emissies plaatsgevonden.
De eerste emissie was een voortzetting
op dezelfde voet als onder Floris V.
Medio 1297 is in opdracht van Wolfert
het muntstelsel echter gekoppeld aan de
zware Franse tournoisen.10 Dit had echter een revaluatie tot gevolg van bijna
32%. Het omwisselen kostte de burgerij
uiteraard geld, vermoedelijk drie oude
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Muntheer

Grolle

emissie

zilver grf

Van Hengel

emissie

voorkomen

opm.

Floris V

11-9-1

1293/96

0,510

C29 - C37

1285/96

algemeen

roosjes kz

Jan I

12-1-2

1296/97

0,510

niet /C47a

1296

uniek

roosjes kz

Jan I

12-2-3

1297/98

0,673

C50

1299/1304

uiterst zeldzaam

Jan I

12-3-1

1298/99

0,517

C47 - C48

1296/1304

algemeen

Jan II

13-1-3

1302

0,504

C46

1296/1304

uiterst zeldzaam

ollandie

Willem III

15-1-1

1304/05

0,449

C52

1304/37

zeldzaam

roosjes kz

Willem III

15-2-1

na 1323

0,505

Imitat. 231

penningen voor twee nieuwe zware penningen. De Franse tournoisen devalueerden echter in snel tempo en het Hollandse geld met een te hoog zilvergehalte
vloeide weg uit de circulatie. In 1298
werd er reeds overgegaan tot een derde
emissie waarbij de Hollandse penning
(Grolle 12.3.1, Van Hengel C47 en
C48) weer nagenoeg terug was op de
oude voet (laatste type Floris V). Het
kwaad was echter al geschied en Wolfert
werd, na het zich toe-eigenen van de
bestuurlijke macht en na een conflict
met het stadsbestuur van Dordrecht
begin augustus 1299 te Delft vermoord.
De tournoisen devalueerden echter verder en uiteindelijk werd de muntslag in
het najaar van 1299 geheel gestopt.
Onder Jan II is de Munt pas actief
geworden in 1302 onder muntmeester
Jehan van Cambray. Deze was tevens
muntmeester te Valenciennes. Tussen
1299 en 1302 is er dus niet gemunt.11
De koers van de Hollandse penning was
inmiddels opgelopen tot 2½ denier
tournois. In 1302 werd de Hollandse
penning gedevalueerd tot 2 denier tournois en het munthuis in september weer
geopend. Er werden onder meer penningen geslagen (Grolle 13.1.3). Door
de koppeling aan de doorlopend devaluerende tournois zal er mogelijk geen of
weinig animo zijn geweest voor een uitgebreide emissie. Uit het werk van
Grolle en Van Hengel samen is een
overzicht te maken van emissies, zilverinhoud en voorkomen.

uniek

Als we Grolle 12-2-3 (Van Hengel C50)
en Grolle 15-2-1 (Van Hengel Im.231)
buiten beschouwing laten is het opvallend dat door de tijd genomen een verlaging van het zilvergehalte heeft plaatsgevonden na de koppeling van de
Hollandse penning aan de Franse tournois. Diameters (13 mm) en gewicht
(0,5 tot 0,6 gram) veranderden in deze
gehele periode nagenoeg niet.12
Conclusie
Er is een Hollandse penning gevonden
met licht afwijkend portret die aansluit
bij het omschrift C47.1 van Van Hengel.
Kenmerkend voor deze penning is de
stip als geheim- of emissieteken op de
voorzijde achter de nek. Het plaatsen
van een emissie- of geheim teken is aan
de Franse Koninklijke Munt gebruikelijk in deze periode, maar voor het
graafschap Holland was dit nog niet
eerder aangetroffen/opgemerkt. Hier
zijn twee exemplaren beschreven.
Het munthuis te Dordrecht is eind
1299 gesloten en in 1302 weer geopend.
Door de doorlopende devaluatie van de
tournois zal het animo om de hieraan
gekoppelde Hollandse penning te munten niet groot zijn geweest en de emissie
dus klein. Het sluitjaar van de schatvondst uit ’s-Hertogenbosch pleit
ervoor dat de munt vóór 1304 is
gemunt. Het exemplaar in de vondst
’s-Hertogenbosch toont vrijwel geen
slijtage, wat pleit voor een zeer korte
circulatie. Aan de hand van het verloop
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van de zilverinhoud is plaatsing in de
reeks en een datering mogelijk. Op basis
van deze gegevens schrijven we de munt
toe aan Jan II. Deze penningen zijn
daarmee een emissie van Jehan van
Cambray te Dordrecht. Consequentie
hiervan is dat de munt die Grolle onder
13-1-3 beschrijft, moet worden herplaatst.13 Hiervoor in de plaats kan dan
de hier beschreven penning ‘Jan met stip’
komen. Mogelijk kan het bepalen van het
zilvergehalte van de twee hier besproken
muntjes in de toekomst een definitieve
plaatsing in de reeks geven.

11. grolle 2000, 87.
12. jansen / treling 2011, 137-144.
13. Aanvullend op van hengel 1988, naar onze
mening een hybride slag uit de overgangsperiode Floris V – Jan I.

NOTEN
1. van hengel 1986, 17, 40 en 64.
2. van hengel 1988, 31, 33 en 34.
3. grolle 2000, 81-89.
4. grolle 2000, 82.
5. jansen / treling 2011.
6. pelsdonk 2011.
7. pelsdonk 2011, 52, afb. 15; jansen / treling
2011, 142 (numis 1063666).
8. coupland 2012.
9. www.turnosenfund-erfurt.de.
10. Mogelijk ligt er een verband met de uitbetaling van de bruidsschat in tournoisen van
Koning Edward I van Engeland (grolle
2000, 81).

j. pelsdonk De schatvondst ’s-Hertogenbosch
1998 Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 98
(2011).
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Van Pool tot Valckenaer
De stadhuispenning van 1655
Instempelingen op penningen worden
geregeld over het hoofd gezien. Zij
geven desalniettemin vaak belangrijke
informatie over de maker of productieplaats. Beschreef ik een aantal maanden
geleden de keurtekens op een paar
schoolpenningen, nu wordt er wederom
een penning voor het voetlicht gebracht
waarop een stempel is gezet.1 Deze keer
zijn nieuwe gegevens achterhaald van
een penning over de inwijding van het
stadhuis van Amsterdam in 1655, van de
hand van de Amsterdamse medailleur
Jurriaan Pool (1618-1669). In 2010 is in
Teylers Museum een tentoonstelling
over hem gehouden. Ter gelegenheid
daarvan verscheen er in het museumtijdschrift Teylers Magazijn een bijdrage
over hem, waarbij ook de bewuste
instempeling is getoond.2
In 1648 is begonnen met de bouw
van het nieuwe stadhuis op de Dam,
naar ontwerp van Jacob van Campen
(1596-1657). Op 29 juli 1655 volgt de
inwijding, hoewel op dat moment het
dak nog ontbreekt.3 Sindsdien staat
het stadhuis - vanaf 1808 Paleis op de
Dam - geregeld het middelpunt bij
belangrijke gebeurtenissen, zoals de
inhuldiging van alle Oranjevorsten

vanaf 1814. Tegen het verschijnen van
dit nummer van De Beeldenaar vormen
het op de penning afgebeelde Paleis
en de daarnaast gelegen Nieuwe Kerk
het decor van alweer een inhuldiging,
ditmaal van koning Willem-Alexander. Een reden temeer om juist nu op
deze bijzondere penning terug te
komen.

JAN PELSDONK

Migratie
Geboren in 1618 in het Silezische
Schweidnitz (het huidige Świdnica in
Polen), trekt Jurriaan Pool op een gegeven moment naar de Nederlanden, waar
hij voor het eerst in documenten wordt
vermeld in 1651.4 Op dat moment
treedt het kersverse lid van het goud- en
zilversmedengilde in het huwelijk met
de 18-jarige Margaretha Schott uit
Meurs, dochter van goudsmid Hans
Schott en Gertruijd ter Meser.5 Het is
onbekend of Pool uit de stad of de regio
Schweidnitz komt. Zijn geboortedatum
is onbekend - wij kennen slechts het
geboortejaar - waardoor het zoeken
naar zijn herkomst vrijwel onbegonnen
werk is. Bovendien hebben de lokale
archieven het nodige geleden van
diverse oorlogen.

Jurriaan Pool,
Voltooiing van het
stadhuis van
Amsterdam, 1655
(Teylers Museum, inv.
TMNK 00626)
(2/3 ware grootte)
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De reden van Pools migratie ligt voor
de hand. Schweidnitz - in die tijd de
hoofdstad van het erfhertogdom
Schweidnitz-Jauer en onder bestuur van
de Boheemse koningen - heeft het
zwaar te verduren in de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648). In 1625 breekt de
pest uit en twee jaar later ontstaan er
problemen door het inkwartieren van
een grote hoeveelheid manschappen van
veldheer Albrecht von Wallenstein
(1583-1634) om de stad te beschermen
tegen de Zweden. Sinds 1561 is
Schweidnitz protestants, maar in de
periode 1629-1630 zijn de burgers
gedwongen bekeerd naar het katholicisme. In 1632 volgt een bezetting door
troepen van Keursaksen-Brandenburg
en wordt wederom het protestantisme
ingevoerd. In 1632 en 1633 houdt de
pest huis in de toch al geplaagde stad. In
dat laatste jaar volgt alweer een belegering, nu door Von Wallenstein. Daarbij
zijn de voorsteden door de verdedigers
in brand gestoken. Er heerst hongersnood in de stad en uiteindelijk moeten
de protestantse troepen het veld ruimen.
In 1642 zijn er gevechten bij het nabijgelegen Merzdorf (Marcinowice) en
wordt de stad belegerd door de Zweden.
Na de overgave volgt een plundering.
Niet veel later, in 1643-1644 volgt een
belegering door de troepen van keizer
Ferdinand III (1637-1657), op 17 mei
1644 trekken zij de stad binnen. Tegen
de tijd van het tekenen van de Vrede van
Westfalen in 1648, rest van het eertijds
welvarende Schweidnitz niet veel meer
dan een spookstad. Al met al zijn er voor

Pool voldoende redenen om de ellende
de rug toe te keren en elders een nieuw
bestaan op te bouwen.
Naamswijziging
Heeft Jurriaan Pool het medailleursvak
in Silezië of in de Nederlanden geleerd?
Om dit te kunnen beantwoorden zou
het helpen als wij weten hoe oud hij was
toen hij migreerde. Gezien de opmerking op zijn ondertrouwakte ‘niet weetend of hij ouders heeft’, heeft hij de reis
naar de Nederlanden waarschijnlijk
zonder hen ondernomen. Aannemende
dat hij zelfstandig reisde zal hij niet veel
jonger dan 15 geweest zijn. Dat plaatst
zijn reis tussen ongeveer 1633 en 1651.
Er is daarbij een (zeer kleine) kans dat
hij het laatste deel van de reis samen
met zijn toekomstige schoonfamilie
heeft afgelegd. Zij komen immers uit
Meurs en dat ligt bij wijze van spreken
op de route. Helaas heeft deze veronderstelling nog niets opgeleverd, omdat
zijn vrouw Margaretha niet in de doopboeken van Meurs wordt vermeld en
dus mogelijk elders - al dan niet in de
omgeving van die stad - is geboren.6
Pools geboorteregio staat niet bekend
om een bloeiende penningproductie. Er
zijn volgens Forrer op dat moment echter wel diverse medailleurs en stempelsnijders actief in de Munt van Breslau.7
Verder is in de periode 1621-1622 in
Schweidnitz een munthuis actief, waar
Christoph Hedwiger, Samuel Kirchner
en Johann Hoffmann werken.8 Vooralsnog is er geen verband aangetoond tussen Pool en een van deze heren. Sterker

De namen die Pool voor zichzelf gebruikt op zijn ondertrouwakte, penningen en zilverwerk
1651

Gorge Poll

1653

I. Pool

1654

Jerian Pool

1655

Jeuriaen Pool (KHA-01599)

1655

G. Pooll

1655-1657-1658

G. P.

1655-1657-1659- 1662-1665-1666- 1667-1668

G. Pool
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nog, volgens een publicatie uit 1842 zou
Pool in Utrecht zijn opleiding gevolgd
hebben.9 Verificatie van deze bron is
vooralsnog vruchteloos gebleven, maar
bij gebrek aan nieuwe informatie blijft
de oude bewering voorlopig staan.
Eenmaal in de Nederlanden aangekomen heeft Jurriaan zich een nieuwe achternaam - Pool - aangemeten. Waarschijnlijk is Georg zijn oorspronkelijke
voornaam en heeft hij deze vernederlandst naar Jurriaan. De tabel op pagina
112 toont dat hij hierbij geen vaste
schrijfwijze gebruikt. Ook derden wijken af, bij zijn ondertrouw wordt hij bijvoorbeeld Jeuriaen genoemd. De meest
vermelde achternaam is Pool, bij de
voornamen komt zowel Georg als Jurriaan vaak voor, de eerste is waarschijnlijk
het meest oorspronkelijk. In de literatuur wordt hij vrij consequent Jurriaan
genoemd, net als zijn zoon, de schilder
Jurriaan Junior.
Leertijd
Eenmaal in de Nederlanden komt Jurriaan Pool mogelijk eerst in Utrecht
terecht. Volgens Van Immerzeel is hij
namelijk leerjongen bij Van Vianen en
deze kunstzinnige familie leefde met
name in Utrecht en omgeving.10 Van
zijn Utrechtse periode zijn nog geen
bewijzen gevonden. Opvallend is dat
Kremer schrijft dat Pool een leerling
was van Pieter van Abeele senior te
Amsterdam.11 Helaas vermeldt hij geen
bron, dus blijft er nog wat speurwerk
over. In 1651 komt Pool voor het eerst
zelf in beeld. Dat jaar treedt hij toe tot

Handtekening onder
de akte van
ondertrouw
(Stadsarchief
Amsterdam)

het gilde der zilversmeden te Amsterdam.12 Hij woont dan in de Meulensteegh. Later woont het gezin in de
Haarlemmerstraat, bij de poort Over
’t Varken sonder Hooft, in Het Wapen
van Amsterdam.13 Jurriaan Pool overlijdt op maandag 29 juli 1669, slechts
22 dagen na zijn vrouw.14 Is er een
ziekte in het spel? Hoe het ook zij, het
echtpaar laat negen kinderen achter.
Een van deze kinderen - Jurriaan junior
- wordt later een vermaard portretschilder dankzij een opleiding die hij vanuit
het Burgerweeshuis volgt.15
In zijn Amsterdamse tijd maakt Pool
senior bijna ieder jaar een nieuwe penning (zie tabel 2). Het uiteindelijk kleine
aantal verschillende penningen toont
dat hij niet alleen leeft van het medailleursvak. Dat wordt bevestigd door
ander zilversmeedwerk van zijn hand: er
zijn twee gedreven plaquettes en een
gedreven zilveren beker bekend.16 Daarnaast neemt hij geregeld leerlingen
onder zijn hoede, waarvoor hij een vergoeding ontvangt. Nicolaas Mensema
uit Leeuwarden moet in 1658 90 gulden
voor zijn opleiding betalen en vier jaar
later legt François van Peperzeele uit
Brugge 280 gulden inclusief kost en
inwoning neer.17 De bewering dat de
bekende medailleur Pieter van Abeele
junior mogelijk als leerjongen bij Pool

Valk van Valckenaer
op een plaat van het
gilde (links) en op
penningen van Pool
(midden en rechts)
(Stadsarchief
Amsterdam, Teylers
Museum en het
Geldmuseum)
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Randschrift uit 1659
(Geldmuseum, inv.
PE-01598)

schrift voorkomende valk? Het teken
van Teylers stadhuispenning is opgenomen in de catalogus met zilvermerken
van Citroen onder nummer 1009.19 Iets
terug in hetzelfde werk, onder nummer
999, staat een vrijwel identieke valk, van
Simon Andrieszoon Valckenaer (16091672, meester in 1630). De laatste valk
is afgeslagen op een deels bewaard
gebleven koperen plaat met zilvermerken en namen van de bijbehorende zilversmeden van het Amsterdamse gilde.
Het ziet ernaar uit dat beide merktekens
van Valckenaer zijn, want recent wees
Ann Jensen Adams mij op een verwijheeft gewerkt is twijfelachtig en slechts
zing naar de stadhuispenning uit het
gebaseerd op de overeenkomst tussen
Keurboek van Amsterdam.20 Op
het werk van beide personen.18
17 december 1655 blijkt zilversmid
Simon Andriesz. Valckenaer het alleenValckenaer
recht te krijgen om de penning ‘van
In 1655 maakt Pool een van zijn meest
d’intreede in ’t nieuwe stadthuys’ te progeslaagde penningen, over de opening
duceren. Volgens de tekst zou Valckevan het nieuwe stadhuis te Amsterdam.
naer tevens de maker ‘geschroeft ende
Eén exemplaar in Teylers Museum
gedaan maken’ van de penning zijn. Er
(tmnk 00654) draagt zowel een randis echter geen enkele penning van
schrift mdclix (= 1659) als de instempe- Valckenaer zelf bekend. Mede dankzij
ling ‘valk’. Waarschijnlijk ligt bij het
de instempeling op Teylers' exemplaar
Geldmuseum een tweede exemplaar (inv - nog uit de collectie van Pieter Teyler
PE-01569), maar hier is de rand vrijwel (1702-1778) zelf - valt te concluderen
geheel gladgevijld. Met een loep zijn
dat het waarschijnlijk om de penning
vaag fragmenten van een randschrift en van Pool gaat. Blijkbaar zijn de stempels
instempeling te zien, mogelijk heeft hier aan Valckenaer verkocht en heeft
eveneens een valk als merkteken
Valckenaer zijn eigen productie van een
gestaan. Blijkens de datering op de rand instempeling voorzien. Dit betekent dat
zijn de penningen met randschrift in
in ieder geval alle stadhuispenningen
1659 vervaardigd. Het meesterteken van met randschrift door Valckenaer zijn
Pool is onbekend. Is dat de in dit randvervaardigd, dus ook de exemplaren

Jurriaan Pool,
Voltooiing van het
stadhuis van
Amsterdam, 1655
(Teylers Museum,
inv. TMNK 00654)
(2/3 ware grootte)
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Details van de
signaturen op de
stadhuispenningen.

zonder instempeling ‘valk’. Met het
overlijden van Valckenaer verviel zijn
alleenrecht op de productie. In 1682 is
door een onbekende vervaardiger mogelijk Pieter van Abeele - een gouden
afgietsel vervaardigd van de stadhuiszijde, waarbij het penningveld dermate
is gepolijst dat eventuele stralen onder
het stadswapen onzichtbaar zijn. De
keerzijde toont een plaquettepenning

van Van Abeele. Deze penning bevindt
zich in het Geldmuseum (inv. 19850512). Op de rand is de inscriptie ‘Maria
Weijmans geeft Dit Aen Maria Wijckerhelt 1682’ aangebracht.
Stempelsnijder
Van de originele penning bestaan twee
keerzijdestempels, bovendien is het
voorzijdestempel op een gegeven

De gedichten van Joost van den Vondel over de stadhuispenning
1. Over de stadsmaagd: Maghtige Neering.
Aldus spant Amsterdam de kroon, Gerust in haeren wal gezeten, En groeit, door
zegen van Godts troon, In macht en ryckdom, ongemeten. Voor duyzent schepen
te gelyck Zet zy haer paelen open, om d’oeghsten van zoo menig ryck Te lev’ren
en te koopen. Geen paradyshof draeght meer vrucht, Dan ’t mastbosch in dees
waterlucht, Het welck, een wonder om t’aanschouwen, Alle eer’ en prys te boven
gaet. Hier leeft de ziele van den Staet, Om kloek ’s Lants welvaert op te bouwen.
De Raed der Heeren, aen het Y, Gedyt tot heil der burgery. mdclix.
2. Over het stadhuis: Matige Regeering.
Wie leerzaem is Leene oogh, en oor Aen maetzang en Amfions snaeren. De
ruwe rotssteen treet u voor, vervormt in beeldwerck en pilaaren. Hij schickt zich
ront, vierkant, en lang, Trots Thebes stercke wallen; Terwijl Merkuur de dubb’le
slang Betemt, en milt aan allen Den gulden hoet der Vryheit schenckt, En
d’Overheit naer ’t Raedhuys wenckt; Wiens kloeck beleit haer onderzaten Zoo
voeghzaem leit, en vint zoo trouw, Dat yder geerne aen ’t vast gebouw Een
grontsteen streckt, en stut der Staten; Naerdien dees Harpenaer ons leert; Dat
maet te houden best regeert. mdclv.
3. Over de Argo: Maghtige Neering.
Hier landt het Grieksche Heldenschip Voor wint, uit d’ongestuime baeren,
Bevryt van barning, strant, en klip, De stieren, draeck en oorlogsschaeren, Die
’t al te boven is geraeckt. Het gulde Vlies te plucken Zo ver van honck, en sterck
bewaeckt, Magh yder niet gelucken. Men roemt van outs op d’eerste kiel, Die
zulck een schat te beurte viel; Zoo ons de Dichters niet bedrogen: Maer
d’Amsterdamsche Kogh, gewis, Veel grooter koopvaerdyschip is, Vol neering,
ryckdom en vermogen. Men treck’ te water of te velt; De Stadt van Amsterdam
schaft gelt. mdclv.
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moment verfraaid. De exemplaren met
de stadsmaagd op de keerzijde tonen op
de voorzijde het Amsterdamse stadswapen met stralen, bij de exemplaren met
de Argo ontbreken deze stralen. Een
afwijkende stempelkoppeling lijkt
mogelijk, maar is nog niet aangetroffen.
Waarschijnlijk hangt de verfraaiing
samen met introductie van de stadsmaagd en is de penning met de Argo
dus de oudste. Een tweede indicatie
voor deze volgorde is het randschrift
met jaartal 1659: deze heb ik alleen op
een aantal penningen met de stadsmaagd gezien. Over de penningen zijn
gedichten gemaakt door Joost van den
Vondel (1587-1679), meegeleverd als
bijlage in het penningdoosje van ivoor
(voor de gouden penning) dan wel
palmhout (voor de zilveren penning).21
Zijn gedichten beschrijven elke zijde,
ook die van de tweede versie. In de collectie van het Amsterdam Museum te
Amsterdam wordt een gouden exemplaar van de penning bewaard (inv. PA
1323.1), voorzien van een randschrift
ter gelegenheid van de geboorte van de
kunstverzamelaar Cornelis Hoefsleger
(1656-1719).
De stempels van alle hier getoonde
stadhuispenningen zijn overduidelijk
gesneden door Jurriaan Pool. Elk stempel is voorzien van zijn - soms op listige

Gedicht van Joost van
den Vondel in het
penningdoosje
(Geldmuseum, inv.
PE- 01569

wijze verborgen - initialen. Op de penning met de Argo zijn de initialen G - P
aangebracht op het boord van het schip,
achter de laatste roeispaan en bij het
anker. Op de zijde van het stadhuis staat
G * P op de Ionische zuil onder de voeten van Amphion. Alleen op de zijde
met de stadsmaagd staat uitgebreider G.
Pooll.
In 1666 krijgt Jurriaan Pool de - overigens afgeketste - opdracht voor het
vervaardigen van 26 stempels voor Isaac
Alexander d’Outtenberg, directeur van
de Keurvorstelijke Brandenburgse Munt
te Kleef.22 In 1668 snijdt hij de stempels
voor de ambassadeurspenning in
opdracht van Pieter Verdijn, die weer in
opdracht werkt van de Staten-Generaal.23 De originele stempels van de penning over het sneuvelen van Tromp
(1653) bevinden zich in de collectie van
het Geldmuseum en komen van de
Utrechtse Munt. Zij zijn in 1828 aangekocht uit de collectie van Rudolph van
Olden, raad en generaalmeester van de
Munt. Waar Van Olden ze heeft verworven is onbekend, blijkbaar zijn deze
stempels gaan zwerven. Is dit een aanwijzing dat ze eveneens in opdracht zijn
vervaardigd? Nu ook de stempels van de
stadhuispenning deels niet door hem
gebruikt zijn, rijst de vraag of we Pool
eerder moeten beschouwen als stempelsnijder dan als de uiteindelijke producent. Dat sommige stadhuispenningen
zijn voorzien van het keurteken valk is
een aanwijzing dat de productie in ieder
geval deels is uitgevoerd door Valckenaer.
Ging Pool voor een snelle winst in de
verwachting dat de productie over het
hoogtepunt was of heeft hij slechts de
stempels gesneden en is Valckenaer de
producent van de hele serie?
Wederom wordt er geschiedenis
geschreven op de Dam en bespeelt
Amphion er zijn lier. Ditmaal wordt er
een nieuwe koning gepresenteerd op
het inmiddels ruim 350 jaar oude bordes. Terwijl Oranje historie schrijft,
wordt die van medailleur Pool ontrafeld.
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Wie weet wat de toekomst voor beiden
in petto heeft.
Jan Pelsdonk is conservator van het Numismatisch Kabinet van Teylers Museum. Bij het Geldmuseum is hij onderzoeker van muntvondsten en
beheerder van de collectiebestanden en numis.
Hij heeft diverse nevenfuncties in numismatisch
en museaal Nederland.
NOTEN
1. pelsdonk 2013, 27-30.
2. pelsdonk 2011, 6-7.
3. van loon 1726, 398-399.
4. Stadsarchief Amsterdam (saa), dtb 469, pag.
341, ondertrouw 24 november 1651.
5. kremer 2000, 121. Naamsvarianten: Schots,
Schodt, Schot.
6. Op 4 juli 1632 wordt in Meurs ene Maria,
dochter van Hans Geridt Schott, gedoopt.
Mogelijk is zij Margaretha’s oudere zus. Niet
geverifieerde bron: familysearch.org/pal:/
MM9.1.1/NDK4-WZ3, Deutschland,
Geburten und Taufen 1558- 1898, evangelisch doopboek, geraadpleegd 2 maart 2013.
7. forrer, 1907.
8. forrer, 1907, H 468, H 514 en K 161-162;
friedensburg / seger 1901, 64.
9. immerzeel 1842, 319, overgenomen door von
wurzbach 1910, 343.
10. immerzeel 1842, 319; ter molen 1984, 10-14.
11. kremer 2000, 121.
12. citroen 1975, 54, nr 263.
13. saa, dtb 1157, pag. 218, begraafregisters 1
augustus 1669.
14. saa, dtb 1157, pag. 203, begraafregisters 5
julie 1669.
15. koldeweij 2012, 16.
16. plaquettes: citroen 1975, 54 nr 263; kremer
2000, 122-123. Beker: kremer 2000, 123-125.
De (niet afgebeelde) voet van de beker zou
bestaan uit een ovale penning, waarvan de
afbeelding mogelijk teruggrijpt op een
vroege Italiaanse penning, met als enigszins
primitieve afbeelding Jezus aan het kruis tussen twee staande vrouwen. De keerzijde, met
een gegraveerde piëta en het jaartal 1708, is
waarschijnlijk in zijn geheel later versierd.
17. van kerkwijk register, notaris J. van der Ven
1658 en notaris H. Schaeff 14 december 1662.
18. bolzenthal 1840, 226.
19. citroen 1975, 194-196, nrs 999 en 1009.
20. van dillen 1974, 642: Keurboek M f. 257v,
nummer 1340; Dr Ann Jensen Adams is verbonden aan de Universiteit van Californië,
Santa Barbara, en het Onderzoeksinstituut
voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit van Utrecht.
21. unger 1891-II, 134-136; unger 1891-I, 239.
Doosjes: Amsterdam Museum PA 1323.2
(gouden penning) en Geldmuseum PE-01569
(zilveren penning).
22. van kerkwijk register, notaris Cornelis de
Ghrijp NA 2586 4 september 1666.
23. van kerkwijk 1936, 27-28.
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Lijst met de bekende penningen door Jurriaan Pool
1653 Sneuvelen van Maarten Tromp
Van Loon-2H 376.2
1654 Vrede van Westminster
Van Loon-2H 383.4
1655 Vijfde verjaardag van prins Willem III
Van Loon-2H 388.2

1662 Sluiten van het Drievoudig Verbond
Van Loon-2H 497.1, aldaar is de kopie,
niet het origineel beschreven
1665 Overwinning op de Engelse vloot
bij Bergen (‘op de roofzugt’)
Van Loon-2H 531.1

1655 Voltooiing van het stadhuis van
Amsterdam (Argo)
Van Loon-2H 399.2, aldaar per abuis(?)
met stralen onder het stadswapen

1665 Overwinning op de Engelse vloot
bij Bergen (‘de vlugt namen’)
Van Loon-2H 531.2, variant in keerzijdetekst, blijkbaar is deze penning een
tussenversie

1655 Voltooiing van het stadhuis van
Amsterdam (stadsmaagd)
Van Loon-2H 399.1

1665 Overwinning op de Engelse vloot
bij Bergen (‘de vlught te nemen’)
Van Loon-2H 531.2

1655 Algemene overlijdenspenning
Van Loon -, Bemolt 0142 en 0115

1666 Michiel de Ruyter wint de Vierdaagse Zeeslag (Van den Vondel)
Van Loon-2H 546.2

1657 Onenigheid over de verkiezing
van Willem III als stadhouder
Van Loon-2H 423.2

1667 Vrede van Breda
Van Loon-2H 559.3

1658 Opening van de Sont door Jacob
van Wassenaar
Van Loon-2H 445.1

1668 Ambassadeurspenning
Van Loon-2H 053.2, hij vermeldt de
signatuur niet

1659 Voltooiing van het stadhuis van
Amsterdam (stadsmaagd en randschrift)
Van Loon-2H 399.1, variant met randschrift

Uit vergelijking blijkt dat Van Loon bij
deze serie penningen wat kleine steken
heeft laten vallen. Dit mogen wij de
oude meester niet aanrekenen, maar
toont wel dat het na drie eeuwen ondertussen tijd wordt voor een nieuw overzichtswerk van de Nederlandse penningkunst.

1660 Huwelijk van Lodewijk XIV met
Maria Theresia van Spanje
Van Loon-2H 466.3, variant met omen randschrift
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Kleren maken de man
In 2010 werden in de ondergrond van
de Grote Markt te Groningen een bijzondere fibula en een bisschoppelijke
munt gevonden.1 Mantelspelden werden
sedert de prehistorie al gebruikt om kledingstukken te sluiten en zijn in zekere
zin de voorgangers van onze knopen.
Het sluitmechaniek is hetzelfde als dat
van onze veiligheidsspeld, de vorm van
de spelden is echter in de meeste gevallen uitgewerkt tot een sieraad. De speld
van de Grote Markt heeft de vorm van
een schijf, gemaakt van een koperlegering met verzilverde middenplaat met
een diameter van 22 mm. Op de middenplaat is een embleem afgebeeld,
bestaande uit van boven naar beneden:
een breedarmig kruis op een fors uitgevoerde Griekse letter omega (w), tezamen ogenschijnlijk een ankerkruis vormend, en daaronder een kleiner
breedarmig kruis bovenop de hoofdletter alfa (A). Aan de keerzijde zitten op
de rand nog de beugel en het oog van
het sluitmechaniek. De naald zelf was
vermoedelijk van ijzer en is daarom verroest en vergaan. De speld is in 2010
gevonden bij het doorzoeken van een
ophogingslaag uit de elfde eeuw,
bestaande uit marktvuil, gestort op een
met veldkeitjes verharde laag.
Als fibula’s in een graf worden gevonden, kunnen zij meestal goed gedateerd
worden. Maar deze fibula komt uit
gestort marktafval aan de rand van de
markt op het terrein van de hof van de
bisschop van Utrecht in Groningen.
Een fibula met zo’n uitgesproken christelijke symboliek is uitzonderlijk en in
dit geval tevens de sleutel voor de datering en het aanwijzen van de mogelijke
eigenaar.

Uit de opgravingen onder het marktplein en onder het trottoir van de oostzijde van de Grote Markt (in 2008, 2009
en 2010) zijn aanwijzingen voor de
ouderdom en het ontstaan van de markt
aan het licht gekomen.2 In de elfde eeuw
werd een deel van de markt bestraat met
veldkeitjes. Op grond van muntvondsten
elders in Europa en van historische
bronnen, zoals de schenkingsoorkonde
van 1040, is het hoogstwaarschijnlijk
bisschop Bernold van Utrecht (10271054) geweest die de markt in Groningen
heeft laten inrichten. In 1040 ontving de
Utrechtse kerk van de Duitse koning
Hendrik III (1039-1056) de grafelijke
rechten over het koninklijke landgoed
in en rond Groningen. De bisschoppen
van Utrecht waren vermoedelijk al sinds
858 kerkheer in Groningen.3 De
Utrechtse kerk bezat in 1040 ook al een
hofboerderij aan de oostzijde van de latere
markt.4 Met de schenking in 1040 kreeg
bisschop Bernold het wereldlijke gezag
in handen. Nadat in 1046 ook de landroute vanuit Salland over de Hondsrug
in Drenthe definitief onder zijn gezag
was geplaatst, kon bisschop Bernold in
Groningen een markt stichten. De
markt werd aangelegd op de grond
waarover de bisschop zeggenschap had.
Het hobbelige maaiveld van het terrein
aan de rand van het dorp werd afgevlakt
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(1½ ware grootte).
foto: M. Krooshof

(1½ ware grootte).
foto: M. Krooshof

Bernold, Deventer,
Penning 1046-1054.
Van der Chijs (1859),
plaat II.34

randschrift vermeldt, enigszins verbasterd, bernoldvs e(pisco)p(u)s (= Bernold
bisschop). Op de keerzijde staat een
breedarmig kruis met een bol in elk
kwadrant. De naam van de muntplaats
Groningen is in het randschrift aangeen met behulp van veldkeien uit de
geven. Opvallend op het einde van het
ondergrond geplaveid. Allerlei troep,
randschrift is het breedarmige kruis dat
die bij het afvlakken en inrichten van de is geplaatst op de letter omega. Het is
markt over was, werd aan de rand van
eenzelfde figuur zoals die ook op de
het plein op het terrein van de oude
mantelspeld is te zien.
boerderij gestort. Na voltooiing werd
Uit het onderzoek naar de munt
het marktplein zorgvuldig schoonbleek dat het embleem van de mantelgehouden. Het veegvuil werd met het
speld ook voorkomt op munten die na
marktafval eveneens aan de oostzijde op 1046 namens bisschop Bernold geslagen
het terrein van de bisschop gestort. In
zijn in Deventer. Geen enkele bisschop
deze troep, die zich nu in de bodem
in het bisdom Utrecht voor of na Bervoordoet als pakketten zwarte, sterk
nold gebruikte dit embleem. De fibula
humusachtige grond, doorspekt met
kan op grond van deze associatie toegeplantenresten, slachtafval, scherven aarde- schreven worden aan bisschop Bernold.
werk en opmerkelijk veel kledingspelden, Hij is daarmee ook scherp te dateren:
werden ook de munt van bisschop Bernold tussen 1040, waarschijnlijk zelfs na
en de fibula met de alfa en de omega
1046, en het overlijden van Bernold in
gevonden. Gedurende enige decennia
1054. Dat wil niet zeggen, dat bisschop
wist dit goed begaanbare plein in het
Bernold de mantelspeld zelf heeft
dorp aan de rand van de relatief rijke
gedragen, maar wel dat de drager
Friese landen handelaren van verre te
iemand was, die tot de kring van zijn
trekken. Daarna werden de overzeese
huis- of hofhouding behoorde. Hierbij
contacten snel minder, maar bleef de
kan gedacht worden aan een hofmeier,
markt een groot gebied in de omgeving een klerk, een schout, een marktmeester
verzorgen. In de twaalfde eeuw traden
of, misschien wel een muntbeambte. Zo
de prefecten van Groningen op als
kon iedereen zien, dat de drager van de
marktheren namens de bisschop, daarna Bernoldusfibula zijn werk verrichtte
ging de zeggenschap over de markt met onder het gezag en in naam van de bishorten en stoten over op de burgers van schop. Kleren maken de man.
het inmiddels tot stad uitgegroeide
Het motief van de alpha en de omega
Groningen.
is ontleend aan de bijbel: Openbaringen
De Bernoldusmunt van de Grote
1:8, 21:6 en 22:13. Mogelijk staat het
Markt is van een al bekend type, met
symbool voor de missie van een wereldaan de ene zijde een (bisschoppelijke)
lijk gezagsdrager. Het was voor heersers
krom- of herdersstaf, samen met het
kennelijk een erg aansprekend motief.
Latijnse woord daarvoor, bacvlvs. Het
Wereldlijke vorsten zagen hun gezag als
rechtstreeks aan God ontleend en wilden hun gezag in dienst stellen van de
Goddelijke almacht, van het begin tot
het einde der tijden. Dit was althans de
opvatting van de Salische koningen en
van vazallen, zoals bisschop Bernold.5
De alfa en de omega treffen we ook
aan op munten uit de late negende eeuw
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en zijn vooral rond het jaar 1000 prominent in de beeldenaar aanwezig, wanneer de letters voorkomen ter weerszijden van de hand Gods, bijvoorbeeld op
munten van koning Aethelred II (9781016) in Engeland,6 op munten van
graaf Hendrik van Stade (976-1016)7 en
op de penningen van gravin Adela van
Hamaland (vóór 1017) waarvan de
muntplaats(en) nog niet getraceerd
zijn.8 De alfa en de omega treffen we ook
aan op munten van keizer Hendrik II
(1014-1024) die te Deventer zijn geslagen.9 Op munten van graaf Egbert I (na
1038/9) uit Friesland is een van een
kruis afhangende omega in het centrum
te zien.10 De omega met kruis in het
randschrift komt, behalve op de munten
van bisschop Bernold uit Groningen,
ook voor op munten van hertog Godfried van Lotharingen, bijgenaamd ‘met
de Baard’ (1065-1069) uit de muntplaats
Mere Civitas11, door Henstra op goede
gronden geïdentificeerd als de wierde
Merum bij Appingedam, nabij Garrelsweer en amper 20 km van Groningen.12
Ilisch wijst in zijn bespreking van de
munten uit Mere op de plaatsing van de
omega in het randschrift13, in het geval
van Groningen na de A op het eind van
de plaatsnaam. Het motief van alfa en
de omega onder het kruis komen we dus
zowel in het randschrift als in het muntbeeld tegen. Er zijn nog meer overeenkomsten met munten uit Deventer,
Groningen, Utrecht en de Friese muntplaatsen van graaf Bruno. Zowel het
motief van de alfa en de omega alsook
andere uiterlijke kenmerken werden dus
op meerdere plaatsen in Noord- en
Oost-Nederland toegepast. Het is niet
ondenkbaar, dat de christelijke symboliek
achter het motief alfa en omega door de
verschillende muntheren van elkaar is
overgenomen om bij de potentiële ontvangers van de munten vertrouwen te
wekken. Want ook voor munten geldt:
kleren maken de man.

Bert Tuin is historicus en archeoloog. Van 2008
tot 2011 leidde hij, in opdracht van de gemeente
Groningen, de opgravingen op de Grote Markt
en het Martinikerkhof.
E-mail: b.p.tuin@archeoinzicht.nl
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p. ilisch Die Münzprägung im Herzogtum
Niederlothringen Jaarboek voor munt- en penningkunde 84-85 (1997/98).
b. kluge Numismatik des Mittelalters. Band I
Handbuch und Thesaurus Nummorum Medii Aevi
(Berlijn/Wenen, 2007).
b. kluge Deutsche Münzgeschichte von der späten
Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca. 900 bis
1125) (Sigmaringen, 1991).
p.n. noomen Koningsgoed in Groningen. Het
domaniale verleden van de stad. j.w. boersma /
j.f.j. van den broek / g.j.d. offermans (red.)
Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis
van de stad Groningen (Bedum, 1990).
d.j. henstra Middeleeuws geldwezen van de
Groninger Ommelanden uit een onderzoek naar
de evolutie van de geldstandaard in middeleeuws
Frisia Historisch Jaarboek Groningen (2002) 23-41.
b.p. tuin Open-hartarcheologie op de Grote
Markt in Groningen Archeobrief (2011) nr. 2, 18-25.
k. van vliet In kringen van kanunniken. Munsters
en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen,
2002) 145.
s. weinfurter Das Jahrhundert der Salier (10241125) (Ostfildern, 2008).
NOTEN
1 De mantelspeld heeft vondstnummer GMOZ
675, de munt vondstnummer GMOZ 698
2 Tuin (2011)
3 Van Vliet (2002), 145
4 Noomen (1990), 106
5 Weinfurter (2008), passim
6 Kluge (2007), 422 en 423 (Tafel 68, nrs 1135
en 1136).
7 Kluge (1991), nr 302.
8 Ilisch (1997/8), 43-46, nrs 2.1.1-2.4.
9 Ilisch (1997/8), 24, nr 1.7.
10 Ilisch (1997/8), 222, nrs 21.2-3.
11 Ilisch (1997/8), 266, nr 24.3.
12 Henstra (2002), 29
13 Ilisch (1997/8), 267-268
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Carnavalspenning door Joost Jeuken
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Prinsenwagen uit
vroeger tijden

In De Beeldenaar 2012-6 schonk ik aandacht aan de bronzen plaquette die
Joost Jeuken maakte om pater Castorius
uit Maastricht te eren. Ter gelegenheid
van het afgelopen carnavalsfeest heeft
Joost Jeuken nu een prachtige penning
gemaakt, die het zeker verdient hier
belicht te worden. De penning is aan de
vooravond van het carnaval aangeboden
aan prins Oscar d’n Ierste. Dit jaar was
de Stadsprins van de Maastrichtse stadscarnavalsvereniging De Tempeleers Oscar
Vandeberg, nota bene een collega van
Joost Jeuken.
Bij het ontwerp van de penning heeft
Jeuken zich laten inspireren door een
masker zoals dat in de Italiaanse Commedia dell’Arte te zien is. Dit masker

vult de bovenste helft van de penning.
Eronder is in een rode achtergrond de
witte vijfpuntige ster van het stadswapen
van Maastricht weergegeven. Beide zijden tonen een waaierachtig reliëf, dat
links in de carnavalskleuren rood, geel
en groen is gelakt. De penning heeft een
bruine patina en is speciaal aan de voorzijde voorzien van de polychromie. Het
waaierachtige reliëf herinnert aan een
van de eerste Prinsenwagens in Maastricht. De vlakke keerzijde is voorzien
van de inscriptie: Prins Oscar d’n Ierste
2013.
De penning is gegoten door gieterij
Art And Craft te Vroenhoven, België, en
heeft een diameter van 67 mm.

De rubriek Penning in beeld biedt penningmakers de mogelijkheid een recent
door hen gemaakte penning te laten belichten. Stuur daartoe digitale foto's met
een korte toelichting naar penningnieuws@debeeldenaar.nl en redacteur Jim van
der Meer Mohr zal contact opnemen.
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Letters en Taal, Sporen en Tekens,
Taal in Beeld
Henk Evertzen en een expositie in Het Depot
Structuren ontleend aan letters en taal zijn
voor veel beeldend kunstenaars, al vanaf
de oudheid, een dankbare inspiratiebron
geweest. Egyptische hiëroglyfen, middeleeuwse handschriften en oosterse tekens
- op zich al hoogwaardige kunst - zijn
gebruikt en vervormd in het werk van
eigentijdse kunstenaars. De Utrechtse
beeldend kunstenaar Henk Evertzen
(1938-2013) was daarvan een treffend
voorbeeld. Deze multikunstenaar beoefende vele kunstvormen. Na zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht werd hij daar later een
bevlogen docent. Hoewel grafische
technieken zijn basis vormden, ontwikkelde hij zich met zijn speelse en creatieve geest door het maken van collages,
abstracte schilderijen en beeldhouwwerken. Onder lezers van De Beeldenaar
kreeg hij vooral bekendheid om zijn
penningen.
In zijn hele œuvre, bij zijn portretbeelden en de composities van stadjes in
wat mindere mate, ontwikkelden (vaak
onleesbare) structuren van letters, cijfers, teksten, taal en boeken, zich tot zijn
belangrijkste thema. En die structuren
kregen gestalte in klei, keramiek, terracotta en natuursteen, afgewisseld met
hout, ijzer, brons en gebrandschilderd
glas. Grafiek met bijvoorbeeld hout- en
linosneden werden opgevolgd of
gecombineerd met karton, collages en
digitaal gecomponeerde computerprints.

dit belangrijk onderdeel van zijn werk,
zeer uiteenlopende materialen werden
gebruikt.
De penningen uit zijn jonge jaren zijn
nog traditioneel te noemen maar zeker
prachtig geboetseerd en vaak in brons
gegoten waarbij meestal de natuurlijke
giethuid voor hem gold als een van de
fraaiste patina's. Later is hij, zoals met al
zijn werk, gaan zoeken naar onverwachte combinaties. Zo heeft hij kleitabletten bewerkt met letters en deze tot
verschillende spannende ‘beeldjes’ vervormd. De gebakken exemplaren daarvan zijn, zover mij bekend, enig in hun
soort. Hetzelfde geldt voor zijn penningen van gebrandschilderd glas waarbij
de penning Giacomo Manzu 1908-1991
als een hoogtepunt beschouwd kan worden.
Een meesterwerk binnen het werk
van het kleinplastiek van Evertzen is de
penning Laurens Janszoon Coster 14051484. Geheel passend in zijn werk met
letters, teksten en boeken, een hommage aan de, in Nederland veronderstelde, uitvinder van de boekdrukkunst.

Penningen
De prachtige manier om op kleine
schaal heel krachtig beeldend te kunnen
werken, heeft Henk Evertzen geïnspireerd tot het maken van vele en veel
verschillende penningen waarbij, ook bij

TOM SENDERS

Henk Evertzen,
Giacomo Manzu
1908-1991, glas
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modellen is de prachtige penning gegoten in brons en afgewerkt en gepatineerd.
Een buitengewoon fraai voorbeeld van
hoe de verschillende thema’s en materialen door Henk Evertzen zijn gecombineerd op een verrassende en eigen
manier.

De penning is uitgevoerd in de vorm
van een uitklapbaar boek, met grote
scharnieren. De beeltenis van Coster op
de ‘kaft’ en de letters die binnen het
boek zowel ‘gedrukt’ leesbaar als in
spiegelbeeld afgebeeld zijn, werden in
eerste instantie uitgesneden in linoleum.
Via tussenstappen met mallen en gips-

Henk Evertzen,
Laurens Janszoon
Coster 1405-1484,
brons

Sporen en Tekens
Al enige tijd werkte Evertzen aan de uitgave van een boek met een overzicht
van zijn zeer uiteenlopende beeldende
kunstwerken. Ter gelegenheid van zijn
vijfenzeventigste verjaardag zou begin
maart van dit jaar het boek Sporen en
Tekens verschijnen. Hij heeft de eerste
proeven nog kunnen zien. Helaas overleed Henk Evertzen op 13 februari.
Taal in Beeld
Toeval of niet, als bewijs dat teksten, letters en taal een brede inspiratiebron zijn
in de beeldende kunst, is in Beeldengalerij Het Depot in Wageningen, de
thematentoonstelling Taal in Beeld te
zien tot en met 22 september. Daar is,
samengesteld uit een groot aantal werken van Gerhard Lentink en beelden uit
de vaste collectie, een overzicht te zien
van ‘de taal der beelden, beeldtaal,
schriften en spraken’. Bovendien zijn in
Villa Hinkeloord, een onderdeel van
Het Depot, verschillende fraaie penningen te bewonderen.
info@henkevertzen.nl
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Atelierbezoek op 23 februari met een
presentatie van Lei Lennaerts
Op een koude zaterdagochtend ontvingen Maud en Tom Senders zeer gastvrij
de deelnemers aan een bijzonder atelierbezoek. In het kantoor van De Twee
Snoeken in ’s-Hertogenbosch vertelde
Lei Lennaerts aan de hand van een
powerpointpresentatie over het snijden
van een stempel voor een penning en
wat daarbij komt kijken. Na koffie en
thee met heerlijk gebak begon Lei, die
al 25 jaar werkzaam is als stempelmaker
en graveur bij zijn huidige werkgever
Venrooy Goud- en Zilverindustrie, met
zijn boeiende presentatie.
Van 1983 tot 1986 volgde Lei een
opleiding aan de Vakschool in Schoonhoven, waarna hij een jaar stage liep aan
's Rijks Munt te Utrecht. Hij vertelde dat
sommige leraren aan de Vakschool zó
gedreven waren dat ze buiten de voorgeschreven lestijden extra lessen verzorgden. Lei was een van de zes leerlingen
voor graveren. Er waren vakken als boetseren, schoonschrijven, heraldiek en
kunstgeschiedenis, maar er werd ook lesgegeven in moderne talen en wiskunde.
Lei liet een foto van een gestileerde burijn
(graveersteker) zien die hij in 1985 tijdens zijn opleiding had gemaakt als reliëfoefening. Indrukwekkend was verder de
foto van een zilveren miniatuur van de
Bossche Sint-Jan waar Lei met anderen
vijf jaar aan had gewerkt. Van het miniatuur, gemaakt op een schaal van 1:800,
zijn 125 stuks vervaardigd en het eerste
exemplaar is in 2007 gepresenteerd in het
Noord-Brabants Museum.

breid gesproken over de methodes die
gebruikt worden om staal te harden.
Eerst moet je het staal goed verhitten
door het roodgloeiend te maken. Aan de
kleur kan je goed zien of de juiste temperatuur bereikt is en dan moet het staal
snel afgekoeld worden in water.
Soms schiet een graveur tijdens het
graveren weleens uit en dan kan hij met
een bruneerstaal (dit stukje gereedschap
werd doorgegeven) dit weer wegwerken.
Reliëfponsen en slagletters behoren net
als de burijn tot het handgereedschap van
een graveur. Het graveren van munt- en
penningstempels kan met de hand worden gedaan, maar ook via een kopieerfreesmachine, een graveermachine die
gebaseerd is op het principe van een
pantograaf. Tegenwoordig worden deze
werktuigen steeds vaker vervangen door
computergestuurde machines.
Persen
Het slaan van penningen werd aanvankelijk met een schroefpers gedaan, maar
later met een frictiepers waarmee je de
kracht van de slag kunt doseren. Deze
laatste zagen we tijdens het atelierbezoek
aan de Kunst Reserve Bank in werking.
De productie van deze persen is laag. Een
moderne muntpers kan in een veel hoger

Techniek
Men kan graveren in zachte metalen
zoals tin en lood, maar ook in de wat
hardere metalen zoals zilver, messing,
goud en zelfs in staal. Er werd uitge-
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JOAN BAKKERTER BRAAK

die kan je dan door een intensieve
bewerking met etsen verbeteren.
Er werden ook nieuwjaarspenningen
getoond met de heersers van de Oostenrijkse Nederlanden (1781-1791). De
geportretteerden waren steeds dezelfden, alleen hun de kleding en kapsels
veranderden in de loop van de jaren;
een grappig gezicht.

tempo produceren. Maar deze persen zijn
vooral geschikt voor penningen met een
zeer laag reliëf en munten.
Tijdens de lunch konden de bezoekers in de hal van het kantoor van De
Twee Snoeken twee vitrinekasten bekijken, waarin onder andere wat gereedschappen en mooie plaquettes lagen, die
tijdens de lezing waren getoond. Na de
pauze werden de verschillende muntslagen met hun voor- en nadelen
besproken (vrije slag en persen in een
ring). De opwaartse en inwaartse stempels kwamen aan bod en het ‘hobben’:
zo krijg je geen scherpe afdrukken, maar

Werk van Lennaerts
De aanwezigen kregen verschillende penningen en stempels te zien die Lei Lennaerts in de loop van de tijd had vervaardigd. Zij zagen een prachtig stempel met
het portret van Thomas More. Lei
maakte deze stempel naar een portret dat
Hans Holbein de Jongere in 1527 van Sir
Thomas had geschilderd. De stempel is
gebruikt om een zilveren plaquette te
slaan die de voorkant van een herdenkingsboek siert. Een enorm geduldwerk
moet dat zijn geweest. Werk van een vakman. Lei noemt zichzelf dan ook geen
kunstenaar, maar een vakman, hetgeen
aan zijn werk goed te zien is.
Een zilveren plaquette die Lei van
Huizinghe de Loet maakte was ook erg
mooi. De plaquette is schitterend ajour
gezaagd met heel fraaie, opengewerkte
takken en blaadjes rond het huis.
Tot slot zagen we de herdenkingspenning ter gelegenheid van de tweehonderdste sterfdag van Theodoor Victor van
Berckel, een beroemde Bossche graveur
en medailleur die in de achttiende eeuw
leefde. Een portret van de 28-jarige
Theodoor Victor geschilderd door zijn
broer Rutger diende als voorbeeld voor
de beeldenaar.
Het atelierbezoek had een behoorlijk
technische inslag. Toch genoten allen van
de interessante verhalen en de mooie
beelden. Na een dringend advies van Lei:
‘poets nooit een penning, want dan vermindert het reliëf’, keerden tegen drie
uur in de middag de laatste bezoekers na
een geslaagde bijeenkomst huiswaarts.
Na de zomer zullen Mia van der Wilt en Joan Bakker-ter Braak de organisatie van de atelierbezoeken
op zich nemen.
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Een mopperpenning
Variant van een scheepvaartpenning
In De Beeldenaar 2001-2 staat in de
rubriek Penningnieuws een bronzen gietpenning beschreven met als titel Kaap
Hoorn Vaart. De penning is ontworpen
door Louk van Meurs-Mauser. De voorzijde toont een zeilschip, een klipper,
met op de achtergrond een opengewerkt
silhouet van Kaap Hoorn. Op de keerzijde is een gedeelte uit een atlas weergegeven, namelijk het stuk van ZuidAmerika dat zich onder de 50ste
breedtegraad bevindt. We zien op deze
keerzijde ook nog de masten van het
schip en het uitgesneden silhouet. Erboven
vliegt een albatros.
De beschrijving die indertijd in De
Beeldenaar stond, maakt duidelijk dat de
kunstenares in 1998 meedeed aan een
prijsvraag. De Kaap Hoorn-vereniging,
gevestigd in Hoorn, zocht naar een erepenning voor hedendaagse sportzeilers
die er in slagen om de Kaap te ronden.
De inzending van Louk van Meurs eindigde bij deze prijsvraag als tweede. De
genoemde zeilers zullen sinds 1998 een
alternatieve penning hebben ontvangen.
Toch bleef de kunstenares niet helemaal

met lege handen achter, want De Beeldenaar
vermeldde indertijd over haar inzending
het volgende: ‘De penning eindigde als
tweede en kreeg daarna een andere
bestemming. De Enkhuizer zeevaartschool, die zeilschippers opleidt, kocht
hem aan om uit te reiken aan mensen
die zich voor de school hebben ingezet.’
Het ontwerp van Louk van Meurs
bracht het dus toch nog tot erepenning,
hoewel op een andere manier dan zij
hoopte.
Op een dag in augustus 2011 ging bij
ons thuis de telefoon. Een bevriend
echtpaar wilde weten of ik voor 20 euro
een grote bronzen penning wilde hebben, waarop een schip stond afgebeeld.
Deze penning zagen zij te koop liggen
op een markt in Apeldoorn. Het leek me
aantrekkelijk om op dit aanbod in te
gaan, hoewel ik niet wist om welke penning het hier concreet ging. De publicatie
van tien jaar eerder in De Beeldenaar
herinnerde ik me op dat moment niet
meer. Bij bestudering van de penning
viel wel meteen iets bijzonders op: dit
exemplaar bevat een vervloeking, want

KAREL SOUDIJN

Louk van MeursMauser, Kaap Hoorn
Vaart, 1998, brons
(½ ware grootte)
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Louk van MeursMauser, Kaap Hoorn
Vaart, 1998, brons
(detail)

op de voorzijde staat (rechtsonder het
zeilschip) in hoofdletters: tweede prijs
verdomme.
Wie aflevering 2001-2 van De Beeldenaar
erbij neemt, zal deze vervloeking niet
terugvinden op het daar afgebeelde
exemplaar. De voorzijde bevat wel tekst,
hoewel die moeilijk te ontcijferen valt
op de verkleinde foto. Bovendien maakt
de ruwe zee deze penning lastig leesbaar. Hoe dan ook: midden onder het
schip staat kaap hoorn. Daaronder is
het jaartal 1998 op een enigszins ongebruikelijke manier geschreven: miim.
Verder is de voorzijde linksonder gesigneerd met de voornaam van de kunstenares: louk. Maar van een vervloeking vinden we nog geen spoor.
De tekst tweede prijs verdomme is
niet pas na het gieten in mijn exemplaar
gegraveerd. Nadat Louk van Meurs de
uitspraak van de jury had vernomen,
heeft zij kennelijk een nieuwe penning

vervaardigd. Daarbij heeft ze in het wasmodel eerst haar teleurstelling over de
aan haar toegekende troostprijs tot uitdrukking gebracht. Het handschrift van
de vervloeking is duidelijk hetzelfde als
dat van de overige teksten.
Varianten van penningen zijn op
zichzelf niet zeldzaam. Het komt wel
vaker voor, dat kunstenaars nieuwe
exemplaren (laten) gieten van een gewijzigd model. Meestal zijn die wijzigingen
dan voor andere mensen bedoeld. Louk
van Meurs lijkt vooral voor zichzelf
enige frustratie te hebben afgereageerd.
Hoe kwam deze penning op de markt
in Apeldoorn terecht? De handelaar gaf
een vaag antwoord. Hij suggereerde, dat
de penning afkomstig was uit de omgeving van Den Haag. Internet doet ons
echter een beter alternatief aan de hand.
Op de website van het Kunstenaars
Centrum Bergen (www.kcb.nu) valt te
lezen, dat Louk van Meurs-Mauser
(geboren in 1929) in 2011 verhuisde van
Egmond aan Zee naar Bergen. Waarschijnlijk vond bij die gelegenheid een
opruiming plaats en zeilde deze maritieme mopperpenning via een verhuisbedrijf de markt op en vervolgens mijn
verzameling binnen.
Foto’s: Arnold Nieuwendam
Vlak voordat de kopij van deze aflevering van De
Beeldenaar naar de drukker ging, werd bekend
dat Louk van Meurs-Mauser op 15 maart 2013
op 83-jarige leeftijd in Bergen is overleden.
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Penning Bataviaasch Genootschap 1780
Met als voorbeeld de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, tot
nut van het gemeen, die zich ten doel
stelde het cultureel peil van de minder
bedeelden te verhogen, werd in 1778
het Bataviaasch Genootschap der
Konsten en Wetenschappen opgericht.
De activiteiten en studies werden jaarlijks tussen 1853 en 1955 gepubliceerd
in het Tijdschrift voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde. Door het
genootschap werden prijsvragen uitgeschreven over culturele onderwerpen
die bekroond werden met een gouden
of zilveren penning. De stempels voor
deze penning werden in 1780 gemaakt
door Johan George Holtzhey. Een
zeer opmerkelijke penning van het
genootschap is het hier afgebeelde
exemplaar.
Op de voorzijde van deze penning
staat Mercurius, de god van de handel, op een strand, naast een vat, een
baal koffie, een peperbus, een rol
tabak, een porseleinen pot, suikerriet
en nog enkele kleine handelsvoorwerpen. Op de achtergrond een zee met
drie schepen. Het omschrift luidt:

ten nutte van het gemeen. In de
afsnede (van deze penning) een oningevuld vlak.
Op de keerzijde staat, tegen de achtergrond van een Oosters landschap,
een kokospalm met daarop, met een
lint, het stadswapen van Batavia bevestigd. Het omschrift luidt: batavia’s
genootschap. In de afsnede staat:
opgeregt 24 april / 1778. Tussen de
lijnen van de afsnede de signatuur:
J.G. Holtzhey Fec.
Samengesteld
De vergulde penning is van messing,
heeft een diameter van 46 mm, een
dikte van 4 mm en een gewicht van
26,4 gram. Opmerkelijk is dat de penning is samengesteld uit diverse onderdelen. De keerzijde afbeelding is een los
plaatje, dat is ingelegd in een hoge
opstaande rand, waar het plaatje met de
keerzijde afbeelding aan vastgemaakt is.
De drie afzonderlijke onderdelen (voorzijde, rand en keerzijde) waren met rode
zegellak aan elkaar bevestigd. In de loop
van de tijd zijn de verschillende onderdelen van elkaar los geraakt.
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AD LANSEN

(verkleind)

De vraag is waarvoor heeft deze penning gediend? Was het misschien een
ontwerp of is het een definitieve afslag?
Is dit exemplaar ook in Amsterdam vervaardigd? Zijn hier meer, soortgelijke
exemplaren bekend? Alle informatie
over deze vergulde, curieuze penning is
van harte welkom.

LITERATUUR
Vervolg van Loon, nr. 524.
Jaarboek voor Munt-en Penningkunde (1919)
pagina 87, nr. 29.
Catalogus KPK 3318
g. van der meer Drie gouden erepenningen De
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Zoekpenning (17)
De penning van een dansende nar die in
Zoekpenning 16 stond afgebeeld werd
door verschillende lezers toegeschreven
aan de 75-jarige beeldhouwer Jits
Bakker. Immers veel van zijn penningen
zijn enkelzijdige penningen of penningen met op de keerzijde uitsluitend een
of twee woorden om locatie of thema
aan te duiden. Ook de ruwe, gekraste
legende doet aan zijn werk denken. De
diameters van de meeste penningen van
Bakker zijn nogal groot: 90 à 120 mm.
Een enkele lezer legde het verband tussen deze penning en de penning van een
zittende vrouw die afgebeeld stond in
Zoekpenning 14. Om uitsluitsel te krijgen
over de maker zijn afbeeldingen van
beide penningen naar de vermeende
penningmaker gestuurd. Vrijwel direct
reageerde Jits Bakker, die kon bevestigen dat beide penningen van zijn hand
zijn. Daarmee kunnen in één klap twee
penningen uit deze rubriek worden toegeschreven.
De toeschrijving en verklaring van de
penning met de militair van vorige afle-

vering is minder makkelijk en leidt zelfs
tot een klein dispuut. Twee lezers zeggen onomwonden dat hier de IJzeren
Kanselier Bismarck is verbeeld. Voor
hen is er absoluut geen twijfel mogelijk.
De inzender van de penning is hier echter niet van overtuigd. Hij had in eerste
instantie aan Bismarck gedacht, maar de
kanselier was op basis van de volgens
hem betrekkelijk geringe overeenkomst
in het portret als kandidaat afgevallen.
Voor wat betreft de maker, E. Schade,
werd gesuggereerd in Forrers Biographical
dictionary of medallists (Londen, 1907) de
naam E. Schade na te kijken. Deze naam
ontbreekt echter in dit standaardwerk.

JANJAAP LUIJT

Nieuwe vragen
Normaal staan in deze rubriek penningen afgebeeld waarvan de eigenaar
graag de naam van de maker wil weten.
Ditmaal lijken de rollen omgekeerd.
Een lezer van De Beeldenaar hoopt aan
de hand van een beschrijving van een
penning juist de bijbehorende afbeelding te vinden. In een beschrijving van

(verkleind)
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het geslacht Dommers in het tijdschrift
De Dietsche Warande 1869 is sprake van
een vierkante huwelijkspenning. De
beschrijving is als volgt: ‘Als men hem
voor zich neemt met de hoeken op- en
neêrwaards, rechts en links, of hij een
ruit ware, ziet men op de eene zijde een
bruidspaar afgebeeld, in aanzienlijke
kleeding van het eerste vierde der
xviie Eeuw, en gevend elkander ‘de
rechter handt’. Aan hunne voeten ligt
een geraamte, daarnevens een slot,
waaraan een keten bevestigd is. Deze
keten klimt op naar de saamgeslagen
handen van het paar, en uit die handen
verheft zich een bloeyende tak. Een
hemelsch licht bestraalt hen. In een ovalen band, die het tafereeltjen omlijst,
leest men het volgende vaers: “Daer
deen in dander hart / Door liefd geslooten wart/ Siet men veel ureuchde spruyten; / Druck, angst oft lyden groot /
Niet anders als de doot / Kan tselve
weer ontsluyten.” In de vier hoeken buiten deze lijst staat, boven, een Fenix, ter
rechter en linker een doorschoten

Hertebeest, in den voet een gevleugeld
Hart, waaruit twee bliksemstralen schieten. De keerzijde geeft het volgend
vaersjen te lezen: “Hout daer Jonckvrouw, / Die ick bemin, / En Anders
gheen, / Daer is myn Trouw, / Myn hart
En Sin, Naest Godt Alleen.” De vier
zinnebeelden zijn hier: boven, twee
saamgevouwen rechter Handen; rechts
en links, 2 over elkaâr gekruiste Fakkels;
in den voet, een Pelikaan. Tegen den
kant van den penning is gegraveerd:
“Pieter Janssen Dommer / Catharina
van Beresteyn / Versamelt Anno 1624 /
Adi 24 Jannewario”. De auteur sluit de
mogelijkheid niet uit dat het een generieke penning is, die uitsluitend door de
gegraveerde namen gepersonaliseerd is.
De vraag is even simpel als altijd:
kent iemand deze penning of weet hiervan een afbeelding aan te leveren?
Deze aflevering kwam tot stand met hulp van
Herman Gerritsen, Maryam Koenders, Jim van
der Meer Mohr, Jan Pelsdonk, Peter Reekers, Jan
de Vries en Wim de Wit.
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Valse euromunten deel II
Een kans van 0,001% of goed kijken?
Het bleek al weer ruim vijf jaar geleden, dat ik in de rubriek Muntmelange
een vals 2-eurostuk meldde.1 Het betrof
hier de imitatie van een Duitse 2-euromunt. Sindsdien heb ik weinig gehoord
of gelezen over valse euromunten. De
meeste krantenberichten gaan over valse
bankbiljetten en ook in mijn (numismatische) omgeving heb ik geen meldingen
gekregen van andere valse euromunten.
Maar ook hier levert het internet interessante informatie op. Bij het ‘googlen’
op de term ‘valse euromunten’ krijg je
een hele lijst met treffers te zien. In een
aantal gevallen gaat het dan om buitenlandse munten die als euromunt in
omloop zijn gebracht. Hierbij worden
vooral de Thaise munten van 10 Baht
genoemd. Maar er zijn er meer: van een
kennis kreeg ik onlangs nog een Marokkaanse 5 Dirham die als 2-euromunt
was teruggegeven in het wisselgeld. Dit
soort verwisselingen zijn interessant
gezien de koers van de Thaise Baht en
de Marokkaanse Dirham. Overigens
wijken beide munten voldoende af van
de 2-eurostukken, zowel in beeldenaar
als formaat. Ze worden dan ook al snel
ontmaskerd.
Interessanter voor dit verhaal zijn de
meldingen van echte valse munten op
het internet. Een Belgische site weet te

melden, dat in 2006 maar liefst 17.000
valse euromunten in België in beslag
genomen zijn.2 Het betreft vooral imitaties van Duitse munten: is het toeval dat
het door mij in 2007 gemelde exemplaar
eveneens een Duitse imitatie was? De
betreffende site ontleent de informatie
trouwens deels aan de Belgische overheid.
Opmerkelijker en van recenter datum
is een officiële ‘press release’ van
Europa. Hierin staat te lezen: ‘Het aantal in beslag genomen valse euromunten
is in 2011 met 15% gedaald ten
opzichte van het jaar ervoor (157.000
munten in 2011 tegenover 186.000
munten in 2010). Het 2-euromuntstuk
blijft de munt die verreweg het meest
wordt vervalst (bijna tweederde van alle
valse euromunten die zijn ontdekt). Het
totale aantal valse munten is erg gering
in vergelijking met het totale aantal van
ongeveer 16 miljard echte euromunten
van de drie hoogste nominale waarden
(50 eurocent, 1 euro en 2 euro) dat in
omloop is. Dit komt neer op 1 valse
munt per 100.000 echte munten.'3
Er zijn dus ook behoorlijk wat valse
1-euromunten en 50-eurocentmunten
in omloop. De kans dat je een valse
euromunt tegenkomt is, als we de Europese cijfers mogen geloven, niet zo erg

MICHIEL
PURMER

(1½ ware grootte)
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groot. Toch kreeg ik in het wisselgeld
enige tijd geleden weer een vals exemplaar te pakken. Het betrof deze keer de
imitatie van een Frans stuk. Hier is het
de algemene slechte afwerking van de
munt die gelijk in het oog springt. De
kern is maar zeer zwak geslagen en heeft
weinig reliëf. Zo is de E van het woord
euro nauwelijks zichtbaar. Ook de rand
is zwak geslagen. Details als het munten muntmeesterteken en het jaartal verraden duidelijk dat het hier een vals
exemplaar betreft. Het kantschrift is
eveneens slecht uit de verf gekomen. Op
de ondiepe kartelrand zijn slechts één 2
en twee sterren te ontwaren. Tenslotte
wijkt ook de kleur af van echte exemplaren: de kern is veel donkerder gekleurd,
terwijl de rand een soort aluminiumfolieachtige kleur heeft.

Laten we nog even stil staan bij de door
Europa genoemde trefkans van 1 op de
100.000 om een valse munt tegen te
komen. Deze verhouding is ontleend
aan de in beslag genomen valse stukken.
Maar alleen al uit eigen ervaring weet
ik, dat niet alle valse stukken in beslag
worden genomen. Het blijft natuurlijk
de vraag hoeveel valse munten er in circulatie zijn en hoe groot de kans op een
valse munt werkelijk is. Houd in ieder
geval uw wisselgeld goed in de gaten,
wellicht zijn er meer dan u denkt, goed
kijken dus!
NOTEN
1. m. purmer Valse euromunten: een nieuw verzamelgebied? De Beeldenaar 31 (2007) 309310.
2. www.superkrediet.be. Kennelijk een verouderde site, de informatie stamt uit 2007.
3. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1281_nl.htm?locale=en.
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De muntvondst te Huissen in één regel
In het boek MUNTEN in muntvondsten
door H. Enno van Gelder en J.S.
Boersma wordt melding gedaan van
vondstmunten en muntvondsten.1 Aan
de muntvondst Huissen 1956 is geen
afzonderlijk artikel gewijd. De vondst
betreft slechts twee goudguldens en
hieraan wordt in de lijst van muntvondsten, onderdeel provincie Gelderland,
slechts één regel gewijd. Op pagina 108
is te lezen: ‘211 Huissen 1956 ca. 1500
2 g kpk’. Deze cryptische en summiere
omschrijving van deze muntvondst was
voor mij aanleiding hierover meer te
willen weten.

Bij een van mijn bezoeken aan het
Geldmuseum kwam in het gesprek met
Marcel van der Beek over de muntslag
van Huissen in de zeventiende eeuw ook
de muntvondst van Huissen uit 1956 ter
sprake. En op dat moment was in de
werkkamer ook Jan Pelsdonk aanwezig
bezig met het inbrengen van data in
numis. Op dat moment verliet Jan de
werkkamer om korte tijd daarna weer
terug te komen met informatie over de
muntvondst van Huissen.
De informatie bestond uit een kopie
van de brief van Enno van Gelder aan
het Koninklijk Kabinet van Munten,

PAUL
OOSTERVINK

Brief van Enno van
Gelder aan het
penningkabinet
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Gulden, Bisdom Luik,
Jan van Horne
(1484-1505)

Penningen en Gesneden Stenen in Den
Haag, waarin de beide te Huissen
gevonden gouden munten worden
teruggezonden:
a. goudgulden van Luik, geslagen onder
bisschop Jan van Horne (1484-1505);
b. goudgulden van Oost-Friesland, geslagen onder graaf Edzard I (1491-1528).
Hierbij was Jan zo behulpzaam om
met potlood de vindplaats te vermelden,
namelijk de stadsgracht. En ook Huissen 1956. Daarnaast een vermelding
over de munten in het Jaarverslag van
het Koninklijk Penningkabinet uit 1956,
pagina 4 over muntvondsten die een
vermelding verdienen. Bij nummer 5
van dit overzicht: Huissen: 2 goudguldens (Luik, bisschop Jan van Hoorne en
Oost-Friesland, graaf Edzard I). De
vondst is in numis, het landelijke muntvondstenbestand van het Geldmuseum,
opgenomen onder nummer 1015556.
Deze informatie maakte het mogelijk
om de muntvondst van Huissen gerichter

te onderzoeken met het navolgend resultaat: De eerste goudgulden is een postulaat goudgulden van het bisdom Luik.
In 1490 moest Jacob II het graafschap
Horne met als hoofdplaats Horn verpanden aan Vincent van Meurs. Dit
pandheerschap werd in 1499 overgenomen door Jacobs broer Jan van Horne,
bisschop van Luik.
Goudgulden van Luik - Bisdom Luik,
Jan van Horne (1484-1505), Bisschop
van Luik
Voorzijde: schild van Luik, met hartschild van Horn met drie jachthoorns
met het omschrift: + ioh[anne]s’ de
horn ep[i]s[copus]’ leodie’
Keerzijde: Sint-Lambertus centraal met
het omschrift: sanctvs - lambertv[s]
Referentie: Delmonte 332-334 variant
De tweede goudgulden is een goudgulden van Oost-Friesland van Edzard
I. Graaf Edzard I vaardigde in 1491 een
muntordonnantie uit, waarin de voorge-

Gulden, Oost-Friesland,
Edzard I (1491-1528)
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schreven nieuwe Oostfriese muntsoorten
dezelfde waarde dienden te hebben als
de nieuwe Groningse munten.
Goudgulden van Oost-Friesland,
Edzard I (1491-1528), Graaf van OostFriesland.2
Voorzijde: rijksappel in driepas met het
omschrift: + fred[e]ric[us]
romanorv[m] impe[rator] (Frederik,
keizer van het Heilige Roomse Rijk).
Keerzijde: Sint-Johannes de Doper met
het omschrift: edzard co[m]e[s] o[r]
ien[talis] phri[siae] (Edzard graaf van
Oost-Friesland).

En zo kon dankzij de bereidwillige
medewerking van Jan Pelsdonk het
‘mysterie’ van de muntvondst van Huissen
uit 1956 ontrafeld worden.
Helaas beschikte de redactie niet over geschikte
afbeeldingen van de hier besproken munten.
Daardoor zijn de hier afgebeelde munten niet
dezelfde exemplaren als die uit de muntvondst
Huissen 1956.
NOTEN
1. h. enno van gelder / joh. s. boersma, Munten
in muntvondsten (Bussum, 1967).
2. e.j.a. van beek Encyclopedie van munten en
bankbiljetten (Houten, 1986-2002) E-9 Edzard.

Oproep rechthebbenden
Herhaaldelijk is in De Beeldenaar de digitalisering van de eerste 35 jaargangen van
het tijdschrift aangekondigd. De voorbereidingen zijn nu zo ver gevorderd dat op
korte termijn de tijdschriften gescand kunnen worden. Voor de herpublicatie van
artikelen en afbeeldingen die zijn gepubliceerd vóór 2004 heeft De Beeldenaar
toestemming nodig van de rechthebbenden (sinds 2004 is in de algemene voorwaarden voor publicatie in De Beeldenaar de clausule opgenomen dat Stichting De
Beeldenaar of haar opvolgers gerechtigd is bijdragen in ongewijzigde vorm
opnieuw te publiceren). Het overgrote deel van rechthebbenden is reeds achterhaald en heeft een brief ontvangen van de stichting om toestemming voor digitalisering te geven. Mocht u menen te behoren tot de rechthebbenden, maar geen
brief hebben ontvangen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met: Stichting
De Beeldenaar, Postbus 11, 3500 AA Utrecht of per e-mail:
info@debeeldenaar.nl.
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Het oude Paleis van Justitie van Amsterdam
door Jan Paul Kruimel
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Het is al in het nieuws geweest: het dit
voorjaar in gebruik genomen nieuwe
Paleis van Justitie in Amsterdam op het
Westerdokseiland. Aan het oude gebouw
aan de Prinsegracht, waar sinds 1836 het
Amsterdamse Gerechtshof was gevestigd,
herinneren vele prenten en foto’s. Gelukkig is er nu ook een penning die deze
herinnering in stand houdt. Dit prachtige
grachtenpand is in 1663-1666 gebouwd
als Aalmoezeniersweeshuis naar een ontwerp van Daniël Stalpaert. In 1807
woonden er 2554 kinderen in het pand.
Later werd het beheer van het weeshuis
overgenomen door de Maatschappij van
Weldadigheid, opgericht in 1818. In 1825
werd het pand ontruimd en door stadsarchitect Jan de Greef geschikt gemaakt
voor huisvesting van de rechterlijke
macht.
Op de penning toont Kruimel aan de
voorzijde het aanzicht van het centrale
gedeelte van het gebouw Prinsengracht
436 met de drie toegangspoorten als
openingen in de penning. Hiermee wil
Kruimel de toegankelijkheid van de
rechtsbescherming en de rechtspraak

illustreren. De keerzijde bevat de tekst
prinsengracht / 436 / toegewijd aan
wet en gerechtigdheid / 1836-2013.
Na de verbouwing tot Paleis van Justitie
prijkte deze tekst, zij het in het Latijn, op
de gevel van het gebouw. De penning is
gegoten in brons en meet ca. 43 x 74 mm.
De van huis uit jurist Jan Paul Kruimel
(1949) is als penningmaker autodidact en
maakt al sinds eind jaren zeventig penningen. Veel penningen maakt hij in opdracht.
Hij exposeert veelvuldig in binnen- en buitenland. Voor de expositie Beeld van Beatrix
in Paleis Het Loo te Apeldoorn, die dit
voorjaar is gehouden, zond hij een penning
met de beeltenis van Beatrix in. Helaas
werd hij uiteindelijk niet geselecteerd. Wel
haalde hij met deze penning in 2012 de
tweede prijs van de jubileumexpositie van
Galerie Het Oude Raadhuis te Warmond.
Zijn werk is in tal van museale collecties te
vinden, waaronder die van het Geldmuseum te Utrecht, het Rijksmuseum en
Museum Beelden aan Zee in Den Haag.
De Vereniging voor Beeldend Kunstenaars
Instock te Oegstgeest heeft altijd werk van
hem in voorraad.
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Nieuws
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Inschrijfpenning 2013
Tot 15 september 2013 kunnen de leden
inschrijven op de inschrijfpenning 2013
van Niko de Wit (zie beschrijving op
pagina 101) door betaling van € 275 op
rekeningnummer 96820 onder vermelding van ‘inschrijfpenning 2013’. Na
betaling ontvangen de inschrijvers een
bevestiging.
MUSEA
Konstantin 312
Tot 30 september toont de speciale
tentoonstelling van het penningkabinet
in München de opkomst van de
Romeinse keizer Constantijn en het
teken van Christus. Na het zien van een
visioen van Christus in zijn droom, versloeg Constantijn in 312 de troepen
Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genootschap
voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
vereniging voor penningkunst
Secretariaat (informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen en opzeggingen):
Ewoud de Jong
Park Hoornwijck 35
2289 CZ Rijswijk
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
P.H. Bloemer
Kruithuisstraat 110
1018 WW Amsterdam
tel. (020) 6730180
bloemer@xs4all.nl

van keizer Maxentius bij Casal
Malborghetto, 30 km ten noorden van
Rome. De tentoonstelling toont voorbeelden van de muntslag uit die tijd en
het gebruik van het Christusmonogram
op Romeinse munten en medaillons na
Constantijns overwinning. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus
door Kay Ehling.
Tot 30 september 2013. di.-zo. 10-17 uur. Staatliche
Münzsammlung München, Museum für Geldgeschichte, Residenzstrasse 1, München, Duitsland.

Snel Geld, over geld en misdaad
Geld en misdaad zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden; veel misdaden
worden gepleegd uit hebzucht en de
wens om snel en gemakkelijk veel geld
te bezitten. In de gezinstentoonstelling
Snel geld wordt aan de hand van tien
thema’s uit de doeken gedaan hoe
geldcriminelen door de eeuwen heen
te werk zijn gegaan. Diefstal, vervalsing, fraude en oplichting zijn maar
een paar voorbeelden van manieren
om op een misdadige manier aan geld
te komen. Iedereen die met geld te
maken heeft, heeft ook te maken met
de gevolgen van misdadig geldgedrag.
Zo moeten we goed opletten hoe we
met onze pin- en inlogcodes omgaan
of waar we ons geld bewaren. Het
Geldmuseum beheert veel valse munten en bankbiljetten. Zelfs de inventarissen van twee valsemunterwerkplaatsen worden in het museum bewaard.
Deze zaken zijn voor het eerst in
onderlinge samenhang te zien.
Di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl
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‘Hollands Glorie’
Een selectie van de penningen uit het
bezit van het Koninklijk Huisarchief
toont een glimp uit het leven van de
Oranjevorsten vanaf Koning Willem I.
Belangrijke gebeurtenissen, zoals
geboorten, huwelijken, begrafenissen,
oorlogen, jubilea en binnen- en buitenlandse bezoeken zijn in goud, zilver en
brons vereeuwigd.
Tot en met 22 september 2013, di.-vr. 10-17 uur,
za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90,
Utrecht.
www.geldmuseum.nl

Fries Museum
In september 2013 opent het Fries
Museum in Leeuwarden de deuren van
zijn gloednieuwe gebouw voor het
publiek. Tot die tijd benut het museum
de kans om te laten zien dat zijn collectie van iedereen is. Daarvoor heeft het
museum heeft een app en website gelanceerd met de naam Friese Topstukken.
Friese Topstukken is gekoppeld aan de
online catalogus die sinds 2011 de circa
170.000 objecten van het Fries Museum
ontsluit.
http://collectie.friesmuseum.nl

Belgisch noodgeld tijdens WO I
Het Museum van de Nationale Bank
van België beschikt over een grote collectie noodgeld uit de Eerste Wereldoorlog. Deze betaalmiddelen ontstonden in het kader van het nijpende
geldtekort tijdens het oorlogsgewoel
van 1914-1918. Verschillende gemeentebesturen, plaatselijke hulporganisaties
en bedrijven gaven daarom hun eigen
biljetten en, zij het in een veel mindere
mate, munten uit. Het noodgeld vormt
een interessante bron voor onderzoek
naar WO I. Bijna een eeuw na het
begin van de Groote Oorlog, heeft het
museum zijn collectie nu online ontsloten. Op www.nbbmuseum.be kan
onder ‘Catalogus’ doorgeklikt worden
naar deze databank. Daarnaast is er een

beknopte inleiding met een aanvullende literatuurlijst om onderzoekers
en heemkundigen op weg te helpen.
PUBLICATIES
Digital Library Numis
De Digital Library Numis (dln) blijft
groeien en elke twee maanden is een
nieuwe aanwinstenlijst beschikbaar. Meer
informatie en een actueel overzicht van
beschikbare bronnen is te vinden op
google.com/site/digitallibrarynumis en
geldmuseum.academia.edu/
ThijsVerspagen.
Het present van Staat
Recent promoveerde George Sanders
op het proefschrift Het present van Staat.
Van 1588 tot 1795 verleenden de Staten-Generaal in Den Haag uit naam van
de Republiek presenten en vereringen
aan buitenlandse gezanten die op het
punt stonden de Republiek te verlaten,
aan brengers van belangrijke berichten
en aan dappere soldaten en zeelieden.
Onder de giften die zij gaven waren
vanaf 1630 de gouden ketting, de gouden medaille of de combinatie van beide
het standaardgeschenk. Sanders’ boek
beschrijft hoe dit present ontstond, op
welke wijze en aan wie het werd verleend en toont daar voorbeelden van.
george sanders Het present van Staat (Verloren
Hilversum, 2013). Prijs € 59.
isbn 9789087043483. Te bestellen bij de uitgever
www.verloren.nl

Om de kwaliteit van het geld
Recent promoveerde Albert Scheffers op
het proefschrift ‘Om de kwaliteit van het
geld’. Deze studie gaat over het toezicht
op de muntproductie in de Republiek en
de voorziening van kleingeld in Holland
en West-Friesland in de achttiende eeuw.
Het boek van de voormalig conservator
van Het Nederlands Muntmuseum verschijnt bij uitgeverij Clinkaert.
albert a.j. scheffers ‘Om de kwaliteit van het
geld’ (Clinkaert Voorburg 2013). Te bestellen
door overmaking van € 47,95 (dit is incl. verzen-
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ding binnen Nederland) op rekening 4530846
ten name van Uitgeverij Clinkaert in Voorburg
onder vermelding van naam en adres.

Numismatique expliquée aux enfants
Begin dit jaar verscheen bij het Provinciaal Museum voor Oude Kunsten van
Namen een nieuw boek gewijd aan de
numismatiek. Ditmaal vormen kinderen,
ouders en leerkrachten de doelgroep.
Aan de hand van voorwerpen uit de
Collectie François Cajot beschrijft het
boek de geschiedenis van het geld, vanaf
ruilhandel tot aan de euro. In eenvoudige bewoordingen en met veel kleurenillustraties worden jongeren enthousiast gemaakt voor de numismatiek.
f. lebecque / a. fossion Des monnaies et des hommes.
Le cabinet numismatique François Cajot Cahiers pédagogiques du maan 8 (Namur, 2013). Prijs € 5. Bestelinformatie musee.arts.anciens@province.namur.be

Charles Van der Stappen
Over het oeuvre van de invloedrijke
negentiende-eeuwse beeldhouwer
Charles Van der Stappen verscheen
recent een overzichtswerk in kleur
waarin alle penningen zijn afgebeeld. De
publicatie is verkrijgbaar op papier (€ 19
inclusief porti) en digitaal op een usbstick (€ 29 inclusief porti en usb-stick).
Luc Vandamme, Zevenboomkensstraat 17, 3570
Alken, België. luc.vandamme@pandora.be
Rekening: iban be30751203561311; bic axabbe22

Sporen en Tekens
Over het werk van de in februari overleden kunstenaar Henk Evertzen verscheen
het boek Sporen en Tekens. De publicatie
besteedt uitgebreid aandacht aan de zeer
uiteenlopende beeldende kunstwerken.
Het boek is verschenen in eigen beheer en valt te
bestellen via info@henkevertzen.nl.

Flash Medailles
Een Vlaams initiatief is Flash Medailles:
met meer dan 200 pagina’s nieuws en
artikelen over penningen en medailles.

Voor een proefnummer stuurt u een
email naar luc.vandamme@pandora.be.
BIJEENKOMSTEN
XIIe internationale beurs numismatiek
Op zondag 2 juni 2013 vindt voor de
twaalfde keer de internationale numismatische beurs in Soignies (België)
plaats. Leden van de ffan, de aen en de
egmp hebben gratis toegang. De overige
bezoekers betalen slechts € 1 toegang.
Parkeren is gratis.
2 juni 2013. 8:30-15 uur. Zaal J.S.Basket Ball,
Rue Général Henry, BE-7060 Soignies /Zinnik,
België. Info: collctionneurs.sonegiens@skynet.be

Muntmanifestatie
Vanaf dit jaar zal Muntmanifestatie
voortaan in de Expo Houten plaatsvinden. Na Haren (2001-2003) en Assen
(2004-2012) heeft organisator WB Evenementen besloten om het evenement
naar een locatie centraal in Nederland
te verplaatsen. De Muntmanifestatie
werd in 2001 gestart, omdat er in het
noorden van het land op dat moment
geen aansprekende beurzen meer waren.
Anno 2013 zijn er voor de noordelijke
munten- en papiergeldverzamelaars voldoende alternatieven voorhanden met
jaarlijkse algemene verzamelbeurzen in
Assen, Drachten, Emmen en Groningen. De eerstvolgende Muntmanifestatie staat gepland voor zaterdag
21 september.
Norddeutsches Münzsammlertreffen
Op 24 en 25 mei 2013 zal in Münster
het 58. Norddeutsches Münzsammlertreffen plaatsvinden, dat in het teken
staat van het honderdjarig bestaan van
de Verein der Münzfreunde für Westfalen
und Nachbargebiete 1913-2013, zustervereniging van het Koninklijk Genootschap. Het thema van de voordrachten
is: ‘Religion im Spiegel von Münzen
und Medaillen’ (Religie in munten en
penningen). Het volledige programma
en aanvullende informatie is te vinden
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op www.muenster.org/muenzfreunde/
onder het kopje ‘Veranstaltungen’.
Nederlandse deelnemers zijn van harte
welkom.
Atelierbezoeken mei en juni
De laatste twee atelierbezoeken georganiseerd door Maja Houtman gaan naar
Roberto Ruggiu in Tilburg en Erik
Claus in Broek in Waterland. Het verschoven atelierbezoek aan Roberto
Ruggiu vindt plaats op 25 mei. Het
extra en tevens laatste bezoek voor de
zomer gaat op 15 juni naar Erik Claus.
Beide bezoeken staan open voor álle
lezers van De Beeldenaar.
Aanmelden per e-mail: maja@agandau.nl. Vermeld uw naam en adres. Met de bevestiging van
uw aanmelding ontvangt u tevens gegevens over
de exacte tijd van de bijeenkomst.

Atelierbezoeken na zomer 2013
Gedurende vijf jaar heeft Maja Houtman
de atelierbezoeken georganiseerd. Zij
vond het tijd voor iets anders en heeft
het stokje overdragen aan Mia van de
Wilt en Joan Bakker. Het was geweldig
wat Maja heeft gedaan en er werd altijd
uitgekeken naar waar de bezoeken ons
nu weer gingen brengen. Zij zorgde
voor leuke en leerzame bezoeken en
regelde alles tot in de puntjes. Het laatste
atelierbezoek dat ze regelt is in juni
2013. Het eerste atelierbezoek na de
zomervakantie zal op de laatste zaterdag
in september 2013 plaatsvinden. De
aankondigingen zullen, zoals gebruikelijk, in De Beeldenaar staan.
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Échte munten koopt u bij de leden van de

EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
ǀĂŶDƵŶƚŚĂŶĚĞůĂƌĞŶ

Bezoek ook onze website

www.nvmh.nl
'H109+LVRSJHULFKWLQRPGHEHODQJHQYDQGHPXQWKDQGHOHQYDQGHYHU]DPHODDURS
HIIHFWLHYHZLM]HWHEHVFKHUPHQ$OOHOHGHQYDQGH190+RQGHUVFKULMYHQGHHUHFRGHYDQGHYHUHQLJLQJ
 (HQ109+OLG]DOQLPPHUYHUNRSHQGRHQYHUNRSHQSURGXFHUHQRIODWHQSURGXFHUHQYHUYDOVLQJHQ
NRSLHsQHQQLHWRIILFLsOHQDVODJHQWHQ]LMGXLGHOLMNDOV]RGDQLJKHUNHQEDDURIDDQJHGXLG
 (HQ109+OLG]DOQLPPHUQXPLVPDWLVFKHYRRUZHUSHQNRSHQRIYHUNRSHQZDDUYDQKLMDDQGH
UHFKWPDWLJKHLGYDQGHYHUNULMJLQJWZLMIHOWRIKRRUWWHWZLMIHOHQ
 (HQ109+OLG]DOYRRUZHUSHQZDDURYHUGHNRSHUJHJURQGHNODFKWHQKHHIWWHUXJQHPHQPLWVGH
NODFKWELQQHQHHQUHGHOLMNHWHUPLMQNHQEDDUZRUGWJHPDDNW
 (HQ109+OLG]DOQDDUEHVWHYHUPRJHQREMHFWLHYHHQHHUOLMNHYRRUOLFKWLQJJHYHQ
 (HQ109+OLG]DO]LMQQXPLVPDWLVFKHYRRUZHUSHQNZDOLILFHUHQYROJHQVJDQJEDUHQRUPHQ

DE BEELDENAAR 2013-3
143

DE BEELDENAAR 2013-3
144

ba

De Nederlandsche Muntenveiling
mun
ten
n
n
i
nge
pe
n
r
ie
ap
p
nk

Onze
veiling
catalo
op aan gus
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 & taxateur

www.

nmv.n

l

DE BEELDENAAR
JULI/AUGUSTUS 2013, 37e JAARGANG NR. 4

Voor inkoop - verkoop - veilingen

taxaties - opdrachten - adviezen

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

Met belangstelling
ngstelling zien wij st
steeds
t eed
d s weer uit naar n
nieuw
materiaal voor onze internationale veilingen.
U mag ons dan ook te allen tijde consulteren voor
een vrijblijvend advies.
Ook een kosteloze taxatie van uw collectie
behoort tot de mogelijkheden.
n
v
m
h

Frans Bekersstraat 1a Tel.: 040-2123455
5504 JA Veldhoven
Fax.: 040-2110845

DE BEELDENAAR 2013-4
145

numis@kareldegeus.nl
www.kareldegeus.nl
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State Property
JANJAAP LUIJT

Onlangs bezocht ik de ‘City that never
sleeps’. Niet voor werk, maar gewoon
voor de aardigheid. Toch wist het bloed
te kruipen waar het niet gaan kan. Als ik
dan toch in New York was, kon ik net zo
goed een bezoek brengen aan de American Numismatic Society (ans). Ik wist
mijn medereizigers te overtuigen dat een
uitstapje naar die instelling net zo interessant zou zijn als dat naar het vrijheidsbeeld of het Empire State Building. Dus
begaven wij ons naar de ans. Ons bezoek
was tamelijk onverwacht en eigenlijk wist
men niet echt goed raad met de situatie.
Waarschijnlijk ook omdat het ‘lunchtime’ was. Terwijl twee personeelsleden
driftig overlegden wat met ons te doen,
konden wij kennis nemen van de in de
gang ingerichte tentoonstelling: een
kleine dwarsdoorsnede van de collectie.
Na een aantal telefoontjes meldde een
vriendelijke dame ons dat we voor een
numismatische tentoonstelling het beste
de Federal Reserve Bank konden bezoeken; ze had ons al aangemeld voor die

middag. Met de metro reden wij naar het
Wallstreet District.
Bij de ingang van ‘the Bank’ werden
onze paspoorten zorgvuldig gecontroleerd en onze namen vergeleken met de
bezoekerslijst. We stonden er op. Om
binnen de expositie te circuleren kregen
wij een groene sticker op de jas geplakt,
zodat de suppoosten konden zien dat we
‘authorized visitors’ waren. Het was een
leerzame expositie met als hoogtepunt de
Golden Eagle 1933 waarover ik wel eens
een artikel had geschreven, maar die ik
nog niet eerder in het echt had gezien.
Bij het verlaten van het gebouw riep
een politieagent mij terug: ‘Hey sir! You
have to return the green badge. It’s state
property!’ Tevergeefs vroeg ik de sticker
te mogen houden als souvenir, maar de
man was onvermurwbaar. Duidelijk
teleurgesteld overhandigde ik het kleinood. De agent nam het aan, rolde er een
balletje van en gooide het in een afvalbak.
Kennelijk het onafwendbare lot voor
een kostbaar stukje staatseigendom.

Bij de voorplaat
1769. Amsterdam. 25-jarig huwelijk Jan Ludolph Zeegers en Catrina
Elisabet Hulsenbeek.
Door M. Holtzhey.
Vz. Een vrouw in klassiek gewaad met een vlam op haar hoofd giet met haar
rechterhand een offerschaal leeg op een brandend altaar. Het altaar is aan de
voorzijde gedecoreerd met met twee ineengeslagen handen, die twee vlammende harten vasthouden. Van het altaar stijgt rook op en in deze rookkolom
bevindt zich een gevleugeld slangerond, waarin het getal XXV.
Tussen de vrouw en het altaar staat een ooievaar. Boven haar de naam van
God in het Hebreeuws, omringd door wolken waaruit stralen schieten.
Omschrift: God zy dank met hert en geest—voor ‘t voltrokken zilverfeest. Op
de balk van de afsnede de signatuur: M. HOLTZHEY.-FEC.
In de afsnede: ‘T ZILVRE FEEST GEV., met ingegraveerd jaartal1769.
Kz. Wie Vyf en Twintig jaar, / in ‘t Huwelyk heeft gesleten, / stigt met een reyn geweten, / voor GOD een dankAltaar: / en smeekt om s Hemels zegen / zo werd ligt door den Tyt, / en Liefdes wakkere vlyt, / het Goude
feest verkreegen. Ter afsluiting een gepro¿leerde balk waaronder gegraveerd: JAN LUD.ZEEGERS EN / CATTR.ELIS.
HULSABEEK, / Getr. 10 May 1744.
Bem. 1244A; JMP 58/59 blz. 131-133 Type VII, V1/K5, goud, 37 mm., 22,76 gram.
De trouwacte luidt: D.T. en B. no.727, fo.73: ondertr. 23 Mei 1744: “Jan Ludolph Zeegers van Herfort weduwnaar
van Elsje Sas op de Lestatie (= de Lastage bij de Gelderse kade en Catrina Elisabet Hulsenbeek van Schwelm
oud 27 jaren, op de Prinsgt.haar moeder Catrina Elisabet Rittershuysen tot Schwelm. In de marge “hij Weeskamer
voldaan 24 april 1744; sij moeds. Consent goet ingebt”.
(w.g) Jan Ludolph Zeegers. Anna Elisabeth Hulsenbeek (dus niet Hulsabeek)
Lit. De Nederlandsche Leeuw 1932, kolom 191 en 224.
Collectie Munthandel Verschoor. Fotogra¿e Dimitri Verschoor
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Ruimte in het beeld
De jaarpenning 2013 ontworpen door Catrien van Amstel
In het werk van Catrien van Amstel kom
je veel monumentale vrouwenfiguren
tegen. Het lijkt een grote sprong om
van zulke volumineuze vormen over te
gaan naar het vrijwel platte vlak van een
penning. Toch is het verschil minder
groot dan je zou denken. Zoals zijzelf
aangeeft, is het uitgangspunt, met name
bij de kleinplastieken, het ideaal van een
steen die past in de vorm van je hand en
daardoor een fysieke gewaarwording
geeft. En bij de penning blijkt het niet
anders te zijn. Ook daar zoekt zij naar
een vorm die goed in de hand ligt. De
penning die zij heeft gemaakt voor de
Vereniging voor Penningkunst (vpk) is
zo gemodelleerd, dat zowel de solide
vorm als de ruimtelijkheid voelbaar is.
De penning toont aan de ene zijde al
enigszins geabstraheerd het lichaam en
de benen van een figuur, aan de andere
zijde keert een deel van het beeld terug,
maar krijgt dit nu ook de vorm van de
skyline van een stad waar je overheen in
de verte kijkt.

WIM BREMER

Jaarpenning 2013,
voorzijde, brons.

Ambachtelijkheid
Het steeds abstracter worden zonder de
figuratie geheel te verliezen en het
steeds meer ruimte zoeken in het beeld,
vinden we terug in de ontwikkeling
van het werk van Catrien van Amstel.
Tijdens haar opleiding aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam werkte zij – en misschien
kun je dat traditioneel noemen – vooral
naar de natuur en maakte zij zich een
grote technische kennis en ambachtelijke vaardigheden eigen. De combinatie
van vakmanschap en verbeeldingskracht
leverde haar in 1979 de eerste prijs van
de Prix de Rome in de monumentale en
versierende beeldhouwkunst op.

Jaarpenning 2013,
keerzijde, brons.
Foto Rob Bohle
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Atelier van Catrien
van Amstel.
Foto Rob Bohle

en heel massieve dijen. Het hoofd is
klein en anoniem en dat is juist de
bedoeling. Het zijn geen anekdotische
beelden, maar het gaat om het zijn als
vrouw, om het archetype vrouw, om de
oervrouw. En natuurlijk, meer vanuit de
beeldhouwer gezien, om de compositie
van het beeld met de nadruk op de
onderlinge verhoudingen tussen de volumina. De structuur van het oppervlak is
daarbij heel belangrijk en accentueert de
kracht en de plasticiteit van de figuur.

Waar beeldhouwers in die tijd met alle
mogelijke materialen experimenteerden
en hun werk vaak meer het karakter van
installaties kreeg, koos Catrien van
Amstel voor thema’s met beelden in gips
en in brons. Een van de thema’s die haar
het meest inspireerde was de zittende
vrouw met een groot en monumentaal
lichaam in verhouding tot het hoofd.
Rustpunt zijn de buik, de heupen, de billen

Wachter, onder andere
papierpulp, hoogte
39 cm.

Ruimte scheppen
Na de oervrouwen volgen de vrouwenbeelden. Ze zijn eigenlijk geen vrouwenfiguren, maar torso’s waar het hoofd is
verdwenen en armen en voeten zijn weggelaten. Een variant op de torso, want
het bovenlichaam is nog maar rudimentair aanwezig en de benen vormen het
dominante deel van het beeld. Ze rijzen
op in de ruimte en laten openingen en
holtes toe. Dat intrigeert Van Amstel. Er
ontstaan zoals zij het zelf noemt, ‘doorkijkjes’ en die maken de beelden ranker
en lichter. Dat zoeken naar ruimte in de
beelden wordt sturend voor de verdere
ontwikkeling van haar werk.
Abstracter dan de vrouwenbeelden is
de serie architectonische beelden. De
ruimte tussen de volumina van de torso
wordt groter en het beeld richt zich nog
meer naar boven. De associatie met
architectuur dringt zich op. De beelden
met titels als Kasteel en Toren doen denken aan bouwwerken en de dijen heffen
zich als een muur omhoog. Wat informeel gezegd, staan de beelden als een
huis, onbeweeglijk als bastions.
Met de serie Wachters gaat Van Amstel
echt de lucht in. De Wachters worden
massa’s op pootjes. Het zijn driehoekige
beelden die reiken naar de hemel. Door
de rulle structuur van het oppervlak zijn
materialen als papier-maché en gips,
naast brons, heel geëigend.
En dan verandert Catrien van Amstel
ineens van onderwerp. Het nieuwe
thema is dierenfiguren. Ze maakt koeien
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en herten. Het is onverwacht, maar als je
verder kijkt toch een heel logische stap.
De open ruimte, zo u wilt de lucht,
wordt deel van het beeld. De ruimte
onder de vorm wordt nog hoger. Van
Amstel spreekt zelf van ‘doosjes op
dunne poten’. Bij de herten steken tevens
de geweien als wonderlijke takkenbossen
de lucht in. De tekening in de ruimte
komt terug in de tekening op de beelden.
Door ze uit te voeren in papier-maché
met krijt en door er op te tekenen, krijgen ze een nog luchtiger werking.
Jaarpenning 2013
De jaarpenning die Catrien van Amstel
voor de Vereniging voor Penningkunst
heeft gemaakt, weerspiegelt de ontwikkelingsgang in haar werk. Vrouwenvormen evolueren tot architectonische

Gelukkige koe, onder
andere papier, lijm,
hoogte 15 cm.

bouwwerken. Vormen verglijden en openingen verschijnen. Ruimtes om en in het
beeld worden deel van het geheel. Aan de
keerzijde van de penning keren zij terug
als een stedelijk silhouet met een weidse
ruimte erachter: vergezichten.
Wim Bremer is socioloog en kunstliefhebber.
Meer informatie: www.catrienvanamstel.nl
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Datering van dertiende-eeuwse
pax-penningen van Deventer
PETER ILISCH

Utrechtse penningen
van Hendrik van
Vianden
(2x ware grootte)

In 1859 publiceerde P.O. van der Chijs
bij Teylers Tweede Genootschap zijn
boek De Munten der bisschoppen, van de
heerlijkheid en de stad Utrecht van de
vroegste tijden tot de Pacificatie van Gend.
Ondanks nieuwverworven kennis op
bepaalde onderdelen, blijft dit werk nog
steeds het belangrijkste naslagwerk over
de Utrechtse muntslag. Tussen de eerste
met zekerheid aan Utrecht toewijsbare
munten uit de elfde eeuw, waarover wij
voornamelijk geïnformeerd worden
dankzij uitvoer naar het Oostzeegebied
en de schatten die er geborgen zijn, en
de munten geslagen tegen het einde van
de penningperiode in het einde van de
dertiende eeuw, ligt een periode van talloze typologische veranderingen. Desalniettemin bezitten alle munten een
gemeenschappelijk iconografisch element: op één zijde prijkt steeds de
afbeelding van een geestelijke, meestal
met een kromstaf en in de dertiende
eeuw met een mijter.
Er bestaat geen twijfel over de identificatie en de datering van de penningen

van bisschop Hendrik van Vianden
(1250-1267) uit het atelier van Utrecht
(van der Chijs, Plaat IX, 12). Het muntplaatje van dit type munt is vaak te klein
voor de muntstempel zodat alleen cvs of
enricv in plaats van voluit henricvs
leesbaar is.
De Utrechtse penningen uit het atelier
van Deventer zijn van het type dat Van
der Chijs (Plaat VIII) toeschrijft aan de
‘sede vacante’ periode van 1226 tot 1228.
De kleine penningen tonen op de voorzijde een schematische buste met een
boek – de Bijbel – en een palmtak en het
omschrift martinvs e[piscopus]. Op de
keerzijde staat een kruis waarvan de
armen uitwaaieren en dat gekantoneerd
is met de letters p–a–x–*. Daarmee sluiten
deze penningen goed aan bij de munten
van bisschop Hendrik van Vianden (12501267, Van der Chijs, Plaat VIII 3, 1 – IX
4-11) waarop de letters p–*– a–o in het
kruis staan. De alfa en de omega zijn
niet alleen de eerste en de laatste letter
van het Griekse alfabet, maar houden
ook een theologische verwijzing in naar
het Boek der Openbaring. Daar leest
men de uitspraak van zowel God de
Vader als van Zijn Zoon ‘Ik ben de Alfa
en de Omega’ elders verwoord als ‘de
Eerste en de Laatste’, ‘Die is en Die
was’ of ‘Het Begin en het Einde’,
omschrijvingen van de naam van God
zoals ook nu nog gebruikt in synagogen.2 Zij zijn overgenomen door de
kerkvader Hiëronymus.3 Deze theologische verwijzing komt voor het eerst
voor op munten van de usurpator Magnentius (350-353), maar is relatief zeldzaam op munten geslagen na 1100.
Op de munten van bisschop Hendrik
staat een kruis dat door twee lijnen
gevormd wordt en dat tot aan de rand
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van de munt loopt. Dit type kruis is
geïnspireerd door de Engelse longcross sterlings die sinds 1247 geslagen
worden. Een gelijksoortige evolutie van
een eenvoudig kruis naar een kruis van
het type dat op de long cross sterlingen
prijkt, stelt men ook op penningen van
het graafschap Holland vast.
Muntvondst bij Ventpils
In 2012 werd meer informatie bekend
over een schat die in Letland in de
buurt van Ventpils gevonden was. Deze
schat bevatte voornamelijk munten uit
Westfalen, maar ook materiaal uit het
Nederrijngebied en uit de Nederlanden.
Munten uit Keulen ontbraken echter.1
De schat, die minstens 78 munten telde,
werd ná 1252, maar vóór eind 1258
verborgen. Münster en Osnabrück,
waarvan de penningen evenveel waard
waren, waren het best vertegenwoordigd. Hierdoor rees het vermoeden dat
het ensemble oorspronkelijk uit het
noordelijk deel van Westfalen stamde,
waar geringe aantallen Nederrijnse en
Nederlandse munten en Engelse, Ierse
en Schotse sterlingen in omloop waren.
De Letse schat bevatte ook Kleefse
penningen op naam van een graaf
Dietrich die duidelijk imitaties zijn van
de Deventerse munten van vóór Hendrik.
Zij dragen op de voorzijde eveneens de
buste van een man, ditmaal met een
kruisstaf en een zwaard, respectievelijk
een arm en een zwaard, evenals het duidelijke omschrift teodoricvs. Er zijn
nauwelijks biografische gegevens over
graaf Dietrich beschikbaar. Hij duikt op
in 1201 als ‘puer de Clive’, steunde in
1247 koning Willem van Holland en
deelde zijn graafschap in 1247 op tussen
zijn beide zonen. Hij stierf waarschijnlijk in 1260.4 De punten aan de uiteinden van de kruisarmen op de keerzijde
zijn eveneens geïnspireerd op penningen uit het belangrijkere muntatelier
van Deventer.
Koninklijke penningen waarop de
vorst duidelijk met een kroon afgebeeld

Deventer penningen
met PAX
(2x ware grootte)

wordt en die in zijn rechterhand een
lelie (?) en in zijn linker de rijksappel
houdt, mogen ook tot de imitaties van
Deventerse munten gerekend worden.
Deze penningen werden geslagen te
Nijmegen en zijn bekend uit de schat
van Keulen-Dünwald.5 Op het exemplaar uit die schat kan men duidelijk
will…ex lezen waardoor de toewijzing
aan koning Willem van Holland (12471256) zeker is.
De vraag die door de Letse schat
gesteld kan worden, is of de toewijzing
van de penningen met martinvse aan
de sede vacante periode 1226-1228 nog
houdbaar is. Alle andere munten waren
immers relatief jong op het ogenblik
van de schatvorming. Van der Chijs kent
Deventerse munten met de naam van de

Kleefse penningen op
Deventer slag
(2x ware grootte)
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Nijmegen, Willem van
Holland, penning
(2x ware grootte)

Kleef, penning op
Hollandse slag

bisschoppen Otto van der Lippe (12251226) en Willebrand (1226-1233) echter
niet van bisschop Otto van Holland
(1233-1249) maar wel weer van bisschop Hendrik van Vianden (12501237). Van der Chijs (p. 76) baseert zich
voor een toewijzing aan de sede vacante
periode op de gelijkenis met Deventerse
munten van Otto II en wijst voorzichtig
de toewijzing door Otto Keer aan de
sede vacante periode na het overlijden
van Hendrik van Vianden, dus na 1267,
af.6 Van der Chijs kende al een tiental
exemplaren maar op dit ogenblik ligt
het aantal bekende exemplaren beduidend hoger. In numis zijn losse vondsten uit Bergen, Brummen, Ede, Franekeradeel (3), Harderwijk, Het Bildt,
Rhenen, Zutphen en Zwartewaterland
opgenomen. Deze munten zijn dus geen
absolute zeldzaamheid meer.
Ik beschouw het niet als mijn taak om
dertiende-eeuwse Deventerse muntslag
opnieuw volledig te onderzoeken, maar
ik zou er toch op willen aandringen de
datering 1226-1228 opnieuw kritisch te
bekijken. Als alternatief kan gedacht
worden aan een datering in de tijd van
bisschop Otto van Holland ondanks het
feit dat diens naam niet op de munten
vermeld wordt. Kan het uitstel van de
bisschopswijding tot 1245 hiervoor een
verklaring bieden? Daarvoor pleit de
aanwezigheid in de genoemde Letse
schat van een exemplaar dat weliswaar
niet perfect geslagen is, maar dat evenmin afgesleten is, evenals de overige
munten in deze vondst die voornamelijk
van na 1240 dateert. Ongetwijfeld is de
afwezigheid van de naam van de bisschop ongebruikelijk, maar die afwezigheid wijst niet noodzakelijkerwijze op
een sede vacante. Blijft ook nog te
onderzoeken of het voorkomen van
Deventerse penningen met en zonder
punten aan de uiteinden van het kruis,
naar analogie met de Utrechtse penningen, wijzen op twee verschillende fasen
in de muntslag.7

Foto’s: Reinars Jurkovskis.
NOTEN
1. peter ilisch Rheinische und westfälische
Münzen in Funden des 12. und 13. Jahrhunderts aus dem Baltikum Monetary history of
the Baltics in the middle ages (12- 16th c.) (Eesti
Ajaloomuuseum, Varia historica VI, Tallinn
2012) 44-53. In hoeverre de schat geborgen
werd in overeenstemming met de Letse wetgeving en waar hij zich op dit ogenblik
bevindt, is mij niet bekend.
2. y. christe Lexikon des Mittelalters Bd. I (München/Zürich 1980) kol. 455.
3. Hieronymus Iovinianum I 18: Christus venit in
fine temporum, et Omega revolvit ad Alpha,
et extremitatem retraxit ad principium.
4. wilhelm janssen Die Entwicklung des Territoriums Kleve Geschichtlicher Atlas der
Rheinlande (Bonn 2007) V/11-12); thomas r.
kraus Studien zur Frühgeschichte der Grafen von Kleve und der Entstehung der klevischen Landesherrschaft Rheinische Vierteljahrsblätter 46 (1982) 1-47.
5. albert steilberg Der Denarfund von KölnDünnwald, vergraben um 1270 Hamburger
Beiträge zur Numismatik 3 (1949) 39.
6. n. van der monde (red.) Tijdschrift voor
Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van
Utrecht VI (1840) 49-70.
7. p.o. van der chijs De Munten der bisschoppen,
van de heerlijkheid en de stad Utrecht van de
vroegste tijden tot de Pacificatie van Gend:
zonder punten: Plaat VIII Otto 3, 4 en 6, met
punten: Plaat VIII Otto 1, 2 en 5.
Peter Ilisch (1947) is historicus en numismaat
met als zwaartepunt de middeleeuwse en vroegmoderne numismatiek van het voormalige prinsbisdom Münster. Van 1979-2012 was hij conservator van de numismatische collectie in het
West fälisches Landesmuseum. In 1996 ontving
Ilisch de Gouden Erepenning van Teylers
Genootschap en in 2012 de zilveren literatuurpenning van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
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De Einstein-penningen van Geer Steyn
Penning in Beeld
Een jaar lang is hij er mee bezig
geweest, met deze drie Einstein-penningen. Nu is Geer Steyn (1945) tevreden
en het resultaat mag er zijn. Naar eigen
zeggen was het een lang proces, waarbij
‘vele, vele aanzetten’ werden gedaan en
voorstudies werden gemaakt naar de
juiste vorm ‘rond, vierkant, vijfhoekig’,
totdat het dan nu min of meer rechthoekige penningen zijn geworden. Het
betreft drie penningen, waarin drie fases
uit het leven van de wereldberoemde
fysicus Albert Einstein (1879-1955)
worden belicht. Deze penningen, die
door Steyn in eigen beheer zijn
gemaakt, passen in zijn serie over, zoals
hij zelf zegt, ‘mensen die de twintigste
eeuw een gezicht hebben gegeven.’ Op
zijn website vertelt Geer Steyn dat hij
op zijn wc tal van foto’s van deze
beroemde mensen heeft hangen, die
hem inspireren tot het maken van deze
penningen.
De penningen zijn in terracotta
gemaakt en meten alle drie ongeveer
8 bij 9 cm. Alle verschillen iets van
vorm. De drie voorzijden tonen een

portret van Einstein in drie fases van
zijn leven. Eén is gedateerd op 1905 en
verwijst naar het ‘annus mirabilis’, het
jaar waarin Einstein zijn beroemde formule E=mc2 publiceerde. Met deze formule drukte hij de relatie tussen massa
en energie uit in wat ook wel wordt
genoemd de ‘speciale relativiteitstheorie’.
De andere twee tonen Einstein in de
hoogtijdagen van zijn roem en tenslotte
op late leeftijd. Op de keerzijden is telkens een iets te heftig rokende pijp te
zien met in de walm de naam Einstein
en de eerder genoemde formule. Einstein was een fervent pijproker; op tal
van foto’s is hij met een pijp in de mond
of in de hand afgebeeld. De penning
die 1905 is gedateerd toont op de keerzijde de geboorte- en sterfdatum van
Einstein. In 1921 ontving Einstein de
Nobelprijs voor Natuurkunde. Deze
hoge blijk van erkenning heeft Steyn in
de tweede penning tot uitdrukking willen
brengen. Met de derde penning, tenslotte, wil Steyn de geleerde Einstein op
oudere leeftijd belichten, als verlicht activist. Met deze serie van drie penningen

JIM VAN DER
MEER MOHR

Einstein 1905, Geer
Steyn, terracotta,
2012.
(2/3 ware grootte)
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Einstein 1921, Geer
Steyn, terracotta,
2012.
(2/3 ware grootte)

tracht Steyn een vorm van autisme bloot
te leggen en tegelijkertijd de wens van
Einstein om begrepen te worden.
Hoewel Geer Steyn nauwelijks meer
introductie behoeft, toch nog wat
belangrijke feiten. Na een korte studie
kunstgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam wilde hij zich actiever
met kunst gaan bezighouden en ging hij
naar de Rijksacademie in Amsterdam.
Daar kreeg hij onder andere les van Piet
Esser. In 1973 ontving Steyn de Prix de
Rome in zilver. Snel daarna werd hij een
van de bekendste penningmakers van
Nederland. Lange tijd was Steyn docent

beeldhouwkunst aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten in
Den Haag en de Hogeschool voor de
Kunsten in Amsterdam. Zijn werk is in
tal van musea te zien, waaronder niet de
minste, zoals The British Museum in
Londen en de Staatliche Museen in
Berlijn. In ons land is zijn werk onder
andere opgenomen in de collecties van
Museum Beelden aan Zee in Den Haag,
Teylers Museum in Haarlem, het Geldmuseum in Utrecht en het Amsterdamse
Rembrandthuis.
Dit artikel is gebaseerd op informatie van de
kunstenaar en diens website: www.geersteyn.nl

Einstein, Geer Steyn,
terracotta, 2012.
(2/3 ware grootte)

De rubriek Penning in Beeld biedt penningmakers de mogelijkheid een recent
door hen gemaakte penning te laten belichten. Stuur daartoe digitale foto’s met
een korte toelichting naar penningnieuws@debeeldenaar.nl en redacteur Jim van
der Meer Mohr zal contact opnemen.
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Een bijzondere duit van Friesland
Begin jaren negentig van de vorige
eeuw hebben er in het oude centrum te
Grou, Friesland, herinrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden, onder
andere aan het Halbertsmaplein. Bij
deze werkzaamheden heeft ook enig
grondverzet plaatsgevonden en is grond
uit de kern afgevoerd die elders in de
gemeente is gebruikt. Op een van de
stortplaatsen is met behulp van een
metaaldetector een groot aantal muntjes uit de zestiende tot negentiende
eeuw gevonden. Een van de opmerkelijkste vondsten is een in zeer goede
staat verkerende duit van Friesland zonder jaartal, type PW 6001.1
Nadere bestudering van de munt
toont echter in het omschrift duidelijk
een rechthoekje in plaats van het leeuwtje
van Leeuwarden. Reden om genoemd
muntje en de Friese muntslag in deze
periode eens nader te onderzoeken.
Duit z.j. (1591-1594) Reiderschans.
Voorzijde: een tulpkrans met daarin de
tekst … / fri /. / sia / …
Keerzijde: Fries wapen (twee boven
elkaar geplaatste gaande leeuwen,

vergezeld van zeven liggende blokjes)
met boogjes en daarboven een kroontje
binnen een cirkel van puntjes. ‘[rechthoek] nisi.dominus.nobiscum’ (= tenzij
de Heer met ons is).
In 1580 is de provinciale Munt van
Friesland opgericht te Leeuwarden met
een munthuis aldaar. Hier is gemunt tot
1738 en in 1752 is de munt officieel
gesloten. De provinciale munt heeft in
de periode 1591-1594 een tweede
munthuis gehad in de Reiderschans, ten
oosten van Delfzijl in de huidige provincie Groningen. Hier was destijds een
Fries garnizoen gelegerd als Staats
steunpunt in het (nog) Spaanse Groningen.
Nadat Maurits van Nassau de stad
Groningen in juli 1594 wist te heroveren,
werd het garnizoen overbodig en is ook
het munthuis in de Reiderschans gesloten.
Duiten zonder jaartal van Friesland
zijn alleen bekend als type PW 6001 en
type PW 6002. PW 6002 heeft in plaats
van een gekroond ingebogen wapenschild een versierd recht wapenschild op
de voorzijde. Recent is een exemplaar
met jaartal (15)92 gevonden.2 Alle
bekende duiten hebben als muntteken

L.P.A. (PETER)
VAN DIJK

(2x ware grootte)
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de leeuw van Leeuwarden. Het munthuis te Leeuwarden gebruikte als muntteken een leeuwtje en het munthuis te
Reiderschans een rechthoek. Van Gelder
schreef in 1957 in De Geuzenpenning dat
van de muntplaats Reiderschans rijksdaalders, leeuwendaalders en Hongaarse
dukaten bekend zijn uit de periode 1591
en 1594.3 Van 1586 tot 1616 is Willem
Viersen aangesteld als muntmeester van
de provinciale Friese Munt. Uit zijn
afrekeningen blijkt niets van aanmunting van koperen duiten te Reiderschans. Te Boekhorst oppert de mogelijkheid dat deze gemunt zijn onder
Lodewijk Alewijnse, de voorganger en
stiefvader van Willem Viersen.4
Pannekeet meldt dat de lijst Holleman
nummer 145 een Friese duit vermeldt
die als muntteken een balkje lijkt te hebben.5 Uit het overzicht van Pannekeet
valt af te leiden dat de munt uit de lijst
Holleman en het hier beschreven exemplaar niet stempelidentiek zijn. Tussen
het muntteken en de tekst is een punt te
zien.
Bos zegt in zijn beschrijving van de
Friese duit zonder jaartal dat het muntteken een leeuwtje of een rechthoek is.6
Afbeeldingen of verwijzingen ontbreken
echter en mogelijk heeft ook hij de lijst
van Holleman als bron gebruikt.
De in Grou gevonden duit en de duit
uit de lijst van Holleman bewijzen dat er
duiten zijn aangemunt met het munt-

teken balkje van het Friese muntatelier
in de Reiderschans. Kleingeld geslagen
in de Reiderschans is, met uitzondering
van de verwijzing van Pannekeet naar de
lijst Holleman, niet eerder beschreven.
Het gebruik van een balkje als muntteken op de hierboven afgebeelde duit
kan niets anders betekenen dan dat er
ook duiten zijn aangemunt in de Reiderschans. Of er ook ander kleingeld is
aangemunt in de Reiderschans zal de
toekomst moeten uitwijzen.
Peter van Dijk, (1959), is nautisch- en veiligheidsspecialist, als zelfstandig ondernemer werkzaam
in de off-shore en zeevaart en ruim veertig jaar
verzamelaar.
NOTEN
1 purmer / van der wiel 1996, 112.
2 pannekeet 2007, 101.
2 van gelder 1957, 21.
3 te boekhorst 2001, 21.
4 pannekeet 2007, 101.
5 bos 1995.
LITERATUUR
w.s. bos Oord en Duit uit Noord en Zuid (1995).
c.g.j.pannekeet Catalogus kopergeld deel 2 (2007).
d. purmer / h.j. van der wiel Handboek van het
Nederlands Kopergeld 1523-1797 (Vriezenveen,
1996).
h.e. van gelder De Geuzenpenning nr 2 (1957).
a. van der wiel Oorden en duiten van Friesland
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (1941).
b.h.j. te boekhorst Geslagen te Friesland (Anjum
2001).
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Geldtuinen bij buitenplaatsen
Onlangs schreef ik voor een themanummer over tuinarcheologie van historische buitenplaatsen een artikel over het
bijzondere Huis te Ankeveen.1 In de
enorme, voormalige ‘lusthof’ (nu deels
weiland), aangelegd tussen circa 1715 en
1735, zijn de afgelopen jaren onder
meer duizenden halve kralen, schelpen,
stukken natuursteen uit alle delen van
Europa en stukken koraal uit de koraalgebieden bij Australië gevonden.2 Al
deze stukken en brokken maakten
onderdeel uit van een ‘kralentuin’ en
werden onder meer gebruikt bij vijverpartijen en fonteinen.
Zoals bekend maakten kralen, evenals
bijvoorbeeld kaurischelpen, onderdeel
uit van het internationale geldverkeer.3
De glaskralen werden vooral ten
behoeve van de ruilhandel in opdracht
van de Indische compagnieën (onder
meer) vervaardigd door de Amsterdamse
Glasfabriek. Daarnaast werden de kralen
gebruikt voor de tuinversiering. ‘Want
nu bestond de mogelijkheid om ook in
de winter de tuin van kleuren te voorzien’.4 Of het hierbij alleen om tuinversiering te doen viel, zoals uit de opmerking van Honig valt op te maken, valt te
betwijfelen (zie hieronder). Over de toepassing van glazen kralen in tuinen
(lusthoven) van buitenplaatsen valt nog
veel te ontdekken.
Vooral de Noord-Hollandse Zaanstreek en Broek in Waterland staan
bekend om hun (gerestaureerde) kralentuinen. Maar ook op andere plaatsen
kwamen dit soort tuinen voor, vaak
voorzien van schelpen, koralen en stukken glas. ‘Te Zaandijk was de ‘Koralentuin’ van de familie Honig zeer
beroemd, met perken voorzien van veelkleurige koralen, en in het midden een

grotwerk, waartegen monsterdieren
opkropen, die met hun koralen ruggen
in het schijnsel der zon een fantastisch
aanzien hadden’.5
Als we de inventarislijst bij het testament van Maria Elisabeth de Wale (de
rijke stichtster van de lusthof bij het
Huis te Ankeveen) bekijken, valt op dat
de exotische objecten niet op zichzelf
staan.6 Heel veel tuinornamenten en
aanplantingen blijken vanuit de hele
wereld afkomstig. Hierachter schuilt
natuurlijk een bedoeling. Het was een
uiting van wereldse rijkdom en contacten (handelsnetwerken en -relaties) die
alle tentoongespreid werden in de tuin.
Dit was niet alleen voor het eigen plezier van de eigenaresse, maar vooral
voor de (internationale) bezoekers van
de buitenplaats, waarbij de wereldse tuin
vol verhalen met glans uitstraalde op de
eigenaresse en inrichtster.
De kralentuinen vormen naar mijn
mening een soort extravagante etalages
van geld en daarmee van wereldse,
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ANTON T.E.
CRUYSHEER

Gravure Huis te
Ankeveen door
Hendrik Spilman,
tekenaar Jan de Beijer,
1749.

welvaart. Deze uiting van rijkdom is een
vorm van beeldtaal, waarin de tuin een
afspiegeling is van de wereldse schoonheid en gasten moet verwonderen of
imponeren. Vanuit die uitleg aan de
kralentuinen valt te verklaren, waarom
de duizenden aangetroffen kralen bijna

allemaal in de lengte zijn gebroken. Dit
moet wel opzettelijk zijn gedaan: het
onklaar maken van geld. In ‘afvalproducten’ geloof ik niet, hiervoor zijn er
simpelweg te veel aangetroffen. Toekomstig onderzoek naar kralentuinen
kan uitwijzen of deze omgang met geld,
waarbij kralen opzettelijk in de lengte
zijn gebroken, een algemene praktijk
was in de vroege achttiende eeuw, of dat
in Ankeveen sprake is van een uniek,
lokaal verschijnsel.
Anton Cruysheer is archeoloog van opleiding en
is na enkele werkzame jaren als archeoloog en
erfgoedadviseur, nu werkzaam bij de abn-amro
Bank, afd. Enterprise Data Management. In zijn
vrije tijd is hij onder meer voorzitter van de awn
afdeling Naerdincklant Archeologie Gooi en
Vechtstreek. cruysheer@gmail.com

Brokken gebroken
glaskralen en
samengestelde diverse
steensoorten vermengd
met witte en blauwe
gebroken glaskralen,
collectie R. de Haan,
Hilversum.

NOTEN
1. cruysheer 2013, 15-21.
2. veenman 1995, 83-87.
3. beek et al, 1984.
4. honig 1974, 30.
5. honig 1974, 31.
6. cruysheer 2013, 18; zandvliet 2006, 70.
LITERATUUR
b. van beek / h. jacobi / m. scharloo Geld door de
eeuwen heen (1984).
a.t.e. cruysheer De tuin van het Huis te Ankeveen Naerdincklant Special 1 (2013) 15-21.
s. honig Een Zaanse ‘Tuin van Vermaak’ Bijdragen
en Mededelingen van Het Nederlands Openluchtmuseum nr. 1 (1974) 24-31.
j.m. veenman Kralen uit Ankeveen ‘In de Gloriosa’,
12 (1995) 83-87.

Een brok gebroken
glaskralen, collectie
R. de Haan, Hilversum.

k. zandvliet 250 rijksten van de 17de eeuw
Quote (i.s.m. Rijks Museum) (Nieuw Amsterdam
Uitgevers, 2006) 70.
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Reinharts Trinity-penning op de tefaf 2013
Tijdens de tefaf 2013 toonde de Zwitserse munt- en penninghandelaar
Nomos een wel heel bijzonder exemplaar van de Trinity-penning. Met een
vraagprijs van maar liefst € 275.000 wist
Peter Weiss voor deze penning een
nieuwe eigenaar te vinden, een Duitse
verzamelaar. Deze penning in zilver met
een doorsnede van 103 mm dateert uit
1544 en is in dat jaar vervaardigd door
Hans Reinhart de Oudere (circa 15101580). De penning is afkomstig uit de
veiling in 2005 van de collectie van
J.R. Gaines en lag daarna bij Alain
Moatti in Parijs.
De penning is een ongelooflijk fraai
staaltje van beeldhouwkunst op klein

formaat en zondermeer een hoogtepunt
op dit gebied uit de Duitse renaissance.
Op de voorzijde zien wij God de Vader,
Christus aan het kruis en de Heilige
Geest in de vorm van een duif afgebeeld. God de Vader zit op een troon
met de regalia (scepter en globe) in
beide handen. De drie-eenheid wordt
vergezeld door twee biddende engelen
en zwevende kopjes van cherubijntjes.
De penning is naast de onderkant van
het kruis gesigneerd met de initialen
HR. In de rand staat: propter scelus
populi mei percussi eum esaiae liii.
Deze tekst uit Jesaja 53 luidt, in mijn
Bijbel uit 1951, ‘maar om onze overtredingen werd hij doorboord’.
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De keerzijde toont ons twee engelen die
een grote tekst vasthouden. Het randschrift luidt: regnante mauritio d g
duce saxoniae zc grossum hunc lipsiae hr crudebat ann*mdxliiii mense
ianv. Deze penning is dus vervaardigd,
zo zegt het randschrift, in de regeerperiode van Maurits van Saksen (15211553), die eerst hertog en later keurvorst van dit vorstendom was. Zelfs
wordt de specifieke periode van het
maken van de penning genoemd: in de
maand januari van 1544. Het wapen van
Saksen pronkt midden boven in de rand
van de penning. De grote tekst is een
deel van de zogenaamde ‘Quicumque
vult’, de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Het belang van de penning is groot
geweest.1 Maurits van Saksen heeft hem
vermoedelijk besteld in een poging de

katholieken en protestanten te herenigen. Maurits van Saksen was immers in
1539 overgegaan tot het protestantse
geloof en de Geloofsbelijdenis van
Athenasius werd in die dagen nog door
beide kerken geaccepteerd. De penning
was heel populair en is meermalen
opnieuw uitgegeven, in 1556, 1561,
1569 en 1567, waarbij op de laatste drie
edities de naam van Maurits broer
Augustus staat.
Deze penning is de laatste die Reinhart heeft gemaakt. Hierna heeft hij zich
toegelegd op het vak van goudsmid.
Jim van der Meer Mohr is redacteur penningen
van De Beeldenaar.
NOOT
1. Informatie ontleend aan de website van
Nomos, www.nomosag.com.
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Steen, stoffen en penningen
Notities bij een ensemble portretpenningen door Jos Reniers
‘Jos Reniers is een hoogst eigenzinnig
man en een volstrekt uniek beeldhouwer.
Met dat tengere lijf zie je hem nou niet
direct zweten en zwoegen met die
imposante marmerblokken. Met
ambachtelijke precisie hakt hij ze echter
trefzeker in de richting die zijn verbazingwekkende fantasie aangeeft. Een
fantasie die hem oerkracht lijkt te
geven.’ Deze regels staan in de introductiefolder voor het boek Leef – live dat
in 2008 verscheen.1 In het fascinerende
boek beschrijft, tekent en fotografeert
Jos Reniers de wordingsgeschiedenis
van een aantal van zijn beelden uit de
periode 2003-2007.
Behalve in steen houdt Reniers zich
bezig met stoffen. Van steen naar stof,
textiel. Reniers zegt daarover zelf: ‘Van
steen naar stof en van stof naar steen: de
materiële relatie tussen deze twee is er
een van uitersten. In steen ben ik steeds
groter gaan werken. Ieder jaar reis ik
naar Turkije om daar een massief blok
marmer of ander gesteente rechtstreeks
van de groeve te kopen. Dat gaat om
blokken van niet minder dan 15 tot
20 ton. De garens voor wandkleden
daarentegen hebben nauwelijks gewicht,
zijn bijna onzichtbaar en uiterst kwetsbaar. Bij een beetje blazen beweegt zo’n
draadje al; blaas je tegen een blok marmer, dan verplaats je hooguit wat stof.’
Met zijn gebrekkige kennis van het
weven toog Reniers naar het Textielmuseum in Tilburg. Daar bleken zijn niet
voor de handliggende weefontwerpen
door hun afwijkende karakter juist een
uitdaging te zijn voor de specialisten.
Een beeldhouwer benadert dat metier
anders dan een textielontwerper. Er
werd geëxperimenteerd met of in proefweefsels. In een tijdsbestek van twee jaar

ontwierp Reniers verschillende monumentale wandkleden. Die werden in
2011 geëxposeerd in de grote Mesdagzaal van Pulchri Studio in Den Haag.
Momenteel wordt zijn nieuwste collectie
wandkleden tentoongesteld in Helsinki
(Finland). Dat bezig zijn met stoffen
betekent zeker niet dat hij gestopt is
met het werken in steen. ‘De wisselwerking tussen die materialen houdt me
helder in beide disciplines’, zegt
Reniers.
Daarnaast is er al vroeg zijn penningkunst, ook als kwalitatief penningmaker
heeft Jos Reniers (geb. 1948, Langeweg
N. Br.) zijn kunnen al genoegzaam
getoond en zet dat voort. De penning
als handzame sculptuur: ‘Ik werk dan
groot op een klein vak.’ Zijn penningen
zijn het resultaat van een soms langdurig, vrij moeizaam creatief proces met
vele voorstudies die terzijde worden
geschoven. Het aantal probeersels kan
gemakkelijk oplopen tot zo’n dertig tot
veertig tussenstappen, die allemaal een
logische schakel zijn om tot een voor

HANS DE
KONING

Jan Naaijkens-prijs,
2006 (2/3 ware
grootte)
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Hans Paulussen, 2006
(2/3 ware grootte)

hem geslaagd eindresultaat te komen.
Daarbij verlangt hij ook van de penninggieter een technisch hoogstandje,
want zijn penningen zijn niet altijd
gemakkelijk in brons te gieten. Terecht
verwierf Reniers ook internationaal
bekendheid en appreciatie met zijn penningen. Voor de door hem ontworpen
erepenningen voor de gemeente Mierlo
en de gemeente Valkenswaard, die deel
uitmaakten van de Nederlandse inzending van de internationale fidem-tentoonstelling te Londen in 1992, ontving
hij de prestigieuze Stabilimento Stefano
Johnson Prize. Deze prijs werd hem toegekend voor de beste combinatie van
tekst en beeld.
Enthousiast, met bewondering en
waardering vertelt Reniers over de contacten die er destijds waren met Piet
Esser en Charlotte van Pallandt; waardering over en weer voor elkaars werk.
In De Beeldenaar kregen de penningen
van de in Mierlo-Hout bij Helmond
wonende en werkzame veelzijdige kunstenaar al eerder van tijd tot tijd aandacht. Zijn penningen zijn op enige
familiepenningen en componistenportretten na, voor het merendeel in
opdracht ontworpen, onder andere voor
overheden en universiteiten. Zoals bij
zijn portretpenningen komt ook bij zijn
andere opdrachten een weloverwogen
creativiteit naar voren, wat tot originele,
geslaagde vondsten leidt. Vooraf aan het

definitieve, tweedelige, scharnierende,
ontwerp van de penning voor de Rabobank (2001) kwam Reniers tot staande,
rollende en rammelende voorstudies;
zaken die betrekking hebben op het
bankwezen: geld moet rollen, munten
rammelen, rinkelen.
In 2003 ontwerpt hij twee opvallend
vormgegeven penningen in opdracht
van de Technische Universiteit Eindhoven.
Karel Soudijn geeft een uitgebreide toelichting op deze eveneens scharnierende
dubbelpenningen Holst en TU/e in De
Beeldenaar.2 Ook beschrijft Soudijn de
portretpenning van de gebroeders Johan
en Cornelis de Witt (geboren in Dordrecht), ontworpen in opdracht van de
Stichting Vrienden van Museum Van
Gijn te Dordrecht.3 De penning is uitgevoerd in brons, en wordt in zilver uitgereikt als erepenning. Naar aanleiding
van de door Reniers ontworpen penning
Greet Kemper voor de Vereniging voor
Penningkunst (vpk) verscheen in De
Beeldenaar een artikel over deze penning
met daarbij een catalogus van de 89
door hem van 1976 tot 2006 ontworpen
penningen.4 De laatst daarin genoemde
penning is die van de Jan Naaijkens-prijs.
Dit ontwerp kan met zijn zes daarna in
de periode 2006-2012 ontworpen penningen, als een ensemble beschouwd
worden vanwege de onderlinge overeenkomsten: alle zeven penningen zijn
geboetseerd, zoals de eerder door
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Reniers ontworpen penningen, en uitgevoerd in brons (gietsels van Binder). De
penningen hebben een fors, kloek, maar
hanteerbaar formaat (diameters tussen
80 en 95 mm). Ze zijn ontworpen in
opdracht en tonen op de voorzijde herkenbare beeldhouwkundig gelijkende
portretten. In de vormgeving van deze
penningen is duidelijk de hand, de stijl,
van Jos Reniers te herkennen. Van Wessem schrijft in Nederlandse Penningkunst
over de penning Franz Liszt (1985): ‘…
het portret is groots opgezet op een
welvend vlak [..] de zware geenszins
logge penning [..] een boeiende vorm
[..] een goede gelijkenis …’.5 Hoewel op
enige daarvan het portret op een vlakke
achtergrond is geplaatst is die beschrijving ook grotendeels van toepassing op
de meest recente penningen van
Reniers. Over het tot stand komen van
de portretten op zijn penningen vertelt
Reniers: ‘Sommige dingen moet je plastisch wat overdrijven het hoofd, de kin,
de mond, het oor met lel, zoals bij de
penning Nijhoff, en de ogen. Ogen kan
je laten kijken, laten denken, laten stralen: een oog spreekt...’ Soms is een penning moeilijk te gieten – door het hoge
reliëf, het overgaan van dik naar dun –
zoals het portret van Peter Thoben: een
markant hoofd, herkenbaar aan haartooi
en zware bril, zonder direct zichtbare
maar wel voelbaar aanwezige ogen en

mond; het oor gaat schuil achter het
haar. ‘Gelijkenis is niet zo moeilijk’,
merkte Jos al eerder op, ‘het maken van
een interessante penning is dat wel.’
Zonder uitzondering staat er geen tekst
op de voorzijde van de penningen, die
blijft bestemd voor het portret.
Zelfs goede foto’s of afbeeldingen van
portretten geven – met excuses aan
fotograaf en bekijker – slechts een deel
prijs van de facetten van het portret op
de penning zelf. Dat heeft met gevoel te
maken, dikte en reliëf bepalen mede de
ligging in de hand. Die kan, wentelend,
een stand zoeken waarbij door juiste
lichtval de expressie van het beeld, het
portret, volledig tot zijn recht kan
komen.
Op de keerzijde van de penningen is
de tekst, de wijze van belettering, verschillend maar steeds in Reniers’ herkenbare en opmerkelijke eigen levendige letterstijl uitgevoerd. Die stijl
wordt voor het eerst gebruikt op de
penning Museum Brabant (1987) en op
de penningen van Paganini (1988).
Daarna wordt die specifieke vormgeving
regelmatig toegepast. Typografie in drie
dimensies, sommige delen van de
schreefloze letters steken uit het vlak,
andere lijken te zijn uitgediept. Aan die
belettering wordt veel aandacht besteed,
maar afhankelijk van de te plaatsen tekst
is de keerzijde meestal zo ruimtelijk

Peter Thoben, 2007
(2/3 ware grootte)
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Martinus Nijhoffprijs, 2010 (2/3 ware
grootte)

mogelijk gehouden, zoals op de huwelijkspenningen Özgecan en Murat.
Daarop is alleen de voornaam, feestelijk,
zwierig aangebracht in het ‘handschrift
van de kunstenaar’, slechts ‘aangevuld’
met een deel van een ring, die door de
wijze van plaatsing de beide penningen
verbindt.
Op de Jan Naaijkens-penning lijkt de
tekst, de achternaam, komend uit een
opengeslagen boek, door herhaling
boven elkaar, de veelzijdigheid van de
persoon te symboliseren. Op de Nijhoffpenning is de tekst in een verdiept vierkant aangebracht. Over het werk en de
werkwijze van Jos Reniers schreef Karel
Soudijn in het in 2002 verschenen boek
Altijd koorts.6
In deze tijd waarin de meest vreemde
voorwerpen als penning worden gepresenteerd, uitgegeven en soms geaccepteerd (!), is het verheugend te weten dat
in sommige ateliers nog serieus het ware
penningkunstambacht met succes wordt
uitgeoefend. Dat dit tot zeer fraaie
resultaten kan leiden toont het jongste
ensemble penningen van Jos Reniers.
Hans de Koning (1929) is gewezen redacteur van
De Geuzenpenning en De Beeldenaar. Hij heeft
grote belangstelling voor beeldhouwerspenningen en hedendaagse penningkunst en publiceert
daar geregeld over.

NOTEN
1. reniers 2008.
2. soudijn 2005, 99-106.
3. soudijn 2005, 250-253.
4. de koning 2006, 103-113.
5. van wessem 1988.
6. soudijn 2002; de koning 2003.
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Aanvulling op de catalogus van penningen door Jos Reniers
De penningen zijn uitgevoerd in brons;
er zijn varianten uitgevoerd in gips of
terracotta; deze zijn niet afzonderlijk
vermeld. De penningen zijn gesigneerd
met het monogram JR. De eerste catalogus
verscheen in De Beeldenaar 2006-3.
89. Jan Naaijkens-prijs, 2006, 95 mm.
Vz. portret naar rechts, signatuur linksonder;

Kz. tekst de naam: jan naaijkens driemaal boven elkaar weergegeven, als in
een vlucht uit een opengeslagen boek.
Jan Naaijkens (Hilvarenbeek, 1919) is
schrijver, regisseur, acteur, onderwijzer
en organisator van de Groot-Kempische
Cultuurdagen (van 1947 tot 1971);
kortom: Icoon van het Brabantse leven.
Over Naaijkens schreef Theo Schouw
een biografie in woord en beeld: Theo

40-jaar huwelijk
Geesken en Martin
Bloemendal- ter
Horst, 2011 (2/3 ware
grootte)
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Özgecan, 2012
(2/3 ware grootte)

Naaijkens een leven in Brabant (2005). In
1987 stelde het Noord- Brabants
Genootschap de Jan Naaijkens-prijs in,
die wordt toegekend aan een persoon of
instelling die een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van
het culturele leven in Noord-Brabant.
De prijs werd voor het eerst uitgereikt
aan Gerard van Maasakkers (Nuenen,
1949) een zanger die in zijn eigen
Brabantse taal zingt. De penning wordt
sinds 2005 uitgereikt aan iemand die in
Noord-Brabant een stimulerende en
activerende rol speelt: In 2005 aan Tom
America, Tilburgse muziek- en taalkunstenaar, in 2006 aan Nico Arts stadsarcheoloog (bodemonderzoeker) van
Eindhoven en in 2007 aan Ed Schilder,
veelzijdig publicist.
90. Hans Paulussen, 2007, 87 mm.
Vz. portret naar links op vlak fond; signatuur rechtsonder;
Kz. tekst op de omslag van een opengeslagen boek (het Wetboek van Strafrecht): recht/bank/ hans paulussen /
roer/mond.
De penning is vervaardigd ter gelegenheid van het afscheid van Hans Paulussen
bij de rechtbank te Roermond.
Mr. H.A.M.J. Paulussen (geb.1937) is
oud-advocaat in Maastricht en oudpresident van de rechtbank in Roermond waar hij tot zijn zeventigste
actief was. De penning wordt bij gelegenheid als prijs van verdienste uitge-

reikt aan medewerkers van de Roermondse rechtbank.
91. Peter Thoben, 25 jaar directeur
Museum Kempenland, 2007, 90 mm.
Vz. portret naar links; signatuur rechtsonder;
Kz. tekst naam in golvende band: peter
thoben (in kapitaal en onderkast) en
kunst en cultuur in halfrond om het
getal 25.
Peter Thoben (Nijmegen, 1951) is cum
laude afgestudeerd aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen (kunstgeschiedenis
en archeologie). Hij is bekend als directeur van Museum Kempenland te Eindhoven. Van zijn hand verschenen vele
kunst- en cultuurhistorische artikelen
en publicaties. Thoben is penningverzamelaar.
92. Martinus Nijhoff-prijs, 2010, 97 mm.
Vz. portret naar links;
Kz. tekst 7 regels in vierkant: martinus/
nijhoff/prijs/ prins bernhard/cultuurfonds /prijs voor/vertalingen;
signatuur linksonder.
Martinus Nijhoff (Den Haag, 20 april
1894 – aldaar, 26 januari 1953) was een
Nederlandse dichter, toneelschrijver,
vertaler en essayist. De Martinus Nijhoff-prijs is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor vertalers. In
1955 is de prijs ingesteld ter nagedachtenis aan de dichter en vertaler. De prijs
kan afwisselend worden toegekend voor
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Murat, 2012
(2/3 ware grootte)

bijzondere literaire vertalingen in en uit
het Nederlands. Bij de uitreiking van de
Martinus Nijhoff-prijs voor de beste
vertaler heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2010 deze penning laten
ontwerpen. De prijs ging in 2010 naar
Riet de Jong-Goossens voor haar vertalingen uit het Afrikaans, in 2011 ging
de prijs naar Piet Schrijvers voor zijn
vertalingen uit het Latijn. In 2012 naar
Frans Denissen voor vertalingen van
Italiaanse literatuur in het Nederlands
en in 2013 naar Reina Dokter (1953)
voor vertalingen van Servo-Kroatische
literatuur in het Nederlands.
93. 40-jarig huwelijk Martin en Geesken
Bloemendal-ter Horst, 2010/11, 87 mm.
Vz. dubbelportret naar links;
Kz. tekst boven elkaar de voornamen:
martin/geesken De rechterpoot van de
n, de laatste letter van de beide namen,
gaat over in een ring (als verbintenis)
met 40; signatuur rechtsonder.
Ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk werd deze penning behalve in brons
(20 exemplaren), ook in zilver gegoten
voor familieleden (5 exemplaren). De
penning bevindt zich eveneens in de
collectie van het Dordrechts Museum.
Het echtpaar woont in Dordrecht;
Mr Martin Bloemendal is momenteel
vice-voorzitter van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munt-

en Penningkunde en lid van de numismatische kring Rotterdam; zijn echtgenote Geesken is voorzitter van de
Vereniging Dordrechts Museum (vdm),
één van de oudste museale verenigingen
in ons land, opgericht in 1842.
94. Özgecan, 2012, 80 mm.
Vz. portret naar rechts van Özgecan;
Kz. tekst in sierlijk schrift: özgecan, aan
de rechterkant een halve ring met
daarop: 12- 5. Signatuur rechtsonder.
Deze penning vormt met de penning
Murat (nr 95) een dubbelpenning.
95. Murat, 2012, 85 mm.
Vz. portret naar links van Murat;
Kz. tekst in sierlijk schrift: murat, aan
de linkerkant een halve ring met daarop:
2012. Signatuur rechtsonder.
Deze penning vormt met de penning
Özgecan (nr 94) een dubbelpenning. De
halve ringen op de keerzijde van elk van
de penningen Özgecan en Murat vormen
samen een ring met de huwelijksdatum.
Murat en Özgecan wonen in Izmir.
De opdracht kwam tot stand via
Reniers’ zoon Harmen. Voor deze penningen maakte Reniers veertig voorstudies met verschillende gelaatsuitdrukkingen. Deze exemplaren zijn in het
bezit van Harmen Reniers, die een verzameling opbouwt van het werk van zijn
vader.
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Nederlandse muntvondsten in
Europees verband
De weg naar koppeling van afzonderlijke databases
JAN PELSDONK

Op 19 en 20 april van dit jaar vond in
Oostenrijk, in het opgravingsgebied van
de Romeinse stad Carnuntum, een werkbijeenkomst plaats tussen personen die
de landelijke muntvondstendatabases
opbouwen. Dit soort bijeenkomsten
wordt jaarlijks gehouden op wisselende
plaatsen in Europa en staat onder leiding
van de Römisch-Germanische Komission (onderdeel van het Deutsches
Archäologisches Institut) te Frankfurt.
Het Nederlandse numis maakt al vanaf
het prille begin deel uit van het overleg.
Het primaire doel van de bijeenkomsten
is het tegelijk doorzoekbaar maken van
alle via het internet toegankelijke
vondstdatabases in Europa. Dat klinkt
eenvoudig, maar als alleen al wordt
gedacht aan taalbarrières en definitieverschillen bij de gebruikte velden, blijkt
dat standaardisatie nodig is. Voor een
goed overzicht van alle vondsten moet
de computer de zoekvraag ‘Domitianus
Denarius Zilver’ bijvoorbeeld kunnen
vertalen naar het Russisch (Domician
Denariî Serebro). In de eerste fase
wordt gewerkt aan de ontsluiting van de
munten uit de Romeinse Republiek en
het Romeinse Keizerrijk.

Eensluidende ontsluiting
Naast het samenwerken aan de ontsluiting is de bijeenkomst hét moment
waarop de onderlinge contacten worden
aangehaald en problemen met de eigen
databases worden besproken zodat het
wiel niet door iedereen afzonderlijk
hoeft te worden uitgevonden. Daarnaast
geven de deelnemers in korte presentaties een toelichting over hun database;
wat er is bereikt en wat de volgende
doelen zijn.
Een belangrijke voorwaarde voor de
gezamenlijke ontsluiting is de standaardisering van gegevens. Om dit te
bereiken wordt via www.nomisma.org
een begrippenlijst samengesteld en
worden de relaties tussen deze begrippen gelegd. De American Numismatic
Society (ans) onderhoudt de site, die
door diverse organisaties wordt gesponsord. Nomisma is dus een website
zonder vondstmunten en legt alleen
verbanden tussen de gezamenlijk afgesproken terminologie. Zoals u zult
begrijpen toont deze website op dit
moment niet meer dan een tussenfase.
De termen in Nomisma zijn gekoppeld

Muntvondsten uit de
Romeinse Republiek,
een van de overzichtskaarten van CHRR
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Asten 2000 (NUMIS 1003682)
In of na het jaar 235 in de bodem beland in het beekdal van de Aa. De munten
zijn gevonden binnen ongeveer 5m2 en in september 2000 gemeld bij het
Koninklijk Penningkabinet te Leiden. Gezien de samenstelling van de vondst
lijken alle munten deel uit te hebben gemaakt van een verspreid geraakte schatvondst.
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foto
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beschrijving
Faustina II onder Marcus Aurelius (161-180), sestertius 161175 (sterk gesleten)
Commodus (180-192), denarius 192, ric 235
Julia Domna (†217); onder Septimius Severus (193-211),
denarius 196-211, ric 559, ric 587 en ric 587.
Elagabalus (218-222), denarius 218-222 en 219, ric 161b,
ric (niet) en ric 021.
Severus Alexander (222-235), denarius 222-235 en 223,
ric 156 en ric 032
Maximinus I (235-238), denarius 235, ric 001a
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aantal
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1
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3
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1

Gouden munten uit
het Romeinse
Keizerrijk, een van de
overzichtskaarten van
het groeiende OCRE

stabiele, onveranderlijke ‘Uniformed
Resource Identifier’ (uri) nodig. Een
uri is een unieke combinatie van het
webadres en de specifieke naam van het
voorwerp. Met andere woorden: een uri
biedt bij vondsten de mogelijkheid om
direct naar een specifiek voorwerp in
een database te verwijzen. Via een uri
en de termen uit Nomisma kunnen op
andere sites zoekvragen worden gesteld
aan voorwerpen uit diverse databases
tegelijk. Tussen de munten zijn via
Nomisma ook kruisverbanden te leggen,
met nader beschreven termen als keizersnamen, vondstlocaties en productieplaatsen.
Alles draait om ontsluiting van data
via internationale samenwerking. Binnen afzienbare tijd zal het mogelijk zijn
aan andere websites, zoals http://pleiades. om een munt zoals numis 1003689 (een
stoa.org/ met antieke plaatsnamen. De
niet in de ric beschreven denarius van
in Nomisma verzamelde gegevens vorElagabalus (218-222) niet alleen terug
men vervolgens de basis voor andere in
te vinden als muntvondst, maar ook als
aanbouw zijnde sites, zoals www.numis- toevoeging voor een nieuwe, on-line
ric-catalogus. De munt maakt overigens
matics.org/ocre (Online Coins of the
deel uit van een kleine schatvondst,
Roman Empire, een project waarbij
Asten 2000 (zie kader).
gaandeweg de hele ric-serie (Roman
Imperial Coinage, het standaardwerk
Hoe zit het met NUMIS?
voor munten uit het Romeinse Keizerrijk) met de nodige aanvullingen in
Om internationaal te kunnen samencombinatie met vindplaatsen wordt
werken moet de dataset op het internet
gepubliceerd. Ook onderzoekers
toegankelijk zijn. Het is nét te vroeg
kunnen steeds meer met deze gegevens
voor de deadline van de huidige
doen, zoals blijkt uit de site www.numis- Beeldenaar, maar de nieuwe webversie
matics.org/chrr (Coin Hoards of the
gaat eindelijk on-line. Meer hierover in
Roman Republic).
het komende nummer van De Beeldenaar.
Doorzoeken kan dankzij Nomisma
Ondertussen gaat het registreren en
straks in vele talen en het systeem staat
onderzoeken van muntvondsten in
open voor meer vertalingen. Diverse
Nederland onverdroten voort en groeit
talen (Engels, Duits, Frans, Roemeens,
numis verder. Vooralsnog roep ik muntRussisch, Italiaans en Nederlands) zijn
kenners met interesse in het beschrijven
al beschikbaar, aan meer vertalingen,
van in Nederland gevonden munten op
zoals Arabisch, wordt gewerkt.
om zich bij numis@geldmuseum.nl te
Nomisma geeft een voor de computer
melden. Er wordt namelijk een determiduidelijke vergelijking tussen de termen. natieteam voor het beschrijven van
Zo ontstaat de mogelijkheid om een
vondsten samengesteld en daar kunnen
zoekvraag zonder taalbarrières om te
zij een steentje aan bijdragen. Voor
zetten naar afzonderlijke vondsten in de nadere informatie over muntvondsten
en het determinatieteam kunt u bij hetlandelijke databases. Hiervoor hebben
de databases voor iedere vondst wel een zelfde e-mailadres terecht.
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De trots van een graaf
Waar staat de ‘cirkel met punt’ op de
munten van de graven van Holland van
het Hollandse Huis symbool voor? Van
Alkemade, Van Hengel en Grolle noemen het symbool wel, maar geven er
geen uitleg bij. De hier afgebeelde munt
is een Hollandse obool of halve penning
van graaf Willem I (circa 1213; Grolle
8.2.2.Ba / Van Hengel C.14; zilver,
0,32 gram, 12,3 mm). Graaf Willem I
werd rond 1175 geboren, was een zoon
van Floris III en de jongere broer van
Dirk VII. Hij overleed in 1222.
Op de voorzijde van de munt staat
als omschrift vvillem (gedeeltelijk
leesbaar). Als portret een pothelm naar
rechts gewend in het centrum, welke
versierd is met drie andreaskruisjes op
de zijde en waarboven als helmteken
een cirkel met punt is geplaatst. Een
maliënkolder hals-bescherming is
zichtbaar tussen de pothelm en een
borstkuras. Het kuras is weer versierd
door middel van cirkel met punt symbolen en links daarnaast een opgeheven zwaard. Tussen de pothelm en het
omschrift een onderbroken parelcirkel. Op de keerzijde staat een kort
dubbelkruis met kogelvormige uiteinden en vier andreaskruisjes, in elke
hoek één, binnen een aaneengesloten
parelcirkel. Als omschrift weer een
andreaskruisje en hollandia (gedeeltelijk leesbaar).

expeditie ondernam. Ook de grafelijke
burcht ‘Rinasburg’ (Rijnsburg) van
Dirk IV, gelegen aan de mond van de
Rijn, werd toen door het leger van
Hendrik III verwoest. Vlak voor 1047
had Dirk IV onder meer ongeoorloofd
munten laten slaan in Rinasburg en hij
had ongeoorloofd tol geheven. De
munten werden geslagen zonder portret en zonder titel, maar met het
omschrift rinesbvrg en cirkel met
punt symbolen.
De grafelijke burcht was van oorsprong waarschijnlijk een ringwalburcht: een cirkelvormige aarden wal
met een houten palissade, die in de
tweede helft van de negende eeuw als
kustverdediging tegen de Noormannen
waren aangelegd. De palissadeheuvel,
ten tijde van graaf Dirk IV (1039-1049),
was een met palen omheinde verhoging, bedoeld als vluchtplaats voor de
plaatselijke bevolking en vee bij mogelijke aanvallen. Om dit bouwwerk lag
vaak water in de vorm van een ringgracht met daarnaast een nederhof met
ringgracht, waarbinnen gebouwen voor
bewoning en voor agrarische doelen.
Midden op de heuvel stond een houten
verdedigbare woontoren. Hieruit ontstond later het mottekasteel: een rond
bouwwerk op een kunstmatige heuvel
(de motte), zoals in Leiden nu nog te
zien is.

Rinasburg
In 1047 vertrok een keizerlijke strafexpeditie gericht tegen de Hollandse
graaf Dirk IV. Het versterkte steunpunt
‘Flaridingun’, het tegenwoordige
Vlaardingen, werd ingenomen door
het leger van Hendrik III, Keizer van
het Heilige Roomse Rijk, die de straf-

EMILE A.
BOEREE

Willem I, obool
(3x ware grootte)
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De burcht in Leiden

Leiden
In de elfde eeuw werd de heuvel in Leiden diverse malen verhoogd tot ongeveer 9 meter boven het maaiveld.
Graaf Floris I (1049-1061), broer van
Dirk IV, heeft hier munten laten slaan.
Onder graaf Dirk VI (1121-1157)
maakte de houten omheining plaats
voor een betere en sterkere tufstenen
ringmuur. Toch liep deze burcht grote
schade op tijdens de Loonse Oorlog die
begon in 1203 tussen Willem I en graaf
Lodewijk II van Loon. De eerste slag
werd door Willem I gewonnen, waarna
hij nog in hetzelfde jaar te Egmond als
graaf van Holland werd ingehuldigd. Na
deze oorlog is de schade aan de burcht
hersteld met kloostermoppen (grote
middeleeuwse bakstenen).
Cirkel met punt
Het zou toch voor de hand liggen dat
een trotse graaf, naast zijn teken van
wereldlijke macht zoals zwaard, helm of
muts, ook zijn burcht of sterkte zou

benoemen of afbeelden op zijn munten?
Er is goede reden aan te nemen dat het
cirkel met punt symbool, dat voorkomt
op de grafelijke munten, de symbolisering van een burcht betreft. We zien dan
het bovenaanzicht van een ringmuur
met in het midden een woontoren. Net
zoals de contouren van het verdwenen
kasteel ter Leede bij Leerdam die met
weerstandsmetingen zichtbaar is
gemaakt. Te zien zijn een ronde toren
binnen een ringmuur met poortgebouw
en voorburcht omgeven door een
gracht.
De bij dit artikel afgebeelde obool
komt uit veiling 340, kavel 45, van
Schulman, waar deze abusievelijk werd
vermeld als penning. Er is nog één
ander exemplaar van dit type bekend in
museum Mr. S. van Gijn te Dordrecht
(inv. 5550). Die munt is met andere
stempels geslagen.
LITERATUUR
e. absil Veiling catalogus 340 Schulman B.V.
(Bussum 2012).
k. van alkemade Goude en zilvere gangbaare penningen der graaven en graavinnen van Holland
(Delft 1700).
d.e.h. de boer / e.h.p. cordfunke Graven van
Holland Middeleeuwse vorsten in woord en beeld
(880-1580) (Groningen/Schoorl 2010).
p.o. van der chijs De munten der voormalige
Graafschappen Holland en Zeeland alsmede der
Heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom van de
vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend
(Haarlem 1858).
j.j. grolle De muntslag van de graven van Holland
tot de Bourgondische unificatie in 1434 (Amsterdam
2000).
c. van hengel De munten van Holland in de
13e eeuw (Amsterdam 1986).
j.j.b. kuipers Nederland in de Middeleeuwen De
canon van ons middeleeuws verleden (Zutphen
2011).
www.heijmans.nl/projecten/bekijk/index/
pagina/4/id/188

Contouren van kasteel
ter Leede zichtbaar
gemaakt door RAAP
archeologisch
adviesbureau

www.vlaardingen.nl/Archeologie/Publicatiesvanhetvlak/Persberichtenenmailinglist/ ZoektochtnaaroudsteburchtvanHolland09012007/
id_10378251
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Nieuwe emissies in uw portemonnee
2-euromunten en 5-eurobiljetten
Sinds juli 2012 mogen de lidstaten van
de eurolanden twee verschillende
2-euroherdenkingsmunten per jaar uitgeven. Verschillende staten hebben al
aangekondigd hiervan gebruik te zullen
maken. De volgende 2-euroherdenkingsmunten bestemd voor de circulatie
zijn reeds in omloop gebracht of voor
dit jaar aangekondigd:
– België: 100 jaar KMI
– Duitsland Baden-Württemberg en
Elysée
– Frankrijk: Pierre de Coubertin en
Elysée
– Griekenland: Kreta en Plato
– Italië: Giovanni Boccaccio
– Luxemburg: Wisseling van de wacht
– Malta: Grondwet
– Nederland: Troonswisseling en
200 jaar koninkrijk
– Portugal: Torre dos Clérigos
– Slovenië: Grotten van Postojna
– Slowakije: Byzantijnse missie
– Spanje: Klooster van Escorial
Élysée
De 2-euromunt Élysée staat in het teken
van het Élysée-verdrag dat Frankrijk en
Duitsland in 1963 sloten en dat de verzoening tussen de twee landen na de
Tweede Wereldoorlog bezegelde. Op de
munt zijn de toenmalige president

Charles de Gaulle en bondskanselier
Konrad Adenauer afgebeeld. De uitgifte
van beide landen heeft vrijwel dezelfde
beeldenaar, die alleen verschilt in de
vermelding van de landcode (RF voor
Frankrijk en D voor Duitsland) en in
het munthuisteken.

JANJAAP LUIJT

Nederland
Voor dit jaar stond in ons land de uitgifte van één 2-euroherdenkingsmunt in
de planning met als onderwerp 200 jaar
koninkrijk. De munt moet verschijnen
in november. Ter ere van de troonswisseling op 30 april kwam het dus voor
Nederland wel goed uit dat er nu twee
2-euroherdenkingsmunten uitgegeven
mogen worden. Met de inhuldiging van
de nieuwe koning als onderwerp kon
het Ministerie van Financiën een extra
2-euroherdenkingsmunt uitgeven. In
het persbericht waarin de emissie
bekend werd gemaakt, meldde de
Koninklijke Nederlandse Munt en het
Ministerie van Financiën dat dit de eerste
2-euromunt met een dubbelportret is.
Zij die de euro-emissies van de afgelopen jaren hebben gevolgd, weten dat
dit niet juist is. Immers, Luxemburg
bracht al een aantal malen een 2-euromunt in omloop met een dubbelportret
en zelfs al twee keer één met een

(1½ ware grootte)
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(1½ ware grootte)

Mario Draghi:
‘Uiteindelijk hebben we
toch gekozen voor een
handzamer formaat’

een Z, dan was het de Nationale Bank
van België. En zo had elk EU-land
(ook de landen waar de euro niet is
ingevoerd) zijn eigen letter. Maar met
de introductie van het nieuwe 5-eurobankbiljet op 2 mei jl. is daar een einde
aan gekomen. Het serienummer op de
nieuwe biljetten wordt voortaan voorafgegaan door twee letters die verwijzen
naar de drukker van het biljet. Te beginnen met de 5-eurobiljetten, maar zodra
voor andere denominaties nieuwe eurodrievoudig portret; met de Elysée
bankbiljetten in omloop zullen komen
2-euro zijn Duitsland en Frankrijk ook
zal dat ook daarvoor gelden. Het idee
eerder met een dubbelportret dan
achter de wijziging is dat niet langer een
Nederland. Waarschijnlijk is de nietnumismatisch onderbouwde tekstschrij- nationale bank in wiens opdracht een
ver gewoon vergeten op te schrijven dat bankbiljet is gedrukt verantwoordelijk
is voor de kwaliteit, maar de drukker er
hij uitsluitend over ons land sprak.
Pannos Goutzemisis, modelleur bij de van.
Van de oude reeks bankbiljetten was
Koninklijke Nederlandse Munt, heeft
ook al vast te stellen wie de drukker was,
het ontwerp van de voorzijde van de
munt ontworpen. Dit Nederlandse dub- door naar de drukplaatcode op het biljet
te zoeken. Op de nieuwe reeks bankbelportret is in circulatie gebracht in
biljetten komt die codes nog steeds
een oplage van 20 miljoen stuks (dit is
inclusief verzamelaarsedities). Er zijn er voor. Vanuit dat oogpunt bezien,
moeten de letters van het serienummer
dus genoeg voor iedereen.
eerder voorkomen dat twee verschillende drukkerijen biljetten met exact
Nieuw bankbiljet
hetzelfde nummer zouden maken. Het
Tot voor kort kon je aan een eurobankbiljet zien namens welke nationale bank nieuwe 5-eurobankbiljet, zo blijkt uit de
het biljet in oploop was gebracht. Begon gegevens van de ecb wordt momenteel
het serienummer met een P, dan was het in slechts vijf landen gedrukt: Frankrijk,
De Nederlandsche Bank, begon het met Spanje, Italië, Oostenrijk en België.
Andere belangrijkste verschillen
tussen het oude en het nieuwe biljet
zijn:
- het smaragd-kleurige cijfer 5 reflecteert;
- het hologram bevat het gezicht van
Europa;
- het nieuwe biljet weegt 0,71 gram en
is daarmee 0,08 gram zwaarder;
- voor blinden is een voelbare rand
opgenomen;
- het woord euro staat nu ook in Cyrillische letters aangegeven.
Wat niet langer op het nieuwe biljet
voorkomt is het doorzichtcijfer waarmee je kon controleren of voor- en achterkant wel goed op elkaar aansloten.
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Hollands Glorie
Oranjepenningen in het Geldmuseum
In 2011 heeft het Geldmuseum van het
Koninklijk Huisarchief een zeer grote
collectie penningen in langdurig bruikleen gekregen. Deze 2400 stuks tellende
verzameling maakt deel uit van de verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau
en werd tot het moment van overdracht
beheerd door het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Een selectie van
deze penningen is nu opgenomen in de
tentoonstelling Hollands Glorie. Naast
penningen uit dit grote bruikleen toont
de tentoonstelling ook penningen en
objecten uit de eigen collectie en andere
collecties. In de tentoonstelling is een
keuze gemaakt die begint bij de regeerperiode van Koning Willem I en eindigt
met Willem Alexander als prins. Aan de
hand van allerlei gouden, zilveren en
bronzen penningen die zijn geslagen of
gegoten ter gelegenheid van geboorten,
huwelijken, begrafenissen en tal van
andere gebeurtenissen wordt de bezoeker door de tijd geleid. De tentoonstelling is buitengewoon fraai vorm gegeven. Iedere vorst of vorstin heeft een
eigen vitrine. Iedere vitrine heeft als het
ware in het hart van een web een beeltenis van de betreffende koning of koningin. Deze beeltenis is genomen van een
munt of model voor een munt of penning. Het zal niet eenvoudig geweest
zijn tot een keuze van de te tonen penningen te komen. Het aanbod is immers
gigantisch en teveel penningen met
beeltenissen gaat snel vervelen. De
samenstellers zijn in hun keuze zeer
goed geslaagd. Doordat er niet alleen
penningen, maar ook ‘Oranjegoed’ zoals
bekers, kopjes en dergelijke wordt
getoond, heeft het geheel een speels
dynamisch karakter gekregen. Daarnaast
worden er reproducties van prenten en

foto’s van schilderijen getoond om het
geheel te verlevendigen.
Zonder bij elke vitrine stil te staan,
wil ik hier en daar toch een opmerking
maken. Aan het begin van de tentoonstelling toont de vitrine die is gewijd aan
de regeerperiode van Willem I (18151840) ook beeltenissen van zijn ouders.
Hierdoor wordt in feite in de achttiende
eeuw begonnen. Naast de penningen
valt een mooie kleine vaas op met een
afbeelding uit de Slag bij Bautersum uit
1831. Op die manier wordt de bezoeker
gewezen op een stukje geschiedenis dat
mij in ieder geval niet direct bekend
was. De tentoonstelling biedt zo naast
een beeld van de Oranjes ook een vogelvlucht door de vaderlandse geschiedenis. Er zijn ook tal van historiepenningen en draagtekens te zien. Bijzonder
fraai is in dit opzicht het draagteken dat
is uitgegeven ter gelegenheid van het
eerste halve eeuwfeest van de onafhan-

JIM VAN DER
MEER MOHR

Draagteken 50 jaar
onafhankelijkheid van
Nederland, Willem
Pauwels, 1863
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Geboorte Juliana,
J.C. Wienecke, 1909

kelijkheid in 1863. Aan een lint met de
Nederlandse driekleur met daarboven
een oranje cocarde hangt een penning
met de beeltenissen van de drie koningen Willem I, II en III en het randschrift ‘God zij met ons’. Dit draagteken
is van de hand van Willem Pauwels.
In 1913 zijn ter gelegenheid van het
eerste eeuwfeest van de onafhankelijkheid tal van penningen uitgegeven,
waaronder drie fraaie door Chris van
der Hoef.1 Wie zal er één op het tweede
eeuwfeest ontwerpen? Ter gelegenheid
van de inhuldiging van Wilhelmina in
1898 zijn zeer veel penningen uitgegeven.2 De officiële Inhuldigingspenning
werd uitgegeven door ’s Rijksmunt naar
een ontwerp van H.J.A. Baars.3 Hiervan

12½-jarig huwelijk
van koningin Juliana
en prins Bernhard –
hulde van de
Koninklijke
Nederlandsche
Vereeniging voor
Luchtvaart, C.J. van
der Hoef, 1949

zijn 100.000 exemplaren in goudbrons
geslagen om te dienen als strooipenning. Daarnaast zijn er 250 in goud
geslagen. Eén ervan is in de tentoonstelling te zien; er zijn nog slechts twee
exemplaren bekend. Van de geboortepenningen die worden getoond, is een
erg mooi exemplaar de gouden penning
die J.C. Wienecke heeft ontworpen op
de geboorte van Juliana. Op uiterst sierlijke wijze heeft Wienecke de Nederlandse maagd verbeeld, staand met Juliana in de armen en de zee op de
achtergrond. Uit het leven van de latere
vorstin wordt op de tentoonstelling
onder andere een prachtige penning
getoond van Van der Hoef, waarop de
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij in
1946 een huldeblijk uit ter gelegenheid
van het 12½-jarig huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Bijzonder fraai is ook de inhuldigingsmedaille
uit 1948.
Tot slot noem ik nog twee penningen
en wat curiosa. Als eerste de zilveren
penning door Nico Onkenhout op het
overlijden van Wilhelmina in 1962. En
profil zien wij Wilhelmina vanaf haar
schouders, ‘krijgshaftig in een vormeloze jas’, zoals Prof. Cees Fasseur haar
later treffend omschreef. Later, in 1968,
zou Onkenhout een beeld maken van
Wilhelmina, waarbij hij de oude koningin staand, en face heeft afgebeeld. Dit
beeld staat op het koningin Wilhelminaplein te Amsterdam, bij de ingang van
het World Fashion Centre; eenzelfde
beeld van verweerd zandsteen staat in
het Libertypark bij het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.
Hierbij heeft hij eenzelfde afbeelding
van Wilhelmina gebruikt, ook met jas en
dezelfde hoed. De tweede penning is
tevens de beelddrager van de tentoonstelling; deze penning is door Begeer
uitgegeven ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Beatrix in 1956.
Op de tentoonstelling zijn ook curieuze
objecten te zien. Zo is er een ketting met
stuivers van Willem III en heel lief zijn de
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kinderschoenen uit de Denron Collections die zijn gemaakt bij de geboorte van
Beatrix in 1938. Geestig is de kerstbal die
in 2003 is gemaakt met een beeltenis van
Amalia. Ook dit object is een bruikleen
van de Denron Collections.
De tentoonstelling is duidelijk voor
een breed publiek gemaakt en voldoet
naar mijn mening zeker aan de verwachtingen. Voor de penningenliefhebber is
het echter jammer dat de bijschriften
wat summier zijn en deze niet de namen
van de penningmakers vermelden. Dat
terzijde; deze tentoonstelling kan ik
eenieder die interesse heeft in het Huis
van Oranje en de vaderlandse geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen ten
zeerste aanraden.

Beatrix 18 jaar,
Koninklijke Begeer,
1956

Geldmuseum, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht.
Tot en met 22 september 2013. Di.-vr. 10-17 uur;
za.-zo. 12-17 uur.
www.geldmuseum.nl
NOTEN
1. jintes / pol-tyszkiewicz 1994, 155-156,
nrs. 14-16; sanders 2006, 236-237
2. sanders 2006, 228-232.
3. sanders 2006, 185.
LITERATUUR
l.f. jintes / j.t. pol-tyszkiewicz Chris van der
Hoef (1875-1933) (Leiden / Assen / Gent 1994).
g. sanders Oranjepenningen in Paleis het Loo met
een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (Rotterdam /
Gronsveld 2006).

Overlijden van
Wilhelmina, Nico
Onkenhout, 1962
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Zoekpenning (18)

JANJAAP LUIJT

In de vorige aflevering stond geen penning afgebeeld waarvan de maker
gezocht werd, maar de omschrijving
van een penning en de vraag aan de
lezers was wie een exemplaar kende.
Het resultaat van de oproep was buiten-

gewoon gering: er reageerde niemand.
Voorlopig moeten we er dus maar van
uitgaan dat de penning niet meer
bestaat of heel goed is opgeborgen.
Gelukkig mocht de redactie wel weer
nieuwe vragen ontvangen. Een lezer
kram terug op een penning die in
‘Zoekpenning 12’ stond afgebeeld en
werd toegeschreven aan Hein Vree uit
Bergen op Zoom. De vraag was toen
wanneer en bij welke gelegenheid de
penning vervaardigd was. In die aflevering van De Beeldenaar werd uitsluitend
de voorzijde getoond, waardoor de
indruk kon ontstaan dat het een enkelzijdige penning betrof. Vandaar dat in

(2/3 ware grootte)
te)
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deze aflevering voor- en keerzijde staan
afgebeeld. De tekst op de keerzijde kan
een aanwijzing zijn voor de datering
waar de verzamelaar om vraagt.
Een andere penning die voor deze
rubriek werd ingestuurd toont een
abstracte figuur met de letters mgfb
daarboven. Op de keerzijde staat uitsluitend een tekst: military medical
service agency of the netherlands.
Deze tekst levert niet de afkorting op
die op de voorzijde staat. Voor deze
penning daarom twee vragen: wie
maakte deze penning en wat betekenen
de letters mgfb?
Tot slot nog een penning waarvan de
verzamelaar wel de naam van de maker
doorgegeven kreeg, maar waar hij maar
weinig mee kon. Het is een bronzen
penning met een stelletje op een bank
in het park. De penning zou gemaakt
zijn door Marjan Nijland, maar een
zoektocht over het internet levert geen
zinvolle treffers op. Daarom aan de
lezers van De Beeldenaar: wie weet wie
de penningmaker is van dit tafereel?

(ware grootte)

Met dank aan Herman Gerritsen,
Maja Houtman en Johan Mevius.

Antwoorden, suggesties en nieuwe vragen kunnen met een digitale afbeelding
(met afmetingen) worden gestuurd naar redactie@debeeldenaar.nl.

DE BEELDENAAR 2013-4
181

Ledenvergadering Vereniging voor
Penningkunst
Een kort verslag
EWOUD DE JONG

Dit jaar vergaderde de vereniging op
27 april in Den Haag in het architectenbureau van atelier pro. De zon, de
groene omgeving en de aanwezigen
maakten er een vrolijke en gezellige dag
van.
Na ontvangst en koffie verwelkomde
de voorzitter Chris Vegter de ongeveer
zestig geïnteresseerden en opende de
ledenvergadering. De vergadering stond
stil bij de overleden leden in 2012 en de
periode daarna in 2013. De ingekomen
berichten van mr Gerrit Bogaers en
mevrouw Toos van Kooten werden voor
kennisgeving aangenomen. De notulen
van de vergadering in 2012 werden vastgesteld met de toevoeging dat de leden
aandrongen op het behoud van het
abonnement op De Beeldenaar in de toekomst. Het bestuur werd met instemming van de aanwezige leden aangevuld
met Da van Daalen als lid, Hans Tushuizen als penningmeester en Rein de
Goeje die de functie van penningcommissaris op zich neemt. Op een vervanger van de functie van secretaris bestaat
goede hoop, volgens de voorzitter. De
penning van verdienste werd uitgereikt
aan de scheidende bestuursleden Piet
Hein Bloemer en Ewoud de Jong.
De kascommissie deed positief verslag van haar bevindingen over de financiële jaarstukken en stelde de vergade-

ring voor het bestuur décharge te
verlenen. Aldus geschiedde. IJnze den
Hengst werd hartelijk bedankt voor zijn
deskundige hulp bij de boekhouding.
Met de voorgelegde begroting voor
2013 is ingestemd. Ook de beleidswijziging die de bijdrage van de vereniging
aan de inschrijfpenning 2013 halveert,
kon genade vinden in de ogen van de
leden. Het jaarverslag 2012 werd met
een enkele wijziging goedgekeurd.
De lezer zal begrijpen dat bij de
behandeling van de agenda het bestuur
enkele kritische vragen moest beantwoorden. Vervolgens sloot de voorzitter,
redelijk op schema, een plezierige en
onderhoudende ledenvergadering.
De penningen voor 2013 werden vervolgens door Catrien van Amstel (jaarpenning) en Niko de Wit (inschrijfpenning) gepresenteerd aan de leden. Bij de
presentaties luisterden de leden vaak
met rode oren. Ook deze keer hoorden
zij opwindende toelichtingen over de
penningen en het werk van de kunstenaars. Na de lunch vertelde na een korte
aarzeling Alex Letteboer, directeur/
architect bij atelier pro over het ontwerpproces van de architect aan de hand
van twee projecten. De dag kreeg een
uitgebreide afsluiting door de penningmarkt. We mogen terugkijken op een
aangename dag.
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Het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde in Maastricht
Verslag van de voorjaarsbijeenkomst
Eens te meer bewees Maastricht zijn
centrale ligging. Misschien zullen enige
leden van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde (kngmp) in Friesland en Groningen hierbij hun wenkbrauwen verwonderd omhoog trekken. Vanuit hun
optiek hebben ze gelijk, maar als we het
numismatisch universum buiten ’s lands
grenzen meenemen blijkt dit wat juister.
De keuze om Maastricht voor de voorjaarsbijeenkomst 2013 als plaats van
handeling te nemen is hierdoor wat
meer verklaarbaar, temeer gezien de
rijke munthistorie van Maastricht. Naar
mijn mening een gelukkige keus. Met
het Centre Céramique hadden we een
voortreffelijke vergaderlocatie en met
de stedelijke catering een prima basis
voor de latere nabesprekingen inclusief
een aangenaam gezamenlijk diner in
Hotel l’Empereur. De opkomst op
zaterdag 27 april was overweldigend. Bij
de algemene vergadering waren negentig leden aanwezig en bij het diner hadden we het ronde getal van vijftig gasten.
De vergadering werd geopend door
de voorzitter Herman Gerritsen. Hij
verwelkomde als speciale gasten van
deze voorjaarsbijeenkomst in Maastricht
de leden van de Numismatische Kring
Limburg en de leden van het Koninklijk
Belgisch Genootschap voor Numismatiek / Société Royale de Numismatique
de Belgique. Vele kringleden en leden
van het zustergenootschap hadden aan
de uitnodiging gehoor gegeven, waaronder de heren Johan van Heesch
(voorzitter) en François de Callataÿ
(ondervoorzitter). Johan van Heesch
sprak een geestig dankwoord uit, waarbij hij ook vroegere gezamenlijke bijeenkomsten memoreerde. Een van die

bijeenkomsten, 1877 te Maastricht,
dateert nog uit de tijd, dat het Koninklijk
Belgisch Genootschap, opgericht in
1841, het enige numismatisch genootschap der Lage Landen was. Het kngmp
werd pas zo’n 50 jaar later opgericht!
Van de bedoelde bijeenkomst uit 1877 is
in de collectie van het penningkabinet
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
een prachtige zilveren penning voorhanden. Deze penning bestaat ook in
brons. Niet onvermeld mag blijven dat
het initiatief tot oprichting van het
kngmp genomen is op een internationaal congres ter ere van het vijftigjarig
jubileum van het Koninklijk Belgisch
Genootschap in 1891. Johan van
Heesch bood het kngmp als aandenken
een toepasselijke jeton aan, de wens uitsprekend dat we in de toekomst nog
vaak gezamenlijke bijeenkomsten
mogen organiseren.
Na de openingswoorden herdacht de
vergadering de overleden leden op
gepaste wijze.
Bij de ingekomen stukken zijn uitnodigingen voor colloquia te Brussel
(24 mei) en Münster (24 en 25 mei) vermeldenswaard. De notulen van de algemene vergadering van 29 september
2012 te Rotterdam werden vervolgens
unaniem en zonder commentaar goedgekeurd. De jaarverslagen van het
bestuur over 2012 zoals afgedrukt in de

CHRIS
TEULINGS

A. Brichaut,
Bijeenkomst van het
Koninklijk Belgisch
Genootschap voor
Numismatiek te
Maastricht, 1877,
zilver.
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Nieuw logo

convocatie werden zonder vragen goedgekeurd. Wel stond de vergadering wat
langer stil bij het jaarverslag van de penningmeester, aangezien daarin ook het
budget 2013 plus een voorstel voor contributieverhoging (met € 5 vanaf 2014)
en een nieuw jeugdtarief voor onderdertigjarigen werden voorgesteld. De
begroting stimuleerde enige leden tot
het opperen van waardevolle suggesties
ter overweging voor de toekomst. Zo
werd voorgesteld dat het bestuur zich
buigt over wat te doen met het solide
eigen vermogen. Naderhand – bij de
bespreking van het Jaarboek en De Beeldenaar – kwam dit punt eveneens aan de
orde, waarbij duidelijk werd dat vooral
met betrekking tot beide publicaties het
in de toekomst tot minder aangename
financiële verrassingen zou kunnen
komen, wat een solide eigen vermogen
geen overdreven luxe laat zijn. Het
bestuur zegde toe dit punt op de agenda
van de bestuursvergadering te zetten.
De kascommissie bij monde van aftredend voorzitter Dick Purmer informeerde de vergadering over de bevindingen van de commissie, prees de
ordentelijke wijze van boekhouden door
de penningmeester en stelde voor het
bestuur décharge te verlenen over het
financieel beleid van 2012. De jaarstukken, begroting en de nieuwe contributie
werden met duidelijke meerderheid
goedgekeurd. Onder dankzegging van
het bestuur is Dick Purmer conform de
daartoe geldende regelingen na twee

jaar afgetreden als lid van de kascommissie. Albert Scheffers volonteerde om
de opengevallen plaats in te nemen.
Ditmaal verbond de voorzitter de opgestoken hand met de juiste eigenaar en
werd – onder algemene instemming –
het aanbod vriendelijk aanvaard, zodat
voor het komende jaar Erik van der
Kam en Albert Scheffers deze commissie
vormen.
De vergadering had het genoegen
over de toetreding van tien nieuwe kandidaatleden te mogen oordelen. Enige
van de kandidaten waren aanwezig en
lichtten hun kandidatuur en hun numismatische interesses met een korte inleiding toe, hetgeen gewaardeerd werd. De
vergadering verwelkomde alle kandidaten
als lid. Frans Weijer informeerde over
de stand van zaken bij de digitalisering
van De Beeldenaar. Er is forse vooruitgang geboekt. Hij benutte de gelegenheid om lof toe te zwaaien. Frans zei:
‘Het is een fantastisch tijdschrift. Dank
aan de schrijvers, de redactie en de
hoofdredacteur’.
Martin Bloemendal, namens het
bestuur in de jaarboekcommissie,
bracht het verheugende nieuws dat het
Jaarboek 2012 zojuist verschenen en
verstuurd is. Martin merkte op dat de
toevoeging van Theo Nissen aan de
commissie een welkome versterking
is. Jos Benders, de hoofdredacteur,
voegde hier aan toe: ‘Theo is een
uitmuntende redacteur, zelf onderzoeker en zeer ervaren als reviewer.
Wat betreft het Jaarboek 2013: dat ziet
er goed uit. Er is al goede kopij voorhanden en we hebben er alle vertrouwen in dat dit Jaarboek op tijd zal
verschijnen. Er is nog ruimte voor
enige kopij, dus het is welkom’.
Binnenkort zal er naar de International
Advisory Board, die de redactie bijstaat
en bestaat uit mw dr H. Horsnaes,
prof. dr J. van Heesch, dr P. Ilisch en
prof. dr P. Spufford, een voortgangsrapport gestuurd worden met betrekking tot het Jaarboek 2013.
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Het genootschap heeft een nieuw
logo. Dankzij het doorzettingsvermogen
en organisatorisch talent van Etko Cretier is dit nieuwe logo in de afgelopen
tijd, via een redelijk democratisch proces, gecreëerd. Etko lichtte toe hoe het
nieuwe logo tot stand gekomen is via
een webwedstrijd en hoe het winnend
ontwerp is uitverkoren. Voor de toehoorders een boeiend betoog en een
leerzaam inzicht in een dergelijk complex proces. Dank aan Etko, die als toegift ook nog ten behoeve van het promotiewerk op beurzen en dergelijke
twee prachtig nieuwe banieren met dit
logo heeft laten maken.
Buiten een nieuw logo zijn we ook
nog een nieuw numismatisch instituut
rijker geworden. Op initiatief van de
heren Purmer, Scheffers en Van der
Beek is de Stichting Instituut voor
Monetaire Geschiedenis en Numismatiek (simgn) opgericht. De doelstelling
(de kennis van de monetaire geschiedenis en de numismatiek in Nederland op
professionele wijze te bewaren, te vermeerderen en uit te dragen) zal de leden
van het genootschap zeer aanspreken.
Een negental concrete projecten zijn
geïdentificeerd en de eerste projecten
zijn al gerealiseerd. Dick Purmer, voorzitter van de stichting, lichtte aan de
hand van een paar lichtbeelden en een
kort maar krachtig pleidooi voor het
instituut de doelstellingen en de
beoogde werkwijze toe. U zult in de
toekomst zeker nog meer van de stichting horen. De website van de stichting
is www.simgn.nl, waarop onder meer de
Nederlandse muntwetgeving 1813-2012
te vinden is. Het is een bemoedigend
initiatief om de numismatiek op een nog
hoger plan te brengen en dit verdient
zeker ondersteuning.
Herman Gerritsen en Martin Bloemendal hebben met het bereiken van deze
voorjaarsvergadering hun driejarige termijn als voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van het kngmp voltooid waarvoor de vergadering hen via de woorden

Etko Cretier met
banier

van de secretaris dank betuigde. Beiden
hebben zich herkiesbaar gesteld. De
vergadering gaf via een onmiddellijk en
spontaan applaus te kennen het volmondig met een herverkiezing eens te zijn.
Hiermee is hun herverkiezing een feit.
De vergadering en de overige leden van
het bestuur zijn verheugd over hun
bereidheid voor de komende drie jaar
het genootschap te dienen.
De rondvraag leverde nog een aardige toelichting van Etko Cretier op
over de uiteindelijke totstandkoming
van de jubileumpenning van de Numismatische Kring Oost-Nederland. Hun
50-jarig jubileum kon weliswaar al twee
jaar terug gevierd worden, maar de vervaardiging van de erbij behorende door
Pavel Kolmas ontworpen penning had
alle tegenslag die je maar kunt bedenken. Etko sleepte ons mee in het spannende vervolg inclusief hoe tenslotte
een 20 kilo zwaar postpakket vanuit de
gieterij in Tsjechië gehavend en stukjes
bij beetjes aankwam, waarna zijn huiskamer alsnog in een logistiek penningverzendhuis kon worden omgebouwd.
Na sluiting van de algemene vergadering ging (nog voor de lunch) ieder nog
eens extra rechtzitten voor een presentatie van Marcel van der Beek over
‘Muntplaats Maastricht’. De ondertitel
met de jaartallen 1500, 1632, 1645 en
1794 wees op enkele markante jaartallen
in de munthistorie van deze stad. Marcel
behandelde ontspannen maar zeer gedegen zowel de relevante politieke en
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militaire gebeurtenissen als de daarmee
samenhangende emissies. De illustraties
met de steeds weerkerende Maastrichter
staar op munt of penning waren oogstrelend en van vakkundig commentaar
voorzien. Van de medische achtergrond
van de spreker getuigde zijn opmerking
dat deze Maastrichter staar geen oogziekte was, maar verwees naar het soms
vijfpuntige, soms zespuntige hemellichaamsymbool, waarmee Maastricht
zichzelf graag identificeert. Het rechtzitten door het deskundig publiek heeft
zich zeer zeker voor deze presentatie
geloond.
De tweede presentatie werd gehouden door Lei Lennaerts. Zijn thema, de
Bossche medailleur Theodoor Victor
van Berckel als Graveur-generaal aan de
Brusselse Munt sprak bij uitstek zowel
de leden van het Belgisch alsook het
Nederlands genootschap aan. Zijn innovatieve benadering, die onder andere
stoelt op de professionele grafische achtergrond van de spreker, levert nieuwe
en verrassende gezichtspunten op. Het
zwaartepunt van de presentatie lag bij
de loopbaan van Van Berckel en zijn sollicitatie naar de functie van Graveurgeneraal. Ook wist hij aan de hand van
het werk van Van Berckel overtuigend

aan te tonen dat Van Berckel tegen de
hoge eisen aan deze functie gesteld
meer dan opgewassen bleek te zijn.
Als afsluiting van de formele presentaties volgde een boeiend betoog van de
archeoloog Wim Dijkman, conservator
Cultureel Erfgoed van het Centre
Céramique bij de gemeente Maastricht.
Wim is zeer nauw betrokken geweest
bij de ontsluiting en conservatie van de
belangrijke muntvondst die in het
Centre Céramique prachtig tentoongesteld is en die na afloop dan ook door
nagenoeg alle deelnemers met bewondering is bezichtigd. Wim vatte zijn
presentatie samen met: ‘In 2008 werd
de eerste Keltische goud- en zilverschat
op Nederlandse bodem ontdekt in
Maastricht-Amby. Twee derden van de
gouden en zilveren munten werd bij
een opgraving geborgen, een derde
door detectoramateurs gevonden. Het
gaat inmiddels om een totaal van
121 munten, waaronder 41 eburonenstaters, 79 triquetrum- munten en
1 pottinastater van de Treveri. De muntschat werd waarschijnlijk ten tijde van
de Gallische veldtocht van Julius Caesar
in 54-53 voor Chr. begraven’. In de
daaropvolgende discussie kwam de
interessante vraag aan de orde of deze
objecten nu als geldmiddel zijn ingezet
of exclusief voor ceremoniële doeleinden werden gebruikt. De meningen
waren verdeeld. Doch niet over de
voorjaarsbijeenkomst en het informele
programma daarna. De feedback was
unaniem positief en wij danken daarom
alle deelnemers voor hun komst en
participatie en de stad Maastricht voor
haar gulle gastvrijheid.
Voor Van Berckel zie www.theodoorvanberckel.nl
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Nieuws
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Inschrijfpenning 2013
Nog tot 15 september 2013 kunnen de
leden inschrijven op de inschrijfpenning
2013 van Niko de Wit door betaling van
€ 275 op rekeningnummer 96820 onder
vermelding van ‘inschrijfpenning 2013’.
Na betaling ontvangen de inschrijvers
een bevestiging.
MUSEA
Konstantin 312
Tot 30 september toont de speciale tentoonstelling van het penningkabinet in
München de opkomst van de Romeinse
keizer Constantijn en het teken van
Christus. Na het zien van een visioen
van Christus in zijn droom, versloeg
Constantijn in 312 de troepen van keizer
Maxentius bij Casal Malborghetto,
30 km ten noorden van Rome. De
Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genootschap
voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
vereniging voor penningkunst
Secretariaat (informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen en opzeggingen):
Willem Zuidhof
Paradijsselpark 190
2904 PA Capelle aan den IJssel
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
R. J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. (030) 6992736
Rein@degoeje.nl

tentoonstelling toont voorbeelden van
de muntslag uit die tijd en het gebruik
van het Christusmonogram op
Romeinse munten en medaillons na
Constantijns overwinning. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus
door Kay Ehling.
Tot 30 september 2013. di.-zo. 10-17 uur. Staatliche
Münzsammlung München, Museum für
Geldgeschichte, Residenzstrasse 1, München,
Duitsland.

Snel Geld, over geld en misdaad
Geld en misdaad zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden; veel misdaden worden gepleegd uit hebzucht en de wens
om snel en gemakkelijk veel geld te
bezitten. In de gezinstentoonstelling
Snel geld wordt aan de hand van tien
thema’s uit de doeken gedaan hoe geldcriminelen door de eeuwen heen te
werk zijn gegaan. Diefstal, vervalsing,
fraude en oplichting zijn maar een paar
voorbeelden van manieren om op een
misdadige manier aan geld te komen.
Iedereen die met geld te maken heeft,
heeft ook te maken met de gevolgen van
misdadig geldgedrag. Zo moeten we
goed opletten hoe we met onze pin- en
inlogcodes omgaan of waar we ons geld
bewaren. Het Geldmuseum beheert veel
valse munten en bankbiljetten. Zelfs de
inventarissen van twee valsemunterwerkplaatsen worden in het museum
bewaard. Deze zaken zijn voor het eerst
in onderlinge samenhang te zien.
Di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl

Alledaagse sprookjes
Fabeldieren en sprookjeswezens geven
speciale betekenis aan een persoon of

DE BEELDENAAR 2013-4
187

gebeurtenis. Zelfs in een tijd dat vrijwel
niemand nog geloof hecht aan het
bestaan van eenhoorns, zeemeerminnen
en andere mythische wezens, blijken zij
nog geregeld op munten en penningen
voor te komen.
Tot en met 8 september, di.-za. 11-17 uur;
zo. 12-17 uur. Teylers Museum, Spaarne 16,
Haarlem.
www.teylersmuseum.eu

Beelden aan Zee aan het IJ
Van 29 juni tot en met 30 september is
een deel van de collectie van museum
Beelden aan Zee te zien in de Openbare
Bibliotheek Amsterdam. Het Scheveningse museum verhuist een aantal bijzondere werken uit haar collectie tijdelijk naar de hoofdstad om zich aan het
Amsterdamse publiek te presenteren.
Behalve beelden en gipsen zijn ook penningen te zien. Verdeeld in drie vitrines,
geven de penningen een beknopt overzicht van de ontwikkeling van de penningkunst die zich in Nederland voltrokken heeft vanaf de jaren twintig van
de vorige eeuw tot in onze tijd.
Van 29 juni tot en met 30 september, dagelijks
10-22 uur. Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade 143, Amsterdam.

‘Hollands Glorie’
Een selectie van de penningen uit het
bezit van het Koninklijk Huisarchief
toont een glimp uit het leven van de
Oranjevorsten vanaf Koning Willem I.
Belangrijke gebeurtenissen, zoals
geboorten, huwelijken, begrafenissen,
oorlogen, jubilea en binnen- en buitenlandse bezoeken zijn in goud, zilver en
brons vereeuwigd.
Tot en met 22 september 2013, di.-vr. 10-17 uur,
za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90,
Utrecht. www.geldmuseum.nl

Geschiedenis van munten en penningen
De vaste opstelling van het Numismatisch Kabinet in Teylers Museum toont
de historie van munten en penningen
aan de hand van bijna 700 voorwerpen

uit de eigen collectie. Er is een meertalige audiogids beschikbaar.
Di.-za. 11-17 uur; zo. 12-17 uur. Teylers
Museum, Spaarne 16, Haarlem.
www.teylersmuseum.eu

Videopenning
In een nieuw project tracht Elly Baltus
de grens van de penningkunst niet te
bekijken vanuit de penningkunst zelf,
maar vanuit een medium dat buiten de
penningkunst ligt. Met financiële steun
van het Amsterdams Fonds voor de
Kunsten presenteert Elly Baltus in een
16 meter grote koepel een videopenning. Hierbij stelt zij zich de vraag of de
beleving van een penning via de handen
gaat of via de ogen. Als mensen midden
in een penning kunnen staan, is het dan
ook een penning? Onderwerpen die
Baltus eerder in haar penningen
gebruikte, komen in deze productie
terug. Running Round, Muybridge, Jam
Tomorrow, Kalevala maar ook What is a
Medal? zijn direct gerelateerd
De nieuwe ‘penning’ gaat over mannen die autorijden; dagelijks van huis
naar het werk. In een file rijden zij
voortdurend achter elkaar aan.
Op 21, 22 en 23 juni en 5 tot en met 8 juli. Ateliercomplex Nieuw en Meer, Oude Haagseweg,
Amsterdam.
www.nieuwenmeer.nl
www.ellybaltus.com

PUBLICATIES
Digital Library Numis
De Digital Library Numis (dln) blijft
groeien en elke twee maanden is een
nieuwe aanwinstenlijst beschikbaar.
Meer informatie en een actueel overzicht van beschikbare bronnen is te vinden op google.com/site/digitallibrarynumis en geldmuseum.academia.edu/
ThijsVerspagen.
Fontes Inediti Numismaticae
Antiquae
De International Union of Academies
heeft tijdens de laatste algemene
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vergadering in Mainz het besluit genomen het project Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA) onder zijn
toezicht te nemen. Aanvankelijk werd
het project alleen gesteund door de
Oostenrijkse en Belgische academies.
BIJEENKOMSTEN
Muntmanifestatie
De eerstvolgende Muntmanifestatie staat
gepland voor zaterdag 21 september 2013
te Houten.

AANBOD
Door het overlijden van een trouw lid
van de Vereniging voor Penningkunst is
een aantal complete jaargangen van
De Beeldenaar beschikbaar gekomen.
Wie daar belangstelling voor heeft, kan
contact opnemen met Sandra Christiaans,
telefoon (0313) 655056.
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Échte munten koopt u bij de leden van de

EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞsĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
ǀĂŶDƵŶƚŚĂŶĚĞůĂƌĞŶ

Bezoek ook onze website

www.nvmh.nl
De NMVH is opgericht in 1982 om de belangen van de munthandel en van de verzamelaar op effectieve
wijze te beschermen. Alle leden van de NVMH onderschrijven de erecode van de vereniging:
• Een NMVH-lid zal nimmer verkopen, doen verkopen, produceren of laten produceren: vervalsingen,
kopieën en niet-officiële naslagen, tenzij duidelijk als zodanig herkenbaar of aangeduid.
• Een NMVH-lid zal nimmer numismatische voorwerpen kopen of verkopen, warvan hij aan de
rechtmatigheid van de verkrijging twijfelt of hoort te twijfelen.
• Een NMVH-lid zal voorwerpen, waarover de koper gegronde klachten heeft, terugnemen, mits de
klacht binnen een redelijke termijn kenbaar wordt gemaakt.
• Een NMVH-lid zal naar beste vermogen objectieve en eerlijke voorlichting geven.
• Een NMVH-lid zal zijn numismatische voorwerpen kwalificeren volgens gangbare normen.
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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 & taxateur

www.

nmv.n
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Voor inkoop - verkoop - veilingen

taxaties - opdrachten - adviezen

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

Met belangstelling
ngstelling zien wij st
steeds
t eed
d s weer uit naar n
nieuw
materiaal voor onze internationale veilingen.
U mag ons dan ook te allen tijde consulteren voor
een vrijblijvend advies.
Ook een kosteloze taxatie van uw collectie
behoort tot de mogelijkheden.
n
v
m
h

Frans Bekersstraat 1a Tel.: 040-2123455
5504 JA Veldhoven
Fax.: 040-2110845
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numis@kareldegeus.nl
www.kareldegeus.nl
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Tenzij anders vermeld zijn munten en penningen
afgebeeld op ware grootte.
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Leve de euro
JANJAAP LUIJT

In juni maakte ik een reis naar Noorwegen.
Voor het ultieme reisgevoel had ik
gekozen voor de nachttrein naar
Kopenhagen en van daaruit de volgende
nacht met de boot naar Oslo. Zo kon ik
grote delen van het landschap aan mij
voorbij zien trekken en had ik ook nog
een dagje te besteden in Kopenhagen.
De terugreis verliep volgens hetzelfde
stramien, dus wederom een dagje
Deense hoofdstad. Voor het dubbelverblijf in Kopenhagen had ik voldoende
Deense kronen gehaald. Om niet de
hele dag met de bagage rond te zeulen,
bracht ik deze na aankomst vanuit Oslo
naar het centraal station. Daar waren
voor 60 kronen in muntgeld voldoende
kluisjes aanwezig. Voor wie niet over
voldoende munten beschikte, hing er
een wisselautomaat die snel biljetten van
50 en 100 kronen omzette in gelijke
hoeveelheden munten. Ik had slechts

één munt van 20 kronen en was dus
aangewezen op de dienstbaarheid van de
machine. Voor mij stond een vrouw van
een jaar of twintig met een torenhoge
rugzak. Hoe zij een biljet van 50 kronen
ook in de gleuf van het apparaat stak, zij
kreeg het telkens terug. Kennelijk een
beschadigd biljet. Voordat ze een
nieuwe poging zou doen, mocht ik haar
voor gaan. Ik wisselde zonder enig probleem een biljet van 100 kronen. Ik
bood haar aan het 50 kronenbiljet over
te nemen voor 50 kronen in munten. Als
redder in nood werd ik hartelijk
bedankt. Toen ik later die middag in een
supermarkt een laatste aankoop wilde
afrekenen, antwoordde de caissière: ‘I
can’t accept that, it’s from Sweden’. Dit
was voor mij weer eens een bewijs dat je
numismatische kennis, ook op het
gebied van bankbiljetten, nooit groot
genoeg kan zijn.

Bij de voorplaat
Cavino Giovanni (1500-1570). Caesar,
veni, vidi, vici. Brons, 35 mm.
In de tweede helft van de zestiende
eeuw begonnen penningmakers voor
verzamelaars ‘antieke’ munten en penningen te maken die geïnspireerd
waren Romeinse sestertiën en denariën. De voorzijde van deze penning
imiteert een munt, zoals die van
L. Aemilius Buca. De keerzijde vermeldt Caesars uitspraak ‘veni vidi vici’
(ik kwam, zag en overwon), die is overgeleverd door Suetonius en Plutarchus.
De stempelsnijder Giovanni Cavino uit
Padua was een van de bekendste vervaardigers van dit type penningen,
die‘Paduanen’ worden genoemd.
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Geldmuseum moet sluiten
De feiten op een rij
Na een lange tijd van spanning is het
doek voor het Geldmuseum gevallen.
Onlangs heeft de raad van toezicht besloten te beginnen met de voorbereiding
van de sluiting van het museum. De raad
had niets te kiezen. Zowel het ministerie
van ocw als van Financiën hebben het
museum laten vallen. Niet omdat wij het
niet goed doen, integendeel, wij zijn succesvoller dan ooit, maar om allerlei politieke redenen. Financiën zegt dat het er
niet voor is om een museum te financieren, de afdeling cultuur van ocw om voor
financiële educatie te betalen. Zo hebben
de twee elkaar de afgelopen jaren de bal
toegespeeld tot het museum in financieel
opzicht zo uitgeknepen was, dat het niet
langer kon blijven bestaan. Financiën
gaat per 1 januari 2014 de financiering
van het Geldmuseum helemaal stopzetten. Laat ik de feiten nog een laatste keer
op een rijtje zetten.

jaarlijks een structureel tekort zal zijn
van circa ƒ 450.000 (€ 200.000).
- De deelnemende partijen, de ministeries van ocw en Financiën en dnb
tekenen een intentieverklaring tot
oprichting van het Geld- en Bankmuseum. Partijen spreken ook af dat
de fusie budgetneutraal dient plaats
te vinden. De nieuwe instelling zal
een hoofdvestiging hebben in een
pand van dnb in Amsterdam met een
nevenvestiging in Utrecht.

HELEEN BUIJS

1999
- De Tweede Kamer geeft de voorgenomen fusie van de collecties van het
Geld- en Bankmuseum als voorbeeld
dat navolging verdient.
2001
- De gemeente Utrecht biedt aan het
jaarlijkse tekort te dekken, zodat een
stabiele huursituatie ontstaat.

1994
- Naar aanleiding van de verzelfstandiging van ’s Rijks Munt verzoekt de
Tweede Kamer de minister van
Financiën te onderzoeken of een
fusie van drie museale collecties met
betaalmiddelen en penningen samengevoegd kunnen worden.
- De commissie Jonkhart komt tot de
conclusie dat een fusie van de collecties van Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet (kpk), Het Nederlands Muntmuseum (hnm) en de
numismatische afdeling van De
Nederlandsche Bank (dnb) wenselijk
is.
1996
- Boer & Croon voert een financiële
verkenning uit en berekent dat er
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Willem-Alexander bij
de opening van het
Geldmuseum 24 mei
2007

2003
- Op grond van de toezegging van de
gemeente Utrecht wordt een intentieverklaring getekend met de
Koninklijke Nederlandse Munt (knm)
te Utrecht (het ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder),
waarin de nieuwe instelling voor
30 jaar een niet opzegbare en jaarlijks
volledig te indexeren huurovereenkomst met de knm zal aangaan.
Doordat het Geld- en Bankmuseum
een volwaardig museum moet worden met presentatieruimtes en de
verbouwingskosten volledig worden
doorberekend, is de huurprijs van
€ 660.000 tienmaal hoger dan de
huur van de gefuseerde instellingen
tezamen.
- In september trekt de gemeente
Utrecht zijn toezegging in, waardoor
er een structureel financieringstekort
ontstaat.
2004
- De fusie wordt gerealiseerd. Het
Geldmuseum beschikt daarmee over
een collectie betaalmiddelen van alle
tijden en alle continenten, die met
zijn bijbehorende bibliotheek tot de
top van de wereld behoort. De collectie Nederlands geld is de beste
ter wereld en mondiaal interessant
door ons rijke verleden als handelsnatie.
- Gelijktijdig met de fusie neemt het
Geldmuseum het beheer en het ontsluiten van de collectie in Nederland
gevonden munten over. Een heel
groot deel van de museumcollectie
bestaat uit gevonden munten. De
muntvondstendatabase (numis),
onmisbaar voor archeologisch en
financieel historisch onderzoek,
groeit uit naar 276.000 objecten.

thema geld en de omgang met geld.
De numismatische collecties krijgen
in die context hun betekenis toegekend. Daarnaast zullen er kleine
numismatische exposities getoond
blijven worden.
2007
- Het Geldmuseum wordt feestelijk
geopend door prins Willem Alexander
en minister van Financiën Wouter
Bos.
2008
- Als gevolg van het structurele financieringstekort blijkt het beschikbare
budget van het museum onvoldoende om het open te houden.
Structurele bezuinigingen leiden tot
een eerste reorganisatie met de
afvloeiing van zes medewerkers tot
gevolg.
- Het ministerie van Financiën zegt
een tijdelijke extra subsidie toe van
€ 750.000 per jaar voor een periode
van drie jaar voor dekking van de
hoge exploitatielasten. Voorwaarde
is dat het museum daarbij de nadruk
moet leggen op financiële educatie
van een breed publiek.
- In de daaropvolgende jaren realiseert
het Geldmuseum een publieksgroei
van ruim 100% naar meer dan 65.000
bezoekers per jaar. 45% van de
bezoekers is onder de 18 jaar; 15%
van het bezoek aan het Geldmuseum
gebeurt in schoolverband. Dit percentage is vergelijkbaar met grote
instellingen zoals nemo, Naturalis en
Beeld en Geluid.
- Uitreiking van de Taxmanprijs voor
de tentoonstelling ‘Geld voor
later’.

2009
- Uitreiking van het Comenius EduMedia
2006
Siegel van het Gesellschaft für Päda- Het Geldmuseum kiest in zijn nieuwe
gogik und Information in Berlijn
presentatie er voor de nadruk te legvoor de tentoonstelling ‘Geld en je
gen op het maatschappelijk relevante
leven’.
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2010
- Het oordeel van de visitatiecommissie die het Geldmuseum als rijksmuseum heeft beoordeeld, is positief.
2011
- Het ministerie van Financiën besluit
pas eind dat jaar de tijdelijke subsidie
uit 2007 niet te continueren. Dit leidt
tot een tweede reorganisatie waarbij
negen medewerkers moeten
afvloeien. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van ocw, het
ministerie van Financiën en dnb.
Daarna is de exploitatie gezond.
- Er komen vele bezorgde reacties binnen uit binnen- en buitenland over
de continuïteit van de wetenschappelijke numismatische kennis in Nederland.

Oriental Numismatic Society (ons)
en de Vereniging voor Penningkunst
(vpk) een ‘constituerend beraad’, dat
regelmatig bijeenkomt en bespreekt
hoe vanuit de genoemde organisaties
het Geldmuseum ondersteund kan
worden.
- Het museum krijgt een hoge waardering van de Nederlandse Museumvereniging (nmv) en de anwb als
museum dat uitstekend geschikt is
voor kinderen.
- Het ministerie van Financiën, dnb en
de knm bieden extra financiële steun
voor 2013 om de toekomst van het
Geldmuseum te onderzoeken.
- In opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
wordt een werkgroep ingesteld met
medewerkers van het ministerie van

2012
- De Raad voor Cultuur (rvc) adviseert
staatssecretaris Zijlstra de subsidie
aan het Geldmuseum vanaf 2013
alleen nog toe te kennen voor het
beheer en het behoud van de collectie. De raad is van mening dat het
museum te klein is geworden en de
collectie onvoldoende uitgangspunt is
van exposities. Hoewel de museumdirectie in haar verweer de rvc uitlegt dat het museum beide doet
(financiële educatie en numismatische
exposities maken, omdat beide van
het museum gevraagd worden) houdt
de raad vast aan zijn standpunt. De
rvc omschrijft de museumcollectie
als ‘uitmuntend’.
- Omdat het ministerie van ocw het
advies van de Raad van Cultuur zonder meer overneemt, dreigde de raad
van toezicht van het museum te moeten besluiten dat het Geldmuseum
per 1 januari 2013 zal moeten sluiten
wegens onvoldoende middelen van
bestaan.
- Het museum start met het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde (kngmp), de
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Financiën, dnb en het Geldmuseum
voor het uitwerken van scenario’s
voor een duurzame oplossing voor
het museum. Deze werkgroep kiest
unaniem voor een samengaan van het
Geldmuseum met het voorlichtingscentrum van dnb in een nieuw op te
zetten Nationaal Financieel Educatief
Centrum. Dit centrum zal ook de
collectie beheren, verder ontsluiten
en presenteren. Het ministerie van
ocw en dnb staan positief tegenover
dit scenario.
2013
- In maart worden het scenario en de
uitwerking van de werkgroep aan de
secretaris-generaal van het ministerie
van Financiën gepresenteerd.
- In mei deelt het ministerie van
Financiën het Geldmuseum mede dat
deze de relatie met het museum per
1 januari 2014 opzegt. Het besluit
van Financiën houdt in dat het
museum zal worden opgeheven en de

stichting ontbonden. Of de collectie
met de bibliotheek bijeen zullen blijven, is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Ondanks een
actieve lobby in de politiek steunt de
Tweede Kamer in juni een motie van
het cda en D66 om de collectie bij
elkaar te houden niet.
Mislukt
Het bizarre is dat het Geldmuseum in
alles succesvol is en langs de meetlat van
de ministeries aan alle voorwaarden voldoet. Het zijn niet een gebrek aan kwaliteit of het niet kunnen halen van de doelstellingen die aan de sluiting ten
grondslag liggen, maar politieke kortzichtigheid en gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van beide betrokken ministeries. Hiermee is de fusie mislukt en is
het Geldmuseum het eerste rijksmuseum
in Nederland dat zijn deuren moet sluiten. Ik heb er geen woorden voor.
Heleen Buijs is sinds 2009 directeur van het
Geldmuseum in Utrecht.
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Geldmuseum nadert zijn einde
Ideeën voor de toekomst
Op 5 juli kopte het NRC Handelsblad op
pagina 2: ‘Geen geld voor Geldmuseum’. Het beknopte artikel meldde hoe
in de Tweede Kamer geen meerderheid
was gevonden om het Geldmuseum in
Utrecht open te houden. Op 1 januari
2014 sluit het museum zijn deuren na
een bestaan van nauwelijks 5 jaar en een
verbouwing die niet minder dan 11 miljoen euro kostte.
Het geeft een wrang gevoel te moeten vaststellen dat iets waar je tegen
waarschuwt, zich ondanks alles toch voltrekt. Zo ook met wat er nu gebeurt met
het Geldmuseum. Na enkele jaren van
verwachting en hoop, maar ook van heel
wat onbegrijpelijke beslissingen, lijkt het
doek gevallen. En zoals te verwachten
wordt met het vingertje naar de politiek
gewezen. Die domoren hebben het weer
eens niet begrepen! Het is een voorspelbare reactie die mij echter triest maakt.
Politici hebben hun opdracht en in deze
crisistijd moeten keuzes gemaakt worden. Zij kunnen dat alleen doen op basis
van elementen die aangedragen worden
door onder meer de verantwoordelijke
ambtenaren. Als die onvoldoende of te
licht wegen, kan je hen dan iets verwijten? Of moet je dankbaar zijn voor een
schoktherapie?
Voor iedereen die bij het museum
betrokken was en enig zakelijk inzicht
had, was het van bij de start duidelijk dat
het Geldmuseum in een financieel precaire situatie zat. Een enorm dure verbouwing die best wat minder had kunnen zijn, boven op een torenhoge huur.
Dat de snel wisselende directies hierop
geen adequaat antwoord konden vinden,
was ook duidelijk. Meer nog, na het vertrek van Taeke Kuipers in 2007 bleek er
een tekort van 2,5 miljoen euro, dat

door het Ministerie van Financiën in
drie termijnen afgelost werd. In die
omstandigheden praten van politieke
onwil tegenover het Geldmuseum lijkt
mij erg vreemd. Cultuur kan en mag
nooit een synoniem zijn voor een blanco
cheque.
Indien het aanvankelijke businessplan
van 2004 was uitgevoerd, had het niet
zo ver hoeven te komen. De erfenis die
de huidige directeur kreeg, was inderdaad zwaar, maar zoals dat bij erfenissen
gaat, was ze gekend en men aanvaardt
nu eenmaal een erfenis of niet. Dat het
eerder zo gulle Ministerie van Financiën
nu duidelijk de geldkraan dichtdraait,
heeft ongetwijfeld voor een deel te
maken met de huidige economische crisis, maar ook met de financiële uitzichtloosheid van het Geldmuseum; een
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RAF VAN LAERE

museum dat nota bene - ik schreef het
vorig jaar al - zich tot taak heeft gesteld
aan geldeducatie te doen.

- Andere taken die het Geldmuseum
nu op zich neemt en waarvoor een
museale context niet levensnoodzakelijk is zoals numis, moeten verzelfToekomst
standigd worden zodat naar alternaOp dit ogenblik heeft het weinig zin
tieve financiering gezocht kan
naar het verleden te kijken of schuldigen
worden om hun kwaliteitsvol overlete zoeken in de politiek of elders. Het
ven op termijn te kunnen waarborkomt erop aan snel een leefbaar alternagen.
tief te vinden. De Nederlandse numisNu is er behoefte aan een concreet plan
matische gemeenschap dient daarbij het dat meer wil zijn dan een reddingsplan
voortouw te nemen als primair betrokvoor het huidige Geldmuseum, een plan
kene. Vermits inmiddels duidelijk is dat
dat terugkeert naar de essentie en de
het engagement van een hele reeks vrij- numismatische collecties en de direct
willigers en klassieke petitieacties, hoe
daarmee verbonden activiteiten in een
goed bedoeld ook, geen zoden aan de
nieuwe, leefbare context plaatst. Het ligt
dijk hebben kunnen zetten, is het misvoor de hand dat een dergelijk plan
schien tijd om klaar en duidelijk te vermoet rekening houden met de wensen
woorden welk minimumprogramma de
van het numismatische werkveld, maar
Nederlandse numismaten noodzakelijk
het mag zich niet daartoe beperken.
achten voor een instelling die de fakkel
Penningen, munten en andere betaalvan het Geldmuseum moet overnemen. middelen hebben een veel bredere, ecoHier enkele voorzetten:
nomische en maatschappelijke, relevan- De verschillende numismatische col- tie. Meer dan ooit moeten kunsthistorici,
lecties, die na een lang en moeilijk
sociaal en economische onderzoekers bij
parcours samen gebracht werden,
de zoektocht naar het nieuwe project
moeten hoe dan ook samen blijven,
betrokken worden. Slechts door een
omdat zij niet alleen complementair
breed academisch draagvlak te claimen
zijn en hun samengaan dus een meer- kan de relevantie van het numismatische
waarde oplevert, maar ook omdat het erfgoed onomstotelijk aangetoond worden. Datzelfde draagvlak moet garant
deskundig beheer ervan op die
staan voor een gedegen brede uitstraling
manier efficiënter en zuiniger kan
bij het grote publiek.
gebeuren.
Voor de samensmelting van de ver- De collecties moeten samen in een
schillende numismatische collecties die
museale context terechtkomen waar
aan de basis liggen van het Geldmuze deskundig beheerd en ontsloten
worden, omdat zij een essentieel ele- seum, bestond bij velen de indruk dat
munten en penningen een wat elitaire
ment vormen van het Nederlandse
zaak waren van enkele wetenschappers
culturele, sociale en economische
en een handvol verzamelaars. Een van
patrimonium. Concreet betekent dit
de taken van het Geldmuseum bestond
dat een beperkte wetenschappelijke
staf aan de collecties moet gekoppeld erin die indruk te doorbreken en een
veel breder publiek aan te spreken. Dit
worden. Die staf moet als specifieke
laatste is in een relatief korte tijd deels
opdracht krijgen de studie, het
ook gelukt. Maar de levensnoodzakelijke
beheer en de ontsluiting van de colacademische verankering voor deze
lecties door middel van tentoonstelbrede visie bleef achterwege. De drastilingen en publicaties en moet tevens
sche inkrimping van de eigen wetende toegankelijkheid van de collecties
voor andere onderzoekers en geïnte- schappelijke staf betekende daarom
museale zelfmoord.
resseerden garanderen.
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Wat mij betreft lijkt het wenselijk dat de
numismatische collecties van het Geldmuseum een onderkomen vinden in een
ruimere museale context. Ze worden bij
voorkeur ingezet om een bestaand rijksmuseum te versterken. Op die manier
worden de kosten voor administratieve
en educatieve ondersteuning geminimaliseerd terwijl ook de zuiver conservatorische kosten van opslag, conservatie en
restauratie gereduceerd worden. Bijkomend voordeel is de synergie die kan
gegenereerd worden door het inbedden
van de collectie in een bredere cultuurhistorische context waardoor penningen, munten en andere betaalmiddelen
economisch, maatschappelijk en artistiek voor het Nederlandse publiek beter
geplaatst kunnen worden, met andere
woorden minder of geen tentoonstellingen meer over alleen maar numismatische
objecten an sich maar wel een stevige
aanwezigheid van numismatische voorwerpen in een brede waaier van tentoonstellingen en andere museale activiteiten. Een dergelijke visie zou trouwens
perfect aansluiten bij de recente evoluties in het numismatisch onderzoek zelf.
Op het vlak van personeelsbestand zou
dit leiden tot een inkrimping en, vooral
een verschuiving van de gevraagde competenties. Vanuit financieel oogpunt zou
deze optie een structurele en blijvende
besparing betekenen zonder fundamen-

teel verlies van dienstverlening met als
extratje bijkomende mogelijkheden tot
ontsluiting van de collectie, kortom meer
met minder. Natuurlijk zal een dergelijke
operatie niet makkelijk zijn en kordate
begeleiding vergen maar op dit ogenblik
lijkt mij dit een van de weinige haalbare
opties.
De hamvraag op dit ogenblik is: Wie
neemt hiertoe het initiatief? Als ik lees
dat de zegsvrouw bevestigt dat het
Geldmuseum op zoek is naar alternatieve manieren om door te kunnen gaan
maar daar meteen aan toevoegt We gaan
de tent met kabaal dichtgooien dan getuigt
dit mijns inziens van wel erg weinig realiteitszin en van nog veel minder zelfkritiek. Wachten op de politiek lijkt mij
omwille van verschillende redenen geen
goed idee. Wachten op een (rijks)
museum of een bestuur lijkt mij evenmin productief. Blijft over de Nederlandse numismatische gemeenschap zelf.
Wie voelt zich geroepen deze moeilijke
en ondankbare taak aan te vatten tot nut
van ‘t algemeen? De klok tikt en ze tikt
snel, want naar verluid sluit het Geldmuseum al op 1 november zijn deuren
voor bezoekers en moet het gebouw per
31 december ontruimd zijn.
Raf Van Laere (1952) was voorzitter van het
Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek. Tegenwoordig is hij redacteur van De
Beeldenaar.
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Oneindige penning door Jennifer Hoes
Penning in beeld
JANJAAP LUIJT /
JIM VAN DER
MEER MOHR

Voor de achtste editie van de Cheongju
International Craft Biennale in ZuidKorea werd dit jaar werk van drie
Nederlanders geselecteerd voor de
expositie die verbonden is aan de gelijknamige wedstrijd. Onder hen waren de
zilversmid Daan Brouwer met drie stuks
zilverwerk vertegenwoordigd en de
veelzijdige kunstenares Jennifer Hoes
met een penning. De penning van Hoes
met de titel Oneindige penning valt goed
in de hand te houden, maar heeft desondanks een doorlopend randschrift van
niet minder dan 73 cm. Door een twist
in de penning, gaat de rand drie keer
‘over de kop’. Het volledige randschrift
luidt: van oneindigheid heb ik geen
begrip, noem het altijddurend, grenzeloos, immens of het heelal, ik krijg
mijn hersenen er niet omheen, maar
juist eindigheid, voorbijgaand, vergankelijk en sterfelijk, begrijp ik pre-

cies, de dood ligt dagelijks op mijn
bord zogezegd, ik, jennifer hoes, zou
het willen vatten dat eindeloze, dit
hier is wat ik in 2012 kan maken.
Jennifer Hoes studeerde in 2003 af
aan de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Vormgeving en sindsdien heeft zij
verschillende keren penningen gemaakt.
Zij maakte onder andere in 2008
Ster(ve)ling (aangekocht door Teylers
Museum), in 2010 de Klimaatpenning
(jaarlijks uitgereikt aan personen of
instellingen die actief zijn op het gebied
van klimaatbeheer) en in 2011 een
Geboortepenning. Onder leden van de
Vereniging voor Penningkunst is zij
bekend geworden met Janus, de jaarpenning 2011.
De penning die nu in Korea te zien
is, zou niet tot stand zijn gekomen zonder de samenwerking met Eric van
Straaten en Daniel Houwer.
www.jenniferhoes.com
11 september tot 20 oktober 2013, 8th Cheongju
International Craft Biennale, Cheongju, ZuidKorea. Meer info: www.okcj.org

De rubriek Penning in Beeld biedt
penningmakers de mogelijkheid een
recent door hen gemaakte penning te
laten belichten. Stuur daartoe digitale
foto’s met een korte toelichting naar
penningnieuws@debeeldenaar.nl en
redacteur Jim van der Meer Mohr zal
contact opnemen.
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De jucheigen
Verklaring van een laat-middeleeuwse muntnaam uit Groningen
Er zijn nog talrijke muntbenamingen
waarvan oorsprong en betekenis niet
bekend zijn. Eén daarvan is ‘jucheigen’
die we tegenkomen in de oudste en vermoedelijk ook eerste jaarrekening van
de stad Groningen uit 1526/27. Numismatisch en etymologisch onderzoek
leidden tot een plausibele verklaring.
Een eerste vermelding
In 1506 sloten de stad Groningen en
haar beschermheer graaf Edzard I van
Oostfriesland (1483-1524) een muntverdrag waaraan een valuatie was
gekoppeld waarin oude munten nieuwe
(lagere) waarden kregen.1 Deze valuatie
werd in Groningen op Pinkstermaandag
(24 mei) 1507 afgekondigd.2 In deze
valuatie wordt een ‘dubbelde Juechhoy’
genoemd die op 7½ witte werd gewaardeerd. Één Oostfriese witte was toen
equivalent aan één Groningse plak
(1 stuiver Gronings = 6 plak). De vraag
die dan onmiddellijk opkomt is, welke
munt met ‘dubbelde Juechhoy’ werd
bedoeld. In de valuatie kreeg hij
dezelfde waarde als een ‘Sneberger’, de
Schneeberger zinsgroschen van 12 pen-

ningen van de Saksische keurvorsten uit
het laatste decennium van de vijftiende
eeuw. Het is derhalve uitnodigend de
‘dubbelde Juechhoy’ onder de middelgrote groschensoorten te zoeken. De
plaatsing in de valuatie onder de ‘Gosseler’ - niet te verwarren met de gelijknamige in 1534 ingevoerde Overijsselse
stuiver van de Driesteden, hier werd
met gosseler de bauerngroschen met de
afbeeldingen van Simon en Judas
bedoeld - verleidt in eerste instantie de
blik op Goslar te richten.

JAN C. VAN DER
WIS

De oorsprong
In Goslar werd sinds circa 1470/71 een
groschen van zes Goslarse penningen
geslagen met de afbeelding van de evangelist Mattheus (Matteüs). In MiddenDuitsland werd deze munt in de
volksmond ‘mattiaskrossen’ (= matthiasgroschen) of kortweg ‘mat(t)hier’ of
‘matiër’ genoemd.3
Deze matiër circuleerde, getuige
muntvondsten, ook in Oost-Nederland.
Aanvankelijk bleef de muntvoet van de
matiër onveranderd, maar vanaf
omstreeks 1480 verslechterde deze. Dit

Goslar, bauerngroschen
z.j. (1477-1481),
zilver (2x ware
grootte)
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Goslar, matthiasgroschen z.j (circa
1470-circa 1490),
zilver (2x ware
grootte)

leidde ertoe, dat omstreeks 1490 een
zogeheten ‘lutken matier’ of ‘kleynen
mathias grossen’ van vier penningen
werd ingevoerd, eveneens met de
afbeelding van Mattheus.4 Met de
invoering van de kleine matiër kwam er
een einde aan de aanmuntingen van zijn
voorloper, de matiër van zes penningen.

(Du.: juchzen, jauchzen), het uiten van
vreugde, en ‘juicher’ (Du. Juchzer, Jauchzer), degene die juicht. Een uitroep van
vreugde is ‘joechei!’ (Du.: juch!, juchhe!,
juchhei!). Ten Doornkaat Koolman
geeft als verklaring voor het oud-Oostfriese ‘juchei, juchhie’: laute, lärmende
Freude, lauter Freuden-Ausbruch oder
Freuden-Tumult, lauter Jubel (= luide,
Een andere volksbenaming
lawaaierige vreugde, luide vreugdeuiting,
In Oostfriesland en Groningen had de
luid gejuich).5 Minstens even veelzegmatiër waarschijnlijk een andere volksgend is de verklaring van Lübben voor
benaming die niet geïnspireerd was op
het Middelnederduitse woord ‘juchen’:
de naam van de op de munt afgebeelde
rufen aus Freude oder Schmerz (= het
apostel, maar die uitging van de Blijde
uitschreeuwen van vreugde of pijn).
Boodschap die de evangelist Mattheus
Voor ‘juchei’ geeft hij: ein Lebemann
verkondigde. Hij bracht met zijn ver(= bonvivant, losbol, doorbrenger,
kondiging vreugde en heil en was als het iemand die luchthartig geniet van wat
ware een vreugdebrenger, een vreugde- het leven aan goede dingen geeft).6
verkondiger (Du. Freudenbotschafter,
Als de suggestie van Grolle, dat de
Freudenerkündiger) ofwel een ‘juechhoy’. Oost-Nederlandse benaming voor de
In deze muntbenaming herkennen we
Gelderse stuiver ‘woechey’ (‘wochey’,
hedendaagse woorden zoals ‘juichen’
‘wuchey’) waarschijnlijk ontleend is aan

Goslar, kleine
matthiasgroschen z.j
(circa 1490), zilver
(2x ware grootte)
foto: M. Roemers.
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Goslar, mariengroschen of dubbele
juchei 1506, zilver
(2x ware grootte)
foto: S. Knopik.

het werkwoord wegen, juist zou zijn, is
het niet ondenkbaar dat er qua woordvorming een zekere verwantschap
bestaat tussen ‘woechey’ (= hij die wichtig - gewogen en van goed gewicht - is)
en ‘juechhoy’ (= hij die vreugde
brengt).7
De ‘dubbelde juechhoy’
In 1505 werd in Goslar een nieuwe
munt geïntroduceerd met de afbeelding
van Maria met het Christuskind op de
arm, de zogeheten ‘Mariengroschen’.
De muntvoet van deze groschen
kwam overeen met die van de Lübeckse
schilling van 12 penningen van 1451.
Met de uitgifte van deze nieuwe munt
werd een acceptabele waardeverhouding
tot - soms oudere - muntsoorten uit
andere muntplaatsen/gebieden en van
eigen makelij gecreëerd. Zo werden
twee oude matiër evenveel waard als een
mariengroschen, terwijl de kleine matiër
van vier penningen gelijk werd aan eenderde mariengroschen.8 Een mariengroschen was dus een dubbele matiër
ofwel een ‘dubbelde Juechhoy’ zoals hij
in de eerdergenoemde valuatie van 1506
wordt genoemd.
Naar een herwaardering
Aanvankelijk veranderde de muntvoet
van de mariengroschen weinig, maar in
februari 1527 trad een plotseling verval
in.9 Burgemeesters en raad van de stad

Groningen reageerden daarop adequaat
en besloten snel in te grijpen. Op
17 maart 1527 liet het stadsbestuur bij
openbare afkondiging in de kerken
weten, dat de oude jucheigen (lees:
mariengroschen) voortaan twee kromstaart (= 8 plak) en de nieuwe 7 plak
waard zouden zijn. De stadsrentmeester
verwoordde en verwerkte het besluit in
de jaarrekening 1526/27 als volgt: ‘Item
up dach sunt Ghertrut heft Borghemester
ende Raedt kerricksprake laten doen
ende hebben de olde jucheigen gesat up
2 kr. ende de nuen up 7 placken ende do
hadde de stadt by my staen 37 stucke
ende dat stucke stont voer 1½ st., des de
stadt do to schade hadde 6 st. ende
1 placke.’10
Taalkundige ontwikkelingen in stad
en Ommelanden
‘Jucheigen’ in de afkondiging mag als een
meervoudsvorm worden beschouwd,
maar hoe zag de enkelvoudsvorm er dan
wel uit? Mede dankzij de zeer gewaardeerde hulp van prof. dr. S.J.H. Reker,
hoogleraar Groninger taal en cultuur aan
de Rijksuniversiteit van Groningen, kon
deze vraag beantwoord worden. Zowel
van eerdere datum als uit 1527 en latere
jaren zijn relevante gegevens voorhanden,
zowel uit de stad als uit de Ommelanden.
In het Gildrechtboek van de stad
Groningen wordt in 1520 een zekere
‘Kerstyen Spillendreyger’ genoemd.11
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‘Spillendreyger’ mag als een beroepsaanduiding worden beschouwd en betekent ‘spillendreier’ of ‘spildraaier’. In de
stadsrekening van 1526/27 treffen we
woorden aan als ‘meygher’ (meier),
‘meijghe’, ‘meyghe’ en ‘meighe’ (meie =
mei), ‘leighendecker’ (leiendekker = leidekker) en ‘ham(m)eyghe’ (hameie =
hamei).12 De ‘Nieuwebrug’ wordt ‘Nyghebrugghe’ (Niebrugge) genoemd.13 Uit
de voorbeelden blijkt dat -g-, -yg-, -ijgen -ig- mogen worden opgevat als -i-,
waarbij de letter g, soms in combinatie
met de letter h, de klank [j] heeft aangegeven. ‘Paghement’ = payement (spreek
uit: pa-je-ment) ofwel betaling.14
Uit de Ommelanden zijn er gegevens van latere datum. Daar verliepen
de taalkundige ontwikkelingen over
het algemeen trager dan in de stad
Groningen. Toch zijn ze goed te vergelijken met het stedelijke taalgebruik.
Interessant in dit verband is het taalgebruik van kroniekschrijver Abel
Eppens tho Equart die zijn kroniek
omstreeks 1585 schreef. Hij gebruikte
woorden als ‘galeygen’, ‘meygen’, ‘seygen’, ‘tvermeygen’, ‘tvloeygen’, enz.15
Ook hier blijkt dat -yg- kan worden
opgevat als -i- (‘galeygen’ = galeien,
‘tvloeygen’ = te vloeien, enz.) en heeft
Eppens met de letter g de klank [j]
aangegeven. Als de meervoudsvormen,
zoals Abel Eppens die gebruikte, overeenkomen met die in het stedelijke
taalgebruik, hetgeen, zoals we gezien
hebben, niet onaannemelijk is, kan
‘jucheigen’ worden opgevat als
‘jucheien’ of ‘joecheien’ (spreek uit:
joe-gei-jen) en is de enkelvoudsvorm
‘juchei’ of ‘joechei’. Schrijfwijze en uitspraak, zoals die hier zijn uitgelegd,
beperken zich niet slechts tot het
Gronings, maar zijn ook aan te treffen
in de Middennederduitse grammatica.16 Niet onlogisch, omdat het
Groninger taalgebied gelegen is in het
veel grotere Nedersaksische taalgebied.
Kennelijk is ‘dubbele juchei’ als aanduiding voor de mariengroschen in het

alledaagse taalgebruik te lang geweest
en werd de munt in 1527 in de stad
Groningen al kortweg juchei genoemd.
Enkele andere min of meer vergelijkbare voorbeelden van het verkorten van
te lange muntnamen zien we bij de matthiasgroschen die matiër werd en bij de
dubbele stuiver die dubbeltje werd. Vermoedelijk was de juchei (lees: matiër)
van vóór 1490 toen al uit het stedelijke
circulatiebeeld verdwenen waardoor een
verwisseling daarmee niet meer mogelijk was. ‘Dubbele’ hoefde niet meer
gebruikt te worden om de dubbele
juchei af te zetten tegen de enkele. De
oorspronkelijke betekenis van de muntnaam zou daarmee verloren kunnen zijn
gegaan, ware het niet, dat hij moeiteloos
kon worden overgedragen op het
Christuskind op Maria’s arm op de
mariengroschen.
De prijs van devaluaties
De devaluatie van 17 maart 1527 kostte
de Groningse stadsgemeenschap geld.
Op de 37 oude (dubbele) jucheien die
de stadsrentmeester in kas had en die hij
gewaardeerd had op 1½ stuiver (= 9 plak)
per stuk, moest 6 stuiver 1 plak worden
afgeboekt. Opvallend is, dat de koers
van de (dubbele) juchei in 1527 1½ plak
hoger lag dan in 1506 was bepaald. De
waardebepaling uit 1506 was dwangmatig en heeft waarschijnlijk onvoldoende aansluiting gehad met de realiteit in het geldverkeer waardoor de
koers van de oude (dubbele) juchei weer
kon oplopen. Met de valuatie van 1506
heeft men vermoedelijk de inlevering
van eigen munten met een relatief
hoger gehalte aan edelmetaal willen
bevorderen en de import en circulatie
van vreemde munten willen tegengaan
om gunstige productievoorwaarden en
ruimte te scheppen voor de nieuwe nog
te munten geldsoorten. De dwangkoers
voor de uitheemse mariengroschen is,
gezien de koers in 1527, kennelijk niet
lang te handhaven geweest. Overheden
kunnen wel tijdelijk het vrije geldver-
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keer dwingende maatregelen opleggen,
maar niet voor langere tijd. Uiteindelijk
zullen zij de koersen, die in het vrije
geldverkeer tot stand komen, wel moeten volgen om niet zelf in de financiële
problemen te geraken. Hoe het ook zij,
de devaluatie in 1506 zal de bevolking
in Groningen en Oostfriesland ongetwijfeld geld hebben gekost en niet
bepaald met ‘joechei!’ zijn ontvangen. In
1527 herhaalde zich in de stad Groningen
de geschiedenis. Mede dankzij schriftelijke overleveringen van beide herwaarderingen kon de betekenis van ‘jucheigen’
worden verklaard.
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What the f *** happened to my craft?
door Janjaap Luijt
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Het gebeurt niet vaak dat de hoofdredacteur van De Beeldenaar zelf onderwerp is van een korte beschouwing in de
rubriek ‘Penning in Beeld’. Hoewel
geen penning in de strikte zin van het
woord, past het hier wel aandacht te
schenken aan de ‘broche’ waarmee Janjaap Luijt de Grand Prix of the Minister
of Culture and National Heritage of Poland
en een eervolle vermelding van
Wyróżnienie Stowazyszenia Twórców
Form Złotniczych (de Poolse beroepsvereniging van goud- en zilversmeden)
heeft gekregen. Het ontwerp was een
van de 625 stukken die 319 kunstenaars
en ontwerpers uit 43 landen hadden
ingezonden naar de 22nd International
Jewellery Exhibition die in mei van dit
jaar werd georganiseerd in de Gallery of
Art in de Silezische stad Legnica. Het
thema van de tentoonstelling was
‘Revolt’.
Janjaap Luijt (1966) had dit thema
aangegrepen om een ontwerp te maken

dat naar eigen zeggen geënt is op een
Sovjet-Russisch ordeteken. Het resultaat is een ster in rood en zilver met in
het hart een ciseleerhamer en een zaagbeugel en als randschrift ‘silversmiths of
the world unite’. Hij noemde het What
the f *** happened to my craft? Hiermee
wil Luijt meer belangstelling kweken
voor het ambacht van goudsmid. Ook
maakt hij een knipoog naar zijn eigenlijke vak als onderzoeker en publicist op
het gebied van de zilveren edelsmeedkunst en juwelen. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest in het Nederlands
Muntmuseum heeft hij nu zijn eigen
bureau en doet hij onderzoek in
opdracht van derden en voor eigen
rekening. Zo verschenen van zijn hand
Het Zilverlexicon voor Nederland en België
en Van Vicus tot Vinex. Daarnaast is hij
correspondent voor Het Utrechts
Archief.
www.goldsmithrevolt.nl

De rubriek Penning in Beeld biedt
penningmakers de mogelijkheid een
recent door hen gemaakte penning te
laten belichten. Stuur daartoe digitale
foto’s met een korte toelichting naar
penningnieuws@debeeldenaar.nl en
redacteur Jim van der Meer Mohr zal
contact opnemen.

DE BEELDENAAR 2013-5
210

Het slechten van de vestingwerken van
de citadel van Antwerpen
Een aan Jacques Jonghelinck toegeschreven loden plaquette
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
omvat een belangrijk deel van de
Nederlandse geschiedenis en heeft
onder andere de basis gelegd voor de
welvarende Gouden Eeuw en de voor
de zeventiende eeuw progressieve godsdiensttolerantie in de noordelijke
Nederlanden. Het verzet tegen de
Spaanse onderdrukker en de overwinningen die werden behaald, hebben niet
alleen op economisch en politiek vlak
veel opgeleverd, maar ook in de kun-

sten. De numismatiek mag hierbij zeker
niet ontbreken. Men kan bijvoorbeeld
denken aan geuzenpenningen, noodmunten, herdenkingspenningen en plaquettes. Een belangrijke gebeurtenis uit
de Tachtigjarige Oorlog, zelfs een keerpunt in de Opstand, was de Spaanse
Furie in 1576 en de daaropvolgende
bevrijding van Antwerpen in 1577. Deze
gebeurtenissen zijn op verschillende
media vastgelegd, waaronder metaal in
de vorm van een aantal plaquettes

HANS JONGELING

Jacques Jonghelinck
(toegeschreven aan),
Antwerpen, ca. 1580.
Lood (2/3 ware
grootte)
foto: M.C. Kemme
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en verkracht. Overal in de stad woedde
brand en onder andere het prachtige
stadhuis brandde volledig af.2
Deze gebeurtenis bracht een grote
schok door het land. Voor de gewesten
was dit de spreekwoordelijke druppel
die de emmer deed overlopen. De antiHistorische context – De Spaanse
Spaanse sfeer werd hierdoor nog meer
Furie en de bevrijding van Antwerpen versterkt. Er werd een alliantie gevormd
Halverwege de zestiende eeuw was Ant- tussen de staten van Holland en Zeeland
werpen de belangrijkste handelsstad van en de zuidelijke staten en Willem van
de Spaanse Nederlanden en van geheel
Oranje (1533-1584) werd verkozen tot
Noord-Europa. Doordat de Nederlannieuwe stadhouder. Deze overeenkomst,
den sinds 1568 in oorlog waren met
bekend als de Pacificatie van Gent, werd
Spanje, was Antwerpen vanwege haar
een aantal dagen na de Spaanse Furie op
strategische ligging en rijkdom een
8 november 1576 gesloten.
belangrijke stad om in bezit te houden
Niet alleen waren er Spaanse troepen
voor de Spanjaarden. Zoals in veel stegestationeerd in Antwerpen, maar onder
den in de Spaanse Nederlanden, waren
andere ook Duitse en Waalse huurlingen. Na de plunderingen weigerden de
ook in Antwerpen huursoldaten gelegerd. Door de jarenlange strijd tegen de soldaten de Scheldestad te verlaten,
opstandelingen raakte de Spaanse staats- ondanks de eis van Vlaanderen op
20 maart 1577 het grondgebied te verlakas echter steeds meer uitgeput en op
ten. Uiteindelijk werden de soldaten op
1 september 1575 werd het staatsbankroet uitgeroepen.1 Vele soldaten hadden 1 augustus 1577 uit de stad verdreven
door de slechte economische situatie
en werden op 23 augustus de vestingvan het land al jaren geen soldij meer
werken die de Spanjaarden hadden aangekregen. In maart 1576 sloegen de eer- gelegd symbolisch afgebroken.
ste Spaanse soldaten aan het muiten en
Naast de al langer spelende zware
wel in Zierikzee. Een half jaar later was
belastingheffingen en godsdienstintolevoor de in Antwerpen gelegerde soldarantie door Spanje, vormde de Spaanse
ten de maat vol. Onder leiding van de
Furie de aanleiding voor de Nedercommandant van de citadel van Antwer- landse gewesten om gezamenlijk ten
pen Sancho d’Avila (1523-1583) werd
strijde te trekken tegen de Spaanse
de plundering van de stad voorbereid.
koning. Het was een ommekeer in de
Op 4 november 1576 werd door circa
oorlog tegen Spanje en een eerste stap
6000 ruiters de citadel verlaten en vele
naar het ontstaan van de Republiek der
duizenden inwoners vermoord, beroofd Zeven Verenigde Nederlanden in 1588.
De plundering van Antwerpen is dus
een cruciaal keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog geweest en zo ook voor de
Nederlandse geschiedenis.
De hier getoonde loden plaquette
onderstreept bovengenoemd historisch
belang en geeft dit prachtig gedetailleerd weer. Op de plaquette ziet men
een optocht van de inwoners van Antwerpen gewapend met spaden en manden op weg naar de citadel. Op de achtergrond het slopen en afgraven van de
toegeschreven aan de bekende medailleur Jacques Jonghelinck. Het sluitstuk
van deze serie plaquettes is het slechten
of afbreken van de Spaanse vestingwerken van de citadel van Antwerpen op
23 augustus 1577.

Detail met soldaten en
vrouw
foto: M.C. Kemme
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vesting. Op de voorgrond een groepje
bewapende soldaten. Het geheel is binnen een krans van laurierblaadjes.
Vereeuwiging op papier en metaal
Studies hebben uitgewezen dat het voor
zestiende- en zeventiende-eeuwse
beeldhouwers die met steen, hout of
metaal werkten, gebruikelijk was hun
kunstwerken af te leiden van gravures.
Dit was met name gebruikelijk in de
Nederlanden en de Duitse staten.3 Gravures zorgden voor een wijde verspreiding van bekende kunstwerken over het
hele Europese continent. Gravures
waren relatief goedkoop in losse vorm
of boekvorm en vanwege hun informatieve, stilistische of inspirerende waarde
populair onder zowel de burgerij als
onder kunstenaars.
Aangezien in de zestiende en zeventiende eeuw gravures door kunstenaars
meestal louter als inspiratie werden
gebruikt, is het bijzonder dat er een hele
serie van zeven plaquettes (in verschillende metalen) met als thema ‘De
Spaanse Furie’ en de ‘Bevrijding van
Antwerpen’ gebaseerd op identieke gravures is gemaakt.4 De serie van zeven
ronde tekeningen in rechthoekige lijsten
zijn in 1577 door de gebroeders Wierix
vervaardigd en een jaar later gepubliceerd als gravures door Pierre Baltens.5
Deze gravures waren:
- Het verbond tussen Bours, Liedekerke en Roeck.
- Commandant Bours verdrijft Merville en Treslong uit de citadel.
- De eed van de overwinnaars.
- Overleg tussen de Duitse huurlingen
en Roeck, Bours en Liedekerke.
- De Duitse huurlingen verlaten Antwerpen.
- Bours overhandigt de sleutels van de
citadel aan Liedekerke.
- Het slechten van de vestingwerken
van de citadel van Antwerpen.
De originele tekeningen die aan de basis
lagen van de serie plaquettes zijn vervaardigd door de Antwerpse schilder

Maerten de Vos (1532-1603). Hij was
een van de belangrijkste en meest
gevraagde Zuid-Nederlandse schilders
voor de herinrichting van de Antwerpse
kerken na de Beeldenstorm in 1566.
De gravures van de gebroeders Wierix
waren zeer waarschijnlijk niet met een
commercieel doel gemaakt, maar vooral
vanuit een patriottisch oogpunt. Hoewel
dit voor deze tijd vrij normaal was, was
de vervaardiging van overeenkomstige
metalen plaquettes dit niet. De productie in metaal was een veel kostbaarder
en langer proces. Het zou dan ook kunnen zijn dat een serie plaquettes op verzoek van belangrijke edellieden vervaardigd is. Mogelijke personen zijn de
gouverneur van Antwerpen, Baron de
Liedekerke of rentmeester-generaal van
de Brabantse bezittingen Willem de
Roeck. Beide waren nauw betrokken bij
de bevrijding van Antwerpen. Kort na
de bevrijding van de stad arriveerde
Willem van Oranje. Ook hij zou mogelijk een serie plaquettes in ontvangst
kunnen hebben genomen als herinnering aan de gebeurtenissen.
Medailleur
De fijne stijl en hoge kwaliteit van de
plaquettes, naast de uitstekende overdracht van papier naar metaal wijst op
een zeer bekwame medailleur. Hoewel

‘Slechten vestingwerken citadel Antwerpen’
door Maerten de Vos.
foto: Ashmolean
Museum, University
of Oxford. (inv.
WA1996.324)
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landse Munt. Sinds 2011 is hij hoofd van deze
afdeling. Verder is hij deskundige munten, penningen en bankbiljetten voor de Politieacademie.

Gravure door de
gebroeders Wierix
foto: Rijksmuseum
(inv. RP-POB-79.699)

NOTEN
1. darby 2001, 19; israel 1995, 184-5.
2. geyl 1958, 150. Darby en Israel nuanceren
het grote aantal slachtoffers: darby 2001, 19;
israel 1995, 185.
3. Cf. avery 1969, 120-26; weber 1970, 323 e.v.
4. Het Rijksmuseum bezit zes van de zeven plaquettes in lood (inv. BK-NM-4582, BK-NM9657, BK-NM-11119, BK-NM-11120,
BK-NM-11121, BK-NM-11122).
5. De eerste generatie graveurs van de familie
Wierix waren de drie zonen van schilder
Anton I Wierix: Jan (1549-ca. 1618), Hiëronymus (1553-ca. 1604) en Anton II (ca. 1552ca. 1604).
6. avery 1981, 147; door de beperkte omvang
van het artikel en tijd is een grondige stilistische vergelijking tussen werken van Jonghelinck en de plaquette(s) helaas niet mogelijk
geweest.

de plaquettes niet gesigneerd zijn, zou
de meest geschikte en waarschijnlijke
kandidaat Jacques Jonghelinck (15301606) zijn. Hij was muntmeester in Antwerpen in de periode van de Spaanse
Furie toen de plaquettes zijn gemaakt.
Verder zou de werkplaats van de Munt
van Antwerpen zeer geschikt zijn
geweest voor de vervaardiging ervan.
Met deze toeschrijving is ook de plaats
van vervaardiging bepaald; een Antwerpse plaquette, gemaakt door een
Antwerpse medailleur.6
Hans Jongeling studeerde Geschiedenis van de
Oudheid en Antieke Culturen aan de Universiteit van Utrecht en werkt sinds 2009 op de Afdeling Numismatiek van de Koninklijke Neder-

LITERATUUR
c. avery The Rood-Loft from Hertogenbosch Victoria
and Albert Museum Yearbook 1 (1969) 120-26.
c. avery Antwerp, August 1577 - the ‘Spanish
Fury’ and the Liberation of the Citadel: a series
of bronze plaquettes after Martin de Vos c.
avery Studies in European Sculpture (London,
1981).
g. darby The Origins and Development of the Dutch
Revolt (Londen, 2001).
p. geyl The Revolt of the Netherlands (1555-1609)
(New York, 1958; 2e editie).
j.i. israel The Dutch Republic. Its Rise, Greatness
and Fall, 1477-1806 (New York, 1995).
i. weber Bildvorlagen für Silberreliefs an Arbeiten von Paul Hübner und Kornelius Erb, heute
in Palazzo Pitti und im Britischen Museum Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz
XIV (1970).

DE BEELDENAAR 2013-5
214

‘Je mag niet door m’n straatje gaan’
Leprozenpenningen van Gouda en Enkhuizen
Het liedje ‘klikspaan, boterspaan, je mag
niet door m’n straatje gaan’ herinnert
aan de leprozen die niet door smalle
straatjes mochten lopen, omdat ze bij
het passeren te dicht bij andere mensen
zouden kunnen komen. De klikspaan
was de houten klepper, waarmee de
leproos klepperde om zijn komst aan te
kondigen.
Vooral tussen 1100 en 1600 had de
middeleeuwse Hollandse samenleving te
maken met lepra. Toen de ziekte via de
kruistochten en pelgrimstochten vanuit
het Midden-Oosten in Europa terecht
kwam, ontstonden er vanaf de elfde
eeuw kleine gemeenschappen van leprozen buiten de stadsmuren. Op grond
van de ‘wetten’ van het Oude Testament
werden de leprozen buiten de samenleving geplaatst en ‘verstoten’ uit het
dagelijkse leven van de stad. Leprozen
waren ‘onrein’. De meesten konden niet
langer rekenen op hun familie en vrienden. Ze verarmden en moesten voortaan
door het leven als bedelaar.
Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw werden her en der ‘ziekenhuizen’ gebouwd om de leprozen
onderdak en zorg te geven. Hoewel ze
wel ziekenhuizen heetten, kregen de
leprozen er uitsluitend zorg; pogingen
de ziekte te genezen werden niet
gedaan. Men wist niet beter dan dat de
ziekte ongeneselijk was. De ziekenhuizen, leprozerieën of lazarushuizen
genoemd, werden door regenten van het
stadsbestuur beheerd. Om aan inkomsten te komen, moesten de leprozen
bedelen. Zij mochten dat alleen als ze
een leprozenklepper met zich meebrachten. De klepper bestond uit drie
plankjes die bij het op en neer bewegen
op elkaar sloegen. In sommige gevallen

was ook de zogenaamde bedelnap op de
klepper bevestigd.

ALLEX
KUSSENDRAGER

De ‘leprozenschouw’ van Haarlem
In 1413 gaf graaf Willem VI met een
verordening Haarlem het monopolie op
lepraonderzoek. Vanaf dat jaar kwam er
in Haarlem een ‘schouw’ om mensen te
onderzoeken op lepra. Vóór 1413 was
dit voorbehouden gebleven aan leprozen uit de omgeving van Haarlem. Met
het oog op het onderzoek werd bij de
Haarlemse leprozerie een nieuw onderdeel van het complex geopend: het ‘loopershuis’. Dit passantenvertrek diende
als ‘schouw’, waar leprozen uit Holland,
Zeeland en andere gewesten naar toe
trokken om zich te laten keuren. Vanaf
het einde van de zestiende eeuw zouden
hier nog de van lepra verdachte personen uit Brabant en de oostelijke provincies bij komen, die tot die tijd veelal
naar Leuven of Keulen en soms zelfs
naar Hoei werden gestuurd.
In 1586 bracht Prins Maurits met een
speciale ‘orde op het schouwen en bedelen der leprozen’ de nodige eenheid aan
in de verscheidenheid van stedelijke verordeningen. Mogelijke lepralijders uit
de gehele noordelijke Nederlanden
moesten zich vanaf dat jaar in Haarlem
laten onderzoeken. Alle stadsbesturen in

Lazarusklepper met
ingebouwde bedelnap
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Leprozenklepper
wapen Haarlem

Lazaruspoortje Gouda

Holland of Zeeland konden daar hun
leprozen naar toe sturen om zich te
laten keuren op de ziekte. Het stadsbestuur of de plaatselijke ziekenhuizen
betaalden meestal de reiskosten van de
leproos. Eenmaal aangekomen in Haarlem werd de zieke bekeken door drie
personen: een pastoor, een dokter en
een chirurgijn. De keuringscommissie
van drie werd destijds aangewezen door
het Haarlemse stadsbestuur.

Als er geen besmetting was met de
ziekte kreeg de man of vrouw een
‘schoonbrief’ mee. Dan konden ze hun
oude beroep weer oppakken en verder
leven. Als de onderzochte persoon lepra
bleek te hebben, kreeg hij een ‘vuylbrief’ mee. Hiermee kreeg de zieke
recht op voedsel en onderdak in de
leprozerie in de stad waar hij vandaan
kwam. Hij moest dan een vlieger (een
soort omslagdoek), een witte hoofdband
en een houten klepper dragen. De klepper, ontving hij na de ‘schouw’ in de
Sint-Jacobskapel te Haarlem. Op de
klepper stond het stadswapen van Haarlem, zodat iedereen kon zien dat hij daar
‘geschouwd’ was. Het kwam wel eens
voor dat bedelaars en landlopers een
‘vuylbrief’ namaakten. Zo kregen ze
toegang tot de zorg in een leprozerie:
elke dag een glas bier, een vuur om je
aan te warmen en een bed om in te slapen. Om dergelijk misbruik te voorkomen, werden vanaf 1530 in Haarlem de
leprozen na het ‘schouwen’ geregistreerd.
Leprozenpenningen
Elke grote middeleeuwse stad had aan
het einde van de veertiende eeuw een
eigen leprozerie aan de rand van de stad
of net buiten de stadswal. In de noordelijke Nederlanden zijn er meer dan
50 leprozerieën geweest. Bij het maken
van een schatting van het aantal leprozenhuizen in Holland is onder andere
gebruik gemaakt van kaarten zoals die
van de cartografen Jacob van Deventer
en Blaeu, die een groot aantal steden in
kaart hebben gebracht.
De steden hadden eigen methodes
en wetten die over de zorg van de
leprozen gingen. Leprozerieën moesten voor zichzelf zorgen, maar waren
desondanks afhankelijk van de stad.
Vaak kwam het er op neer dat leprozerieën financieel tekort kwamen, wat
dikwijls ten koste ging van de zorg en
de voorzieningen. De beheerders
waren vaak aangewezen op schenkingen
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en het bezit dat leprozen meebrachten
bij intreding. Daarnaast zorgden de
leprozen, voor zover mogelijk, voor
hun eigen onderhoud door arbeid op
een eigen boerderij, door visvangst in
hun toegewezen viswater of met turfsteken. De grootste inkomstenbron
was echter het geld dat met bedelen
buiten de muren van de leprozerie bijeen werd gebracht. Van twee Hollandse steden zijn leprozenpenningen
bekend: Gouda en Enkhuizen.
Gouda
In de Goudse en Leidse leprozerie
mochten vreemde leprozen alleen als
passant één à twee nachten verblijven.
Gouda kende een keur die inhield dat
niemand in het leprozenhuis mocht
worden ontvangen als hij geen ‘loden
teken’ had van de leprozenmeesters.
Deze meldingsplicht gold voor iedere
leproos, zowel voor vreemde als voor
Goudse zieken. Het stadsbestuur hield
daarmee de controle op het toelatingsbeleid aan de deur van de leprozerie.
Vanwege de dreiging van een Spaanse
invasie werd de Goudse leprozerie op
last van het stadsbestuur in 1574 gesloten. Het stadsbestuur wilde het gebouw
afbreken en de leprozen in het Magdalenenconvent onderbrengen en verzorgen, dat overigens midden in de stad
lag. Het uit 1609 daterende ‘Lazaruspoortje’ dat oorspronkelijk toegang gaf
aan dit leprooshuis, is tegenwoordig de
achteringang van het Gouds Museum.
Van de stad Gouda bestaan enkelzijdige loodjes met daarop het jaartal 1611.
Het jaartal wordt gescheiden door een
lazarusklep met daarboven de tekst
govda. Dit loodje, met een diameter van
25 mm, staat beschreven in Bijdragen
voor de Penningkunde uit 1841.1 Een
exemplaar van de penning bevindt zich
samen met twee houten lazaruskleppers
uit 1787 in de collectie van Museum
Gouda.2 De penning werd uitgedeeld
door de lazarusmeesters en gaf toegang
tot het leprooshuis. De Goudse leprozen

Leprozenpenning
Gouda (2x ware
grootte)

mochten ook collecteren langs de
belangrijke vaarroutes die langs Gouda
liepen. Er werd aan de schippers een
bedrag gevraagd voor de leprozen. Volgens de Goudse keurboeken werd in
1652 de laatste leproos opgenomen.
Enkhuizen
In 1608 verkregen de ‘Voogden der
leprozen’ van Enkhuizen goedkeuring
voor de bouw van een leprozenhuis. Om
de bouw te bekostigen hielden de
regenten met toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland een
loterij. In 1614 was er genoeg geld bijeen verzameld om te starten met de
bouw. Het leprozenhuis kwam vlakbij de
Nieuwe Ketenpoort te staan. Op de
kaart in de kroniek van Brandt uit 1666
staat bij dit huis vermeld dat het toen
een kruithuis was. Het leprozenhuis

Brandt 1666 detail
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Leprozenpenning
Enkhuizen, lood,
52 mm.

Een latere beschrijving door de
gemeente Enkhuizen spreekt van een
negentiende-eeuwse begrafenispenning.
Mijn determinatie van het lood is gebaseerd op Bijdragen voor de Penningkunde,
waarin de penning is afgebeeld onder
nummer 6 met de omschrijving:
‘behoort tot de stad Enkhuizen, en heeft
tot afbeeldsel een manskopje van een
niet zeer gezond voorkomen, waarmede
men denkelijk een melaatschen heeft
willen voorstellen’.3
In samenwerking met de heer
werd later ondergebracht in het voorTh. Leeghwater heb ik de collectie
malige Sint Ceciliaklooster en had als
munten, penningen, loodjes en overige
naam het Vergulde Hoofd.
objecten van de Gemeente Enkhuizen
Een ordonnantie uit ongeveer 1630 eiste mogen bekijken, fotograferen en
dat de leprozen uit Enkhuizen beschikten
beschrijven en hierbij ben ik meer van
over ‘een behoorlijcke teken’ zodat zij zich dergelijke leprozenpenningen tegenge‘soude konnen onderscheyden van de
komen, waaronder twee bronzen (26vreemde leproosen’. Dit teken was de
27 mm) en vijf loden (30-31 mm),
leprozenpenning welke men bij zich
waarvan één zevenkantig. De pennindiende te hebben. De penningen wergen zijn zonder meer aan Enkhuizen toe
te schrijven. Bij archeologisch onderden geslagen in de Westfriese Munt.
zoek tijdens rioolwerkzaamheden van
In een nummer De Verzamelaar uit
1963 stond een artikel van de heer Stelloo de Noorder Havendijk tot de Comover ‘de bedelloodjes van lazarushuizen’ pagniesbrug is in 2010 nog een vergewaarin een leprozenloodje van Enkhui- lijkbaar leprozenloodje gevonden.4
zen beschreven werd. In november 1987
Het gebouw waarin het leprozenhuis
werd dit loodje geveild bij Vendu Nota- was ondergebracht heette het ‘Vergulde
rishuis in Rotterdam als een zeventiende Hoofd’ en dit doet vermoeden dat zich
eeuws havenmeesterloodje van Enkhui- in de gevel van het huis een vergulde
zen. In veiling 7 van Laurens Schulman gevelsteen met een hoofd stond. Misgehouden op 12 november 1991, werd
schien heeft dit hoofd model gestaan
het loodje opnieuw aangeboden. In de
voor de afbeelding op de penning. Dit
veilingcatalogus werd de eerder door
zou dan een heel andere verklaring zijn
het Vendu Notarishuis gebruikte tekst
dan de omschrijving door Van Orden.5
gehandhaafd met een aanpassing in de
Op de loodjes komen de letters
plaats van herkomst: Enkhuizen was
L.P.H. voor. Een voor de hand liggende
vervangen door ‘onbekende plaats’. Tij- verklaring is dat dit staat voor LeProdens de veiling verzekerde de veilingzenHuis, maar gezien de belangrijke rol
meester echter dat het hier een leprodie Haarlem speelde in de leprozenzorg,
zenloodje van Enkhuizen betrof.
kan de letter H ook verwijzen naar de
In de Enkhuizer Courant van novemnaam Haarlem.
ber 1990 was een ander leprozenloodje
De specifieke functie van de drie veraan de orde geweest. Het betrof een
schillende penningen is mij nog niet
schenking van mevrouw Visser van
duidelijk. Het ronde, loden type lijkt mij
onder andere een leprozenloodje dat ten het meest gangbaar als gebruikspenning.
onrechte in verband werd gebracht met Mogelijk zijn de bronzen exemplaren
het ‘paalkistrecht’ dat Enkhuizen in
later vervangen door loden, omdat dit
1573 van de Prins van Oranje kreeg.
een goedkoper materiaal is.
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Er zullen vast nog wel meer plaatsen zijn
waar leprozenpenningen gebruikt werden.
Mij zijn die tot heden niet bekend. Aanvullingen zijn daarom zeer welkom.

in Enkhuizen’ West Friese Archeologische rapporten
46 (Hoorn, 2012).

NOTEN
1. van orden 1841, plaat I nr. 5.
2. inv. 10.627 (penning); inv. 20785a en 20785b
(kleppers).
3. van orden 1841, plaat I nr. 6.
4. duijn 2012, 276-277.
5. van orden 1841, plaat I nr. 6.

d. van leeuwen Leven buiten de stadsmuur
(Amsterdam, 2013).

a. kussendrager ‘Het leprozenlood van Enkhuizen’
Muntkoerier 22 (1994) nr. 4, 21-22.

g. van orden / a.d. schinkel Bijdragen voor de
Penningkunde (’s-Gravenhage, 1841).
c. stelloo ‘De bedelloodjes van lazarus huizen’
De Verzamelaar 13 (1963).
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Foto van het Gouds loodje: Collectie Museum
Gouda, Gouda; de overige foto’s door de auteur.

Website Het Dolhuis Haarlem, www.hetdolhuis.nl
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Inhuldigingsmedaille 2013 naar ontwerp
van Hans van Houwelingen
Penning in beeld
JIM VAN DER
MEER MOHR

Bij de Inhuldiging van Koning WillemAlexander is, evenals bij voorgaande
inhuldigingen het geval was, een Inhuldigingsmedaille ingesteld. Deze
medaille wordt, zo luidt de tekst op de
website van de Kanselarij der Nederlandse Orden, ‘bij Koninklijk Besluit
toegekend aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de
Inhuldiging, welke bijdrage hun dagelijkse werkzaamheden betekenisvol te
boven gaat.’ Uiteindelijk is de medaille
uitgereikt aan ongeveer 19.000 Nederlanders. Hoewel geen penning, past het
toch hier even stil te staan bij deze
medaille. De medaille is ontworpen
door Hans van Houwelingen en geslagen bij de Koninklijke Nederlandse
Munt (knm). De voorzijde van de
medaille toont het portret van koning
Willem-Alexander en op de keerzijde is
het gekroonde monogram WA met als
omschrift ‘Willem-Alexander Koning
der Nederlanden 30 april 2013’. Naast

het monogram is het teken van de
muntmeester, het muntteken en liggend
het zilveren keurmerk te zien. De zilveren medaille heeft een doorsnede van
3 cm en is 3,1 mm dik en hangt aan een
oranje moiré lint met in het midden vier
verticale nassaublauwe banen.
Hans van Houwelingen (1957) is
opgeleid aan de Groningse Academie
Minerva en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Bij de
Koninklijke Nederlandse Munt is hij
geen onbekende. Hij heeft diverse munten ontworpen, waaronder de herdenkingsmunt die in 2002 is geslagen ter
gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. De bij die
gelegenheid verschenen huwelijksmedaille is eveneens naar zijn ontwerp
gemaakt. In 2001 heeft hij meegedongen
naar het ontwerp van de euro en momenteel is hij één van de twaalf kunstenaars
die zijn uitgekozen om een ontwerp voor
de nieuwe euro met de beeltenis van
Koning Willem-Alexander te maken. Van
Houwelingen heeft voor de beeltenis van
de koning gebruik moeten maken van
bestaande (portret)foto’s. Het is een naar
mijn smaak bijzonder mooi resultaat
geworden en Van Houwelingen is er in
geslaagd op geheel eigentijdse wijze de
nieuwe koning weer te geven.
www.hansvanhouwelingen.nl

De rubriek Penning in beeld biedt
penningmakers de mogelijkheid een
recent door hen gemaakte penning te
laten belichten. Stuur daartoe digitale foto’s met een korte toelichting
naar penningnieuws@debeeldenaar.nl
en redacteur Jim van der Meer Mohr
zal contact opnemen.
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Collectie Geldmuseum op internet
rijke collectie van het Geldmuseum laat
zien, zijn de voorwerpen in numis doorgaans geen collectie. numis is een registratiebestand met in Nederland gevonden munten en deze munten kunnen
zich overal ter wereld bevinden. Misschien zitten er wel een paar van in uw
eigen collectie.
De oude numis-website dateert uit
2007 en kon alleen heel omslachtig
worden ververst. U kunt begrijpen dat
de data daardoor steeds verder op de
werkelijkheid begonnen achter te lopen.
De nieuwe site heeft dit euvel niet en
heeft vele praktische voordelen. Zo is
bijvoorbeeld het melden van vondsten
veel eenvoudiger geworden en kunnen
ook vrijwilligers meehelpen bij het
beschrijven van voorwerpen. Dat wil
niet zeggen dat de website af is. De
kaartfunctie werkt bijvoorbeeld nog niet
optimaal.
Bestaat de webversie van numis al langer, de collectie gaat nu voor het eerst online. In deze eerste fase is er voor gekozen
om uit de collectie alleen de voorwerpen
waarvan al foto’s voorhanden zijn op het
internet te tonen. De laatste maanden is
hard gewerkt aan het fotograferen van
NUMIS en collectie
Op de website worden zowel het collec- objecten en inmiddels is van een slordige
tiebestand als numis getoond. Daar waar 10% van de collectie een foto voorhanden. Om een idee te geven: bij het
het collectiebestand voorwerpen uit de

Eerder dit jaar schreef ik over de via
internet toegankelijke numismatische
collectie van Teylers Museum.1
Wederom is er nieuws op digitaal
gebied: inmiddels zijn ook grote vorderingen geboekt bij het Geldmuseum.
Ondanks de grote financiële problemen
bij dit museum (te volgen in de media
en elders in dit tijdschrift) wordt ook
van dit museum de collectie deel voor
deel aan internet toegevoegd. Waar de
collectie in de nabije toekomst gesplitst of niet - wordt ondergebracht
is nog niet bekend, maar digitale ontsluiting is in alle gevallen nodig. De
webomgeving is gebouwd door Triquanta, een kleine maar gedegen websitebouwer in Amsterdam. De collectie
is te vinden op de site www.numis.geldmuseum.nl. Elk voorwerp heeft een
eigen url waarbij het laatste nummer het
numis- of inventarisnummer is (bijvoorbeeld numis.geldmuseum.nl/nl/1105295).
Dit maakt het eenvoudiger om direct
naar voorwerpen te verwijzen. Zie in dit
verband ook het artikel over het koppelen van data in De Beeldenaar 2013-4.2

JAN PELSDONK

1105295
(2x ware grootte)

NUMIS
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Hendrikus Kuipers in
circa 1893

schrijven van dit artikel waren foto’s van
19.129 munten, 8436 penningen en 1336
waardepapieren beschikbaar, naast 1479
andere numismatische voorwerpen, zoals
weegwerktuigen en voorwerpen die zijn
gebruikt bij de muntproductie. Inmiddels zijn er al weer zo’n 4000 foto’s
gemaakt die na bewerking (uitknippen,
bijdraaien) aan de database kunnen worden toegevoegd. De grootste prioriteit
is gelegd bij het maken van foto’s van de
collectie Nederlandse munten.
Brede verzameling
Uit beide collecties wordt een klein
voorbeeld gehaald om de rijkdom aan
variatie te tonen. Het zal geen verwondering wekken dat het getoonde materiaal
tal van verrassingen bevat, zoals nog
niet in de gangbare literatuur beschreven stukken. Zo is recent in de provincie
Zeeland een Hollandse kwart kromstaart gevonden geslagen op naam van
Jacoba van Beieren en Philips de Goede
samen. De munt is geslagen in Dordrecht
of Zevenbergen, in de periode 1429-

1434. Het zilverstuk is een variant op
het door Grolle beschreven exemplaar
20C.1.6b.3 De diameter is 20 mm. Op de
voorzijde is een naar links klimmende
leeuw achter het Bourgondische wapenschild afgebeeld, op de keerzijde het
Hollands-Beierse wapenschild achter
een lang gevoet kruis. Zoals zo vaak bij
bodemvondsten het geval is, is ook dit
exemplaar in de afgelopen bijna 600 jaar
niet geheel ongeschonden gebleven. De
munt is in numis opgenomen onder
nummer 1105295.
Documentatiecollectie
Een van de recent aan de collectiedatabase van het Geldmuseum toegevoegde
foto’s is een speels kiekje uit de uitgebreide documentatiecollectie. Afgebeeld
is de verzamelaar Hendrikus Kuipers.4
Zijn vader Aart Petrus Hendrikus Kuipers
(-1876) is genoemd als schrijver van de
door Suringar gedrukte nummerlijst van
Nederlandse historiepenningen uit
1837.5 Het boekje geeft in een handzaam formaat alle catalogusnummers uit
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de penningwerken van Van Mieris en Van
Loon, ten voordele van verzamelaars.
Beroemd is het exemplaar uit de collectie
van Teylers Museum, omdat aan de hand
daarvan de oorspronkelijke penningcollectie van Pieter Teyler van der Hulst kon
worden achterhaald.6 In 1889 vulde zoon
Hendrikus de nummerlijsten aan met de
vervolgen op Van Loon en de werken van
Nahuys en Dirks.
Een paar jaar later, op 18 juni 1893,
werd Hendrikus buitengewoon lid van
het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde. Gezien
beide publicaties verzamelden vader en
zoon Kuipers penningen. De foto toont
Kuipers terwijl hij een (ondetermineerbare, mogelijk zeventiende-eeuwse) penning bestudeert, terwijl hij leunt op een
penningkundig werk, mogelijk een van de
delen van Van Loon.
De ledenlijsten in de vroege nummers van het Tijdschrift voor Munt- en
Penningkunde werpen wat licht op zijn
persoon. Lange tijd woonde Hendrikus
in zijn geboorteplaats Leeuwarden, in de
Grote Kerkstraat 9. In 1894 of 1895
verhuisde hij naar de Wilhelminastraat
46 te Haarlem. In 1896 volgde zijn
benoeming als gewoon lid. In die dagen
bestond er een groter verschil in lidsoorten dan tegenwoordig. Buitengewone leden waren een soort aspirantleden die op de wachtlijst stonden om
als gewoon lid te worden voorgedragen.7 Zij hadden geen stemrecht. Er
mochten volgens de statuten uit 1892
maar 30 gewone leden zijn, naast een
maximum van 10 ereleden. In 1898 zat
hij in de kascommissie maar reeds het
jaar daarop bedankte hij al als lid. Acht
jaar later, op 25 juni 1907, overleed hij
op 79-jarige leeftijd te Haarlem.8 Op de
keerzijde van de in Leeuwarden
gemaakte foto heeft hij zijn handtekening en geboortedatum geschreven. De
foto is mogelijk gemaakt in of kort na
1893, nadat hij bij het genootschap
kwam. In de beginjaren is namelijk een
fotoboek van alle leden samengesteld en
daarin is eenzelfde foto opgenomen.9

Toekomst
Uiteraard zijn er de nodige aanloopproblemen, daarvoor vraag ik bij voorbaat
uw begrip. Tegelijkertijd hoop ik van
harte dat beide databases in de komende
jaren de kans krijgen om hard te groeien
en dat de kinderziektes snel uit de internetversie zijn verdwenen. Maak er
vooral gebruik van: deze databases zijn
er voor u.
Jan Pelsdonk is conservator van het Numismatisch
Kabinet van Teylers Museum. Bij het Geldmuseum is hij onderzoeker van muntvondsten en
beheerder van de collectiebestanden en numis.
Hij heeft diverse nevenfuncties in numismatisch
en museaal Nederland.
NOTEN
1. pelsdonk 2013-1, 30.
2. pelsdonk 2013-2, 170-172.
3. grolle 2000, 187-188.
4. Geldmuseum, inv 40D75.001.x7.
5. n.n. 1837; Kuipers 1889.
6. beliën 2006.
7. stephanik / roest 1892.
8. Noord-Hollands Archief, BS overlijden 569,
25 juni 1907.
9. Geldmuseum, inv 40D75.001.
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Zoekpenning (19)

JANJAAP LUIJT

(½ ware grootte)

Gelukkig mocht de redactie weer antwoorden ontvangen op de onbekende
penningen die getoond werden in Zoekpenning 18. De meeste reacties ontving
de redactie over de penning met de letters mgfb. Verschillende lezers meldden
dat deze letters de afkorting vormen van
de naam Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf, een onderdeel van het
Ministerie van Defensie. Een van hen
kon hier nog op aanvullen dat deze
organisatie inmiddels al twee keer gefuseerd is en van naam veranderd: aanvankelijk Bedrijfsgroep Gezondheidszorg
(bggz) en heet dit tegenwoordig Defen-

sie Gezondheidszorg Organisatie (dgo).
De maakster van de penning is Vivienne
Lopes de Leão Laguna (1962). Zij
volgde haar opleiding aan de Vrije Academie in Den Haag gecombineerd met
een cursus op de Rietveld Academie.
Sinds 2008 werkt zij in Zoetermeer.
Over de erepenning voor het mgfb verscheen een uitgebreid artikel in het tijdschrift Decorare 2002-8 (tijdschrift van
de Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen). Uit dit artikel blijkt dat de
eerste mgfb-directeur W.F. van Marion
de opdracht gaf voor de vervaardiging
van de erepenning. Het exemplaar dat
in De Beeldenaar stond was de Engelse
versie (oplage: 100 stuks) van een penning waarvan ook een Nederlandse
(oplage: 250 stuks) bestaat. De afbeelding van de voorzijde zoals die stond
afgebeeld moet een kwart slag tegen de
klok in worden gedraaid. De penning
werd uitgereikt aan hoge militairen die
deelnamen aan een militaire oefening,
in een apart grijs/zwart, dun, kartonnen
doosje. J.P. Kruimel meldde als aanvulling dat hij de opvolger van de mgfberepenning heeft gemaakt. Op die penning komen we in een volgende
aflevering van De Beeldenaar nog terug.
De penning van Hein Vree zorgde voor
verwarring alom. Ik schreef in Zoekpenning 18 dat ‘de indruk kon ontstaan dat
het een enkelzijdige penning betrof’. Ik
kreeg prompt het bericht dat het in
Zoekpenning 12 afgebeelde exemplaar
inderdaad enkelzijdig was. Kortom: er is
dus een enkelzijdige en een tweezijdige
versie. De tweezijdige versie draagt de
tekst ‘De Heer zij Met U!’ en ‘Adr.
Kard. Simonis’. De afbeelding, zo
meldde een lezer, toont de Bijbelse tekst
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‘laat de kinderen tot mij komen’. Omdat
de vraag luidde wanneer en bij welke
gelegenheid deze penning is vervaardigd, heeft de redactie een briefje
gestuurd naar kardinaal Simonis. Een
antwoord hebben we nog niet mogen
ontvangen.
De penning met het stelletje in het
park blijft vooralsnog onopgelost.

Nieuwe zoekvraag
Gelukkig mocht de redactie ook weer
afbeeldingen ontvangen van enkele penningen waarover de eigenaar meer te
weten wil komen.

De tweede penning waarvan de maker
door de eigenaar niet gevonden kon
worden is een grote, eveneens bronzen
penning. Het betreft een sportpenning
die kennelijk bestemd was als prijs bij

het Herfsttoernooi in Amsterdam. De
voorzijde toont sporters en een
omschrift, de keerzijde de tekst Amsterdam. Op dit exemplaar is verder de tekst
‘volleybal AM 1967’ gegraveerd.

Als eerste een bronzen penning met een
gat. De voorzijde toont een abstracte (?)
voorstelling en op de keerzijde de naam
Dorinda.

(2/3 ware grootte)
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Tot slot een penning met op de voorzijde een staande persoon naast een staf
of wingerd. De keerzijde geeft meer
informatie die tot oplossing kan leiden.
Hier valt de naam Johannes te lezen met
daaronder een ruiter. Voorts is hier
meer op te zien, maar om de lezer niet
te veel te beïnvloeden, laat ik de interpretatie daarvan hier achterwege.

Voor de drie penningen geldt weer als
altijd: wie kan meer informatie verstrekken over maker, onderwerp, gelegenheid
en oplage?
Met dank aan Marten-Jan Bok, Herman Gerritsen,
Jan Paul Kruimel, Johan Mevius, Peter Reekers

Antwoorden, suggesties en nieuwe vragen kunnen met een digitale afbeelding
(met afmetingen) worden gestuurd naar redactie@debeeldenaar.nl.
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Bij het afscheid van Maja Houtman
Gedurende de afgelopen vijf jaar organiseerde Maja Houtman atelierbezoeken voor de lezers van De Beeldenaar, die
hier erg van genoten. Sinds zij hiermee
begon, werden 43 bezoeken afgelegd;
meestal bij beeldend kunstenaars. De
bezoeken brachten ons door het hele
land: van Yvonne Visser in het Drentse
Nijlande tot Fons Bemelmans in het
zuidelijke Eijsden.
De bezoekenreeks die Maja organiseerde begon bij Eric Claus op
23 augustus 2008 en is op 15 juni 2013
afgesloten, weer bij Eric Claus. Het was
weer een uitermate leerzame bijeenkomst en een geweldige afsluiting van
deze periode atelierbezoeken die Maja
verzorgde.
Van de kunstenaars is er één overleden, te weten Elisabeth Varga en één
heeft ons land verlaten, namelijk Jessy
Keuenhof die naar Mexico verhuisde.
Tijdens deze vijf jaar hebben ongeveer
116 mensen van deze bezoeken genoten.
Velen kwamen slechts af en toe, maar
een groep van zo’n 16 mensen kwam
regelmatig.
Van veel bezoeken verscheen een leuk
stukje, vaak vergezeld van foto’s, in De
Beeldenaar. Helaas was dat niet altijd het
geval. Misschien dat dit in de toekomst
wél gaat gebeuren.
Maja zorgde voor de nodige variatie
in de bezoeken. Zo bracht ze ons bij de
Kunstreserve Bank in Amsterdam, de
Erasmus Penning Galerij van de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en bij inea in
Weesp. Bij de laatste werd voor de ogen
van de bezoekers een door Tom Senders
ontworpen penning geslagen.
De musea werden ook niet vergeten.
Beelden aan Zee, het Geldmuseum en
Teylers Museum werden ook bezocht.

Bij Jennifer Hoes in Haarlem werd aan
de hand van een video het 3D-printen
door haar partner Eric van Straaten uitgelegd: een nieuwe techniek om bijvoorbeeld een penning te maken. Bij
enkele kunstenaars konden we zelf aan
de slag gaan, dat was erg leuk! Bij Jet
Schepp in Amsterdam kregen we een
plaatje gips waar we een voorstelling in
konden krassen. Tijdens het bezoek aan
Frans en Truus van der Veld in Lisse
kregen we een rond plat stukje was en
een bolletje was waarmee we een penning konden modelleren. Ook werd er
getoond hoe het patineren in zijn werk
gaat. Frans patineerde voor onze ogen
een bronzen olifantje. Elizabeth Varga
in Zandvoort had allerlei prachtig
gekleurde stukjes vloeipapier en zijde
waarmee we een button konden maken.
Heel apart. Veel kunstenaars vertelden
over de wijze hoe zij een penning
maken. Leuk dat er toch zoveel verschillen in de totstandkoming van een penning zitten.

JOAN BAKKER /
MIA VAN DER
WILT

Maja Houtman
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Natuurlijk kwamen we op veel bijzondere plekken. Barbara de Clercq-Brinkgreve in Maarssen vertelde bijvoorbeeld
over het huis waarin zij woont en nu
ook haar atelier heeft. Het is het huis
waarin zij opgegroeid is, zodat zij veel
leuke details kon vertellen. Adri van
Rooijen in Ingen heeft naast zijn woonhuis zelf een atelier gebouwd.

Atelierbezoek bij Miep
Maarse, januari 2012

Dank
Het is geweldig wat Maja heeft gedaan.
Zij zorgde voor leuke en leerzame
bezoeken en regelde alles tot in de
puntjes. Ze stuurde altijd een uitgebreide routebeschrijving per auto en
openbaar vervoer en verzorgde al die
jaren een bedankje voor de gastheer of
gastvrouw. Echt geweldig!
Inmiddels heeft Maja het stokje overgedragen aan Mia van der Wilt en Joan
Bakker. De eerste atelierbezoeken onder
hun leiding zullen plaatsvinden op de
laatste zaterdag in september en oktober
2013. De aankondiging hiervan staat
elders in De Beeldenaar.

Atelierbezoek bij
Barbara de Clercq,
augustus 2011

2SHONJHZHQVWPRPHQWLQRQ]HYRRUUDDGSHQQLQJHQNLMNHQ"
'DWNDQRSZZZPHYLXVQO
.HX]HXLWUXLPGXL]HQGVWXNVYDQDIGHHWRWHQPHWGHHHHXZ
2RNQXPLVPDWLVFKHOLWHUDWXXUNXQWXRSRQ]HZHEVLWHYLQGHQ

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen
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Boekbesprekingen
Dat iemand in Nederland een voor de
numismatiek interessant proefschrift
schrijft, komt maar weinig voor. Recent
behaalden Pit Dehing, George Sanders
en Albert Scheffers de doctorstitel met
een proefschrift waarin een belangrijke
plaats is weggelegd voor de numismatiek. Dehing bestudeerde het beleid
van de Amsterdamse Wisselbank, Sanders
deed onderzoek naar de eremedailles die
de Staten-Generaal verstrekte en Scheffers
keek naar de productie van kleingeld in
Holland en West-Friesland. In dit nummer van De Beeldenaar bespreken twee
Nederlandse numismaten het proefschrift van Scheffers. Op zijn beurt doet
Scheffers hier zijn licht schijnen over het
proefschrift van Dehing. Een bespreking
van het boek van Sanders staat gepland
voor de volgende aflevering.

albert a.j. scheffers Om de kwaliteit
van het geld. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening
van kleingeld in Holland en West-Friesland
in de achttiende eeuw (Voorburg, 2013).
Deel I: Tekst 390 pag., Deel II: Bronnen
524 pag. isbn 978-94-90084-00-4 en
978-94-90084-02-8. Prijs € 39,95 (verzendkosten binnen Nederland € 8).
In het kader van zijn promotie heeft
Albert Scheffers onderzoek gedaan naar
de voorziening van het kleingeld, dat wil
zeggen de duiten en de enkele stuivers, in
de gewesten Holland en West-Friesland.
Mede op basis van een groot aantal nog
nimmer gepubliceerde bronnen heeft hij
een goed inzicht gekregen in de besluitvorming over en de productie en de distributie van het kleingeld. De keuze om

de duit en de enkele stuiver te beschouwen als kleingeld komt voort uit de verantwoordelijkheid die de Staten van Holland en West-Friesland voelden voor de
voorziening van kwalitatief goed klein
geld in hun gewesten. De wijze waarop
dit gebeurde, inclusief de sturing van het
proces komen uitgebreid aan de orde.
Daarnaast besteedt hij veel aandacht
aan de controle op de kwaliteit van dit
kleingeld. Uitgebreid wordt ingegaan
op de organisatie van het muntwezen,
de diverse functionarissen werkzaam
binnen de Munt. Ook de toezichthouders
komen uitgebreid aan de orde.
Veel aandacht in het proefschrift is er
voor de financiële gegevens, zoals de
inkomsten van de diverse functionarissen
en de kosten van de productie van het
kleingeld.
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DICK PURMER

worden door Scheffers uitgebreid
beschreven. Daarbij worden ook de
inkomens van de diverse functionarissen
gegeven. De muntmeester, door de
muntheer aangesteld, wordt door Scheffers
neergezet als een ouderwets type ambtenaar, die wel zeer kapitaalkrachtig
diende te zijn. Gezien de vele voorschriften en richtlijnen met betrekking
tot zijn functie, lijkt mij dit een correcte
benadering. Het is jammer, dat in de
archieven geen bedrijfsadministraties
van de muntmeester zijn gevonden.
In het kader van de controlefuncties
binnen de Munt stelde de muntheer de
waardijn en essayeur aan. De onafhankelijke positie van de waardijn wordt
Het muntwezen in de Republiek
terecht benadrukt. Aangezien deze funcBelangrijke jaartallen in deze periode
tionaris veelal uit de regentenklasse
zijn 1606 (staking van de muntactiviteiten komt en niet teveel tijd voor de functie
van de steden en het plakkaat, waarmee
heeft, heeft Scheffers ook de functie van
een nieuwe grondslag wordt gelegd
plaatsvervangend waardijn in zijn bronvoor het muntwezen) en 1694 (standaar- nen ontdekt. Merkwaardig is het door
disatie van de muntslag).
Scheffers waargenomen verschijnsel dat
Opvallend is het streven van de Staten- in een aantal gevallen de functies van
Generaal naar standaardisatie van de
waardijn en essayeur samengaan, hetmuntslag, hetgeen nauwelijks succesvol
geen uit hoofde van functiescheiding en
verliep. Ook de pogingen tot beheersing beheersing van de kwaliteit ongewenst
van de muntslag gaven niet het
is. Uitgebreid wordt ingegaan op de
gewenste resultaat. Het in 1586 ingeoverige functies binnen de Munt, waarstelde controlerende college van raden
bij onder meer aandacht voor het Serment
en generaalmeesters had slechts een
van de Munte van Holland, een gilde
adviserende functie.
van beëdigde werklieden van de Munt.
In hoofdstuk 3 komt de omvang van
De organisatie en het toezicht
de muntproductie aan de orde op basis
Zowel de organisatie binnen de Munt
van tot heden niet gebruikte gegevens
als ook de controle op de Munt wordt
van essayeurs-generaal Poelman en
voor het eerst uitgebreid behandeld,
Emants, alsmede de driemaandelijkse
waarbij naast de functies en de procedures rapportages van de muntmeesters aan
ook de economische zijde zeer goed
de raden en generaalmeesters. Het
wordt belicht. Zo wordt op basis van
hoofdstuk komt fragmentarisch over,
waarbij de grafieken, hetgeen ook geldt
bronnen aangetoond, dat de muntprovoor andere hoofdstukken, te klein en
ductie voor de muntheer veelal verliesmet dicht bij elkaar liggende kleuren,
gevend was. Bij de techniek van de
zijn afgebeeld, waardoor de grafieken
muntproductie wordt aandacht besteed
helaas veelal nauwelijks leesbaar zijn.
aan de moeizame introductie van de
De muntbusopening, een belangrijke
machines.
De functies binnen de Munt, waarbij
fase in het controleproces, wordt zeer
met name die van Holland en Westdegelijk beschreven met aandacht voor
Friesland als voorbeeld hebben gediend, de gebruikte attributen en de verslagBijzonder is het tweede deel van het
proefschrift, waarin de gebruikte bronnen in transcript zijn opgenomen. Het
is een indrukwekkende verzameling van
veelal onbekende en weinig toegankelijke documenten geworden, die voor
velen een bron voor verdere studie kan
worden.
Het proefschrift is onderverdeeld in
- Het muntwezen tijdens de Republiek
- De organisatie van en het toezicht op
de muntproductie tijdens de Republiek
- De voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de achttiende eeuw
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bereikt wordt over het hanteren van één
gewicht voor de duiten.
Vervolgens beschrijft hij het proces
van de aanschaffing van muntplaatjes, de
bemoeienissen van de essayeur-generaal
die als inkoper optreedt en de prijsstelling van de plaatjes. De problemen als te
zware plaatjes worden geleverd komen
ook aan de orde. Veel materiaal wordt
geleverd door de Amsterdamse koopman Grill, die de halfproducten uit
Zweden betrekt. Zeer verrassend was te
lezen dat naast Grill ook Veluwse kopermolens plaatjes hebben geleverd.
De traagheid van het besluitvormingsproces en de vele problemen bij
de levering worden door Scheffers uitgebreid beschreven.
Het productieproces wordt zeer
gedetailleerd beschreven, diverse finanDe voorziening van kleingeld
ciële verantwoordingen van de muntHoewel de voorziening van muntgeld
meester zijn in het proefschrift opgenogeen taak is voor de overheid, is hierop
voor kleingeld een aantal keren een uit- men, zo ook de afhandeling van de door
zondering gemaakt. Scheffers heeft voor de muntmeester ingediende nota’s door
deze uitzondering geen duidelijke reden Gecommitteerde Raden. Daarnaast
wordt inzicht gegeven in geproduceerde
kunnen vinden. Wel komt veelal de
schaarste aan goed kleingeld naar voren. aantallen. Holland en West-Friesland
De overheid werd hierop aangesproken. muntten in de verhouding tweederde en
Duidelijk komt naar voren de bemoeienis eenderde, hetgeen in de productieoverzichten goed is waar te nemen. Bij de in
van de overheid om oude, vreemde of
1709 door Holland geslagen duiten stelt
gesleten duiten en enkele stuivers te
verdrijven via verbodplakkaten, die ove- Scheffers, dat het jaartal 1709 hem niet
bekend is en wijst de productie toe aan
rigens een zeer beperkte werking hadhet jaartal 1708. Enige tijd geleden is bij
den en daarnaast het in circulatie brenKarel de Geus een duit geveild van 1709
gen van nieuwe, goede exemplaren.
met de omschrijving ‘onbekend jaartal’.
Op basis van de muntslag van duiten
wordt de achttiende eeuw in zeven periZeer interessant zijn de door Scheffers
oden verdeeld. De door Scheffers
gevonden distributielijsten van de
gevonden bronnen zijn verbazingwekGecommitteerde Raden, die aangeven
kend. Hij beperkt zich niet tot Holland
naar welke steden de duiten verzonden
en West-Friesland, maar hij gebruikt
moesten worden.
ook informatie van andere gewesten en
Na een uitgebreid historisch overde Staten-Generaal, die het beeld van de zicht van de ontwikkeling van de enkele
muntslag in Holland en West-Friesland stuiver, waarbij onder meer aandacht
beter inzichtelijk maken.
voor de tot heden onbekende aanmunElke periode start met de aanleiding, ting voor de wic en de Munt van Dirck
het binnendringen van te licht geld, in
Bosch, worden de enkele stuivers geslaalle gewesten. Scheffers constateert, dat gen in 1738-1740 en 1764 behandeld.
eerst in 1769, na veel geharrewar, binOok voor deze aanmuntingen is volgens
nen de Republiek overeenstemming
Scheffers de circulatie van stuivers met
legging. Opvallend is de hoge waarde
van de muntbus bij de opening. Scheffers
noemt bedragen tussen de ƒ 10.000 en
ƒ 30.000 als gebruikelijk.
Uitgebreid wordt ingegaan op de
generaalmeesters en essayeur-generaal
in hun controlerende taak. Opvallend is,
dat ook de goud- en zilversmeden
gecontroleerd worden.
Scheffers stelt dat de raden en generaalmeesters en de essayeur-generaal
hun controle over de muntproductie
niet konden afdwingen. Ze hadden
slechts een adviserende rol. Bijzonder
verhelderend zijn de reisverslagen en
declaraties van de essayeur-generaal,
waardoor een goed inzicht wordt verkregen in zijn werkzaamheden.
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slechte kwaliteit, zowel qua gehalte als
gewicht, de aanleiding.
Tevens is hier sprake van een langdurig proces. Het probleem wordt in 1729
onder de aandacht van de Staten-Generaal gebracht en eerst in 1738 worden
de kwalitatief goede enkele stuivers
geslagen. De Staten-Generaal stellen de
aan te munten hoeveelheden enkele
stuivers vast over de gewesten. De verdeellijst wijzigt diverse malen. Bij de
duiten worden gelijk de distributielijsten
voor de steden vermeld. Een bijzonder
overzicht is voor de Hollandse munt de
dagproductie in marken voor de jaren
1738, 1739 en 1740. De muntmeester
van de Hollandse Munt declareert bij de
Gecommitteerde Raden de hogere werkelijke zilverprijs ten opzichte van de
calculatiekostprijs van het zilver. De
interessante afhandeling wordt in het
proefschrift uitgebreid vermeld.
In 1755 wordt melding gemaakt door
Gelderland van een schaarste aan enkele
stuivers en het gewest krijgt toestemming van de Staten-Generaal om deze
munten te slaan. In 1764 wordt voor alle
gewesten toestemming verleend door de
Staten-Generaal om voor ƒ 12.000
enkele stuivers te slaan.
Deel II De Bronnen
Het deel geeft getranscribeerd de bronnen, die in deel I zijn gebruikt.
In dit deel, dat ruim 500 bladzijden
telt, komen onder meer aan de orde de
instructies voor de bij het muntproces
betrokken functionarissen, de reisverslagen en declaraties van de essayeursgeneraal, de productie- en distributiegegevens van het kleingeld, zowel

KAREL SOUDIJN

albert a.j. scheffers Om de kwaliteit
van het geld. Het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening
van kleingeld in Holland en West-Friesland
in de achttiende eeuw (Voorburg, 2013).
Deel I: Tekst 390 pag., Deel II: Bronnen

kwantitatief als financieel en een groot
aantal biografische gegevens.
Zowel voor de nadere bestudering
van deel I alsmede voor andere studies
kan goed gebruikt gemaakt worden van
dit materiaal. Het transcriberen moet
een enorm werk geweest zijn.
Conclusie
Door gebruik te maken van veelal tot
heden onbekende bronnen is het proces
van de muntproductie van kleingeld in
Holland en West-Friesland vanuit
diverse gezichtspunten uitgebreid
beschreven, waarbij naast vele kwantitatieve gegevens ook de financiële,
bedrijfsmatige kant van het muntproces
aan de orde komt, is het proefschrift een
zeer belangwekkende en indrukwekkende aanvulling op de bestaande literatuur.
De beschrijving van de organisatie
binnen en buiten het muntbedrijf, inclusief de instructies voor de diverse functionarissen geeft een duidelijk beeld van
de werking en beheersing van het muntproces, waarbij ook de zeer moeilijke
bestuurbaarheid van de Republiek van
de Zeven Verenigde Provinciën de
nodige aandacht krijgt.
Het proefschrift wordt van harte aanbevolen aan de verzamelaar van provinciale munten. Er wordt duidelijk hoe de
munten tot stand zijn gekomen, welke
belemmeringen er waren, welke functionarissen een rol hadden in het proces
en tot slot hoe de munten in omloop
werden gebracht. Naar mijn mening zal
deze kennis het plezier van het verzamelen verhogen.

524 pag. isbn 978-94-90084-00-4 en
978-94-90084-02-8.
Het voorwoord bij de dissertatie van
Albert Scheffers roept een prachtig
beeld op van numismatisch onderzoek.
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De auteur bedankt medewerkers van het
Westfries Archief die hem een stofzuiger gaven waarmee hij zelf het vrijkomende stof en zand van stadsrekeningen
kon opzuigen. Deze archivalia bleven
eeuwenlang gesloten. Numismatiek is
hier een huiselijke vorm van archeologie:
verborgen schatten blootleggen.
Proefschriften op het gebied van de
numismatiek zijn zeldzaam. Dat maakt
nieuwsgierig: hoe gebruikt Scheffers
zijn blootgelegde schatten? Wat betekent numismatiek nog meer bij hem?
Om daarop in te kunnen gaan, moet ik
eerst een omweg maken. In 1930-1931
publiceerde de psycholoog Kurt Lewin
een omvangrijk artikel in het tijdschrift
Erkenntnis. Hij bepleitte voor de biologie en de psychologie een overgang van
een ‘aristotelische’ naar een ‘galileïsche’
manier van denken. Aristoteles geldt als
het schoolvoorbeeld van een geleerde
die zoekt naar kenmerken waarmee
zaken in categorieën kunnen worden
ondergebracht. Wanneer psychologen
verschillende karaktertypen onderscheiden, dan zijn zij aristotelisch bezig. Dit
geldt ook voor biologen die planten en
dieren in goed van elkaar te onderscheiden soorten verdelen. Bij Galileo Galileï
gaat het echter meer om onderlinge
relaties. Hemellichamen beïnvloeden
elkaars baan. In de psychologie wordt
iemands gedrag bepaald door de acties
van andere mensen. Biologen vinden het
interessant om te zien hoe soorten
invloed hebben op elkaars overlevingskansen.
Geschiedenis heeft per definitie galileïsche kenmerken, omdat het in die discipline gaat om veranderingen in de tijd.
Numismatiek is voor veel verzamelaars
echter een aristotelische bezigheid:
muntstukken worden per type, per geografisch gebied en per tijdperk geordend. Men kan een verzameling echter
ook anders presenteren – bijvoorbeeld
door zichtbaar te maken hoe muntverslechtering in het ene gebied van
invloed is op de productie van nieuwe

soorten in een andere streek. Dan krijgt
ook numismatiek galileïsche kenmerken.
Als we de terminologie van Kurt
Lewin nog even aanhouden, dan kunnen
we het volgende zeggen. Wie aristotelisch te werk gaat, ordent zaken die
vaste kenmerken hebben. Wie galileïsch
denkt, heeft vooral aandacht voor
onderlinge relaties. De uitkomst hiervan
hoeft niet stabiel te zijn.
Het proefschrift van Scheffers begint
met een korte beschrijving van het
muntwezen tijdens de Republiek. Al snel
volgt een omvangrijke aristotelische
indeling. Op basis van archieven over de
Munt van Dordrecht en over de Westfriese Munt geeft Scheffers een overzicht van functionarissen: muntmeester,
waardijn, griffier, essayeur, stempelsnijder, provoost of smidsmeester, gezellen,
werkvolk, opziener van het schroef- of
pletwerk, letterzetter of kartelmeester,
draaier van de harde walsen, smid, conciërge, schoonmaakster, Serment, wisselaar, scheider en affineur, ijk- en justeermeester. De beschrijving van deze
typen is ontleend aan officiële instructies. Er is niet uitgezocht of iedereen
zich steeds aan die instructies heeft
gehouden.
Volgende hoofdstukken gaan over de
omvang van de muntproductie tijdens
de Republiek en over het toezicht
hierop. Per gewest geeft Scheffers
schattingen van aantallen geslagen munten. Bij de beschrijving van het toezicht
op de muntslag, komt gedetailleerd aan
de orde hoe dit is georganiseerd. Hier
neemt het onderzoek een galileïsche
wending, want Scheffers schrijft over de
opening van de muntbus, dat dit niet
louter een administratieve en technische
aangelegenheid is, maar dat er ook
diners en ontvangsten plaatsvinden. De
controleurs en degenen die gecontroleerd worden, gaan op een sociale wijze
met elkaar om. Informatie hierover ontleent Scheffers aan reisverslagen en
declaraties, maar daaruit komen we niet
te weten in hoeverre onderlinge contacten
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ALBERT A.J.
SCHEFFERS

ook invloed hebben gehad op het toezicht. De sociale processen gaan gauw
weer schuil achter formele procedures.
Het eerste gedeelte van deze dissertatie
behandelt de productie van muntgeld,
en de kwaliteit ervan. Opdrachtgevers
komen nauwelijks in beeld. In het
tweede gedeelte verandert dit. Nu gaat
het om de voorziening van kleingeld in
Holland en West-Friesland, waarbij de
overheid opdrachtgever is. Over verschillende periodes is bekeken hoeveel
duiten en stuivers de munthuizen in
Dordrecht en West-Friesland moesten
produceren, en hoe het nieuwe geld verdeeld werd over verschillende plaatsen
in het gewest. De geraadpleegde bronnen geven gedetailleerde informatie
over aantallen munten en de kosten die
dit met zich meebracht. Het cijfermateriaal is meestal op aristotelische wijze in
kaart gebracht. Oplagen en bedragen
worden per tijdsperiode bij elkaar gezet,
maar onderling niet duidelijk met elkaar
in verband gebracht. Soms schitteren
echter sociale processen door. Ik geef
hier twee voorbeelden van.
Aan het begin van de achttiende eeuw
worden nieuwe duiten ingevoerd. Minderwaardige exemplaren worden ingeleverd. Wat gebeurt er verder met die
oude exemplaren? Waar blijft al dat
metaal? De Staten van Holland bepalen,
dat hier een kanon van moet worden
gegoten.
Koperen plaatjes voor nieuwe duitstukken komen lange tijd uit het buitenland, maar de leverantie wordt bemoeilijkt door oorlogen of door ongunstige
weersomstandigheden. Op een gegeven

moment springt een Amsterdamse handelaar hier op in: hij opent op de
Veluwe een kopermolen die duitplaatjes
kan produceren. Ook dit is een mooi
voorbeeld van bredere sociale processen
die van invloed zijn op de muntslag in
een bepaalde periode. Muntmateriaal is
niet ‘zomaar’ beschikbaar; er ligt handel
aan ten grondslag waarbij telkens
andere actoren betrokken kunnen raken.
Dit proefschrift bestaat uit twee
omvangrijke boekdelen. Het tweede
deel bevat talrijke transcripties van
documenten die Scheffers onder het stof
vandaan haalde. De archeoloog stalt
hier zijn gevonden schatten uit. Een
hoofdstuk in dit tweede boek bevat ruim
300 biografische schetsen van de
belangrijkste personen die in diverse
documenten worden genoemd. Hier is
Scheffers weer een echte aristoteliaan:
de zeer korte biografieën staan alfabetisch geordend, maar er wordt in dit
proefschrift nauwelijks iets gedaan met
deze collectie.
Het werk van Albert Scheffers heb ik
met bewondering gelezen. Het heeft me
duidelijk gemaakt, dat numismatiek een
heel open wetenschap is. Methoden van
onderzoek zijn nog lang niet uitgekristalliseerd. Er zijn nog geen technieken
beschikbaar om gegevens compact te
ordenen. Vraagstellingen kunnen alle
kanten op gaan. Een domein voor pioniers!
Hugo Brandt Corstius, een wiskundige, merkte ooit op: ‘Wetenschap is de
kunst van het weglaten.’ Aan die kunst
lijkt de numismatiek nog niet toe te zijn.

p. dehing Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725
(Hilversum, 2013). 488 pagina’s,
42 tabellen, 43 grafieken in de test,
11 grafieken in de bijlagen, 14 figuren
en 29 afbeeldingen.
isbn 978-90-87043-11-7. Prijs € 45.

Vrijdag 19 oktober 2012 verdedigde historicus Pit Dehing in de Amsterdamse
Oude Lutherse Kerk, nu aula van de
Universiteit van Amsterdam, zijn proefschrift Geld in Amsterdam. Wisselbank en
wisselkoersen, 1650-1725. In deze dissertatie staan twee vragen centraal:
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- was de Wisselbank een passend
instrument voor de bestrijding van de
belangrijkste monetaire problemen in
Amsterdam?
- welk effect hadden de operaties van
de bank op de Amsterdamse wisselmarkt?
Alvorens een antwoord te geven op deze
vragen plaatst de auteur de Amsterdamse Wisselbank in de historiografie.
Met andere woorden: wat is het beeld
over de bank in eerder verschenen studies? Treffend om te lezen is dat het
beeld over de Wisselbank eerst jarenlang is gedomineerd door W.C. Mees
(1813-1884) via zijn Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland uit
1838 (vanwege zijn actualiteit in 1999
opnieuw uitgegeven en toen voorzien
van een inleiding van W.L. Korthals
Altes) en later door J.G. van Dillen via
zijn Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken (1925).
Pas nadat eerst De Vries in The economy of Europe in an age of crisis, 16001750 (1976) en later De Vries en Van
der Woude in Nederland 1500-1815. De
eerste ronde van moderne economische groei
(1995) een nieuw beeld over die bank
schetsen, komt er meer discussie onder
historici over wat precies die rol van de
Amsterdamse Wisselbank is geweest. In
Historiografie en economie van de
muntchaos. De muntproductie van de Republiek, 1606-1795 (1998) stelt Polak dat
het stadsbestuur met de oprichting van
de bank in 1609 een tweeledig doel voor
ogen heeft gehad, namelijk: het creëren
van een alternatief betalingscircuit voor
het grensoverschrijdend betalingsverkeer van de Amsterdamse kooplieden en
het zuiveren van de liquide bezittingen
van de kooplieden. Neal en Quinn
schrijven de bank in Markets and Institutions (2003) de rol van vroegmoderne
centrale bank toe, hetgeen De JongKeesing (1911-2003) in De economische
crisis van 1763 te Amsterdam (1939) in
bescheidener mate ook al heeft gedaan.
Deze uitwijding over de betekenis van

de bank is hier alleen gegeven om duidelijk te maken dat het beeld dat de auteur
van de Wisselbank geeft, is ontstaan uit
meer dan alleen bronnenonderzoek.
Dehing heeft niet meegewerkt aan
het in 2009 uitgegeven boek De Wisselbank, van stadsbank tot bank van de wereld,
dat buiten de bijdragen van Van der
Beek, Brzic en Pol en die van Quinn en
Robberds maar weinig nieuw onderzoek
bevat. Hij heeft zijn ‘kruit’ terecht
drooggehouden voor zijn dissertatie.
Aan de hand van onder andere de
publicatie van oud-boekhouder van de
Wisselbank Johannes Phoonsen (16311702) Wisselstijl tot Amsterdam (1676)
legt de auteur uit dat geld in die tijd
gezien wordt als (edel-)metaal, als koopwaar. Muntstukken zijn weliswaar door
de overheid gesteld op een bepaald
gewicht en gehalte en daardoor op een
bepaalde waarde, maar omdat zij geen
vaste waardeaanduiding dragen, kunnen
zij tegelijk tegen een door vraag en aanbod bepaalde prijs worden verhandeld.
En in de zeventiende en achtiende eeuw
gebeurt dat ook. Via een voorbeeld over
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een geschil tussen Joseph en Jacob
David Proop introduceert de promovendus de numismatisch geïnteresseerde
lezer in een heel nieuwe wereld van de
munthandel.
Er wordt duidelijk onderscheid
gemaakt tussen muntstukken die voor
het binnenlands gebruik zijn geslagen
en de zogenaamde negotiepenningen.
Die voor binnenlands gebruik circuleerden tegen de door de muntheer vastgestelde prijs, de negotiepenningen waren
stukjes edelmetaal waarvan de prijs
bepaald werd door enerzijds de hoeveelheid edelmetaal die er in verwerkt was
en anderzijds de vraag die er op dat
moment was naar goud of zilver. Was er
veel vraag, dan steeg de prijs. Dehing
noemt dit het monetaire markteffect,
waarin de bestuurders van Amsterdam
vanaf de eerste decennia van de zeventiende eeuw trachten in te grijpen. De
Amsterdamse Wisselbank krijgt een
vierledige opdracht:
- zorg ervoor dat het geld dat de kooplieden aan de bank toevertrouwen in
waarde stabiel blijft;
- los de binnenlandse betalingsprobleven van die kooplieden op;
- versoepel het internationale betalingsverkeer voor de kooplieden door
een adequaat aanbod van volwaardige
gouden en zilveren munten en door
een goed giraal overschrijvingssysteem;
- zorg ervoor dat de deviezenvoorraad
van de bank verschoond blijft van de
toestroom van lichtere munten.
Aan de hand van heldere voorbeelden
legt de auteur uit hoe de commissarissen
van de Wisselbank met deze opdracht
zijn omgegaan. Tevens laat hij zien vanaf
wanneer ze eigenlijk pas echt grip krijgen op de materie. Hoe scherpte het
stadsbestuur de voorschriften aan? En

welk nieuw instrument bedachten zij
waardoor het aan- en verkopen van
geldhoeveelheden van de bank wordt
gereguleerd en daarmee tegelijk de
waarde van de bankgulden wordt
beheerst.
In dit proefschrift wordt verder aandacht besteed aan de twee verschillende
betalingscircuits, de twee verschillende
koersen van de gulden, de werking van
het agio op die gulden, de strategieën
die de bestuurders van de bank en van
de stad (!) uitvoerden om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken, of
hun eigen voordelen te behalen. Uitgebreid wordt ingegaan op de activiteiten
van de bank: de bedrijfsvoering, maar
ook bijvoorbeeld op de rekeninghouders, het liquiditeitsmanagement, de
werking van de wissels, de koersen en de
koersnoteringen. Bent u door dit proefschrift nog meer geïnteresseerd geraakt
in geld, dan kunt u via het goed opgebouwd zakenregister snel doordringen
tot de andere vormen van geld, zoals
chartaal geld, contant geld, fiduciair
geld én stabiel geld.
Hoewel het vreemd aandoet met
regelmaat te lezen over de ‘monetaire
politiek van de stad Amsterdam’, terwijl
de monetaire macht in die tijd helemaal
niet bij de bestuurders van Amsterdam
ligt maar in handen is van de Staten van
Holland, een toeslag van 1 duit
(pag. 114) wordt omschreven als een van
1/8 procent, terwijl dit vanzelfsprekend
1/160 en dus 5/8 procent dient te zijn
en een ½ stuiver opgeld per ƒ 100
(pag. 179) een opslag is van een 1/4 promille in plaats van een heel promille, is
dit proefschrift voor verzamelaars van
de munten uit de tijd van de Republiek
zeker een aanrader en een heel mooie
aanvulling op de reeds bestaande literatuur.
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Nieuws
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Najaarsbijeenkomst 2013
Zaterdag 28 september 2013 vindt de
najaarsbijeenkomst van het genootschap
plaats. Leden zullen ongeveer tegelijkertijd met dit nummer van De Beeldenaar de
uitnodiging ontvangen. Geïnteresseerde
niet-leden die deze bijeenkomst als gast
willen bijwonen kunnen contact opnemen
met de verenigingssecretaris.
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Laatste kans!
Tot uiterlijk 15 september 2013 kunnen
de leden inschrijven op de inschrijfpenning 2013 van Niko de Wit door betaling van € 275 op rekeningnummer
96820 onder vermelding van ‘inschrijf-

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genootschap
voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
vereniging voor penningkunst
Secretariaat (informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen en opzeggingen):
Willem Zuidhof
Paradijsselpark 190
2904 PA Capelle aan den IJssel
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
R. J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. (030) 6992736
Rein@degoeje.nl

penning 2013’. Na betaling ontvangen
de inschrijvers een bevestiging.
MUSEA
Konstantin 312
Tot 30 september toont de speciale tentoonstelling van het penningkabinet in
München de opkomst van de Romeinse
keizer Constantijn en het teken van
Christus. Na het zien van een visioen
van Christus in zijn droom, versloeg
Constantijn in 312 de troepen van keizer
Maxentius bij Casal Malborghetto,
30 km ten noorden van Rome. De tentoonstelling toont voorbeelden van de
muntslag uit die tijd en het gebruik van
het Christusmonogram op Romeinse
munten en medaillons na Constantijns
overwinning. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus door Kay Ehling.
Tot 30 september 2013. di.-zo. 10-17 uur. Staatliche
Münzsammlung München, Museum für Geldgeschichte, Residenzstrasse 1, München, Duitsland.

Snel Geld, over geld en misdaad
Geld en misdaad zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden; veel misdaden worden gepleegd uit hebzucht en de wens
om snel en gemakkelijk veel geld te
bezitten. In Snel geld wordt aan de hand
van tien thema’s uit de doeken gedaan
hoe geldcriminelen door de eeuwen
heen te werk zijn gegaan. Diefstal, vervalsing, fraude en oplichting zijn maar
een paar voorbeelden van manieren om
op een misdadige manier aan geld te
komen. Iedereen die met geld te maken
heeft, heeft ook te maken met de gevolgen van misdadig geldgedrag. Zo moeten we goed opletten hoe we met onze
pin- en inlogcodes omgaan of waar we
ons geld bewaren. Het Geldmuseum
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beheert veel valse munten en bankbiljetten. Zelfs de inventarissen van twee
valsemunterwerkplaatsen worden in het
museum bewaard. Deze zaken zijn voor
het eerst in onderlinge samenhang te
zien.
Di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
Geld museum, Leidseweg 90, Utrecht.
www.geldmuseum.nl

‘Hollands Glorie’
Een selectie van de penningen uit het
bezit van het Koninklijk Huisarchief
toont een glimp uit het leven van de
Oranjevorsten vanaf Koning Willem I.
Belangrijke gebeurtenissen, zoals
geboorten, huwelijken, begrafenissen,
oorlogen, jubilea en binnen- en buitenlandse bezoeken zijn in goud, zilver en
brons vereeuwigd.
Tot en met 22 september 2013, di.-vr. 10-17 uur,
za.-zo. 12-17 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90,
Utrecht. www.geldmuseum.nl

BIJEENKOMSTEN
Muntmanifestatie
Zaterdag 21 september vindt in Expo
Houten de Muntmanifestatie 2013
plaats. Meer dan 130 standhouders zorgen samen voor de grootste numismatiekbeurs die ooit in Nederland is georganiseerd.
21 september, 9.30- 16 uur. Expo Houten,
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten.
www.wbevenementen.eu

Atelierbezoeken
Voor maart en april staan er weer twee
atelierbezoeken voor lezers van De
Beeldenaar op de rol. Op zaterdag
28 september zijn zij welkom bij Nynke
Schepers in Bentveld waar ook Christl
Seth-Höfner met haar penningen aanwezig zal zijn. Op zaterdag 26 oktober
ontvangt Dick Aerts hen in zijn atelier

in Utrecht. Zijn atelier is gevestigd in
een Utrechts bolwerk, waar beeldhouwer
Pieter d’Hont ook zijn atelier placht te
hebben. Aanmelden per e-mail:
joanbakker@gmail.com. Vermeld uw
naam, adres en (mobiele) telefoonnummer.
Met de bevestiging van uw aanmelding
ontvangt u tevens gegevens over de
exacte tijd van de bijeenkomst.
Promotie
Woensdag 25 september 2013 zal
R.A. Fierst van Wijnandsbergen aan de
Universiteit van Tilburg zijn proefschrift Chenge ende Gheve in Grave;
Fondsvorming van armeninstellingen en
Middeleeuwse monetaire problematiek verdedigen.
25 september 2013, 14.15 uur. Auditorium van de
Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2,
5037 AB Tilburg.

PUBLICATIES
Luc Vandamme maakt bekend dat vier
publicaties over penningen van zijn
hand bij hem te bestellen zijn: Charles
Van der Stappen, van marmer naar brons
(2013), Raf Mailleux, beeldhouwer &
medailleur (2013), Alfons Mauquoy, aanvullingen (2013) en Marit Hartman, een
monument kan zo groot zijn als een pink
(2013).
Voor prijzen en andere bestelinformatie
kunt u contact opnemen met
luc.vandamme@pandora.be of
telefonisch +32 (04) 78265202.
ERRATUM
In De Beeldenaar 2013-4 zijn fotobijschriften van het artikel over de Einsteinpenning door Geer Steyn verwisseld.
De laatste foto bij het artikel toont
Einstein rond 1921, de foto erboven
Einstein op oudere leeftijd.
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Fixed Price List

Koninklijke Nederlandse Munt ge
stt in gedrukte
g
vorm een verkooplijst
j
L t) uit van bijzondere historische mu
nze
ze verkooplijst wilt ontvangen kun
t en met daarin vermeld uw verzoek,
Medio oktober verschijnt de Fixed Price List van de
Koninklijke Nederlandse Munt.
Vraag nu uw exemplaar van deze gratis catalogus aan en ontvang
deze automatisch wanneer deze verschijnt. Mail uw gegevens naar:
numismatiek@knm.nl of bel met de afdeling Numismatiek op 030 291 04 19.
De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een breed assortiment
Historische munten, kijk hiervoor regelmatig op www.knm.nl.

Koninklĳke Nederlandse Munt NV
Leidseweg 90 | Postbus 2407 | 3500 GK Utrecht
Telefoon 0900 566 30 30 (lokaal tarief)
klantenservice@knm.nl | www.knm.nl
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Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel.
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numis@kareldegeus.nl
www.kareldegeus.nl
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Flupjes
JANJAAP LUIJT

In De Beeldenaar 2010-4 schreef ik
onder de titel ‘Allemaal meuk’ over mijn
verzamelbeleid. Een op handen zijnde
verhuizing deed mij besluiten eens na te
denken over mijn verschillende numismatische deelverzamelingen. Een van
die bijzondere collecties bestaat uit wat
ik thuis gemakshalve mijn ‘flupjes’
noem. Het is de enigszins denigrerende
benaming voor de medailles die in de
roomskatholieke kerk scapulieren of
devotiemedailles heten. Dit zijn kleine
ronde of ovale medailles met een voorstelling van een heilige en een bijpassend bijschrift. Katholieke gelovigen
laten dikwijls scapulieren wijden, dragen
die bij zich voor privédevotie en schrijven
er een heilige kracht aan toe. De meeste
hebben een doorsnede van 1 à 4 cm.
Meestal gemaakt van een onbekende
metaallegering, maar de nieuwste ook
van kunststof. Hoewel geen aanhanger
van enig kerkgenootschap (agnost, maar
al lange tijd niet praktiserend), heb ik in

de afgelopen jaren een behoorlijke verzameling scapulieren aangelegd. Aanvankelijk verzamelde ik mijn flupjes nog
volgens de eis dat ik elk scapulier zelf
moest aanschaffen in een kerk, kapel of
bedevaartsoord en dat deze een relatie
moest hebben met de plaats waar ik
hem kocht. Zo kon ik veel Christoffelmedailles buiten de deur houden. Tot
slot mocht hij niet meer kosten dan een
paar euro; verzamelen moet immers
betaalbaar blijven. Kortom, ik kocht
scapulieren als souvenir tijdens vakanties. Zoals vaker is de geest wel sterk,
maar het vlees zwak: gaandeweg begon
ik ook exemplaren te kopen op allerlei
rommelmarkten, vaak met doosjes tegelijk. Hierdoor groeide een omvangrijke
en ongestructureerde verzameling die ik
onlangs eens uitzocht. De meeste heiligen kon ik eenvoudig thuisbrengen,
evenals de kerk waaraan ze gekoppeld
zijn. ‘Jomanda’ heb ik echter nog niet
teruggevonden in de heiligenboeken.

Bij de voorplaat
West-Friesland, Leeuwenschelling
1674
Voorzijde: Klimmende leeuw met
zwaard en pijlenbundel naar links.
Omschrift:
monet • no • ord • foederatæ • belg
Keerzijde: Vijfregelig opschrift onder
rozetten: west / frisia • / vi • stuivers /
bankgelt / 1674 •
Vrijwel fdc.
cnm 2.15.9; hpm 83.
Dit exemplaar wordt geveild tijdens de
najaarsveiling van Munthandel Karel
de Geus (kavel 34).
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Van lepelaar tot zinkviooltje
De penningen van Natuurmonumenten
Onlangs ontving Teylers Museum via een
legaat een penning van Natuurmonumenten. Het museum had geen informatie over deze penning en – de numismatische lijntjes zijn kort – de conservator
wendde zich tot mij. Deze vraag betekende het begin van een zoektocht en
wat archiefwerk met een interessante uitkomst. Het bleek een in 1995 uitgereikte
Oudemans-penning te zijn.
Zoekend naar achtergrondinformatie
over deze penning bleek namelijk al
snel, dat Natuurmonumenten nog meer
penningen had uitgebracht in haar
inmiddels lange geschiedenis. Er
bestaan drie verschillende penningen,
elk weer uitgevoerd in verschillende
materialen. Deze penningen zijn niet of
nauwelijks bekend in de penningliteratuur. Dit artikel geeft een overzicht van
de door Natuurmonumenten uitgegeven penningen met een korte beschrijving van de context.
Jubileummedaille
De oudste penning uitgebracht door
Natuurmonumenten stamt uit 1931. Op

3 november van dat jaar krijgen alle
medewerkers van Natuurmonumenten
van het bestuur een lunch aangeboden
in Artis. Dit ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van, zoals het dan nog
heet, de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland. Het
zilveren jubileum wordt groots gevierd:
zo is er een paar dagen eerder, op
24 oktober, een feestelijke bijeenkomst
in aanwezigheid van beschermheer
Prins Hendrik met vele sprekers, waaronder Jacques (Jac. P.) Thijsse (18651945). De beroemde natuurbeschermer
van het eerste uur houdt, in de functie
van secretaris van de vereniging, een
verhaal over de eerste 25 jaar van
Natuurmonumenten.
Tijdens de lunch in Artis op
3 november, reikt de voorzitter van
Natuurmonumenten, de welbekende
mr Pieter van Tienhoven (1875-1953;
voorzitter tussen 1927 en 1952), ‘aan
onze trouwe medewerkers een fraaien
hangpenning uit, in zilver en goud,
voorstellende een lepelaar’, aldus
Thijsse in het jaarverslag van 1936. De

MICHIEL
PURMER

Jubileum-medaille in
goud-triplé (verguld
tombak), 1950
(2x ware grootte)
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Bijeenkomst in Artis,
3 november 1931.
Anna Roes staat in de
middelste rij, vijfde
dame van links.
Jac. P. Thijsse zit op de
voorste rij met een
hoed op. Bron: Archief
Natuurmonumenten

lepelaar was gekozen, aldus Thijsse, als
‘den vogel, onder welke auspiciën onze
Vereeniging haar eerste groote daad,
den aankoop van het Naardermeer, volbracht’. De keerzijde toont een tekst:
jubileum natuurmonumenten 19061931 van - den voorzitter.
De penning zou, eveneens volgens
het jaarverslag, ontworpen zijn door
mevrouw dr Anna Roes. Dit in tegenstelling tot de literatuur, die het ontwerp aan Chris van der Hoef toeschrijft.
Archeologe en kunstenares Roes is ook
bekend van de eeuwfeestpenning voor
de Utrechtse universiteit uit 1936.1 De
ontwerpster zelf was aanwezig op de
feestelijke bijeenkomst in Artis. Waarschijnlijk heeft Van der Hoef de penning gemodelleerd naar het ontwerp
van Roes. Bij penningen is het onderscheid tussen ontwerper en medailleur
immers wel vaker onduidelijk.2 De penningen zijn geslagen bij Koninklijke
Begeer.
In het archief van Natuurmonumenten is de ‘lijst der geridderden’ te vinden, waarop alle ontvangers van de
medaille staan vermeld.3 Volgens deze
lijst is de penning negen keer in goud
uitgereikt. Met name de bestuursleden,
zoals Thijsse, Drijver en ook Van Tienhoven zelf, kregen een gouden exemplaar. Dertig stuks in zilver gingen naar
de overige medewerkers. Blijkens handgeschreven aantekeningen op de lijst is

de penning ook in 1941 en 1942 nog
aan enkele medewerkers uitgereikt, wellicht nog wel vaker. Misschien kregen
ook nieuwe medewerkers de penning.
Van Tienhoven stelt in ieder geval in
een brief uit augustus 1941 aan Koninklijke Begeer, dat er al enkele malen penningen zijn ontvangen. Hij wil er weer
vijf in zilver bijbestellen, mits de penningen niet duurder zijn geworden:
Begeer antwoordt, dat de prijs per stuk
nu ƒ 3,60 bedraagt in plaats van ƒ 3,25.4
Van Tienhoven correspondeert in
1950 nogmaals over de penning. De
brieven van Van Tienhoven zijn verloren gegaan, maar de antwoorden van
Begeer niet.5 We kunnen daaruit
opmaken dat Van Tienhoven speelt
met de gedachte het opschrift aan te
passen: dit zou volgens Begeer kunnen
door op de penningen de tekst in het
middenvlak te verwijderen en in de
plaats een andere tekst te graveren:
kosten voor het uitslijpen ƒ 1,50 per
penning, graveren 5 cent per letter.
Een andere oplossing zou een nieuw
stempel zijn van ongeveer ƒ 125, maar
daar is het niet van gekomen.
Ook geeft Begeer nieuwe stukprijzen
voor de penningen: ƒ 59 voor een gouden exemplaar, ƒ 4,50 voor een zilveren
en ƒ 5,50 voor een verguld zilveren penning. Kennelijk is de penning in goud te
duur, want daarna schrijft Begeer dat
een alternatief materiaal goud-triplé zou
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zijn: tombak met een laagje goud. Kosten: ƒ 17,50 per stuk. Uiteindelijk worden twee stuks in zilver en één exemplaar in goud-triplé daadwerkelijk
geleverd. Deze drie penningen bevinden
zich thans in het archief van Natuurmonumenten. De exemplaren uit 1950
onderscheiden zich van de eerdere penningen door een andere vormgeving van
het draagoogje. Beide zilveren penningen zijn onder het draagoogje gemerkt
met het zilvermerk zwaard om het
gehalte aan te geven. Van later datum
dan 1950 zijn geen exemplaren meer
bekend, uitgereikt of besteld.
Oudemans-penning
Over deze penning lezen wij eerst in de
notulen van de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten,
gehouden op dinsdag 9 februari 1971.6
In de notulen staat: ‘De heer Dr Th. J.
Oudemans heeft zich tot de vereniging
gewend met het voorstel een fonds te
stichten, geheten ‘Mannen van het eerste uur’ … Het is de bedoeling, dat het
bestuur van Natuurmonumenten uit dit
fonds iedere drie jaar een legpenning zal
doen vervaardigen en uitreiken aan
iemand, die zich zeer in het bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de
natuurbescherming. De heer Oudemans
zal de eerste drie of vier legpenningen
voor zijn rekening nemen en deze zelf
uitreiken op de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur.’
Theo Oudemans was de zoon van de
eerste voorzitter van Natuurmonumenten en zelf een lid van het eerste uur.
Hij wilde met deze penning de 65ste
verjaardag van de vereniging, kort daarvoor, luister bij te zetten. Oudemans zelf
had het ontwerp verzorgd en een stempel laten maken bij Koninklijke Begeer.
Ook had hij enkele exemplaren in zilver
laten vervaardigen.
De penning is enkelzijdig, zodat op
de achterzijde de naam van de ontvanger gegraveerd kon worden. De pen-

ning, vooral bestaande uit tekst naast
het toenmalige logo van Natuurmonumenten, noemt de oprichtingsdatum
van de vereniging, de leden van het
oprichtingsbestuur, de verenigingsnaam
en heeft als omschrift: de mannen van
het eerste uur waren bij de tijd. Ook
staat er een spreuk op de penning:
natura dux nobis et auspex, vertaald:
de natuur is onze leidsvrouw en
beschermster.
En aldus geschiedde. Op 20 maart
1971 reikt Oudemans zelf de eerste vier
penningen uit. Symbolisch gingen er
penningen naar representanten van drie
generaties natuurbeschermers: Gerrit
Brouwer voor de oudere, Victor Westhoff
voor de middelste en Peter Nijhoff als
vertegenwoordiger van de jonge generatie. Voorzitter Hugo Bloemers krijgt
ook een penning als ‘topfiguur’. Nog in
1971 volgt mr Hans Gorter.
In 1974 ontvangt Oudemans zelf zijn
eigen penning. Daarna is de penning
nog twaalf keer uitgereikt aan in totaal

Draagoog van de
zilveren penning uit
1950 (boven) en de
eerdere versie
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Oudemans-penning
(1/2 ware grootte)

groots opgezet project, met als doel een
aantal karakteristieke natuurgebieden
en gebouwen in het Zuid-Limburgse
Geuldal veilig te stellen. Limburgs
Landschap en Natuurmonumenten
trokken in deze actie gezamenlijk op en
probeerden zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de aankoop van de terreinen en gebouwen. Eén van de bronnen
van inkomsten was de verkoop van
actieartikelen zoals stickers, boeken en
posters.
Ook de penning Aktie Geuldal was
zo’n actieartikel. De prijs bedroeg
10 gulden en er kon gekozen worden
tussen een bronzen en een verzilverde
uitvoering, voor dezelfde prijs.
Ook is de penning uitgereikt aan
iedereen die meeliep met de Wandeling
Aktie Geuldal, georganiseerd door de
NS.
Op de voorzijde is, naast een gestileerde loop van de Geul ten zuiden van
Epen en het toenmalige logo van
Natuurmonumenten, de tekst voor het
behoud van het geuldal 1977 opgenomen. Op de keerzijde is de bloem van
het zinkviooltje afgebeeld. Het zinkviooltje was het icoon van deze actie en
kwam ook voor op de andere actieproAktie Geuldal penning
ducten. Het kleine bloemetje is een
De derde penning die Natuurmonuzeldzame, voor het Geuldal karakterismenten heeft laten ontwerpen is als
enige gewoon te koop geweest. De Aktie tieke plantensoort.
Het ontwerp van de keerzijde is van
Geuldal in 1977 vormde de aanleiding
een Zuid-Limburgse kunstenaar, die
voor deze uitgifte. Deze actie was een
26 personen (in 1993 is aan de opstellers
van Plan Ooievaar (zes personen) gezamenlijk één penning uitgereikt). De
vooralsnog laatste die de eer te beurt
viel was Jaap Dirkmaat in 2013.
Sinds 1971 zijn tot nu toe 27 penningen
toegekend aan belangrijke natuurbeschermers. Sindsdien hebben er wel enkele
kleine veranderingen plaatsgevonden. De
eerste vijf penningen waren van zilver.
Daarna werd overgegaan naar verzilverd
brons. Tot 1993 is de naam van de ontvanger op de achterzijde van de penning
gegraveerd. Sinds 1995 – het jaar waarin
de afgebeelde penning is uitgereikt – worden zij zonder gravering uitgereikt. Het
afgebeelde exemplaar is uitgereikt aan
Roel de Wit (1927-2012), Commissaris
der Koningin van Noord-Holland en
natuurbeschermer en wordt tegenwoordig in Teylers Museum bewaard.
Tenslotte is de naam van de penning
veranderd: officieel spreekt Natuurmonumenten sinds 2002 van de Natuurmonumenten Prijs de dr Oudemans-medaille.
Maar de traditie om de penning uit te
reiken aan belangrijke natuurbeschermers bestaat na ruim 40 jaar nog altijd.
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anoniem wenste te blijven.7 Ook van de
voorzijde is de ontwerper onbekend.
Van de penning werden 10.000 stuks
vervaardigd.8
Van de penning zouden ook zilveren
exemplaren bestaan. Deze zijn uitgereikt aan een aantal personen die een
belangrijke rol hebben gespeeld bij de
Aktie Geuldal.9 De actie is trouwens een
groot succes geworden. Met de
opbrengsten konden diverse gebouwen
en natuurterreinen door aankoop veilig
gesteld worden. De verkoop van merchandising speelde hierbij een belangrijke rol en ook de penning zou goed
verkocht zijn.10
Met deze penning eindigt de rondgang langs penningen uitgegeven door
Natuurmonumenten. Een drietal, van
lepelaar tot zinkviooltje. Van prijspenning tot actiemiddel. Samen illustreren
ze enkele belangrijke hoofdstukken van
niet alleen de geschiedenis van Natuurmonumenten, maar ook de natuurbescherming in Nederland. Reden genoeg
om deze drie penningen met hun verhaal een bescheiden plekje te geven in
de Nederlandse penningkunde.
Met dank aan Jan Pelsdonk, conservator numismatische collectie Teylers Museum, en aan Henk
Toes, medewerker Archief bij Natuurmonumenten.

NOTEN
1. hofstee 1986.
2. Mondelinge mededeling Jan Pelsdonk, conservator van Teylers Museum.
3. De lijst bevindt zich in Archief Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
4. Archief Natuurmonumenten, ’s-Graveland,
P.G. van Tienhoven aan Koninklijke Begeer.
26 augustus 1941; Koninklijke Begeer aan
P.G. van Tienhoven, 27 augustus 1941.
5. Archief Natuurmonumenten, ’s-Graveland,
Koninklijke Begeer aan P.G. van Tienhoven.
1 november 1950 en 10 november 1950.
6. Stadsarchief Amsterdam, Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (toegang 999), inv. 56. Notulen van de
vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gehouden op dinsdag
9 februari 1971.
7. Infokrant Aktie Geuldal 1977.
8. Muntkoerier 1977.
9. Mondelinge mededeling dhr. A. Coops, oudmedewerker Natuurmonumenten.
10. Mondelinge mededeling dhr. A. Coops.
LITERATUUR
Aktie Geuldal. Mededeling in Muntkoerier
9/1977. p 12.
Infokrant Aktie Geuldal Extra nummer van
Natuurbehoud, mei 1977. ’s-Graveland.
Jaarboek 1929-1935 (Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, Amsterdam
1936).
n.f. hofstee Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen (Utrecht, 1986).
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Geld(t) als versiering

GEERT VAN
DAAL

Geld, munten, penningen en boeken
hebben altijd wel al iets gemeen gehad.
Numismaten hebben boeken nodig om
munten en penningen te identificeren
en te bestuderen en heel wat bibliofielen
bezitten een numismatische collectie.
Niet toevallig zijn er zowel in België als
in Frankrijk penningkabinetten verbonden aan de nationale bibliotheken. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat drukkers en boekbinders tussen beide soms
een brug proberen te slaan (zie bijvoorbeeld het artikel Penningen in boeken in
De Beeldenaar 2005-6).
De overgang van de gulden naar de
euro betekende voor heel wat Nederlanders een emotionele en vooral een esthetische schok. De ontwerpen van de eerste
eurobiljetten staken schril af tegen wat
men in Nederland jarenlang gewend was
met kunstenaars als Oxenaar en Drupsteen. Het kan allemaal wel veel economischer en praktischer zijn, maar het had
toch een stuk fraaier kunnen zijn, zo
dacht ik. Puur uit nostalgie heb ik toen

van alle in omloop zijnde biljetten wat
verzameld in fdc kwaliteit, met de
gedachte er ooit iets mee te doen.
De eerste gelegenheid die zich hiervoor aanbood was het boek van Jaap
Bolten: Het Nederlandse bankbiljet 1814 –
2002. Een kloek volume waarin een
chronologisch overzicht van alle in het
Nederlandse Koninkrijk gebruikte
bankbiljetten wordt gegeven. Alle ontwerpen al dan niet uitgevoerd, zijn erin
beschreven en afgebeeld. Samen met
Studio Tint uit Den Haag ben ik tot een
ontwerp gekomen voor een boekband
voor het werk van Bolten waarbij
gebruik gemaakt wordt van fragmenten
van originele Nederlandse bankbiljetten
zoals die tot de invoering van de euro in
omloop waren namelijk:
- ƒ 1000 (J.T.G. Drupsteen) uit de
Ornamentenserie 1994 met als watermerk een kievit;
- ƒ 250 (R.D.E. Oxenaar) uit de
Natuurserie, Vuurtoren, 1985 met als
watermerk een opspringend konijn;
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- ƒ 100 (J.T.G. Drupsteen) uit de
Ornamentenserie 1992, met als
watermerk een steenuil;
- ƒ 50 (R.D.E. Oxenaar) uit de Natuurserie, Zonnebloem 1982, met als
watermerk een vliegende bij;
- ƒ 25 (J.T.G. Drupsteen) uit de Ornamentenserie, met als watermerk een
roodborstje;
- ƒ 10 (J.T.G. Drupsteen) uit de Ornamentenserie, met als watermerk een
ijsvogeltje.
Omdat het biljet van ƒ 5 geen bankbiljet, maar een muntbiljet was, is het in
het werk van Bolten niet opgenomen en
daarom ook niet in het bandontwerp.
Als basisafbeelding voor het bandontwerp is gekozen voor een fragment van
het biljet van ƒ 250 namelijk de stralenbundel die aan beide kanten uit de vuurtoren schijnt. Hierin komen namelijk alle
kleuren voor van de toen in omloop
zijnde biljetten: geel (50) in het midden,
naar rechts groen (1000) en blauw (10) en
naar links rood (25) en violet (250), boven
en onder geflankeerd door wit (100).
Omdat de aanmaak van de boekband
een stevig financieel risico betekende,
besloot ik hem in te zenden bij de boekbinderswedstrijd in 2003 georganiseerd
door de internationaal befaamde Society of
Bookbinders. Ik herinner me nog levendig
dat ik bij het maken van de band voortdurend gevraagd werd of ik die mooie, dure
biljetten wel echt wilde kapot snijden terwijl anderen geruststellend suggereerden
dat het dan toch wel kopieën zouden zijn
of dat de De Nederlandsche Bank mij ze
wel cadeau had gegeven. Niet dus.
Er waren toch wel wat technische
problemen bij de verwerking van het
stugge en harde papier van de biljetten.
De fragmenten zijn aan de achterzijde
daarom aan alle randen met een scalpel
verdund om ze in de lijnen van het ontwerp te kunnen plakken zodat er later
over de overlappingen bladgoud aangebracht kon worden. Het aardige tijdens
de werkzaamheden was toch wel dat er
een klant die mij bezig zag onmiddellijk

in verrukking uitriep dat de band voor
hem gemaakt werd. Later is die band
daadwerkelijk aan hem verkocht.
Bij de wedstrijd in Engeland kreeg de
biljettenband twee eerste prijzen, één
voor Best Finisher (Fine Cut Award) en
één voor het Design in de categorie
Fine Bindings. De band werd onmiddellijk door James Brockman, de voorzitter
van de Society, tot Moneybook gedoopt.
Bij inzending voor de Koopmansprijs
van de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag in 2004 kreeg de band de Koopmansprijs en later toen de expositie van
de inzendingen was afgelopen kreeg hij
daarenboven nog de Publieksprijs, waardoor ik mij zeer vereerd voelde.
Voor de realisatie van de band werd
in totaal voor ƒ 2200 aan bankbiljetten
versneden. Drukkerij Van Rosbeek uit
Nuth had mij vriendelijkerwijs twee
ongebonden exemplaren van het boek
van Bolten ter beschikking gesteld zodat
ik met de restantsnippers een tweede
band kon creëren met als ontwerp het
ƒ-teken. De schutbladen in deze band
zijn van papier waarin de fabrikant snippertjes van de vernietigde Nederlandse
bankbiljetten heeft verwerkt. Dit papier
werd in de prijscourant van Grafisch
Papier uit Andelst aangeboden met de
toepasselijke naam ‘Pecunia’.
Door alle commotie die het werk veroorzaakte en de publiciteit eromheen
kwam het Ministerie van Financiën op
het idee om een Liber Amicorum voor
minister Gerrit Zalm op een gelijkaardige manier te laten binden. Op de vraag
of ik hier toestemming voor wilde geven
heb ik uiteraard ja gezegd op voorwaarde
dat ik de uitvoerende kunstenaar mocht
zijn. Hierop werd ingegaan en ik kon
een nieuwe biljettenband naar ontwerp
van Studio Tint in Den Haag uitvoeren.
Beide banden waren inmiddels ook
onder de aandacht gekomen van Taeke
Kuipers, op dat ogenblik directeur van
het toen in oprichting zijnde Geldmuseum te Utrecht. Hij vroeg me wat ik
zou kunnen doen voor de opening van
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het museum. Dit sloot naadloos aan bij
het plan dat ik reeds lang had om een
boek maken over het tientje. Om kort te
gaan, Erik van der Kam kreeg van zijn
toenmalige werkgever De Nederlandsche
Bank de opdracht onderzoek te doen
naar het wel en wee van het Tientje in
ons koninkrijk. Hij schreef een necrologie genaamd Ons Tientje. Hierin zijn alle
feiten, wetenswaardigheden en anekdotes over het tientje opgetekend. Het
boek van 116 pagina’s met een oplage
van 240 exemplaren is door mij in mijn
atelier in lood gezet, op de handpers
gedrukt in twee kleuren en standaard in
half leer gebonden met in de band een
gouden en zilveren tientje en op de
titelpagina een papieren tientje van het
type IJsvogeltje, het laatste bankbiljet
dat in Nederland uitgegeven werd. Vijf
exemplaren zijn gedrukt op schaapsperkament van de Engelse perkamentmaker
William Cowley en gebonden in Franse
banden met vier gouden, één zilveren en
twee papieren tientjes. Het eerste exemplaar hiervan is door het Geldmuseum
aangeboden aan Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Willem van Oranje ter
gelegenheid van de door hem verrichte

opening van het museum op 24 mei
2007. Een van deze vijf banden werd bij
de Society of Bookbinders in 2007 met
de Aynal Award bekroond en kreeg de
eerste prijs in de categorie The Complete Book. Enkele exemplaren van Ons
Tientje wachten nog steeds op een goede
bestemming.
Een ander numismatisch project is het
boek van Jan Coljée: Jelle Zijlstra en het
randschrift van de gulden dat in 1983 in
een oplage van 100 exemplaren uitgegeven werd door de Arethusa Pers van
Herber Blokland. Het is geïllustreerd
met een gravure van Lou Strik, gedrukt
door Manfred Maly in Wenen. Het zetwerk en de boekdruk werden verzorgd
door Vincent Loosjes te Werkendam. In
de nalatenschap van Blokland bevonden
zich nog enkele ongebonden exemplaren
en deze konden door mij op diverse
manieren gebonden worden, telkens met
een zilveren gulden op het voorplat.
Geert van Daal is sinds jaar en dag kunstboekbinder en boekrestaurator. Hij is een verwoed
verzamelaar van literatuur over zijn vakgebied en
heeft onder meer een negentiende-eeuws Duits
handgeschreven handboek van G. Jander over
het vergulden uitgegeven dat ook een schat aan
andere boekbinderrecepten bevat.
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200 jaar Aankomst latere Koning Willem I
op Scheveningen door Tineke Nusink
Penning in Beeld
Op de inhuldiging van onze nieuwe
koning is bij mijn weten geen penning
ontworpen. Of het nu te kort dag was,
of dat men het niet aandurfde, weet ik
niet, maar hij is hoe dan ook niet uitgegeven. Wel is er nu al een penning verschenen die herdenkt dat de latere
Koning Willem I op 30 november 1813
komend uit Londen op Scheveningen is
geland. Deze heuglijke gebeurtenis
heeft zoals wij allemaal weten geleid tot
de stichting van het Koninkrijk der
Nederlanden in 1814/1815. Deze fraaie,
forse penning is van de hand van Tineke
Nusink. Zij heeft deze ontworpen op
verzoek van de Nieuwe of Littéraire
Sociëteit De Witte in Den Haag en is
uitsluitend te koop voor leden van De
Witte. De penning is in brons en toont
op de voorzijde een beeltenis van
koning Willem I als borststuk gekleed in
uniform. De keerzijde laat blije Scheveningers zien die dansen op het strand bij
het Paviljoen von Wied met op zee
enkele zeilschepen, met de data 18132013. Voor het portret van Willem I
heeft Tineke Nusink verschillende

voorbeelden gebruikt, zoals het portret
van Joseph Paelinck uit 1819 dat in het
Rijksmuseum is en het vijf gulden ontwerp uit 1827. De penning heeft een
doorsnede van ca. 8,7 cm en is gegoten
bij Stijlaart in Waardenburg.
Omdat de belangstelling voor deze
penning direct al heel groot was, heeft
Tineke Nusink reeds nu een tweede
ontwerp gemaakt voor een penning die
wel voor eenieder beschikbaar zal zijn.
Toen ik deze bijdrage schreef was het
wasmodel klaar. Op de voorzijde zien
wij weer een portret van Willem I met
als randschrift 1813 . 30 November .
2013. De keerzijde toont zeilschepen en
dansende figuren, twee ruiters én een
hondje op het strand.
Tineke Nusink heeft haar opleiding
genoten aan de Rotterdamse Academie
voor Beeldende Kunsten waar zij in
1974 is afgestudeerd. Zij is zich gaan
toeleggen op beeldhouwkunst en maakt
met name dierplastieken en portretten.
Het dier speelt overigens ook in deze
penning nog een kleine rol; op het duin
rent een hond! Over Tineke Nusink

JIM VAN DER
MEER MOHR

(2/3 ware grootte)
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zegt men, ‘dat [zij] een mooie hand van
boetseren heeft. Zelf zeg ik vaak dat ik
“schilder” met klei. Ik heb het vermogen
mijn beelden levendig te boetseren. Ik
waak ervoor dat ze van alle kanten interessant zijn en nooit saai geboetseerd.’
Saai is de penning dan ook zeker niet
geworden. Het werk van Tineke Nusink
is in tal van particuliere collecties verte-

genwoordigd in binnen- en buitenland,
van New York tot Shanghai en Dubai.
Ook exposeert zij regelmatig in musea.
Sinds 1975 is Tineke werkend lid van de
kunstenaarsvereniging Pulchri Studio in
Den Haag.
www. nusink-art.nl

De rubriek Penning in Beeld biedt penningmakers de mogelijkheid een recent
door hen gemaakte penning te laten belichten. Stuur daartoe digitale foto’s met
een korte toelichting naar penningnieuws@debeeldenaar.nl en redacteur Jim van
der Meer Mohr zal contact opnemen.
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Protest tegen de muntslag van de stad
Groningen
Een procedure door de Nederrijns-Westfaalse Kreits in 1568
De stedelijke muntslag begon te
Groningen reeds omstreeks 1370.1
Nadat de stad meer dan een eeuw zilveren munten had geslagen, ontving ze in
1487 van keizer Frederik III het recht
voortaan ook gouden munten te vervaardigen. Daarmee was Groningen,
evenals de Overijsselse steden Deventer,
Kampen en Zwolle, officieel in het bezit
van het volledig muntrecht.
Anders dan de drie Overijsselse steden, werd Groningen evenwel niet
wegens zijn muntslag voor het Rijkskamergerecht te Spiers gedaagd. Nadat
in november 1561 een aantal muntheren, waaronder ook de stad Nijmegen,
een citatie hadden ontvangen wegens
het voortzetten van hun muntslag tegen
de bepalingen van de ‘Reichsmünzordnung’ van 1559 en andere keizerlijke
edicten in, werden Deventer, Kampen
en Zwolle in juni 1563 eveneens door
een dagvaarding getroffen. De Drie
Steden werden, evenals vele andere,
meest Oost-Nederlandse, muntheren,
ervan beticht dat zij sinds enige tijd
ondanks de bepalingen van voornoemde
Reichsmünzordnung verschillende volwaardige, met name keizerlijke, gouden
en zilveren munten zouden imiteren.
Deze imitaties waren niet geslagen op
het voorgeschreven gewicht en van het
vereiste gehalte. Ze waren een vijfde,
gedeeltelijk zelfs een vierde slechter dan
de originelen.2
Hoewel men te Groningen in 1560,
na een pauze van een halve eeuw, de
productie van zilveren munten had hervat, bleef de stad van een proces voor
het Rijkskamergerecht verschoond. Wat
de reden voor deze inschikkelijkheid van
de kant van het Heilige Roomse Rijk
was, is niet helemaal duidelijk. Een

mogelijke verklaring is dat Groningen,
anders dan de gedagvaarde heren en steden, geen grote zilveren munten, zoals
daalders of halve daalders had uitgegeven. De grootste denominatie die door
de Groningse muntmeester Jasper van
Osenboerch (ook Jasper Fleming of Jaspar
Vlemminck genoemd) werd aangemunt
was de dubbele vlieger van vier stuivers.3
Daarenboven was de muntproductie, die
in 1562 alweer werd gestaakt, niet erg
omvangrijk. De Groningse munten zullen derhalve hoofdzakelijk in het stedelijk machtsbereik zijn omgelopen. Misschien is de stedelijke muntslag te
Groningen daarom aan de aandacht van
de instanties binnen het Heilige
Roomse Rijk ontsnapt. Dit zou echter al
gauw veranderen.
Nadat Deventer, Kampen, Zwolle en
Nijmegen door middel van een smeekbede aan keizer Maximiliaan II sepot
van hun processen te Spiers hadden
weten te verkrijgen en de steden in
oktober 1567 als muntleden in de
Nederrijns-Westfaalse Kreits waren
opgenomen, werd de muntslag in de
stedelijke munthuizen te Deventer en
Nijmegen hervat.4 Het stadsbestuur van
Groningen besloot in juni 1568 eveneens
opnieuw met het munten te beginnen.
Als muntmeester werd de goudsmid
Hindrick Berents Munninck aangesteld.5 In het Heilige Roomse Rijk bleek
men echter niet langer bereid een onafhankelijke Groningse muntslag te
accepteren, die aan geen enkele controle
was onderworpen.
Reeds op 15 oktober 1568 protesteerden
de afgevaardigden van de muntleden
van de Nederrijns-Westfaalse Kreits
tegen de te Groningen geslagen munten. In hun brief aan burgemeester en
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raad van Groningen deelden ze mee, dat
hun ter kennis was gebracht dat door de
stad verschillende muntsoorten werden
geslagen. De overgelegde exemplaren
had men vervolgens grondig onderzocht, waarbij deze ‘den Reichsordnungen ungemeß befunden’.6 Er was dus
wegens de Groningse muntslag aangifte
bij de Nederrijns-Westfaalse Kreits
gedaan. Door wie dit is geschied, is
evenwel niet te achterhalen.
De afgevaardigden van de muntleden
wezen er verder op dat Groningen zijn
muntprivilege van Roomse keizers en
koningen had ontvangen en derhalve
verplicht was in verband met het munten alle bepalingen van het Rijk strikt na
te leven. Het stadsbestuur werd derhalve opgedragen de muntslag onmiddellijk te stoppen. De Munt diende
gesloten te blijven totdat de stad op de
volgende ‘Probationstag’ van de Kreits
in mei 1569 zijn muntprivilege had
getoond; muntmeester en waardijn
waren beëdigd en de muntbus was verzegeld. Mocht het stadsbestuur deze
instructie niet volgen, zou men niet aarzelen: ‘In demfall diesselbig an geburende örter dahin es gehörig zugelangen.’ Hetgeen dus betekende dat men
een klacht bij de keizer wilde indienen,
wat alsnog tot een proces voor het
Rijkskamergerecht te Spiers zou kunnen
leiden.
Het verbaast dan ook niet dat het
stadsbestuur van Groningen zijn best
deed de muntleden van de Kreits van
een dergelijke klacht te weerhouden. In
hun antwoord van 28 april gaven burgemeester en raad weliswaar toe, dat ze
verleden zomer kleine zilveren munten
hadden laten slaan, dit was echter om
dwingende redenen gebeurd. Zo was de
stad in die tijd ‘mit kriegsbelegerungh
und sunst (leider) mitt voelerleye
vrembde Nationen van Oirlochsvolcke
In und umb dusser Stadtt swaerlich
belast und beladen’.7 De aanmunting
had vervolgens plaatsgevonden ‘oeck
durch heten und anseggen’ van de graaf

van Megen, koninklijk stadhouder van
Friesland en Groningen. De stadhouder
zou dus hebben aangedrongen stedelijke
munten te slaan. Derhalve had men de
muntmeester opdracht gegeven vierstuiver-penningen, alsmede stuivers en
halve stuivers, volgens oude ordinantie
en gebruik te slaan. Men had echter
‘geen Hoeft penninck van goltt edder
sulver, tot schade oft nadeel eniger Heeren
noch Steden’ doen uitgaan. Van een
nieuwe ordinantie was men ook nooit
op de hoogte gesteld. De muntslag was
nodig geweest ‘ten ende de luide mitten
cleen gelde onder den ander geryft und
gescheiden.’ Bovendien was te vrezen
dat de burgers, bij gebrek aan wisselgeld, voor hun spijs en drank niet zouden worden betaald, maar dat het hen
door de soldaten zou worden afgenomen. Het stadsbestuur bracht dus alles
naar voren, wat maar als excuus voor de
inbreuk op de ‘Reichsmünz- und Probationsordnung’ kon dienen.
Verder wezen burgemeester en raad
van Groningen erop, dat ze, zo gauw ze
voornoemde brief van de NederrijnsWestfaalse Kreits hadden ontvangen, de
muntmeester onmiddellijk bevel gaven
‘den hamer In berust ende stillstandtt
doen stellen, woe des dan oeck voertt
nhagekomen ende daetlick gevolghtt
worden Is.’ Ondanks het feit dat er nog
steeds te weinig klein geld in het betalingsverkeer voorhanden was, zouden zij
de muntslag ook niet meer hervatten.
Verder beloofden ze ‘ons des Hilligen
Ryckx ordnung In desen (woe billick)
geern gemeß und In alles gelyckformich
halden.’ Hoewel men graag een officiële
bezending naar Keulen had gestuurd,
was dit vooral wegens de ‘tegenwoirdigen
swaren belastingen van soldaten ende
andere stedige der Stadtt upliggende
gescheften halven’ niet mogelijk
geweest. De afgevaardigden van de
muntleden werden verzocht hun afwezigheid te verontschuldigen en ‘unser
saecken gestaltt und gelegentheit
medelydelick mit ons Inthoseende.’
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Burgemeester en raad hoopten dan ook
dat men een gunstig antwoord aan de
stedelijke bode zou meegeven.
De muntleden van de NederrijnsWestfaalse Kreits hebben de excuses voor
de Groningse inbreuk op de ‘Reichsmünz- und Probationsordnung’ inderdaad geaccepteerd. In hun brief aan burgemeester en raad van 7 mei 1569
deelden ze namelijk mee ‘Und lassen es
bej solcher ewer entschuldigung auff dißmall verbleiben’.8 Men verwachtte echter
dat zich het stadsbestuur aan alle aanwijzingen hield die in de vorige brief van de
Kreits waren opgesomd. Ondertussen
mocht men het munten niet voortzetten.
Omdat de stad het muntrecht van het
Heilige Roomse Rijk had ontvangen,
moest ze zich voortaan ‘dessen Muntz
und probier ordnungen In allwes gemeß
erzeigen.’ Daarmee was het gevaar van
verdere vervolging door de instanties van
het Rijk afgewend, mits de stad, evenals
Deventer, Kampen, Zwolle en Nijmegen,
haar muntslag onder de controle van de
Kreits plaatste of van de verdere uitoefening van het muntrecht zou afzien.
Het Groningse stadsbestuur koos er
uiteindelijk voor de muntslag vooreerst
niet te hervatten. Blijkbaar was men,
anders dan de Overijsselse steden, niet
van zins munten volgens de bepalingen

van de ‘Reichsmünz- und Probationsordnung’ te slaan. Hindrick Berents
Munninck overleed nog in 1569.9 De
stedelijke muntslag te Groningen werd,
zonder dat het stadsbestuur aan de eisen
van de Nederrijns-Westfaalse Kreits had
voldaan, in 1577 door muntmeester
Hans Thom Bussche hervat.
Stefan Gropp promoveerde in 2001 op de stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen tussen
1528 en 1591.
NOTEN
1. van gelder 1974, 16.
2. gropp 2004, 72-73.
3. van der wis 2011, 64.
4. gropp 2004, 249-250.
5. van der wis 2011, 65.
6. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (lav
nrw), Abteilung Rheinland, Niederrheinisch- Westfälisches Kreisarchiv, Münzhandlung XII, Akten Nr. 12, fol. 260.
7. lav nrw, Rheinland, Niederrh. Westf. Kr.
XII, Akten Nr. 12, fol. 419-420.
8. lav nrw, Rheinland, Niederrh. Westf. Kr.
XII, Akten Nr. 12, fol. 421.
9. van der wis 2011, 65.
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Een reactie op de sluiting van het
Geldmuseum
KEES VAN DER
POLS

In De Beeldenaar 2013-5 stonden twee
lezenswaardige artikelen over de voorgenomen sluiting van het Geldmuseum.
Ik maak daarbij de volgende notities.
Mevrouw Buijs geeft een fraaie
opsomming van alle relevante beslissingen in haar bijdrage Geldmuseum moet
sluiten, maar laat daarmee ook blijken dat
ze het niet heeft begrepen. In haar inleiding schrijft zij: ‘Financiën zegt dat het er
niet voor is om een museum te financieren, de afdeling cultuur van ocw (evenmin niet) om voor financiële educatie te
betalen’. Beste mevrouw Buijs, de afdeling cultuur van ocw is er nu juist wel om
instandhouding en tentoonstelling van
een museale collectie te garanderen,
eventueel door subsidie voor te stellen als
dat niet anders zou kunnen.
Terzijde merk ik daar nog het volgende bij op. In 2009 verscheen van
mijn hand een korte bijdrage in De Beeldenaar met titel Een zilverbaar uit het
VOC-schip Rooswijk. In die bijdrage vermeldde ik dat het Geldmuseum een
werkelijk bijzondere zilverbaar uit dat
schip in haar collectie had. Toen schreef
ik nog ‘Het is jammer dat het Geldmuseum er nog niet aan toe is gekomen om
het artikel van Arent Pol uit 1987 aan te
vullen met veel interessantere informatie dan de mijne’. Het is onbegrijpelijk
dat het Geldmuseum daar tot op de dag
van vandaag niet op heeft gereageerd.
Een foto van die zilverbaar op de
omslag van De Beeldenaar of onder in
een korte melding zou toch wel het
minste moeten zijn geweest (de baar was

overigens wel opgenomen in het jaarverslag over 2006 van het Geldmuseum).
Dan acht ik het artikel van de heer
Van Laere (Geldmuseum nadert zijn
einde) van meer betekenis. Zijn aanbeveling om de numismatische collecties in
te zetten als versterking van een of meer
rijksmusea acht ik onontkoombaar.
Daarbij stel ik voor dat de totale collectie
wordt ondergebracht bij het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Ik heb
daarvoor twee argumenten. Als eerste:
destijds was het Koninklijk Penningkabinet (kpk) er al ondergebracht en het
was immer een groot genoegen een
bezoek aan de kleine tentoonstellingsruimte van het penningkabinet te brengen. Als tweede: dit museum verbreedt
de tentoonstelling van belangrijke artefacten met gerelateerde minder importante objecten. De huidige collectie van
het Geldmuseum van zeer vroege tijden
tot de late middeleeuwen past hier van
nature goed bij en kan extra duiding
geven aan het tentoongestelde in dit
rijksmuseum.
Het bijeenhouden van de collectie
(inclusief bibliotheek) acht ik van meer
belang dan het niet compatibel zijn van
een groot deel daarvan met Oudheden.
Bovendien is dat efficiënter en kan dus
meer worden gedaan met een beperkt
budget. Moet er dan toch worden
gesplitst en verdeeld, leg dan de scheidslijn bij objecten vóór en na de afscheiding van België en verbreek de samenhang tussen geld, penningen en
gemmen niet.

Bij het ter perse gaan van dit nummer van De Beeldenaar ontving de redactie het bericht
dat de collectie en bibliotheek van het Geldmuseum (inclusief NUMIS) bij De Nederlandsche Bank zullen worden ondergebracht met uitzondering van de gesneden stenen,
die deel gaan uitmaken van de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Meer hierover in het volgende nummer.
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Middeleeuwse muntreeks Huissen
uitgebreid met nieuw type kwart groot
De omschriften laten geen twijfel bij het
in 2012 in de omgeving van Nijmegen
gevonden zilveren muntje: overduidelijk
een munt van de Kleefse graaf Adolf,
geslagen in Huissen.
Met een diameter van 17 mm en een
gewicht van 0,60 gram gaat het hier om
een kwart groot.
De tekst van het omschrift op de
voorzijde is: adolphvs : comes : cle;
Adolf, graaf van Kleef.
En op de keerzijde is te lezen: mone /
ta:n / ova:h / visen; nieuwe munt van
Huissen.
Het muntbeeld op zowel voor- als
keerzijde en ook de muntheer roepen wel
de nodige vragen op. Alvorens daar op in
te gaan geef ik eerst enige informatie
over Kleef, Huissen en haar muntslag.
Korte geschiedenis
Het graafschap Kleef is omstreeks 1020
door keizer Hendrik II gesticht. In 1242
blijkt Huissen in het bezit te zijn van de
graven van Kleef. Deze graven hieven
tol op de Rijn waarbij een burcht werd
gebouwd en een handelsnederzetting
ontstond. Graaf Dirk IX heeft die
nederzetting rond 1314 tot stad verheven. Na het uitsterven van de graven
van Kleef in 1368 ontstond door verhuwelijking Kleef-Mark. In 1417 werd het
graafschap Kleef tot hertogdom verheven. In de eeuwen daarna gingen zowel
Kleef als Huissen veelvuldig in andere
handen over. Het gebied van Huissen is
in 1816 bij Gelderland gevoegd.

diverse munttypes die in een tijdsbestek
van ruim twee eeuwen zijn geslagen.
Het munthuis is telkens slechts korte
periodes actief geweest. De datering van
de munten van Mechteld is voorgesteld
door De Roye van Wichen en Serrure.
Voor de kwart groot van Adolf II is de
datering voorgesteld door Benders.
De munten uit de verschillende
munthuizen van het graafschap Kleef,
zijn in veel gevallen geslagen naar het
voorbeeld van bekende munttypes. Voor
de Huissense munten hebben onder
andere munten van Holland, Brabant en
Gelre model gestaan.
Na de middeleeuwen is het munthuis
van Huissen nog twee keer in bedrijf
geweest. In de periode 1611-1613 was
het een munthuis van Gulik-Berg en er
werd gemunt door de ‘possiderende of
bezittende vorsten’. Deze vorsten waren
de erfgenamen van de gebieden Gulik,
Berg, Kleef, Mark, Ravenstein en
Ravensberg. De laatste muntheer van
Huissen was hertog Georg Wilhelm van
Brandenburg (1624-1640) die gedurende de periode 1624-1626 in Huissen
munten heeft geslagen.

ARIE VAN
HERWIJNEN

Het nieuwe type kwart groot
De vragen die nog moeten worden
beantwoord voor het vondstmuntje zijn:
wat staat er exact in het veld op de vooren keerzijde en welke Adolf is de muntheer van deze kwart groot?
Op de voorzijde staat in het veld binnen de binnencirkel een onduidelijke

De middeleeuwse muntslag van
Huissen
De middeleeuwse muntslag van Huissen
bestaat voor zover tot heden bekend uit

Huissen, kwart groot,
Adolf I
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Mechteld, als bezitster
van Huissen en met de
voorbehouden titel van
hertogin van Gelre

Adolf II, hertog van Kleef

1417-1448

Otto, graaf van Kleef

1305-1311

1379-1382

Dirk VIII, graaf van Kleef

1275-1305

Groot 1441
Halve groot 1441

Kwart groot
(ca. 1436- 1440)

Achtste groot

Groot

Halve penning
Goudgulden

Penning

Sterling

Penning

Penning

Dirk VI, graaf van Kleef of
Dirk VII, graaf van Kleef

1202-1260 of
1260-1275

Penning

Penning

Dirk VI, graaf van Kleef

1202-1260

Muntype

1250-1260

Muntheer

Periode

Benders JMP pagina 159
Van Bon pagina 160- 161
Numis 1007755/1000853
Noss 127
Numis 1000909
Noss 129

v/d Chijs VI-3
De Roye van Wichen 2
Serrure pagina 413
Numis 1001250

Noss 36
Numis 1032704
Noss 37
Numis 1004310
Noss 38
Roest XI-119
Delmonte 587

Noss 5 (met als muntplaats
Kalkar)
De Wit 1878 (imitatie met
ander omschrift dan Noss 5,
mogelijk Huissen)
Noss 8
Numis 1010719
Noss 3/4 (zonder aangave van
de muntplaats)
Steilberg 340-343/344- 392
(mogelijk Huissen)
Noss 30 (zonder aangave van
muntplaats)
Grierson PG.7226 (onder Dirk
VI ingedeeld)

Literatuur

Gelre, Reinoud IV (1402-1423), v/d Chijs (G) IX-9 en 10

Gelre, Reinoud IV (1402-1423), v/d Chijs (G) IX-7 en 8

Gelre, Willem I, voor de opvolging in Gulik (13771393), v/d Chijs (G) VII-11
Gelre, Reinoud IV (1402-1423), v/d Chijs (G) IX-16

Gelre, Willem I, voor de opvolging in Gulik (13771393), v/d Chijs (G) VI-5, VII-6-8 en 10

Holland, Floris V (1256-1296), Grolle 11.9.1 (echter
zonder roosjes)
Brabant, Jan I (1268-1294), Leuven, De Witte 205
Gelre, Willem I, voor de opvolging in Gulik (13771393), Roest 141; v/d Chijs (G) VI-1; Delmonte 588

Voorzijde: Graafschap Loon, Arnold V (1279-1323), v/d
Chijs (B&L) XXI-14-21
Keerzijde: Bisdom Utrecht, Hendrik van Vianden (12501267), v/d Chijs (U) IX-12-14 en Jan van Zierik (12821296), v/ d Chijs (U) IX
Brabant, Jan I (1268-1294), De Witte 234-247

Voorzijde: origineel Kleefs
Keerzijde kruis: Engels/Utrecht/Holland
Holland: Floris IV (1222-1234), Grolle 9.1 en/of
Willem II (1234- 1256), Grolle 10.1.1

Voorzijde: Gelre, Otto II (1229- 1271), v/d Chijs (G) I-8
Keerzijde: Holland, Dirk VII (1190- 1203), Grolle 7.1;
Bisdom Utrecht (alleen pax), Hendrik van Vianden
(1250- 1267), v/ d Chijs (U) VIII-1-3, IX-4-10

Naar voorbeeld van

afbeelding, aan de bovenzijde is de binnencirkel doorbroken door naar het lijkt
een kroon of helm. Aan de onderzijde
wordt de binnencirkel doorbroken door
een enkel rechtop staand schild, met
daarop hoogst waarschijnlijk het wapen
van Kleef. Een rechtopstaand schild dat
de binnencirkel doorbreekt is door
Adolf I alleen gebruikt op zijn halve
groot, het schuerken (Noss 99-105). Bij
dat munttype, dat ruim 4 mm groter is
dan een kwart groot, staat een kerkgebouw bovenop het schild. Dit is bij de
vondstmunt zeker niet het geval. Bij
Adolf II blijven de rechtopstaande
enkele schilden allemaal netjes binnen
de binnencirkel. Het munttype van
Gelre dat als voorbeeld voor de voorzijde van deze kwart groot kan hebben
gediend, is de dubbele groot van Willem
I, na de opvolging in Gulik (1393-1402),
Van der Chijs VIII-7 tot en met 11. Op
deze munt staat een spadevormig
gehelmd wapen dat voldoet aan de
doorbrekingen van de binnencirkel en
het vermoeden van een gehelmd wapen
op de vondstmunt. De keerzijde van die
dubbele groot is echter geheel anders.
Soortgelijke voorbeeldmunten zijn in
Brabant of Vlaanderen niet voorhanden
in de bewuste periode dat Adolf I en
Adolf II graaf van Kleef waren.
Op de keerzijde van de vondstmunt
staan in het veld tussen de benen van een
lang gevoet kruis 4 letters. Alleen de S in
het kwadrant links boven is duidelijk.
Mogelijk is dit de afkorting coms van
comes. Deze afkorting komen we eerder
tegen op diverse munttypes van Adolf I.
Maar of dit ook op de vondstmunt staat is
niet met zekerheid vast te stellen.
Rest ons alleen om de juiste Adolf
vast te stellen die als muntheer dit
muntje liet slaan. Er zijn namelijk twee
mogelijkheden: Adolf I, graaf van Kleef
in de periode 1368-1394 en Adolf II die
graaf was van 1394 tot 1417, het jaar dat
hij tot hertog werd verheven. Het antwoord op deze vraag ligt in het
omschrift op de voorzijde: adolphvs :

comes : cle. Noss beschrijft op pagina
87 dat de naam van Adolf I altijd voluit
is geschreven en dat ter onderscheid de
naam van Adolf II wordt afgekort tot
adolph’ of adolp’. Belangrijker is dat
Adolf II naast graaf van Kleef ook graaf
van Mark was. Deze titel komt vanzelfsprekend ook terug in de omschriften
op zijn munten, bijvoorbeeld als adolp’.
comes.cleve.z.marke.
Conclusie
De hier besproken vondst toont aan dat
het munthuis van Huissen vaker actief is
geweest dan tot heden bekend was. We
kunnen nu een kwart groot van Adolf I
aan de muntreeks toevoegen.
Indien de dubbele groot van Gelre
daadwerkelijk als voorbeeldmunt heeft
gediend, is de vondstmunt te dateren in
de periode 1393-1394.
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De middeleeuwse muntreeks van Huissen
De munten, geslagen in Huissen door de graven en hertogen van Kleef en Mechteld,
zijn chronologisch weergegeven in de volgende muntreeks. Vanwege de grote zeldzaamheid van enkele munttypes zijn de afbeeldingen van de eerste drie afgebeelde
munten niet van Huissen maar van andere Kleefse munthuizen

Penning Dirk VI (Noss 5)
(11 mm)

Penning Dirk VI (Noss 8)
(13 mm)

Penning DirkVI/DirkVII
(Noss 3/4)(13 mm)

Penning Dirk VIII (12 mm)
Sterling Otto (18 mm)

Penning Otto (14,5 mm)

Halve Penning Otto
(12,5 mm)
Goudgulden Mechteld
(22 mm)

Achtste groot Mechteld
(17 mm)

Kwart Groot Adolf I
(17 mm)

Groot 1441 Adolf II (28,5 mm)

Groot Mecheld (27 mm)

Kwart Groot Adolf II
(19 mm)

Halve Groot 1441 Adolf II (24 mm)
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Een halve penning van
bisschop Boudewijn II
ANTON T.E.
CRUYSHEER

Halve penning, zilver,
NUMIS 1047994
(2x ware grootte)
foto: T. Bransen

Op 12 oktober 2008 vond Theo Bransen
in de dorpskern van Vleuten (gemeente
Utrecht) met behulp van een metaaldetector een klein en opmerkelijk
muntje zonder omschriften (11 mm;
0,240 gram). De voorzijde toont de
buste van een man naar rechts en de
keerzijde een kruis met achtpuntige
sterren en lelies in de kwadranten. De
munt blijkt het derde bekende exemplaar te zijn. Eerder werden twee exemplaren gevonden in de schatvondst Arnhem 1950 (nr. 42, numis 1003308).
Van Gelder omschreef de munten als
een navolging van de Utrechtse bisschop Boudewijn II (1178-1196), Van
Hengel schreef de halve penningen toe
aan de Hollandse graaf Floris III (11571190), Post eveneens aan Floris III en
Grolle ontkende de toeschrijving aan
Floris III, omdat hij onder meer vond
dat de graaf een getrouwe volgeling was
van het keizerlijke gezag, waaronder
(onwettige) muntslag niet goed denkbaar zou zijn.1 Hiermee zijn we terug bij
af, dus reden om dit muntje nogmaals te
beschouwen. Wat betreft type, gewicht
(‘denarius levis’, lichte penning: vanaf
circa 1100) en stijl zitten we qua datering zeker in de twaalfde eeuw.2 De
munt is een halve penning, bestemd
voor een relatief lokale markt.3
Afgaande op de vindplaats (Vleuten),
lijkt een productie in het graafschap
Holland of bisdom Utrecht het meest
aannemelijk. Wat tegen Utrecht pleit, is

het ontbreken van de attributen op de
voorzijde die we gewoonlijk tegenkomen op bisschoppelijke munten, vooral
de bisschopsstaf. Verder komen we anepigrafische, halve en hele penningen
meer tegen bij het graafschap Holland.4
Ook de gebruikte symboliek op de munt
pleit in hoge mate voor het graafschap
Holland, wat vermoedelijk leidend is
geweest voor Van Hengel en Post om de
munt aan Floris III van Holland toe te
schrijven.
Alternatieve toeschrijving
Ondanks bovengenoemde argumenten
wil ik een alternatieve determinatie
voorstellen, namelijk de Utrechtse bisschop Boudewijn II. Wat betreft de
opmerking van Van Gelder dat het om
een navolging van Utrecht zou gaan,
laat de reden zich raden; de vervanging
van de bisschopsstaf door een leliestaf
en (wellicht) het ontbreken van een
omschrift. Naar mijn indruk speelt het
aspect van navolging (imitatie) voor de
Utrechtse en Hollandse munten minder
een rol in de twaalfde eeuw en meer in
de dertiende eeuw. Bovendien ontbreekt
elk motief; de verspreiding is sowieso
lokaal, de imiterende muntheer is anoniem en het type munt lijkt niet bepaald
een bekende reputatie te hebben waarop
werd voortgeborduurd, ten gunste van
de sleischat.5
Het ontbreken van een omschrift is,
naast traditie, een bewuste keuze
geweest. Dat men prima in staat was om
kleine letters te maken, mag blijken uit
de zeer hoogwaardig en gedetailleerd
gesneden muntstempel. Een reden voor
het uitgeven van anonieme halve penningen kan voortkomen uit de wens een
klemtoon te leggen op de beeldtaal
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(inclusief symbolen). Mogelijk ook omdat
meer mensen - die vrijwel allemaal analfabeet waren - toegang hadden tot deze
munten van de laagste denominatie.
Het borstbeeld is gelijk aan de andere
penningen en halve penningen uit de
muntschat Arnhem (type nr. 40, 41 en
43), waarbij van nr. 40 vaststaat dat het
om bisschop Boudewijn II gaat.6 Bovendien lijkt dit borstbeeld niet op dat van
Floris III. Gelet op de grote overeenkomst tussen de penning uit Vleuten en
die uit de muntschat Arnhem, ga ik uit
van eenzelfde stempelsnijder/muntatelier. Naast deze relatie met Utrechtse
exemplaren uit de schatvondst Arnhem,
blijkt dat ook andere munten uit de
schatvondst uit het westen (graafschap
Holland) van Nederland komen, waarmee we Arnhem als vindplaats kunnen
nuanceren en Vleuten nu een sterkere
aanwijzing vormt.7
Het enige opmerkelijke, betreft dan
de gehanteerde symbolen/attributen.
Op de voorzijde lijkt - met een opvallend soort diepte effect - de bisschop in
zijn (niet zichtbare) rechterhand een
scepter of speer vast te houden en in
zijn (niet zichtbare) linkerhand een
leliestaf. Mogelijk wordt hiermee de
geestelijke en wereldlijke macht van de
bisschop geduid. Op het portret is een
soort muts te zien (zie hieronder) en een
mantel met vermoedelijke ketting en in
het midden een ronde schijffibula/mantelspeld. Dit lijken me machtsattributen, die in ieder geval bijdragen aan de
hoogwaardige positie van de bisschop.
Het portret komt vrijwel overeen met
dat van nr. 40 (zie boven), zodat de symbolen/attributen behoren bij de bisschop en niet bij de Hollandse graaf. Op
de keerzijde zijn in de kwartieren van
het gevoet kruis twee lelies eindigend in
een cirkel te zien en twee achtpuntige
sterren; niet exclusief maar wel kenmerkend voor het graafschap Holland, vanaf
Dirk II (circa 932-988).8 De lelies
komen onder meer (in stafvorm) voor
op de keerzijde van de leo-munten van

graaf Floris III, de sterren (in stafvorm)
in de draco-munten van graaf Floris III.9
De leo-munten komen ook voor in de
muntschat Arnhem, wat een aanwijzing
is voor het ontstaan in dezelfde periode
van deze munten. Uit het ontbreken van
draco-exemplaren in de muntschat
Arnhem kan wellicht worden opgemaakt dat de schatvondst voor 1189 is
verborgen.
Het hoofddeksel lijkt me tot slot in
verband te staan met de gravenmuts’
(een machtssymbool), die eveneens uit
ringetjes lijkt te zijn opgebouwd, maar
dit is wat speculatief.10 Boudewijn II
gebruikte vaker 'Hollandse' symbolen
op zijn munten, zoals blijkt uit de
andere typen uit de muntschat Arnhem, vooral nummer 41, waarvan drie
varianten bestaan.11
Het gebruik van de overeenkomstige
‘Hollandse’ symbolen/attributen valt
mijns inziens te verklaren door het feit
dat bisschop Boudewijn II de broer was
van de Hollandse graaf Floris III. Met
onder meer de lelies lijkt de bisschop
hier zijn Hollandse afkomst of op z’n
minst zijn (politieke, voorspoedige,
vreedzame) verbintenis en verwantschap
met het graafschap Holland uit te drukken en te bekrachtigen. Dat deze relatie
sterk was, blijkt uit het feit dat graaf
Floris III in hoge gunst stond bij de
Duitse keizer - wat onder meer tot
gevolg had dat in 1178, Boudewijn II de
overleden bisschop Godfried opvolgde.
Floris III werd verder in de Egmondse
jaarboeken getypeerd als een man die
elke vorm van eerlijkheid en deugdzaamheid in de praktijk had gebracht.12
Tot slot lijkt me vanuit het gezamenlijke
belang en de gezamenlijke oorsprong,
navolging door Holland van Utrechtse
munten niet voorstelbaar. Toewijzing
van de munt aan Boudewijn II is dan de
logische implicatie.
Met dank aan de vinder voor het mogen publiceren van zijn munt en Arie van Herwijnen en
Peter van Dijk voor hun reactie op een eerdere
versie van het artikel.
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Een gildepenning uit een oud vaatje
‘De gildepenningen van Vlissingen
behooren tot de best uitgevoerden, die
wij te voorschijn kunnen brengen’. Een
nogal krachtig compliment voor deze
penningen en dat uit de mond van
J.J. Dirks. Hij schrijft dit aan het begin
van zijn hoofdstuk over Vlissingse gildepenningen. Het ons bekende corpus van
de Vlissingse gildepenningen is sindsdien min of meer ongewijzigd gebleven.
Als Wittop Koning honderd jaar later
zijn ‘vernieuwde Dirks’ laat verschijnen,
noemt hij dezelfde penningen. Wel
heeft hij aan het overzicht nog de eerste
smedenpenning uit 1614 weten toe te
voegen. We kennen hiervan slechts één
exemplaar. Dat bevindt zich in het
muZEEum.1
Met betrekking tot dit corpus zijn
een paar kanttekeningen op zijn plaats.
Wittop Koning schrijft een penning van
tinnegieters aan Vlissingen toe.2 Deze
toeschrijving betwijfel ik. De tinnegieters in Vlissingen vormden een (klein)
onderdeel van het smedengilde en zelfs
binnen dat gilde waren ze niet eens als
een zelfstandig onderdeel, maar samengevoegd met ‘kannedekkers en lootgieters’.3 De penning vertoont bovendien
helemaal niet de karakteristieke fles als
stadswapen, maar een kan. Materiaal en
omschrift wijken totaal af van het
homogene verschijningsbeeld van elke
andere Vlissingse gildepenning uit
tweede helft van de zeventiende en uit
de achttiende eeuw. Ook het rondschrift
‘Tiennegieters Gielt’ is niet bepaald
Zeeuws. Navraag bij de Zeêuwse Dialectvereênigieng bevestigt de mening,
dat dit geen gangbaar Zeeuws is.4 Het
zal ongetwijfeld een tinnengietersgildepenning zijn – het staat er zelfs op –
maar waarom van Vlissingen? Verder

laat Dirks een klein steekje vallen als hij
de Zierikzeese droogscheerderspenning
van 1650 en de Vlissingse droogscheerderspenning van 1630 verhaspelt.5
De Ridder ontdekte in de archieven
van Vlissingen, dat de kramers in 1771
op een inventarislijst van de kramers (en
dus niet van de zijdelakenkopers) vermelden, dat ze ‘2 blekke doosje met
68 kooper Gilde Penning’ hebben6. Het
zou kunnen verwijzen naar een nu totaal
verloren gegane emissie van het kramersgilde, maar het lijkt mij meer waarschijnlijk dat het betrekking heeft op de
penningen van het Vlissingse zijdelakenkopersgilde, die verenigd waren met
het kramersgilde.7 Deze laatste penningen zijn welbekend en ook het aantal
klopt met mijn schattingen op basis van
de nummering.8
Maar verder is er eigenlijk ontroerende eenstemmigheid en veronderstelde compleetheid over het corpus van
Vlissingse gildepenningen. Daar ben ik
het mee eens, zeker als we in deze eenstemmigheid ook nog de kwalificatie
van Dirks van ‘best uitgevoerden’
betrekken. Kortom, over dit corpus valt
niet veel nieuws te melden. Wie meer
wil weten over hoeveel er nog van zijn
en waar ze zich bevinden verwijs ik
graag naar het kwartaalblad Den Spiegel,
waar een dergelijk overzicht te vinden
is, dat nog steeds geldigheid heeft. 9
Nieuws
Toch valt er wat nieuws te melden dankzij de oplettendheid van een detectoramateur en zijn bereidheid om zijn
vondst te communiceren. In de jaren
negentig (het exacte jaar is niet meer
achterhaalbaar) vindt hij in een stort van
Vlissingse grond een tweetal vroege
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CHRIS
TEULINGS

Gildepenning,
kuipersgilde,
Vlissingen, 1619
(bodemvondst te
Vlissingen)

Inventaris van
bezittingen van het
kuipersgilde
Vlissingen, begin
negentiende eeuw
(Gemeentearchief
Vlissingen)

Vlissingse penningen. Een hiervan is de
ons vertrouwde droogscheerdersgildepenning uit 1630. Voor de geïnteresseerden verwijs ik naar het handboek
van Wittop Koning ( WK 7.1). De
tweede is een verrassing. Het is een
gegoten, tinnen penning van 34 mm.
Aan de voorzijde een prachtige,
gekroonde Vlissingse fles, met aan
weerszijden daarvan 16 en 19, met ingeslagen nummer 25 en binnen een parelrand. Op de keerzijde de attributen van
een kuiper, te weten een kuipers- of
veerpasser, een rechte kuipersdissel en
een baarse of lasmes. Dit alles wederom
binnen een parelrand. Deze penning is
tot nu toe nog niet in de literatuur
beschreven.
Deze penning past perfect in de serie
emissies van de diverse Vlissingse gilden

in de periode 1614-1625. De emissie is
vermoedelijk gebruikt geweest tot aan
een tweede emissie van het kuipersgilde
in 1690. Bij die gelegenheid is de emissie
van 1619 mogelijk in de smeltkroes
beland. De jongste emissie (WK13.1)
zou dan tot aan het einde van de gildetijd in gebruik zijn gebleven. Toen in het
begin van de negentiende eeuw een
inventarisatie van de gildebezittingen
werd gemaakt, bezat het gilde nog één
zilveren gildepenning, 104 koperen gildepenningen (van de emissie van 1690?)
en een penningbord. Het grote aantal
penningen strookt dan al lang niet meer
met de omvang van het gilde. In 1780
bijvoorbeeld had het gilde nog slechts
zestien meesters (en 150 knechten).10
In de inventaris is ook sprake van
‘1 Zilvere Gildepenning’. Deze penning
is in 1960 geveild en toen aan het Stedelijk Museum Vlissingen toegeslagen.11
Het is interessant te zien hoe bij de
emissie van 1619 de afbeelding op de
penning nog alle aandacht vestigt op de
stad en op de aanbodzijde van het vak,
de productie en het vakmanschap.
Mogelijk gebruikte men als voorbeeld
een gildepenning van Brugge uit 1532,
die eenzelfde veerpasser en lasmes laat
zien.12
Deze Brugse gildepenning, waarvan
mij slechts literatuurafbeeldingen
bekend zijn, gebruikt op zijn beurt als
voorbeeld het zegel van het kuipersgilde, dat al voorkomt op een charter uit
1357.13
We zien dat er door de Vlissingse gilden - na een emissieperiode van gildepenningen met kleinere diameters vanaf 1630 een aantal grotere
penningen uitgegeven worden. Voor
zover we met de huidige kennis kunnen
nagaan betreft het hier zowel eerste
emissies van een specifiek gilde als ook
her-emissies. Waarom men in bepaalde
gevallen tot her-emissie is overgegaan is
nog niet duidelijk. Kwam men penningen tekort? Weliswaar was er enige
bevolkingsgroei, maar de daarmee
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Kuipersgereedschap
Voor het maken van vaten, kuipen, tonnetjes of hoe we de vroeg-moderne containers
noemen kwam heel wat kijken. Er was een flinke werkplaats en opslagruimte nodig, vakmanschap, behoorlijk wat bedrijfskapitaal en een aantal gereedschappen. Men moest zich
bovendien aan flink wat overheidsregels over het merken en de grootte van de kuipersproducten houden. De gereedschappen dragen soms fascinerende namen als kloofbijl,
splijtmes, kloofmes, kuipersbijl of dissel, blaaidissel. De functie van kuipersgereedschappen en hun benamingen zijn niet altijd eenduidig. Ook is het niet altijd eenvoudig om de
kuipersgereedschappen uit elkaar te houden. Daarom hier een poging tot beschrijving. Ik
zal me beperken tot de op de penningen afgebeelde hulpmiddelen van de kuiper.
Een kuipers- of veerpasser gebruikt men voor het afpassen. Typerend voor deze passer
is de verende verbinding van de twee passerbenen aan de bovenkant samen met, lager, de
rechte verbinding tussen de twee benen door middel van een draaibare staaf, waaraan aan
elke kant een tegengesteld draaiende schroef, waardoor bij draaien van de staaf de benen
gelijkmatig naar elkaar toe of van elkaar af gaan. Op de twee Middelburgse en de Brugse
kuiperspenningen zien we een dergelijk schroefmechanisme, terwijl op de zegel uit 1357
de passer wel een verende bovenkant heeft, maar het pasmechanisme tussen de twee passerbenen gevormd wordt door een beugel, die ten dele vastzit.
Een rechte kuipersdissel is een vrij lichte handdissel. Aan een houten steel zit een dubbelkops ijzeren gereedschap. Aan de ene kant heeft het een dwarsgeplaatste rechte hak,
naar de steel toe gekromd, om hout, bijvoorbeeld duigen, recht te hakken. Aan de andere
kant is er een hamer voor het aankloppen van hout of hoepelbanden. Er bestaan ook
kromme dissels, meer geschikt voor uithollen, maar op gildepenningen komen voor zover
mij bekend uitsluitend rechte dissels voor. Het laatste komt mij een beetje onlogisch
voor, want je zou toch verwachten dat de binnenkanten van duigen iets uitgehold dienen
te zijn. Mogelijk dat men meer dan één dissel had, een rechte en een licht gekromde. Een
mooi voorbeeld van een kuipersdissel staat ook op de kuiperspenning van Amsterdam.
Een kuipersaambeeld of drijver is om de hoepels in de richting van het breedste deel
van de ton te drijven. Het is min of meer wigvormig, kan van hardhout zijn of helemaal
van metaal of van boven met een houten handgreep en van onderen met een metalen
voet. Zijn voetrand, die op de hoepel geplaatst wordt bij het drijven, is licht hol om goed
aan te sluiten op de ‘lijn’ van de ton. Het valt niet met zekerheid vast te stellen of de drijver
op de Vlissingse kuiperspenning van 1690 van hout of van ijzer is, maar het lijkt om een
geheel ijzeren exemplaar te gaan.
Een vijzel of windas valt moeilijk in het kort te omschrijven. We zien er een op de
Vlissingse kuiperspenning, rechtsonder de veerpasser. Het dient om tegen de duigen te
plaatsen om vervolgens door middel van de in het midden geplaatste windas een tijdelijk
aangebrachte slagband rondom het vat vaster aan te trekken, waardoor de duigen samengetrokken worden.
Een lasmes is eerder een lichte hakbijl dan een mes. Het heeft een verzwaarde rug en de
lemmetdoorsnede is enigszins driehoekig. Blad en heft zitten aan elkaar als bij een mes. De
arend (= angel van het lemmet) is omgeklonken om losschieten te voorkomen. Het heeft
een kort en breed blad. Soms wordt hij gebruikt voor het bewerken van de duig, maar zijn
hoofdfunctie is voor het snijden van de las bij de hoepelband. Daar waar de uiteinden van de
hoepel bij elkaar komen verdunt men het hout, waarna de twee uiteinden met ijzerdraad of
wissen worden samengebonden. Voor dit gereedschap wordt ook wel de term baarse
gebruikt, maar dat is niet helemaal exact. Een baarse is een kuipersbijl voor het bewerken
van de duigen. De kuipersbijl heeft een trapeziumvormig blad dat net niet helemaal in de as
van de steel ligt wat kennelijk je knokkels ten goede komt. De 30-40 cm lange rechte steel
van de kuipersbijl steekt net als bij een gewone bijl in een vierkant of rond oog van het blad,
soms steekt hij in een dille (als bij een schop). De snede is licht gebogen. Ook is de kuipersbijl of baarse wat zwaarder (1½ kg) dan een lasmes.
Met dank aan Gereedschap Museum Mensert, Delft en aan Erik Waelput, België
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Aftekening van een
penning van het
Brugse kuipersgilde,
1532 ( GAILLIARD 1854,
deel II)

Zegel van kuipersgilde
van Brugge, 1357
( GAILLIARD 1854, deel II)

zijn naamdag op 24 februari. De bedoeling van 20. july 1690 op de penning
blijft daarom nog even in het duister.
Mocht u het weten houd ik me aanbevolen.
Het ligt in de bedoeling in een van de
komende nummers van Den Spiegel een
artikel te wijden aan de hier gepubliceerde emissie van 1619 en een samenhang met de andere emissies uit die
periode. Het biedt een goede gelegeneventueel samenhangende groei van
aantal gildeleden lijkt vooralsnog niet de heid om de penning binnen de context
van het Vlissingse kuipersgilde te plaathoofdreden.14 Wilde men modernere,
meer representatieve, luxueuzere? Hier
sen en om de continuïteit in veertiende-,
is nader onderzoek vereist.
vijftiende- en zestiende-eeuwse beeldtaal op gildepenningen uit de Zuidelijke
Heruitgave
Nederlanden naar die van de NoordeOok de kuipers hebben in een her-emis- lijke Nederlanden in de zeventiende en
sie geïnvesteerd. Aan hun tweede emisachttiende eeuw te belichten. Een
sie is nieuwe informatie toegevoegd. Zo tweede doel is om bij een breder publiek
zijn er nu een kuipersaambeeld en een
een numismatisch onderwerp in de
vijzel of windas, die de beroepstrots ver- schijnwerpers te zetten.
der verzinnebeelden, en drie verschilTot slot: ‘wat in het vat zit verzuurt
lende vaatjes om het product aan te prij- niet’. De kuipers maken hun reclamezen. Ook de vraagzijde krijgt kennelijk
slogan waar. In letterlijke zin, omdat
nu aandacht getuige deze vaatjes. Of
deze bodemvondst kennelijk niet aangeweerspiegelen ze de af te leggen proeve tast is door bodemzuur en in figuurlijke
van meesterschap? De namen van de
zin omdat het zijn waarde behouden
overdeken en de dekens van het gilde
heeft. Ik neem althans aan dat u akkoord
zijn toegevoegd en de penning is aangaat met Dirks en beaamt, dat deze kuimerkelijk prestigieuzer. Op de penning
perspenning van 1619 ook ‘behoort tot
is een datum – 20. july Ao1690 – toegede best uitgevoerden’.
voegd. Waarom juist deze datum is mij
NOTEN
niet duidelijk. Hun jaarvergadering viel
1. wittop koning 1978, 70 WK 3.1; Zeeuws
op 14 september (in de heiligenkalender
Maritiem Museum te Vlissingen, inv. 1586.
2. wittop koning 1978, 74 WK 17.1.
het feest van de Kruisverheffing). De
3. de ridder 2004, 99.
datum van de jaarvergadering was per
4. Vriendelijke mededeling van secretaris R.
keur in 1545 al voorgeschreven. Daar
Willemsen.
viel niet aan te tornen. De gebruikelijke 5. dirks 1878/1879, Deel I, 398. Dirks beschrijft
in zijn tekst - en zijn lithograaf Martin volgt
patroon van de kuipers, Matthias, heeft
hem hierin in beeld - de voorzijde van de
droogscheerderspenning van Vlissingen (van
1630) en met nr 52 en de keerzijde van de
bijna identieke droogscheerderspenning van
Zierikzee (van 1650). Bovendien: het
gebruikte nummer (nr. 52) op de voorzijde
komt in het huidige corpus niet bij Vlissingen,
maar alleen bij Zierikzee voor en stamt uit de
collectie Maschhaupt, thans Rijksmuseum
6. de ridder 2004, 158.
7. Voor de penningen van het zijdelakenkopersgilde zie wittop koning 1978, 74 WK 14.1
8. teulings 2006, 9; geschatte omvang oorspronkelijk emissie tussen 67-75 penningen
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Gildepenning,
kuipersgilde,
Vlissingen, 1690
(collectie muZEEum)

9. teulings 2006.
10. de ridder 2004, 69. De relevante informatie
in het gildearchief van de kuipers van Vlissingen (ontvangsten en uitgaven 1778; gav
326 2.9.2.110) laat ruimte voor verschillende
interpretaties. Er worden 16 kuipers opgevoerd, die in totaal ongeveer 150 keer drie
schellingen Vlaams ‘knegtsgeld’ betalen,
maar of dit ook voor 150 knechten is, is daarmee niet bewezen.
11. schulman 234, kavel 1147. Volgens een annotatie in een catalogus van de bibliotheek van
het Geldmuseum voor ƒ 375 toegeslagen aan
‘Vlissingen’ (Stedelijk Museum Vlissingen,
het huidige Zeeuws maritiem muZEEum).
12. minard-van hoorebeke 1879, III, nr 130;
gailliard 1854, 64.
13. Charter Stadsarchief Brugge uit 1357 (gailliard 1854: 1356, omdat hij de paasstijl niet
omzet naar de huidige jaarstijl) Verwijzing
door en vriendelijke mededeling van dr. Noël
Geirnaert, hoofdarchivaris Stadsarchief
Brugge.
14. lourens / lucassen 1997, 98.
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Kerstpuzzel 2013
JANJAAP LUIJT

Als dit nummer van De Beeldenaar bij u op
de mat valt, duurt het nog even voordat
de kerstdagen zich aandienen. Desalniettemin is dit toch het tijdstip om de kerstpuzzel aan te kondigen. In De Beeldenaar
2013-3 schreef ik over een overstap op
het vliegveld van Zürich waarbij ik melding maakte van een ronde, doorzichtige
wereldbol met in alle windstreken een
gleuf, waarin reizigers hun overbodige
buitenlandse valuta in konden deponeren
ten bate van een goed doel. Bij dat artikel
schreef ik ‘(wordt vervolgd)’ en nu is het

zover. Van de bol die voor een kwart
gevuld was met muntgeld en bankbiljetten uit alle hoeken van de wereld heb ik
een foto gemaakt. Voor de kerstpuzzel
2013 luidt de simpele opdracht: van welke
landen zijn op deze foto munten of bankbiljetten zichtbaar? Tip: in De Beeldenaar
2013-3 wordt er al één genoemd. Stuur
uw lijstje vóór 4 januari 2014 naar:
redactie@debeeldenaar.nl.
De foto staat in volledige resolutie ook
op www.debeeldenaar.nl
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Clemens van Merende muntmeister
1477.2 Volgens Spufford was hij ook
raad van de hertog.3
- Hendriks zoon Josse was waarnemend waardijn te Antwerpen in de
lente van 1468 en de herfst van 1476.
In november 1476 wist hij niet te
beletten dat de markt van Bergen op
Zoom werd gebruikt als bron van bilDe familie Van Merende
joen voor een niet nader genoemde
In de numismatische literatuur staan
buitenlandse munt.4
- Clemens en zijn zoon Victor van
diverse leden van de familie Van
Merende werden door Filips de
Merende vermeld:
Goede (1419-1467) tot muntmeesters
- Hendrik van Merende werd op
van de Brabantse munt te Leuven
7 februari 1458 tot waardijn benoemd
benoemd. Ze hebben gemunt van
aan de munt van Mechelen. Deze
23 juni 1466 tot 7 juli 1467. Na de
werd in 1460 gesloten. Hij werkte
dood van Filips de Goede op 15 juni
later als waardijn in Leuven, en wel
1467 is nog drie maanden doorgevan 11 april 1468 tot 27 november
Op vrijdag 14 mei 1456 werd ‘Clementz
van Merende muntmeister’ ingeschreven als burger van de stad Arnhem.1
Wie was deze Clemens van Merende
(zoals hij elders wordt genoemd), en
voor wie werkte hij: de Gelderse hertog
of de stad Arnhem?

JOS BENDERS

Inschrijving van
Clementz van
Merende als burger
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munt op zijn naam. Vader en zoon
Van Merende zullen dus tot in september 1467 hebben gemunt.5 Als we
aannemen dat (1) Victor minstens
20 jaar was toen hij werd aangesteld,
en (2) dat zijn vader minstens 20 jaar
was toen Victor werd geboren, is
hieruit op te maken dat Clemens op
zijn laatst in 1426 is geboren.
- Op 24 april 1487 bood Pieter van
Merende mee in om muntmeester in
Brugge te worden.6
- Tenslotte was Margareta van
Merende getrouwd met Ypol Terrax.
Terrax was Vlaams muntmeester te
Brugge van 1468-1474, en daarna
muntmeester in Antwerpen in de
periode 1474-1477. Hij stierf in
1480.7
Met uitzondering van de twee vaders en
hun zoons blijft onduidelijk hoe de
familierelaties zijn. Gezien de jaren
waarin zij actief waren vermoed ik dat
Clemens, Hendrik en Margareta uit
hetzelfde gezin stammen. In ieder geval
is wel duidelijk dat we te maken hebben
met een familie waarvan meerdere leden
actief waren bij de productie van munten c.q. het toezicht daarop. De vroegste
nu bekende aanstelling als muntmeester
is die van Clemens in Arnhem.
Stedelijk muntmeester?
In de Kronijk van Arnhem uit 1790 staat
in het jaar 1461 vermeld: ‘Item in dit
jaar hebben die Kerckmeijsters jaar
averkummen met Evert Mes, dat hij
maken solde eenen helder, die halden
solde aan fijn silver enen penninck ende
xv grijn int merrick , te remedie één
grijn, ind daer solden ‘er gaen uit

Gelre, Arnold van
Egmond (1423-1473),
rijdergulden
( foto: Theo Nissen)

‘t troijsche loet lxxi. stuck , ind daer van
sol der Kerck hebben x. derselver penningen van yder merck’.8 Tevens is
bekend dat Arnhemse schepenen op
11 mei 1461 aan Evert Mes toestemming gaven om ‘moerkens’ te slaan.9
Evert Mes geldt nog steeds als de eerste muntmeester van de stad Arnhem
die bekend is.10 Mogelijk ging Clemens
van Merende hem voor. Op zijn
inschrijving als burger volgt echter die
van een busmeester die tevens ‘dede [...]
synen eedt ende wart der stat knecht’.11
Als bij de busmeester wordt vermeld dat
hij in dienst van de stad trad, is dat ook
te verwachten bij een stedelijk muntmeester. Of zou Van Merende die eed al
eerder hebben afgelegd? Een andere
mogelijkheid is dat Van Merende strikt
genomen niet in dienst van de stad was,
maar van de kerk. Kerk en stadsbestuur
waren echter nauw met elkaar verweven.
De kerkmeesters werden in veel steden
aangesteld door de schepenen, die formeel de ‘overste kerkmeesters’ waren.12
Als het onderscheid tussen stad en kerk
toch strikt wordt genomen, is er in Arnhem geen sprake van een stedelijke
maar van een kerkelijke muntslag.13
Als Van Merende inderdaad voor de
stad (dan wel de kerk van) Arnhem
werkte, is de muntslag vermoedelijk al
voor 1461 begonnen. Ik schrijf ‘vermoedelijk’, omdat niet zeker is of een eventuele opdracht ook is uitgevoerd. Maar
een eerder begin is wel goed denkbaar:
in 1452 legde hertog Arnold de eerste
steen voor de nieuwe Eusebiuskerk.14
De inkomsten uit de muntslag zullen
zeer welkom zijn geweest voor de
nieuwbouw.
Hertogelijke muntmeester?
Van Merende kan echter ook hertogelijk
muntmeester zijn geweest. Daarmee in
tegenspraak lijkt de vermelding van de
‘numegen gulden zu perde’ in een Keuls
waardijnsboek, dat in of kort na 1450
zou zijn geschreven.15 Dat zou betekenen dat de rijdergulden op naam van de
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Gelderse hertog Arnold van Egmond
(1423-1473) in Nijmegen is geslagen, en
dat de hertogelijke munt zich toen niet
meer in Arnhem bevond.16 Als tenminste niet in twee steden tegelijkertijd
werd gemunt, zal Van Merende dan niet
in dienst van de landsheer zijn geweest,
maar voor de stad gewerkt hebben. In
het waardijnsboek komen echter ook
guldens van de Utrechtse bisschop
David van Bourgondië (1456-1496)
voor.17 Volgens Van Gelder zou diens
eerste emissie van guldens dateren uit
1464.18 In dat geval is het waardijnsboek
op zijn vroegst in 1464 geschreven, c.q.
gecomplementeerd. De hertogelijke
munt kan dan tussen 1456 en 1464 naar
Nijmegen zijn verplaatst. Daarmee zou
weer in tegenspraak kunnen zijn dat de
betreffende ‘pertgensgulden’ zeker al in
het rekenjaar 1453 van de stad Elburg
wordt vermeld.19 Maar het is denkbaar
dat deze gulden eerst in Arnhem en vervolgens in Nijmegen is geslagen.
Op basis van bovenstaande argumenten is niet te bepalen voor wie Van
Merende werkte. Mijn voorkeur gaat uit
naar de landsheer. Vermoedelijk kwam
Van Merende uit Antwerpen. Het lijkt
me onwaarschijnlijk dat de opbrengsten
van het slaan van kleingeld voldoende
waren om de kosten van een verhuizing
naar Arnhem te compenseren. Als Van
Merende inderdaad hertogelijk muntmeester te Arnhem was, heeft hij niet
lang in die hoedanigheid gewerkt. In de
periode 1457-1460 betaalde Peter Tack
samen met een lokale partner een deel
van de sleischat.20
Besluit, maar vooral: vervolg?
De inschrijving van Clemens van
Merende als Arnhems burger is ‘numismatisch nieuws’. Tot nu toe waren alleen
betrekkingen van de Van Merendes
bekend in Bourgondische dienst. Helaas
blijft vooralsnog onduidelijk in wiens
dienst Clemens van Merende in het
Gelderse was: van de hertog of van de
stad c.q. de kerk van Arnhem? Mogelijk

zal vervolgonderzoek het antwoord
geven. De grootste kans op succes lijken
de rekeningen van de stad Arnhem te
bieden: die zijn uitgebreid en voor de
jaren 1450 en 1460 compleet overgeleverd. De hertogelijke rekeningen over
deze periode lijken minder te bieden te
hebben: die zijn nogal summier.21 Maar
wie weet? Muntmeester Peter Tack staat
er immers ook in vermeld.
Mijn gegevens over de familie Van
Merende zijn uitsluitend gebaseerd op
numismatische literatuur. Het zou me
verbazen als over deze vermoedelijk
rijke familie niet de nodige archivalia
zijn te vinden, bij voorbeeld in het Antwerpse stadsarchief. Dat zou licht kunnen werpen op deze familie, hun activiteiten en netwerken.
Tenslotte wijs ik op het belang van
burger- c.q. poorterboeken. Muntmeesters
waren mobiel en vermogend. Zij verhuisden vaak voor hun werk, het poorterschap bood voordelen voor de inwoners van een stad, en het intredegeld
konden zij over het algemeen gemakkelijk betalen.
Jos Benders doet onderzoek naar de middeleeuwse muntslag in de Nederlanden. Met dank
aan Peter Spufford en Ronald Wientjes voor hun
commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
NOTEN
1. Gelders Archief (GA), Oud Archief Arnhem
(toegang 2000), inv 1221, 16 (feria sexta post
Exaudi = 14 mei).
2. de witte 1896, 19 & 36-44 met referentie
naar Algemeen Rijksarchief Brussel (arb),
Rekenkamer, register 135.
3. spufford 1983, 255, noot 43.
4. spufford 1970, 49 & 126; Spufford 1983, 256
n 52 met referentie naar arb, Rekenkamer,
inv 18069 en 17880.
5. de witte 1896, 20-22 met referentie naar
arb, Rekenkamer, inv 18069 en register 133.
6. spufford 1983, 254 noot 35 met referentie
naar Lille, Archives du Nord, inv B1611, f84v.
7. génard 1872, 38; van der Wiel z.j., 57.
8. van hasselt 1790, 39.
9. van hasselt 1803, 216-217.
10. purmer 1996, 74.
11. Met dank aan Ronald Wientjes (Gelders
Archief) die me hierop wees.
12. kuys 2008, 228.
13. van der noordaa 1854, 469.
14. kuys 2008, 241.
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15. schneider 2003, 68; met dank aan Konrad
Schneider die me de exacte referentie en formulering deed toekomen: Keulen, Historisches
Archiv der Stadt Köln, inv. 958 f 22v.
16. delmonte 1964, 602.
17. schneider 2003, 71.
18. van gelder 1971/72, 42.
19. www.streekarchivariaat.nl/nl/elburg/documentatie/stadsrekeningen-elburg, 1453, f14v;
de datering is niet geheel zeker en zou 1452
kunnen zijn. De ‘pertgensgulden’ komt herhaaldelijk voor in de rekening over 1454; zie
f3r, f3v, f4r.
20. GA, Hertogelijke Archief (toegang 0001), inv
280 f 3r; raadpleegbaar via www.geldersarchief.nl.
21.
GA 0001, inv 272-280.

j.a.e. kuys ‘Kerk en religie in de late middeleeuwen’ f. keverling buisman (red.) Arnhem tot
1700 (Utrecht 2008) 222-253.
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Vier keer Frank Letterie
Penningen in beeld
Eigenlijk behoeft hij geen introductie
meer: Frank Letterie (1931) behoort
tot de coryfeeën van de Nederlandse
beeldhouw- en penningkunst. Met een
grote regelmaat zijn er in De Beeldenaar
penningen van hem besproken en nog
steeds is hij actief. In juni was er in Pulchri
Studio weer recent werk van hem te
zien, zowel beelden als penningen. Hier
behandel ik kort vier nieuwe penningen
van zijn hand.
Als eerste noem ik Cokkie mijn lief.
Deze penning staat als het ware symbool voor 55 jaar penningkunst. De
voorzijde, die de beeltenis van de echtgenote van Frank Letterie toont, is
namelijk reeds in 1958 ontworpen, als
eerste proeve op het pad van de penningkunst toen hij nog student was aan
de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.
De keerzijde, die recent is gemaakt,
toont een liefdespaar en heeft als randschrift 1958 COKKIE MIJN LIEF. In 1958 is
Letterie getrouwd, hun dochter Martine
geboren en, zoals gezegd, de voorzijde
vervaardigd. Deze bronzen penning
heeft een diameter van 55 mm.

De tweede penning die ik hier noem is
Vasalis. De voorzijde toont op de voor
Letterie karakteristieke wijze een beeltenis van de dichteres en psychiater
Vasalis, pseudoniem voor Margaretha
Droogleever Fortuyn-Leenmans (19091998). De keerzijde toont een ridder te
paard met een schild met de naam vasalis.
Hiermee wil Letterie de naam Vasalis
symboliseren, die immers is afgeleid van
het woord vasal (leenman). Met Vasalis
had Frank Letterie een persoonlijke
band: ooit had hij een atelier in Stompwijk bij een schoonzuster van de dichteres. Vasalis kwam toen regelmatig in het
atelier en becommentarieerde Letterie’s
werk. Iets dat toen grote indruk heeft
gemaakt op de kunstenaar. Frank is een
groot liefhebber van het werk van Vasalis. De penning is in brons gegoten en
heeft een diameter van 70 mm.
De derde penning toont eveneens een
dichteres: Ida Gerhardt (1905-1997).
Haar beeltenis met levensdata zien wij
op de voorzijde. Ietwat zoekend kijkt de
dichteres ons aan. De keerzijde toont
een bootje, drijvend op een plas met de
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JIM VAN DER
MEER MOHR

Vasalis, 2013 (2/3
ware grootte)

Ida Gerhardt, 2013
(2/3 ware grootte)

Satyr en nimf, 2013
(2/3 ware grootte)
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naam van de boot aldebaran. Dit schip
speelt een belangrijke rol in een van
haar gedichten. Teksten van Ida Gerhardt
hebben al eerder een rol gespeeld in het
werk van Letterie. Zo zijn er onder
andere vier reliëfs met teksten van haar
gemaakt. De penning van Gerhardt is
eveneens in brons gegoten en heeft een
diameter van 90 mm.
Tot slot noem ik de penning Satyr en
nimf, waarmee Letterie op eigentijdse
wijze invulling geeft aan een oud thema.

Deze bronzen penning heeft een diameter van 77 mm.
Al met al, laat Letterie zien nog
steeds (zeer) actief te zijn en naast het
grote ook het kleine hoog te houden in
de beeldhouwkunst.
www.frankletterie.nl
Deze bijdrage is gebaseerd op informatie van de
kunstenaar.

De rubriek Penning in Beeld biedt penningmakers de mogelijkheid een recent
door hen gemaakte penning te laten belichten. Stuur daartoe digitale foto’s met
een korte toelichting naar penningnieuws@debeeldenaar.nl en redacteur Jim van
der Meer Mohr zal contact opnemen.

2SHONJHZHQVWPRPHQWLQRQ]HYRRUUDDGSHQQLQJHQNLMNHQ"
'DWNDQRSZZZPHYLXVQO
.HX]HXLWUXLPGXL]HQGVWXNVYDQDIGHHWRWHQPHWGHHHHXZ
2RNQXPLVPDWLVFKHOLWHUDWXXUNXQWXRSRQ]HZHEVLWHYLQGHQ

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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Dierbare ‘penningen’
Notities bij het boek Dierbare beelden van Miep Maarse
HANS DE
KONING

Rollende beer
(2/3 ware grootte)

In juni verscheen bij uitgeverij Waanders & de Kunst het boek Dierbare beelden van Miep Maarse. Bij de uitgave verscheen tevens een gelimiteerde oplage
van 100 exemplaren bestaande uit een
luxe uitgevoerde editie van het boek met
daaraan toegevoegd een beeldje van
Miep Maarse. Het rijk geïllustreerde
boek is geschreven door kunstrecensent
Wim van der Beek. Margot Fretz, historicus en bekend van Galerie de Ploegh
schreef het voorwoord. Zij typeert
daarin het werk van Miep Maarse: ‘Vitaliteit in Brons, dat is de kern en het
diepste wezen in de beelden van Miep
Maarse. Nijlpaarden, olifanten en beren
verbeeldt zij met menselijke eigenschappen en gedrag. Op het eerste gezicht
lijkt dit eenvoudig en charmerend. Het
tegendeel is waar. Je moet buitengewoon goed de mens en zijn gedragingen
hebben bestudeerd om deze vertaalslag
te kunnen maken. Een nijlpaard – in het
echt bepaald geen zachtaardig dier –
transformeert in een vriendelijke, dikke
lobbes die danst, duikt of zich als een
Engelse lord gedraagt. [...] De koesterende olifant met haar kind in de schoot
oogt zo natuurlijk en realistisch en is zo

ontroerend met een prachtige beschermende rug. [...] De olifant die van intense
vreugde en genot zijn vier poten omklemt
en hoog houdt, overdondert ons met zijn
vreugde. Mens noch olifant doet hem het
na, maar wij begrijpen de boodschap:
Wees blij! Er is zoveel om gelukkig over
te zijn! De beelden van Miep Maarse zijn
optimistisch van toon en boodschap’.
Miep Maarse (1945) behoort tot de
eerste groep leerlingen van de vermaarde beeldhouwer Mari Andriessen.
Van hem leerde zij op traditionele
manier naar model te werken. Na een
jaar studie aan de Art School, het Sir
John Cass College in Londen, vervolgde
zij haar opleiding aan de Gerrit Rietveld
Academie te Amsterdam (1965-1969).
Daar volgde zij lessen van onder meer
Ben Guntenaar en Jos Wong. In de
belevingswereld van Miep Maarse lijkt
veel mogelijk, zij laat ons – ook in het
boek – kennismaken met nijlpaarden in
badpak en soortgenoten die zwierig
baantjes schaatsen of halsbrekende toeren uithalen. Ook voert zij dansende olifanten ten tonele. Onwaarschijnlijke
taferelen en poses, die er toch natuurlijk
en ongecompliceerd uitzien.
In het boek gaat Wim van der Beek in
korte hoofdstukken onder meer in op de
beleveniswereld van Miep Maarse en
beschrijft de positie die zij binnen het
spectrum van ‘dierportretten’ inneemt
in vergelijk tot de generatie van Theet
van der Pant. In een ander hoofdstuk is
te lezen over het optreden van een Nijlpaard dat Maarse’s zoon Reint eerder
schreef bij de 65ste verjaardag van zijn
moeder. Maarse zelf geeft een toelichting op in opdracht gemaakt werk.
Haar oeuvre bevat ook karakteristieke
portretkoppen in brons. In dat hoofd-
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stuk staat ook een afbeelding van de
bronzen penningen: prijzen voor het
Bloemencorso in de Bollenstreek (19911996). ‘Een penning is een onderdeel
van de beeldhouwkunst dat uitermate
geschikt is om een gedenkwaardige
gebeurtenis te illustreren. De meeste
van mijn penningen kunnen ‘staan’ en
zijn daardoor kleine sculpturen’, zei
beeldhouwster zelf al eerder.
Na het laatste hoofdstuk, een oeuvreoverzicht, staan op de laatste pagina’s de
afbeeldingen van voor- en keerzijde van
de 22 penningen die Maarse ontwierp in
de periode van 1975 tot 2011. Daarbij
een kleine kritische opmerking. Bij de
getoonde penningen staan de afmetingen helaas niet vermeld, terwijl dit wel
het geval is in het oeuvreoverzicht (met
afbeeldingen). Ter informatie, de penningen variëren in afmeting van 60 tot
80 mm in diameter.
‘De vele penningen die Maarse maakt
liggen in het verlengde van haar opleiding aan de Gerrit Rietveldacademie’
schrijft Van der Beek in het hoofdstuk
‘Hoofdwegen en zijpaden’. De optimistische blijheid, die Fretz noemt, stralen
ook haar penningen uit. Die penningen,
je kunt het ook kleine objecten noemen,
zijn voornamelijk een gevolg van eerder
gemaakte beelden. Naast de ernst lijkt
hier de humor nog meer uitgesproken.

Gelukkige olifant,
2000 (2/3 ware
grootte)

Het 160 pagina’s tellende boek bevat
veel afbeeldingen in kleur op paginagroot formaat. Ook voor niet-bezitters
van penningen of ander werk van Miep
Maarse is dit boek weer een mooie en
informatieve – en in dit geval vrolijke –
aanwinst op de documentatie over
beeldhouwers en hun penningen.
wim van der beek / margot fretz / miep
maarse / reint scholvinck Dierbare beelden van
Miep Maarse (Waanders & de Kunst, Wezep).
160 pagina’s, 24 x 29 cm isbn 978 94 91196 42 3.
€ 29,50.
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Nog meer verschillende euro’s in de
portemonnee
JANJAAP LUIJT

Op 21 juli aanvaardde prins Filip de
troon van België en werd daarmee de
zevende koning der Belgen. Voor de
numismatiek van het dagelijks leven
betekent dit dat vanaf volgend jaar de
Belgische euromunten voor de derde
keer sinds de invoering van de munt een
nieuwe voorzijde krijgen. België is niet
het enige land dat in 2014 een nieuw
uiterlijk krijgt. Uiteraard is er onze
eigen euro, waarop vanaf volgend jaar
de nieuwe koning Willem-Alexander
met zijn portret zal sieren, maar ook op
de euro’s van Vaticaanstad zal het portret van het nieuwe staatshoofd staan.
Andere nieuwe gangbare euromunten
die vanaf volgend jaar in de portemonnee aangetroffen kunnen worden, zijn
die van Letland. Dat land zal op 1 januari toetreden tot de eurozone met zijn
eigen munten.
Aanvullingen
In De Beeldenaar 2013-4 werden de
2-euroherdenkingsmunten voor dit jaar
aangekondigd en de introductie van het
nieuwe 5-eurobiljet. Inmiddels kan op

beide onderwerpen aanvullende informatie worden gegeven: Luxemburg
heeft bekend gemaakt het onderwerp
van de 2-euroherdenkingsmunt te veranderen van de Wisseling van de wacht
in het Volkslied.
Over het 5-eurobiljet stuurde De
Nederlandsche Bank (dnb) een persbericht met de volgende inhoud: Sinds
mei 2013 hebben we een nieuw 5-eurobiljet. Dit biljet vervangt het oude biljet
uit 2002. De introductie van het nieuwe
biljet gaat niet zonder problemen. De
invoering van het nieuwe 5-eurobiljet
zorgt onder andere voor problemen bij
de kassa van winkels en bij parkeergarages. Ook in België zijn er problemen
met het accepteren van het nieuwe biljet. Volgens De Nederlandsche Bank
zijn de problemen enkele dagen na het
in circulatie brengen van de nieuwe
5-eurobiljetten aan het licht gekomen.
Het nieuwe biljet heeft 3 nieuwe echtheidskenmerken: een portretwatermerk,
een portrethologram en een smaragdgroen cijfer 5. Ook is het biljet duurzamer dan het oude exemplaar. Ondanks

Euromunten van
Letland (vergroot)
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Ontwerpen voor
2-euroherdenkingsmunten 2013 Malta,
België en Griekenland

de duidelijke echtheidskenmerken
van het nieuwe biljet blijven winkels het
biljet weigeren. Om de problemen met
het nieuwe 5-eurobiljet zo snel mogelijk
op te lossen heeft De Nederlandsche
Bank opnieuw contact gezocht met de
koepelorganisaties van winkeliers. In die
gesprekken is benadrukt dat winkeliers
hun medewerkers opnieuw voorlichten
over het nieuwe biljet. Ook zijn leveranciers van betaalsystemen en controleapparatuur opgeroepen de software aan te
passen.

stijging van 49%. Het risico op het ontvangen van een vals biljet blijft echter
erg laag.
Ook wereldwijd is het aantal valse
eurobiljetten toegenomen. De Europese
Centrale Bank (ecb) meldde dat het
afgelopen half jaar 317.000 valse biljetten zijn aangetroffen. Dat is een toename van 13% ten opzichte van het
tweede halfjaar 2012 en een toename
van 26% ten opzichte van het eerste
halfjaar 2012. De valse biljetten die het
meest uit circulatie worden gehaald, zijn
de coupures van 20 en 50 euro .

Valse bankbiljetten
Het nieuwe 5-eurobiljet is niet het
enige zorgenkindje voor dnb. Ook de
andere biljetten geven sommigen zorgen. Medio 2012 lijkt namelijk een
einde te zijn gekomen aan de in 2009
ingezette daling van het aantal in
Nederland circulerende valse eurobiljetten. In de eerste helft van 2013 is het
aantal valse eurobiljetten in Nederland
toegenomen. In die tijd zijn 19.400 valse
biljetten onderschept en geregistreerd,
wat 18% meer is dan de 16.400 valse
biljetten die in de tweede helft van 2012
werden aangetroffen. Ten opzichte van
het eerste halfjaar 2013 is er zelfs een

Meer informatie over
het 5-eurobiljet
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Prijsvraag Teylers Tweede Genootschap
te Haarlem
Directeuren van Teylers Stichting en de
leden van Teylers Tweede Genootschap
hebben besloten voor het jaar 2012 een
prijsvraag uit te schrijven over een
onderwerp uit de numismatiek.
Gevraagd wordt: een studie naar eremetaal in de lansdheerlijke tijd, republiek
en koninkrijk.
Het geven van geschenken is een
belangrijk bestanddeel in het repertoire
van menselijke handelingen. Een materiële beloning voor bewezen diensten,
voor een verdienstelijk optreden of voor
bepaalde gelegenheden waarbij een
cadeau traditioneel verplicht is, behoort
ook tot het standaardpakket van instrumenten waarmee de verhoudingen tussen gevers en ontvangers beklemtoond
worden. Daarbij geldt in het algemeen
dat hoe groter de verdienste, des te groter het eerbewijs. Land en titels, geld en
kostbaarheden zijn voor machthebbers
steeds geaccepteerde instrumenten
geweest om waardering tot uitdrukking
te brengen. In de laatste categorie vormen gouden objecten de meest compacte bevestiging van de relatie en daarbinnen waren penningen eeuwenlang
een gangbare vorm.
Voor de prijsvraag komen in aanmerking een studie naar het gebruik van de
penning als eremetaal in enig deel van
de Nederlanden sinds de Middeleeuwen
tot heden of gedurende een deel van
deze periode. De rol van de overheid
dient centraal te staan, een schets van de
‘omgeving’ is bijzaak.

Het antwoord kan bestaan uit een
langere studie in de vorm van een voor
publicatie gereed geschrift of uit een
aantal publicaties (die merendeels zijn
verschenen sinds 2012 en waarvan de
indiener de auteur of een van de hoofdauteurs is) vergezeld van een voor de
prijsvraag geschreven artikel dat nog
niet is gepubliceerd en dat de eerdere
publicaties in een ruimer wetenschappelijk kader plaatst.
De uiterste inzenddatum voor de prijsvraag is 1 januari 2015. Toegestane talen
zijn Nederlands, Frans, Duits of Engels.
De niet eerder in druk verschenen teksten dienen anoniem te worden ingeleverd, slechts ondertekend met een
spreuk. De inzending dient tevens te
bevatten een van diezelfde spreuk voorzien verzegeld couvert, met daarin een
opgave van naam en adres van de schrijver.
De prijs bestaat uit een gouden erepenning, geslagen op de stempels van
het Tweede Genootschap. Deze penning
zal tijdens een bijzondere bijeenkomst
in Teylers Museum aan de bekroonde
inzender(s) worden uitgereikt. De
bekroonde inzending zal door de auteur
zelf worden gepubliceerd, onder vermelding van de bekroning door Teylers
Stichting.
Voor een volledig programma van
eisen kunnen geïnteresseerden contact
opnemen met de secretaris:
a.pol@arch.leidenuniv.nl.
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Nieuws
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Najaarsbijeenkomst 2013
Zaterdag 10 mei 2014 vindt de voorjaarsbijeenkomst van het genootschap
plaats in Apeldoorn. Leden zullen te zijner tijd de uitnodiging ontvangen.
Geïnteresseerde niet-leden die deze bijeenkomst als gast willen bijwonen kunnen contact opnemen met de verenigingssecretaris.
BIJEENKOMSTEN
Atelierbezoeken
Voor de lezers van De Beeldenaar staat
het laatste bezoek van 2013 gepland op
zaterdag 30 november bij Eddy Gheress
in Amsterdam. Aangezien de beschikbare ruimte om belangstellenden te ontvangen niet erg groot is kunnen er
maximaal zeven mensen deelnemen aan

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genootschap
voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Geldmuseum
Postbus 2407
3500 GK Utrecht
info@munt-penningkunde.nl
vereniging voor penningkunst
Secretariaat (informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen en opzeggingen):
Willem Zuidhof
Paradijsselpark 190
2904 PA Capelle aan den IJssel
info@penningkunst.nl
www.penningkunst.nl
Bestellingen van penningen:
R. J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. (030) 6992736
Rein@degoeje.nl

dit bezoek. Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.
Aanmelden per e-mail:
joanbakker@gmail.com. Vermeld uw
naam, adres en (mobiele) telefoonnummer. Met de bevestiging van uw aanmelding ontvangt u tevens gegevens over de
exacte tijd van de bijeenkomst.
PUBLICATIES
Bij Uitgeverij Clinkaert verscheen De
rekeningen van de Gelderse Muntmeester
Bernaert Proys. Muntmeesterrekeningen
bevatten informatie over de oplagen van
de vervaardigde munten, de inkomsten
van de muntheer, maar ook over de lonen
van de verschillende personeelsleden van
de Munt, kosten van huur van het onderhoud aan het munthuis. Kortom, ze bieden veel stof voor verder onderzoek.
Aafje H. Groustra-Werdekker, De rekeningen van de Gelderse Muntmeester
Bernaert Proys (Voorburg 2013). 112
pagina’s A5, genaaid gebrocheerd,
geïllustreerd. isbn 978-9490-08-401.
€ 15,00 (verzendkosten binnen Nederland € 3,50). www.clinkaert.nl
TENTOONSTELLING
Leve de koning!
In november is het 200 jaar geleden dat
de zoon van stadhouder Willem V voet
aan wal zette in Scheveningen. Hij enige
tijd later ingehuldigd als koning van het
nieuwe koninkrijk der Nederlanden.
Aan de hand van munten en penningen
toont Teylers Museum in een expositie
een beeld van de gebeurtenissen en
ontwikkelingen in Nederland in de
beginjaren van de jonge staat.
Tot en met 15 december. Teylers Museum,
Spaarne 16, 2011CH Haarlem di-za 10-17 zo
12-17.
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Ridderorden
Het Museum van de Kanselarij der
Nederlandse Ridderorden heeft een
nieuwe website. De site geeft uitgebreide informatie over het museum en
een van de grootste openbare verzamelingen ridderorden en onderscheidingen
ter wereld.
www.kanselarijmuseum.nl
Coin Event en lezing
Tijdens het 10e Coin Event van Numismatica Herentals (B), zondag 8 december
zal Nick Holmes , oud-conservator van
het Schotse Penningkabinet, een lezing
houden: ‘Small Coins - Long Journeys.
The transfer of small change between
Scotland and the Continent, 15-17th century’. De lezing is gratis bij te wonen
door de bezoekers aan de beurs.

Bent u in het bezit van een van de penningen en bereid daarvan een afbeelding
af te staan, neem dan contact op met
vanandel1948@gmail.com.
Van Gelderlezing
Op donderdagavond 21 november zal
Liesbeth Claes de twaalfde Van Gelderlezing uitspreken in het Geldmuseum.
De titel van haar voordracht luidt: Munten met Macht; Autoriteitsboodschappen op
de muntslag van de usurpatoren tijdens het
Romeinse keizerrijk. Claes is de winnaar
van de H.E. van Gelder Onderzoeksbeurs 2013, beschikbaar gesteld door
het Geldmuseum. In haar voordracht
presenteert zij de resultaten van het
onderzoek dat zij in dit kader met
gebruikmaking van de collectie in het
Geldmuseum heeft verricht.

Zondag 8 december 2013, 10.30 uur. Zaal De
Vossenberg - Markgravenstraat 93, 2200 Herentals, België. info: rudy.dillen@telenet.be

Donderdag 21 november 2013, 19 uur. Geldmuseum, Leidseweg 90, Utrecht.

Papiergeldbeurs
De ibns Nederland organiseert
7 december zijn jaarlijkse papiergeldbeurs in Hilversum. Wilt u zelf biljetten
te koop aanbieden, dan kunt u een tafel
huren.

Lezing Teylers Stichting
Op zondag 24 november geeft Arent Pol
een lezing in Teylers Museum, getiteld
De ´moeilijke´ bataviase kroon. Pol
beschrijft aan de hand van een serie zeldzame zilverstukken in 1645-1646 uitgegeven door de Verenigde Oostindische
Compagnie de problemen van echtheidsonderzoek bij het verzamelen.

Zaterdag 7 december 2013, 10-16 uur.
info.ibns@gmail.com.

Oproep
Instituut Collectie Krop is voornemens
een boek uit te brengen over de penningkunst van Hildo Krop. Het instituut is nog op zoek naar de volgende
penningen van Krop:
- Plaquette met zittende man, 1916.
Nadere gegevens ontbreken.
- Plaquette Bond Nederlandse Architecten, 1929. Brons, ca. 10 cm.
- Architectura et Amicitia-penning,
1941. Brons, 7 cm.
- Medaille voor groep illegale beeldhouwers, 1944. Terracotta, 8 cm.

Zondag 24 november 2013, 13 uur. Teylers
Museum, Spaarne 16, Haarlem.

Aanvulling vorig nummer
In het artikel over de atelierbezoeken
georganiseerd door Maja Houtman in
De Beeldenaar 2013-5 stond dat één penningmaker in de periode was overleden
(Elizabeth Varga). Echter op 13 februari
van dit jaar overleed ook Henk Evertzen
aan wie een atelierbezoek werd gebracht
op 24 oktober 2009.
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