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SIPIRO MUNTEN
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telefoon 085-436059
Bezoek aan huis na telefonische afspraak.
Een binnenkort uit te geven prijslijst wordt u op verzoek gratis toegezonden.

Aanbieding van een aantal provinciale munten
De prijzen zijn inclusief 4 % BTW; bij bestellingen beneden f 100,— zijn de verzendkosten voor
rekening van koper; recht van retourzending zonder verdere opgaaf van reden mogelijk binnen
5 dagen.
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GELDERLAND:
hertogdom
Karel van Egmond (1492-1538)
1.
Snaphaanschelling z.j.
delm. 516 zeer fraai
2.
dubbele stuiver 1496
v.d. ch. 16.20 fraai
provincie
3.
Nederlandse Rijksdaalder 1618;
delm. 938 een goede fr./zfr.
4.
statenoord z.j.
verk. 18.3 zeer fraai
5.
oord 1590
verk. 18.1 fraai
6.
duit 1678
verk. 19.2 fraai (mooi voor
munt)
's Heerenberg
Willem IV (1546-1586)
7.
Oswalddaalder z.j.
delm. 577 zfr./pr.
HOLLAND:
8.
halve leeuwend. 1577
delm. 870 zeer fraai
9.
oord 1577
verk. 263.11 zwak gesl. zfr.
WEST-FRIESLAND:
10. dukaat 1772 (zilver)
delm. 971 zeer f r a a i 11. duit 1754 (vz. en kz. gelijk)
als verk. 76.2 (haan) zfr.
ZEELAND:
12. 6 stuiver 1753 piedfort
als verk. 93.4 zeer fraai-H
13. oord 1653
verk. 95.4 var. zeer fraai
14. duit 1791
verk. 96.5 prachtig
UTRECHT:
bisdom
Rudolph van Diepholt
15. Sint Martinus Goudgulden

850,600,-

delm. 939 fraai/zeer fraai
provincie
16. 3 gulden 1682 (provinciaal
type)
delm. 1132 zeer fraai (mooi
ex.)
17. duit 1657
verk. 116.3 fraai/zeer fraai

1575

1200
110

400,200,250,-

75,-

FRIESLAND:
18. arendschelling z.j.
verk. 128.5 zeer fraai
19. oord z.j.
verk. 131.2 var. fraai
(mooi rond ex.)
20. duit 1682
verk. 131.7 fr./zfr. (mooi ex.)
21. duit 1723
verk. 131.7 zeer fraai

600

110
75
100

1600,

400
95

350
155

675
135
70

OVERIJSSEL:
22. Nederl. Rijksdaalder 1620
delm. 948 zeer fraai-i- (zwak
gesl. aan rand; mooi ex.)
23. duit 1702 met klop ZWOLLE
type verk. 145.1 fraai

250,—

KAMPEN:
24. Arendsrijksdaalder 1597 over
1596
delm. 700 (overslag niet in
delm.) zeer fraai

1350,—

GRONINGEN: (provincie)
25. 28 stuiver 1681
delm. 1117 prachtig-I26. 6 stuiver 1673
verk. 182.1 fraai (zwak gesl.)
27. duit 1682
verk. 183.3 zeer fraai (mooi
ex.)
GRONINGEN (stad):
28. 8 stuiver (langrok)
verk. 185.3 (fraai zeer fraai)

450,—

1900,250,-

100,-

390,-
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Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
14. De Series met Mars en Virtus
A. Algemene gegevens
Series met afbeeldingen van Mars (God van de oorlog) en Virtus
(de verpersoonlijking van moed en kracht) worden in 15
muntplaatsen over het gehele Rijk uitgegeven in de periode van
305-316. (Afgezien van een enkel stuk uit 295 van Siscia). De
boodschap van deze series is eigenlijk steeds de identificatie van de
keizers met de militaire taken van het Rijk en het onderstrepen
van hun militaire deugden en kwaliteiten, dan wel van de waarde
van het leger zowel kwalitatief als in zijn functie als beschermer en
in standhouder van het imperium. De gehele periode is er een van
constante militaire activiteiten, zodat specifieke relaties met
bepaalde gebeurtenissen niet aangegeven kunnen worden. De
boodschap is meer van algemene en permanente aard.
Aangezien de afgebeelde figuur of deze nu blijkens de tekst Mars
of Virtus moet voorstellen praktisch eender en vaak zelfs exact
identiek is, zijn de beide groepen hier samengevat. Een derde
groep, die nogal enige gelijkenis met deze series vertoont, is die
waar de keizer zelf in militair tenue op is afgebeeld. Die groep zal
echter later in deze artikelenreeks aan de orde komen.
In grote trekken kunnen 4 verschillende, grotendeels parallel
lopende reeksen worden onderscheiden, waarvan één nog weer in
3 subgroepen verdeeld kan worden. De afbeeldingen volgen de
oude tradities met wellicht de laatste groep als uitzondering.
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De genoemde groepen (met tussen haakjes het
aantal typen volgens de R.I.C. zonder en met
atelieraanduidingen) zijn:
I.

II.

De munten waarop Mars/Virtus gaand is
afgebeeld met een trofee over de schouder.
Deze groep kan verder worden onderverdeeld
ni.
a. Een serie uitgegeven in 2 muntplaatsen
van 305-307, die nog geheel
ongereduceerd is (8'/2-10'/2 gram) en zich
daarnaast van de anderen onderscheidt
door de keerzijdetekst. (35-57)
b. De stukken van 7 Oostelijke
muntplaatsen, die alle aan Virtus gewijd
zijn. (91-302) en
c. Die van de Westelijke muntplaatsen die
alle aan Mars zijn gewijd. (16-20)
De laatste twee (b. en c.) lopen van 307312 en zijn alle gereduceerd, waarbij
stukken uit 3 a 4 reductieperioden
voorkomen variërend van ± 3 tot
incidenteel bijna 9 gram.
De munten waarop gewoonlijk Mars maar
soms ook Virtus eveneens gaand is afgebeeld
(met enkele varianten die een gevecht tonen)
met vaak een omgekeerde speer en een
schild. (38-45)
Ook deze groep is van de jaren 307-312 en
bekend van 9 muntplaatsen hoofdzakelijk uit
het Westelijk deel van het Rijk. De
gewichten variëren ook hier van ± 3 tot ca.
S'/i gram.

III. De munten waarop Mars of Virlus staand is
afgebeeld leunend op een speer en met een
schild. (140-184)
Deze serie dateert uit de jaren 307-316 en
heeft een soortgelijke gewichtsspreiding als
de vorige. De munten zijn bekend van 8
muntplaatsen grotendeels dezelfde als bij
serie II.
IV. Tenslotte een incidentele uitgifte die het
borstbeeld van Mars vertoont, geslagen in
één muntplaats onder één keizer van 310-313
met gewichten variërend van 3'/2 tot 5 gram
(3e reductie). Er zijn 9 typen bekend (geen
atelieraanduidingen).
Later in deze artikelenserie zal een parallel
emissie met het borstbeeld van Sol (de
Zonnegod) vermeld worden, die gelijk met
deze werd uitgegeven.
B. De Muntplaatsen
De vroegste serie is alleen bekend van de
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muntplaatsen Aquilea en Ticinum. In de
eerstgenoemde plaats liep de slag van 305-307
over 3 perioden, te onderscheiden (via de
titulatuur) door wisselingen in de samenstelling
van de Tetrarchie, dan wel een gewijzigde
keerzijdetekst (3e periode). Voor sommige vorsten
is het niet te zien of hun munten uit de Ie of de
2e periode stammen. Alle stukken zijn van het 3e
atelier (AQF in de afsnede).
In Ticinum liep de slag in hetzelfde tijdvak over 6
perioden, te onderscheiden door een punt of een
A of niets in het veld, dan wel een bijteken tussen
de atelierletter (P,S of T) en de stadsletter T in de
afsnede.
De serie met Virtus werd geslagen in Alexandria,
Antiochia, Cyzikus, Heraclea, Nicomedia, Serdica
en Thessalonica.
In Alexandria was dat van 308-312 over 7 slagperioden, onderscheiden via diverse
lettercombinaties met eventueel bijtekens in het
veld. Er waren 6 ateliers (A t/m S), die niet steeds
alle in elke periode bij de slag betrokken waren.
In de afsnede staat ALE.
In Antiochia werd tezelfder tijd geslagen. Hier
kunnen via toegevoegde punten en bijtekens 9
slagperioden onderscheiden worden. In de afsnede
staat ANT of ANT... Er waren 10 ateliers
werkzaam (A, B, f, A, E, S, Z, H, AE en I).
In Cyzikus liep de slag van 307-312 over 7 slagperioden onderscheiden via bijtekens, plaatsing
van de atelierletter en resp. MK of MKV in de
afsnede. Aanvankelijk werkten hier 4 ateliers,
later kwamen daar nog 2 bij (A t/m S).
In Heraclea werd van 309-311 geslagen over 3
perioden resp. zonder bijteken, met een ster en
met een halve maan rechts in het veld. In de
afsnede staat HT gevolgd door de atelierletter. Er
waren eerst 4 daarna 5 ateliers (A t/m E).
In Nicomedia liep de slag van 307-312 over 5
perioden op soortgelijke wijze als in Cyzikus
onderscheiden. In de afsnede SMN eventueel
gevolgd door de atelierletters. Er waren eerst 2 tot
4 en tenslotte 7 ateliers werkzaam (A t/m Z).
In Serdica werd maar kort geslagen 307-308. Er is
maar één periode gemerkt .SM.SD. in de afsnede,
een ster links en de atelierletter (A t/m A) rechts
in het veld. Tenslotte werd aansluitend (zie
Venusserie) ook gedurende één periode, gelijk
gemerkt maar met .SM.TS. in de afsnede in
Thessalonica geslagen. Ook hier dezelfde ateliers.
Veel later werd hier op naam van Licinius II nog
een munt van dit type geslagen (atelier E). In de
afsnede staat hier .TS.E. Het keerzijde-omschrift
is dan afwijkend.
De stukken met Mars zijn afkomstig uit
Londinium, Lugdunum, Ostia en Roma, terwijl in

een latere periode nog in Arelate is geslagen,
alsmede enkele deelstukken in Roma en Treveri.
De stukken van Londinium zijn van 307 en
hebben PLN in de afsnede.
Die van Lugdunum lopen over 2 perioden (307309) en hebben PLC in de afsnede en in de 2e
periode 4 letters in het veld.
In Ostia werden van 309-313 enkele stukken
geslagen alle met MOST en de atelierletter (steeds
T) in de afsnede. De stukken dateren van zowel
voor als na de nederlaag van Maxentius.
In Roma werd van 308-310 geslagen, eerst met
RBP, dan met REP steeds gevolgd door de
atelierletter in de afsnede. Er zijn 4 ateliers (P t/m
Q). In 313 zijn nog enkele Vi Folies geslagen met
RP en atelierletter in de afsnede.
In Arelate werd van 313-315 geslagen. Deze
stukken hebben in de afsnede de atelierletter (P
t/m Q) gevolgd door ARL.
Tenslotte zijn er van Treveri deelstukken bekend
uit dezelfde periode gemerkt PTR in de afsnede.
De onder II genoemde stukken zijn geslagen in
Antiochia, Arelate, Londinium, Lugdunum,
Ostia, Roma, Siscia, Ticinum en Treveri. Siscia
valt hier eigenlijk buiten. Het gaat daar om een
deelstuk uit 295 gemerkt SIS in de afsnede. In
Treveri (2) en Lugdunum (3) kunnen slagperioden
(via letters in het veld) onderscheiden worden. De
slag loopt niet steeds gelijktijdig. Ticinum 307-308
(3 ateliers P,S en T), Londinium 307-310, Treveri
en Lugdunum 307-309, Antiochia 309-310
(ateliers B en S), Ostia 312-313 (alleen ateher T)
en Arelate 313-315 (T en Q). In Roma alleen
duurt het wat langer. Hier bestaat nogal wat
variatie in de keerzijde-afbeeldingen. Er vallen 4
perioden te onderscheiden, RBP, REP, RP of
niets in de afsnede. De ateliers waren P, S, T en
Q. Van Treveri is ook een deelstuk bekend.
De onder III genoemde serie is afkomstig uit
Aquilea, Antiochia, Arelate, Londinium,
Lugdunum, Roma, Ticinum en Treveri. Ook hier
is weer de onder 1 gemelde variatie van
onderscheiding van slagperioden, zodat die niet
herhaald behoeft te worden.

Aquilea
Antiochia
Arelate
Londinium
Lugdunum
Roma
Ticinum
Treveri

1
2
1
5
5
4
5
6

periode
perioden
periode
perioden
perioden
perioden
perioden
perioden

312-313
309-310
313-315
307-315
307-315
312-314
312-316
307-316

Van Treveri zijn ook Vi Folies bekend.

Tenslotte is de sub IV genoemde reeks alleen in
Treveri geslagen. Deze stukken hebben de letters
T en F in het veld en PTR in de afsnede.
Vermoedelijk zijn hier 2 reeksen aanwezig één met
hoger en een latere met lager gewicht. Waar de
gewichten nogal variëren is het met name bij
stukken met een gemiddeld gewicht niet te zeggen
tot welke van de 2 groepen zij behoren.
C. De Voorzijde
Wat de portretten betreft zijn die van de sub I
genoemde series overwegend van het basistype
'Hoofd met lauwerkrans naar rechts'. Dit geldt
volledig voor de stukken van de oostelijke
muntplaatsen en in hoofdzaak voor die van
Ticinum. Die van Aquilea hebben voornamelijk
borstbeelden, waarbij een groot aantal variaties
voorkomt. Wat de Westelijke muntplaatsen
betreft geldt het eerstgenoemde voor de Folies van
Roma. De deelstukken van Roma en Treveri
missen de lauwerkrans. De overige stukken
hebben alle borstbeelden, waarbij enkele variaties
voorkomen.

Afb. 1. Constantinus I, Treveri
Marti Patri Propugnatori

Afb. 2. Constantinus I, Treveri
Marti Conservatori
3 ateliers
3 ateliers
4 ateliers
1 atelier
1 atelier
4 ateliers
3 ateliers
1 a 2 ateliers

(P, S, 0
(A, B, S, I)
(P t/m Q)

(P t/m Q)
(P, S, T)
(A en B in de 2 laatste perioden)

Bij de sub II genoemde serie komen overwegend
borstbeelden voor, alweer met een aantal
variaties. Te noemen valt daarbij het stuk van
Antiochia dat een borstbeeld naar links toont,
gehuld in een mantel, met in de rechterhand een
Victoria op een globe en in de linker een schild.
Ook Roma kent een afwijkend type met
consulaire mantel en arendscepter eveneens naar
links. Overigens staat evenals bij serie I het
leeuwendeel der borstbeelden naar rechts.

muntplaats en serie) nl.:
IMP C GAL VAL MAXIMINO P F INV AUG
VAL LICINNIANUS LICINNIUS P F AUG
FL VAL CONSTANTINUS FIL AUG
CONSTANTINUS FIL AUGG
MAXIMINUS FIL AUGG
D N MAXIMIANO P F S AUG
Met name de teksten met FIL AUG(G), zoon van
de keizer zijn interessant (zie ook Genius-serie).
De spreiding van de stukken over de diverse
vorsten en muntplaatsen is als volgt:

De sub III vermelde serie toont vrijwel uitsluitend
borstbeelden in grote variatie en hoofdzakelijk
naar rechts geplaatst. Ook hier komen enkele
exemplaren met mantel en arendscepter voor
(Lugdunum en Arelate) alsmede een klein aantal
gehelmde borstbeelden met speer en schild
(Antiochia en Aquilea). De Vi Folies van Roma
hebben met stralenkrans getooide borstbeelden.

Totaal

Serie Ia

Severus II
Caes 6 - 1 0
Maximinus II Caes 1 5 - 2 4
Constantinus I Caes 1 4 - 2 3
35 - 57

Aquilea

Ticinum

4-4
9-9
9-9

2-6
6-15
5-14

22 - 22

13 -35

Afb. 4. Constantinus I, Roma
Vin Exercil Gall

Afb. 3. Severus tl, Ticinum
Virtus Aiigg el Caess NN

De stukken van de 4e serie hebben alle
borstbeelden in een 3tal variaties. Elk dezer
variaties komt voor met 3 tekstvarianten, die
overigens niet interessant zijn.
Ten aanzien van de teksten vallen enkele minder
gangbare te vermelden (met toevoeging van keizer,

Serie Ib

Totaal

Galerius
Aug
Licinius I
Aug
Maximinus II
Caes
Maximinus II Fil Aug
Maximinus II
Aug
Constantinus I
Caes
Constantinus I Fil Aug
Constantinus I
Aug
Licinius II
Caes

27 1618117 I461-

Alexan- Antiochia
dria

113 10-33
29 3 - 6
87 5 -27
1
59 5 - 17
1
4 2- 2
7 3- 3
1
-

91-302 28-88

6 - 51
46
6 - 47

3 - 23

-

Afb. 5. Constantinus I, Treveri
Marti Conservatori

Cyzikus

Heraclea

Nicomedia

Serdica

Thessalonica
1111-

5 - 13
5 - 11
3- 6

2- 5
1- 1
1- 2

2- 4
2- 2
1- 2

1-4

-

-

-

3- 6

3- 6

3- 7

-

-

-

-

1- 1

-

19 - 127 17 - 37

7-14

1- 1
2- 3

11-19

1 -2

2-6

3
3
1
I

1- I

1- 1
7-1

Serie Ic

Totaal

Galerius
Aug
Licinius I
Aug
Constantinus I Caes
Constantinus I Aug
Maxentius
Aug
Maximianus Sen Aug

Arelate

Londinium

1-1
2-3
2-2
6-9
4- 4
1-1

1-1
1-1
-

2-2
-

'6-20

2-2

3-3

-

Galerius
Caes
Maximinus II Caes
Constantinus I Caes
Constantinus I Aug
Maxentius
Aug
Maximianus Sen Aug

1- 1
2 - 3 1
6-8
19 - 22
9-10
1- 1

1-1

2-2

1-1
2-2

1 -4
2-2

1 -1

3-3

3-3

4-8

1 -1

Londi- Lugdu- Ostia
nium num

Roma

Siscia

Treveri

Ticinum

1-1

2-2

1 -1
1 -1

1- 2
8- 9

-

4-4

5-5

2-2

9-11

1-1

2-2

58-

5
8

1-3
1-3
-

1-1
2-2

Aquilea

Maximinus II
Caes
2- 5
46 2-2
Maximinus II
Aug
Constantinus I Caes
9- 9
Constantinus I Aug 110- 144 2 - 3
Licinius I
Aug 12- 17
1- 1
Maxentius
Aug
22
Maximianus Sen Aug
4- 5

3-3
Antiochia

Lugdu- Roma
num

1 3 - 13 2-6

Arelate

Londinium

Ticinum

Treveri

2-4
1-1
_

1- 1
19- 19 14- 14 15 -26
6- 7
_
1- 1

2- 4
8-8
12-27 46-51
5- 9
1- 1
1- 1

3-5

20-20

19-40

2-5

#-'

2-5

15-15

21-33

56-61

Treveri

Series IV
Constantinus I

Treveri

1-1

3 8 - 4 5 1-2

140 - 184

Roma

1-1

Totaal Antio- Arechia
late

Totaal

Ostia

1 -2

Serie II

Serie III

Lugdunum

Aug

9-9

D. De Keerzijde
Op de stukken van Serie I is Mars/Virtus
normaliter gaand naar rechts afgebeeld, soms
naakt, soms in militaire kleding, vrijwel altijd met
een trofee over de linkerschouder (alleen de
stukken van de laatste periode van Heraclea zijn
zonder trofee, hier wordt het kleed over de
schouder geslagen) en een omgekeerde speer in de
rechterhand. Dit type komt voor op alle stukken
van Aquilea, Arelate, Londinium, Ostia, Serdica,
Thessalonica en Ticinum, alsmede op sommige
van Cyzikus, Heraclea, Nicomedia en Roma. De
stukken van Alexandria en sommige van
Antiochia, Cyzikus en Nicomedia tonen
bovendien een schild op de linkerarm. Roma kent
nog een variant met een tak i.p.v. een speer in de

rechterhand en tenslotte wordt op de stukken van
Treveri en een aantal van Antiochia, Nicomedia
en Roma met de rechterhand een gevangene
meegesleurd.

Afb. 6. Constantinus I, Treveri
Marti Conserv (Vi Follis)
Een klein aantal stukken, onder deze serie
opgenomen, wijkt markant af. Zij hebben gemeen
9

dat de afgebeelde figuur naar links is geplaatst.
Een stuk van Londinium toont Mars met tak,
speer en schild uitvallend naar links. Dit stuk
heeft een verder niet voorkomende tekst MARTI
PACIF.
Twee stukken van Ostia tonen Mars gaand naar
links met vliegende mantel, tak en schild en
eventueel een speer.
Tenslotte zijn bij de Ia serie vier stukken uit
Aquilea opgenomen, die uit dezelfde periode
stammen en dezelfde tekst hebben van alle andere
stukken van die serie nl. VIRTUS AUGG ET
CAESS NN (De dapperheid van onze keizers en
caesars). Op deze stukken staat Mars van voren
gezien met het hoofd naar links. In de
rechterhand een Victoria op een globe en links
speer, schild en een gevangene.

AJh. 7. Maximinus II, Nicomedia
Virtuli Exercilus
De teksten tonen een grote variatie.
Serie la heeft, met één uitzondering, de hierboven
genoemde tekst. De uitzondering wordt gevormd
door het laatste stuk van Aquilea, dat met de
tekst VIRTUS CONSTANTINI CAES de militaire
kwaliteiten van Constantinus I prijst.
Serie Ib heeft als meest gangbare tekst VIRTUTI
EXERCITUS (In Nicomedia meestal gevolgd door
CMH) wijzende op de dapperheid van het leger.
Deze tekst staat op alle stukken van Nicomedia en
Serdica en op een deel van die van Thessalonica,
Cyzikus en Antiochia. De overige stukken van die
laatste 2 muntplaatsen, alsmede alle stukken van
Alexandria hebben een variant waarbij VIRTUS
i.p.v. VIRTUTI staat.
Een nog iets andere vorm tonen de stukken van
Heraclea waarop VIRTUTI EXERCITI staat.
Terwijl tenslotte de beide laatste stukken van
Thessalonica de tekst VIRTUS MILITUM DD
NN dragen en dus weer wijzen op de kwaliteiten
van de Tetrarchen.

Afb. 8. Licinius I, Arelate
Marti
Conservalori
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Afb. 9. Constantinus f, Londinium
Marti Patri Propug

De stukken van serie Ic tenslotte hebben de
grootste variatie. Die van Ostia en één van Roma
hebben MARTI COMITI AUG N hetgeen wil
zeggen dat Mars de begeleider of bondgenoot van
de keizer is. Een ander stuk van Roma heeft
MARTI PACIFERO AUG N er op duidend dat
via de strijd de vrede zal komen. (De verkorte
variant op een stuk van Londinium is hierboven al
genoemd). Het andere Londense stuk heeft
MARS VICTOR hetgeen voor zichzelf spreekt.
De stukken van Lugdunum hebben als tekst
MARTI PATR SEMP VICTORI een uitgebreide
variant op de voorgaande tekst die de overwinning
van het vaderland voortdurend doet zijn. In
Arelate luidt de tekst MARTI CONSERVATORI
wijzend op het behoud (van vrede en vrijheid)
verzekerd door een sterk leger. Tenslotte staat op
de deelstukken van Roma en Treveri FUNDAT
PACIS eveneens aangevend dat de strijd of het
weerbare leger de basis legt voor de vrede. Serie Ic
toont derhalve, althans in de teksten geen
overeenkomst tussen de muntplaatsen.

Afb.

10. Constantinus I, Treveri
Marti
Conservalori

Serie II heeft als keerzijde-beeld Mars/Virtus
gaand naar rechts, soms gehelmd, met een
omgekeerde speer in de rechterhand en een schild
op de linkerarm. Alleen op enkele stukken van
Roma komen varianten op dit beeldtype voor
waarbij Mars hetzij rechts, hetzij links een
gevangene voortsleept of waar hij 1 of 2 vijanden
bestrijdt.
Ook bij deze serie komt een grote tekstvariatie
voor. De meest gangbare tekst is MARTI PATRI
PROPUGNATORI wijzend op Mars als de
verdediger van het Rijk. Deze tekst staat op de
stukken van Londinium, Treveri (soms zonder
PATRI, of met het laatste woord verkort tot
PROPUG), Lugdunum en (eveneens zonder

PATRI) Siscia. MARTI CONSERVATORI staat
op de stukken van Arelate en soms op die van
Ostia en Roma. In de laatste plaats eventueel met
toevoeging AUG N ofwel met CONSERVAT
i.p.v. CONSERVATORI. Roma kent voorts nog
de teksten MARTI COMITI AUG N (Ook in
Ostia) MARTI VICTORI AUG N en MARTI
PACIFERO AUG N.
De gevarieerde reeks stukken van deze muntplaats
valt te verklaren uit de propaganda eerst van
Maxentius en na diens nederlaag van Constantinus
I. Tenslotte hebben de stukken van Antiochia
VIRTUS EXERCITUS en die van Ticinum
VIRTUS PERPETUA (of deze woorden in
omgekeerde volgorde) het laatste wijzend op de
voortdurende dapperheid van het leger.
Serie III toont meestal Mars staand naar rechts of
van voren met het hoofd naar links. Gehelmd,
met de rechterhand leunend op een speer en met
een schild links. Soms ook staand van voren met
het hoofd naar rechts. Eén type van Lugdunum
heeft een zwaard i.p.v. een schild. Terwijl Mars
op de stukken van Antiochia de speer links en het
schild rechts heeft. De tekstvariatie is hier wat
kleiner. Het meest gangbare is MARTI (PATRI)
CONSERVATORI (het middelste woord soms wel
en soms niet aanwezig), waarbij op de
deelstukken vanwege de ruimte het laatste woord
is ingekort tot CONSERV. Op enkele stukken van
Lugdunum wordt Constantinus I weer geprezen
via VIRT (PERP) CONSTANTINI AUG en
Antiochia heeft wederom VIRTUS EXERCITUS.
Tenslotte is er een stuk van Roma met VIRT
EXERCIT GALL, wijzend op Constantinus'
overwinning in Gallic.
Serie IV toont een gehelmd en geharnast
borstbeeld van Mars naar rechts met de tekst
MARTI CONSERVATORI.

Afb. 12. Constantinus I, Ticinum
Marti Conservatori

Afb. 13. Maximinus II, Antiochia
Virtuti Exercitus
exemplaren van de meest belangrijke typen te
verkrijgen. De stukken van de series Ie en IV zijn
daarbij de minder algemeen gangbare.
De zeldzaamheid volgens de R.I.C. is als volgt:
(Hierbij zijn de naar links geplaatste keerzijdeafbeeldingen apart, met L gemerkt, opgenomen
en deelstukken met D):
Serie Ia

Totaal

Ticinum
Aquilea
Aquilea L.

13 -35
18 - 18
4- 4

20

35 - 57

20

Totaal C

Alexandria
Antiochia
Cyzikus
Heraclea
Nicomedia
Serdica
Thessalonica

28- 88 28
19-127 30
17- 37 8
7- 14 11- 19 2- 6 7- 11 6

Afb. U. Maximinus II, Aquilea
Virtus Augg et Caess NN
E. Zeldzaamheid en Slotopmerkingen
Door de grote verscheidenheid van de
Mars/Virtusseries zal het niet eenvoudig zijn
daarvan een representatieve collectie bijeen te
brengen. Het is echter bepaald niet moeilijk om

Arelate
Londinium
Londinium L
Lugdunum
Ostia
Ostia L.
Roma
Roma D.
Treveri D.

Totaal S
2213I2221-

.
-

16

20

1

40
79
21
12
12
4
4

-

16-20

1

4

R2

R3

13
15
5
2
7
2

5
3
1

2

2

-

-

172 44

9

5

2
1
1

1

R2 R3 R4 R5

.

-

R

-

R

2
2
1
3
1
2
2
6
1

1

1

-

3
13
4

S

91-302 72
Serie Ie

R2

12
4

-

Serie Ib

R

I
1
1
2

5

.
-

.
-

1
1
2

-

2

-

2
1

-

4

4

2

1
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Serie II

Totaal

Antiochia
Arelate
Londinium
Lugdunum
Ostia
Roma
Sisia
Ticinum
Treveri
Treveri

1- 2
2- 2
3- 3
5- 5
2- 2
9 - II
1- I
2- 6
II - II
2- 2

D.
D.
D.

38-45
Serie

III

Totaal

C2

C

S

R

R2

R3

2
4

I
I

-

-

-

2

I
5

-

-

I
4
1

1
I
1

14
C2

10
R2

S

R3

R4

R5

-

-

I

3
I

5
5
4
I
20
12
3
17
II
5
36
4
55
6

-

-

-

-

4

I

5

-

-

I

I
I

4
4
2
3

9
2

140-184

4

8

40

43

Serie IV

Totaal

C2

C

S

R

Treveri

9-9

I

I

4

3

Antiochia
Aquilea
Arelate
Arelate
L.
Londinium
Lugdunum
L.
Lugdunum
Roma
Roma
L.
Roma
LD.
Ticinum
Ticinum
L.
Treveri
iW*-

242I20123II82163506-

R5

-

-

3

6

7
4
I
4
4
7

4
9

12
2

Samenvattend kan gezegd worden dat de
Mars/Virtusseries een zeer gevarieerd beeld vertonen waardoor zij een heel aantrekkelijk
verzamelgebied vormen.

2
I

-

:f/

I
I
2
3

-

-

-

-

-

3

2
1

II
I

11

12

31

36

10

3
I
2

JM:^'J^.

--

-

2
2
2
3

I
I

É)
-w

-

-

9

12

2

^

V*;

\^

\

:- >^v

Foto omslag: Maximinus II Aquilea.

De Driesteden Muntslag
1479-1588
door J. Fortuyn Droogleever
Gedurende de XVde en XVIde eeuw kwam een
voor de Nederlanden uniek verdrag tussen enkele
steden tot stand, dat tot doel had gezamenlijk
munt te slaan. De aanleiding tot het sluiten van
deze overeenkomst was de achteruitgang van de
economische toestand in de Nederlanden in de 2de
helft van de XVde eeuw. Er was een grote
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verwarring ontstaan in het muntwezen, die
gedeeltelijk was veroorzaakt door de pohtieke
toestand na het sneuvelen van Karel de Stoute,
maar ook door het grote aantal muntplaatsen
waar geheel naar willekeur en op verschillende
voet werd gemunt, ten voordele van de
muntheren, maar ten koste van het zilvergehalte
van de munten. Om aan deze verwarring een
einde te maken en zeker ook tot gemak voor de
plaatselijke handel vatten enkele stedelijke
regeringen in Oost Nederland het plan op
gezamenlijk een in een groot gebied gangbare

munt van goed zilvergehahe uit te geven.
Aanvankelijk, in 1479, werd een overeenkomst tot
een éénmalige gezamenlijke muntslag gesloten
tussen Deventer, Kampen en Groningen met 'raad
en concensie van Burgemeester, Schepenen en
Raad van de Stad Zwolle'. In dat jaar had Zwolle
nog geen muntrecht, en kon daarom niet als
volledige partner optreden. Men kwam overeen
om in elk van de drie steden twee munten te
slaan, een hele en een halve schelling, met een
bepaald zilvergehalte, waarvan de ene zijde het
stadswapen zou vertonen en op de andere zijde de
wapens der drie steden. Deze overeenkomst is
slechts gedeeltelijk uitgevoerd; voorzover bekend
is zijn er nimmer munten van het driestedentype
te Groningen geslagen.
In 1488 kwam wederom een overeenkomst tot
gezamenlijke muntslag tot stand, ditmaal tussen
Deventer, Kampen, Zwolle, aan welke stad
inmiddels het muntrecht was verleend door Keizer
Frederik III, en Groningen. Deze laatste stad
heeft evenwel nimmer van het verbond gebruik
gemaakt. De overeenkomst was in alle finesses
geregeld en zou ten eeuwigen dage duren, maar
voorlopig werden alleen in 1488 in de IJsselsteden
munten in drie nominaties geslagen. De revaluatie
van de Bourgondische munt in 1489 veranderde
de algemene economische toestand dermate, dat
verdragen en afspraken, die van 1488 dateerden,
toen weinig zin meer hadden (v. Gelder 1).
Nadat Overijssel in 1528 bij de Nederlanden was
ingelijfd, vreesden de Overijsselse steden dat hun
muntrechten door de centrale regering te Brussel
zouden worden betwist en zij gingen in 1534
wederom tot samenwerking in hun muntslag over,
overwegende dat zij gezamenlijk sterker zouden
staan dan elke stad afzonderlijk tegenover de
eventuele protesten uit Brussel, die inderdaad al
spoedig geuit werden. Men besloot in 1534 nieuwe
driestedenmunten te slaan en wel goudguldens,
zilveren gosselers of stuivers en koperen plakken.
Tegen de uitgifte van deze munten werd reeds in
hetzelfde jaar door de Landvoogdes te Brussel
geopponeerd. Ook in later jaren was dit het geval,
tot 1557 toe werd de driestedelijke muntslag
moeilijkheden door Brussel in de weg gelegd, tot
ongeldigheidsverklaring van de uitgegeven munten
toe. Deze protesten en plaketen hadden echter
weinig of geen gevolgen: door telkens weer
gevoerde onderhandelingen met Brussel wisten de
steden herhaaldelijk opschorting van de besluiten
van de centrale regering te krijgen, en met korte
onderbrekingen zetten de driesteden hun muntslag
voort.
Meer invloed hadden de protesten tegen een te
laag zilvergehalte in de munten, die van de kant
van het Duitse Rijk kwamen. De handel van de
Overijsselse steden was voor een belangrijk deel

op het Oosten gericht en er was de stedelijke regeringen veel aan gelegen dat de door hen geslagen
munten in het Duitse Rijk werden geaccepteerd.
Bovendien waren Deventer, Kampen en Zwolle
van oudsher (Duitse) Rijkssteden en daarom
dienden hun munten ook als rijksmunten te
worden beschouwd. Dit bracht de verphchting
met zich mede zich aan de voorschriften van de
Rijksdagen van het Duitse Rijk te houden en deze
verplichtingen wilde men, vooral in verband met
de economische banden, zoveel mogelijk nakomen.
De vóór en in 1555 geslagen zilveren daalders
vertonen het borstbeeld van keizer Karel V; op de
munten die in 1567 en nadien werden geslagen
wordt de naam van de (Duitse) Keizer
Maximiliaan II of Rudolf 11 vermeld en de Duitse
rijksadelaar afgebeeld. Van de werkelijke
Landsheer, Philips II, is geen spoor te bekennen!
Ook hieruit blijkt dat men meer gericht was op
het Duitse Rijk dan op de Verenigde
Nederlanden, waartoe men staatkundig behoorde.
De bezwaren, geuit door de NederlandsWestfaalse Kreits, die men serieus trachtte
tegemoet te komen, veroorzaakten een stilstand
van de muntslag tussen 1571 en 1574, maar
overigens slaagden de Driesteden er in hun
muntslag van guldens, gehele en halve rijksdaalders
en later ook kleinere nominaties, van 1567 tot 1588
geregeld te laten verlopen. Vrijwel elk jaar werden
gouden dan wel zilveren munten geslagen.
In het bovenstaande heb ik een kort overzicht van
de Driestedenmuntslag trachten te geven. Een
meer uitgebreide historische beschrijving met
citaten uit- en verwijzingen naar archiefstukken
hoop ik elders te publiceren (2).
Het muntgebouw van de driestedenslag bevond
zich tot juli 1583 in Deventer; in verband met de
mogelijkheid van een vijandelijke (Spaanse)
bezetting van die stad bracht men het muntbedrijf
in 1583 naar Kampen over. Volgens Soetens (3)
zijn de in Deventer geslagen munten gekenmerkt
door een ster (*) als interpunctie in de
omschriften en die van Kampen door een klaverblaadje ( + ). Er bestaat echter een halve
rijksdaalder met het jaartal 1582, die op de
keerzijde een -i- als interpunctie vertoont en vele
munten uit 1583 hebben op de ene zijde een ster
en op de andere zijde een + als interpunctie.
Wellicht zijn deze munten na juli 1583 in Kampen
geslagen waarbij gebruik werd gemaakt van één te
Kampen geslagen stempel en van één stempel dat,
nog in Deventer vervaardigd, meeverhuisde naar
Kampen. In deze stad werd tot 1588 het
aanmaken van driestedenmunten voortgezet, daarna
ging men over tot een stedelijke Kamper muntslag.
In 1591 stelde Deventer voor de driestedenslag te
hervatten, maar noch Kampen, noch Zwolle was
hiertoe bereid. Waarschijnlijk verwachtte men
13

meer plaatselijke inkomsten uit een eigen
stedelijke muntslag en bovendien zullen de vele
geschillen tussen de stedelijke regeringen
onderling, die ik in het bovenstaande overzicht
niet heb vermeld, maar dit uit archiefstukken
blijken telkens te zijn voorgekomen, ook wel een
reden zijn geweest de samenwerking niet te
hervatten. Bovendien was de economische
toestand inmiddels van dien aard geworden dat
een gezamenlijke munt niet langer noodzakelijk
was. In elk geval is in 1588 de laatste
driestedenmunt geslagen.
De literatuur over de driestedenslag is zeer beperkt
en berust voornamelijk op de gegevens die Cost
Jordens vermeldt in zijn artikelen over de Deventer muntslag (3). Van der Ghijs neemt in zijn
standaardwerk over de Munten van de Heren en
Steden van Overijssel (4) deze gegevens
grotendeels over en vult ze aan met de tekst van
enkele archiefstukken. Soetens geeft een
opsomming van de driestedenmunten, voorzover
ze bij v.d. Chijs vermeld worden en hij geeft een
kort overzicht van de door de centrale overheid
geuitte bezwaren tegen de driestedenslag in het
kader van zijn artikel over de Kamper muntslag
(5). Tenslotte kan de catalogus van de tentoonstelling 'Klein geld - grof geld' vermeld worden,
waarin Van Gelder twee bladzijden wijdt aan de
driestedenslag (6).
Niet alleen is er weinig literatuur over dit onderwerp, ook het aantal in Nederland thans
aanwezige munten is gering. Toch zijn er - naar
verhouding - veel driestedenmunten in omloop
gebracht. Zo werden b.v. tussen 1538 en 1583
ruim 800.000 rijksdaalders geslagen. Een
bijzonderheid van de driestedenmunten is het
voorkomen van zeer vele variaties bij de munten,
die na 1555 zijn geslagen. Men krijgt de indruk
dat aan de stempelsnijders zeer veel vrijheid werd
gelaten, vooral bij het aanbrengen van de
omschriften. Van de tussen 1555 en 1563 geslagen
daalders vond ik 28 variaties in de omschriften en
ook in de omschriften op de (arend)rijksdaalders
die na 1567 werden aangemaakt zijn vele
verschillen waar te nemen.
Omdat een enigszins volledig overzicht van de
driestedenmunten plus hun variaties in de
literatuur ontbreekd heb ik een catalogus
opgesteld waarin alle tot dusverre bekende

munten worden beschreven. Deze catalogus zal in
de volgende nummers van de Beeldenaar worden
gepubliceerd. Na bestudering van vele grote en
kleine muntcollecties in Nederland kon ik 99
verschillende driestedenmunten plus 126 variaties
opsporen, zodat in totaal thans 225 munten
bekend zijn. De grootste collectie van driestedenmunten bevindt zich in het Kon. Penning Kabinet
te 's-Gravenhage, die 120 verschillende driestedenmunten bevat, dus ongeveer de helft van een
complete verzameling. In een grote, speciaal op
Overijssel gerichte muntcollectie, die van het
museum de Waag te Deventer trof ik 80
verschillende driestedenmunten aan, hetgeen ook
het geval was in een op Overijssel gespecialiseerde
particuliere verzameling te Deventer. In de andere
openbare en particuliere Nederlandse collecties is
het aantal driestedenmunten meestal veel kleiner.
Van een enigszins complete driestedenmuntcoUectie is in Nederland dus geen sprake. Het is
mogelijk dat vele driestedenmunten in de Oostzeelanden en in Rusland terecht zijn gekomen en dat
in de musea in die landen zich meer driestedenmunten bevinden dan in ons land.
Tenslotte wil ik nog vermelden dat een fusie van
enkele onafhankelijke steden om gezamenlijk
munt te slaan, zoals bij de Driestedenslag
weliswaar uniek is in de Verenigde Nederlanden,
maar dat reeds in de XlVde eeuw in het Duitse
Rijk twee van dergelijke gemeenschappelijke
muntslagen zijn voorgekomen. In 1379 werd de
Wendische Münzverein, en in 1386 werd de
Rheinische Münzverein opgericht, waarbij tussen
Hamburg, Lübeck en Wismar resp. de
Keurvorsten van Mainz, Trier, keulen en de Pfalz
dezelfde samenwerking tot stand kwam als bij
onze Driestedenslag. Hoewel uniek voor ons land,
is de Driestedenslag dus geen primeur!
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^ A A N - E N VERKOOP MUNTEN
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten

SPAAR- EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SURHUISTERVEEN , TEL. 05124-1925

14

Zoekt u dit soort munten?
Braunsweig-Wolffenbüttel
Friedrich Ulrich, 1613-1634
2 Mariengroschen 1634

Hannover
Christian Ludwig, 1641-1648
2 Mariengroschen 1645

Hannover
Ernst August, 1679-1698
2 Mariengroschen 1689

Hannover
George IV v. Engeland, 1820-1830
10 Thaler 1825
Craig 32

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

Zo maar een greep uit onze laatste prijslijst:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Griekse koperen munten van voor Christus
11.
Thracië, Mesembria 2 e - l e eeuw 8 5 , - 12.
Mysia. Pergannum
133-67
60,-13.
Ionia, Ephesus
202-133
35,-14.
Ionia, Phygela
350-300
90,-15.
Ionia, Samos
390-365
85,-16.
Ionia, Smyrna
2 e - l e eeuw 1 1 0 , - 17.
Caria,Cos
88-50
65,-18.
Syrië,Seleucis I
312-280
60,-19.
Syrië, Antiochus IV 175-164
60,-20.
Syrië, Antiochus VI 145-142
50, - -

Syrië, Alexander II 128-123
Seleucis, Antiochië 149-147
Bactrië, Hernnaeus 75-55
Egypte, Ptolemaeus III. 247-222
Zeugitana, Carthago 241-146
Zeugitana, Carthago 241-146
Zeugitana, Carthago 241-146
Zeugitana, Carthago 241-146
Judea, Alex. Yannai 103-76
Judea, Alex. Yannai 103-76

70,
60,
45,
95,
85,
85,
95,
60,
35,
35,

Joodse koperen munten, na Chr. :
Herodus Agrippa
37-44
45.—
Herodus Agrippa
37-44
55, —
Opstand tegen Rome 66-70
80, - Opstand tegen Rome 66-70
110,-Opstand tegen Rome 66-70
90, - Opstand tegen Rome 66-70
90,—
Opstand tegen Rome 66-70
145,—
Opstand tegen Rome 66-70
145, - Opstand tegen Rome 66-70
160, —
Opstand tegen Rome 66-70
160,-Marcus Ambibulus 9-12
70, - Pontius Pilatus
26-36
80,—
Pontius Pilatus
26-36
40, —
Pontius Pilatus
26-36
80,—
Pontius Pilatus
26-36
80,-Antonius Felix
52-60
...

21.
22.

23,
24.
25,
26.
27.
28,
29,
30,
31.
32,
33,
34.
35,
36,

37.
38.
39.
40.
41,
42.
43,
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Antonius Felix
52-60
110,-Antonius Felix
52-60
18,50
Antonius Felix
52-60
18,50
Alexandrijnen, biljoen en kop er :
Nero en Augustus
54-68
170,-Nero en Augustus
54-68
85,—
60,-Nero
54-68
Vespasianus
69-79
140,-Hadrianus
117-138
100,-Severina, vrouw v. Aurel,
35,-Probus
276-282
30,—
Aurelianus
270-275
48,-Probus
276-282
25,-Numerianus
283-284
45,—
Diocletianus
284-305
40,-Maximianus
286-305
28,-Maximianus
286-305
25,--

Bij bestellingen vanaf f 150, - - uit deze
advertentie ontvangt U gratis het boekje
Coins and the Bible.
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Bezoekt onze stand op de beurs in Den Haag ,
zaterdag 10 febr. in het Ned. Con jresgebouw ,
Expo-foyer. Zaal open 10.00-17. 00 uur.

***!;<!!!******«******************************** 1

Op aanvraag- wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HO LLEMAN-MUNTEN
7586ZG Ov erdinke

postbus 32
tel. 05423 J221

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzamelaar!

!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.

Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, maandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dindsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur.

Twee muziekpenningen
G. van der Meer
Op 3 september 1978 werd het 25e Internationale
Vocalisten Concours in 's-Hertogenbosch
gehouden. Ter herdenking van dit zilveren
jubileum werd een penning gemaakt door de
beeldhouwer Frans van der Burgt te Rosmalen.

Allen die zich in die 25 jaar ingespannen hadden
voor de organisatie en het goede verloop van het
jaarlijkse vocalistenconcours, b.v. de bestuurs- en
commissieleden van de Stichting 's-Hertogenbosch
Muziekstad en degenen die de vocalisten tijdens
de concoursen huisvesting gaven, kregen een
exemplaar. De penning, die een donker patine
heeft, is in messing gegoten bij de gieterij

Stijlaard in Rumpi, en heeft een diameter van 59
mm. Op de voorzijde staat een groepje musici
afgebeeld: een dirigent, een fluitist en een zanger.
Al eerder, maar in groter formaat, stond dit
groepje op een penning van dezelfde stichting en
van dezelfde medailleur, Frans van der Burgt. Bij
het eerste Internationale Vocalisten Concours in
1953, had hij de opdracht gekregen om een
erepenning te maken. Het musicerende drietal viel
zo in de smaak, dat men het als embleem gekozen
heeft, zodat het nu op al het briefpapier en
drukwerk van de stichting voorkomt.

Op de keerzijde van de oudste penning, die een
diameter van 70 mm heeft, wordt een soort krans
gevormd door gevleugelde figuren. Zij zijn bezig
respectievelijk een harp, een viool, een hoorn en
een triangel te bespelen, waarschijnlijk als
symbolen voor muziek gemaakt met tokkel-,
strijk-, blaas- en slaginstrumenten. Onderaan staat
de signatuur van de medailleur. De penning is
beschreven in de catalogus van de penningen die
tussen 1935 en I960 bij de Koninklijke Begeer
N.V. zijn gemaakt onder nr. 2081. De medailleur
wordt daar abusievelijk als J. van der Burgt
vermeld.
19

Op de keerzijde van de jubileumpenning van 1978
staat de muze van het snarenspel en de heroïsche
dichterkunst, Kalliope. Het omschrift luidt: Felix
qui cantat (gelukkig die zingt). De uitgifte van de
penning is mogelijk gemaakt door steun van het
Prins Bernhardfonds.
Frans van der Burgt is geboren in 1915. Hij werd
opgeleid aan de Leergangen te Tilburg, de Vrije

Academie te Breda en de Rijksacademie te
Amsterdam. Hoewel hij meer beeldhouwer dan
medailleur is (hij werkt meest in steen en brons),
heeft hij toch ook in totaal ca. 10 penningen
gemaakt, b.v. in opdracht van de stad 's-Hertogenbosch, erepenningen op het gebied van sport
en cultuur en een Jeroen Boschpenning. Deze zijn
helaas buiten Den Bosch nauwelijks bekend.

agenda

Foyer Schouwburg, Molenmaten 99, 11-17 uur.
28 februari: Veiling Sotheby's Londen, New Bond
Street 10.30 uur.
28 maart: Veiling Sotheby's Londen, als boven.
29 maart/1 april: Veiling G. Hirsch München
10-11 maart: St. Numismatica Int. beurs Rotterdam in
de Tollenszaal van het Groothandelsgebouw,
Stationsplein 10.00-17.00 uur
25 maart: St. Numismatica Int. beurs Thorn, café-rest.
Stienen van Dooren Steegputstraat 4, 11.00-17.00 uur.
7-8 april: St. Numismatica Int. beurs Arnhem,
Postiljonmotel a/d Rijksweg Utrecht, 10.00-17.00 uur.

.Oi ^C:^

27 januari: St. Numismatica Int. Beurs Breda,
Euromotel, Breda, Roskamp 20, 10-17 uur.
6-8 februari: Veiling G. Hirsch München.
10 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Den Haag,
Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10, 10-17 uur.
24 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Middelburg,

aktualiteiten

tO^

Tentoonstellingen
Tussen 19 december en 20 februari wordt de 14e
expositie van plastieken, penningen, houtsneden

boeken en
tijdschriften

^^
VI7

'Coins of the Sindhias door Jan Lingen en
Kenneth W. Wiggins.
Liefhebbers van Indiase munten kunnen er zich
op verheugen dat een groepje enthousiaste
numismaten het plan hebben opgevat een serie
publicaties te gaan schrijven, waarin speciaal
aandacht gegeven gaat worden aan de muntslag
van de diverse zg. inheemse staten van India. De
eerste dezer publicaties is inmiddels verschenen en
betreft de muntslag van Gwalior een staat die
door de Sindhias werd gesticht. Dit boek op A4
formaat, ingenaaid, bevat 108 pagina's tekst en
afbeeldingen en kost ƒ52,50. Alle afbeeldingen
zijn met de hand getekend, hetgeen bij dit soort
20

en sieraden gehouden in Atelier Biltstraat 156 te
Utrecht. Hier zullen o.a. plastieken van Nynke
Jelles-Schepers en penningen van Christl SethHöfner te zien zijn.
Onder de titel 'Niel Steenbergen 40 jaar
beeldhouwer' wordt een overzichtstentoonstellen
van zijn werk gehouden in het Noord Brabants
Museum, Bethaniënstraat 4, 's-Hertogenbosch,
van 15 december-5 februari. Hier zullen ook al
zijn penningen tentoongesteld worden.

munten vaak te prefereren is boven foto's.
Bovendien is in een aantal gevallen de tekst
daarnaast nog volledig weergegeven. Ook dit is
bijzonder prettig bij munten waar vaak delen van
de tekst buiten de muntplaatjes blijven. In totaal
worden 234 munten beschreven, vrijwel alle met
afbeelding, van 23 verschillende muntplaatsen.
Daarbij zijn er 42 die niet toegeschreven konden
worden. Het totaal wordt verder versterkt door
een tekst die belangwekkende historische gegevens
verschaft en een landkaart, waarop de
muntplaatsen zijn weergegeven, een genealogische
tabel van de emitterende vorsten en een zeer
overzichtelijke tabel ten behoeve van het relateren
van symbolen aan muntplaatsen. Als er toch nog
een kritische noot geplaatst moet worden betreft
dit het feit dat de nummering, die per muntplaats
opnieuw begint, soms met 00 en soms met 01
begint. Samenvattend een waardevolle aanwinst
voor de liefhebbers van dit gebied als onderdeel

van een zeer goed initiatief. Wij i<iji<en uit naar
volgende delen.
Y^j^g
Tijdschriften
2. Antieke munten
Donovan, P. The necessity of Nero's monetary
reform. Journal of the Society for Ancient
Numismatics, Vol. IX, p. 21-23.
Dit artikel geeft mogelijke redenen voor de
munthervorming onder Nero in het jaar 64.
Donovan, P., Claudian imitations, Journal
S.A.N., Vol. IX, p. 2-5.
In dit artikel worden de lokale Gallische
nabootsingen van Aes-munten van Claudius
besproken, die ook in ons land veel voorkomen.

5. Moderne tijd
Dewil, A., Brabantse papieren noodgeld,
Tijdschrift voor Numismatiek, 1978, p. 114-120.
Het artikel geeft een katalogus van het plaatselijke
noodgeld uit de jaren 1914-1918 en 1939-1945 en
de uitgaven van de Broeders van Liefde voor
psychiatrische instellingen uit 1940.
Moens, J., De muntslag tijdens de Latijnse muntunie. Tijdschrift voor Numismatiek, 1978, p. 1422.
Aan de hand van uitgebreide labellen behandelt
de auteur de muntslag van de landen van de
Latijnse muntunie: België, Frankrijk, Griekenland, Italië en Zwitserland in de periode 18651926.

Mathisen, R. W., Ancient sources on the mining
and refining of gold and silver during Roman
times. Journal S.A.N., Vol VIII, p. 64-67 en Vol.
IX, p. 10-12, 20 en 23.
Hiermede is de belangrijke serie van Mathisen
beëindigd over de schriftelijke bronnen uit de
oudheid betreffende de mijnbouw en metallurgie.

Verslag omtrent de toestand van het Nederlandse
muntwezen gedurende het jaar 1977.
In deze uitgave van het Ministerie van Financiën
zijn gegevens over de muntproduktie en muntcirculatie in Nederland in 1977 vermeld.

Whitehead, D., Stylistic criteria for Imperial Coin
Portraits: draped and cuirased, Numismatica e
aniichild classiche, 1974, p. 161-176.
De schrijfster geeft in dit artikel stilistische
gegevens waarmee portretten met mantel of
harnas op Romeinse munten onderverdeeld
kunnen worden.

Caló, R., Le medglie ufficiale emesse dallo Stato
di Israele, Medaglia, no. 13, p. 63-82, no. 14, p.
73-99.
Renato Caló behandelt in deze twee artikelen 58
penningen uitgegeven door de staat Israel tussen
1958 en 1976.

3. Middeleeuwen
Dhénin, M., Restitution a Megen (Pays-Bas)
d'une monnaie jadis attribuée a Franquemont,
Schweizer Müntblatter, no. 109, p. 12-13.
In dit artikel wordt de foutieve toeschrijving van
een muntje van Megen (v.d.C. III, 20) aan
Franquemont, die meer dan een eeuw heeft standgehouden, door M. Dhénin verbeterd.
Frère, H., Les noms de lieux sur les monnaies
carolingiennes de 'Belgique', Revue beige de
numismatique, \911, p. 133-148.
4. Latere tijd
De Mey, J. R., Le Daldre Philipus, La nouvelle
Information Numismatique, 1978, p. 9-14.
Na een korte inleiding geeft De Mey een complete
catalogus van de Philipsdaalders met zeldzaamheidsopgave en meerdere aanvullingen op Van
Gelder en Hoc.
Van Keymeulen, A., Hele en halve zilveren
dukatons van Karel II (1665-1700), Tijdschrift
voor Numismatiek, 1978, p. 1-13.
Op basis van de vele ducatons afkomstig van
scheepswrakken kan Van Keymeulen de indeling
van Van Gelder en Hoc verbeteren.

6. Penningen

Dufresne, T., Java des traditions, Le club francais
de la médaille, no. 59/60, p. 182-183.
Artikel van Thérèse Dufresne over het traditionele
Java naar aanleiding van een door haar vervaardigde penning.
Lagriffoul, H., Le theatre d'ombres en Indonesië,
Le club frangais de la médaille, no. 58, p. 220- 223.
Een artikel over het theater met wajangpoppen
naar aanleiding van een penning door Germaine
Resséquier.
Karsai, M. M., Europese gebouwen door Jacques
Wiener, Tijdschrift voor numismatiek, 1978, p.
50-54.
M. Karsai geeft in dit artikel een lijst van de
penningen met beroemde bouwwerken van Jacques
Wiener (1815-1899).
Martin, H. J., La dynastie des Elzevier, Le club
fran<;ais de la médaille, no. 61, p. 40-47.
Naar aanleiding van een penning wordt hier
informatie gegeven over de Amsterdamse
drukkersfamilie Elzevier.
Meer, G. van der, Quelques nouvelles acquisitions
du Cabinet de Médailles de la Haye Medailles,
\911, p. 53-55.
Dit artikel met afbeeldingen behandelt penningen
van Inka Klickhard, Marianne Letterie en
Christine Nijland.
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nieuwe
uitgaven
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1 Pond 1976; zilver 720/1000; 0 35 mm; 25 gram.
Herdenkingsmunt op de vermoorde koning Feisal
van Saoudi-Arabië. Afb. 5.

Muntennieuws
DUITSLAND - DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK:
10 Mark 1978; koper-nikkel-zink; 0 31 mm; 12
gram. Herdenkingsmunt op de reis van het
ruimteschip Sojus 31, waarvan naast een
Russische ook een Oostduitse kosmonaut
(Sigmund Jahn) meedeed. Afb. 1.

5 Milliemes 1977; aluminium-brons; 0 18 mm;
2 gram.
10 Milliemes 1977; aluminium-brons; 0 21 mm;
3,3 gram.
5 Piasters 1977; koper-nikkel; 0 25 mm; 4,5
gram.
10 Piasters 1977; koper-nikkel; 0 27 mm; 6 gram.
1 Pond 1977; zilver 720/1000; 0 35 mm; 25 gram.
Nieuwe FAO-munten, waarvan de beeldenaars
van de stukken van 5 Milliemes gelijk zijn aan die
van de 5 Piasters (afb. 6) en de beeldenaars van
de stukken van 10 Milliemes en 10 Piasters aan
die van het onder nr. 7 afgebeelde 1-Pondstuk.

EGYPTE:
5 Milliemes 1977; aluminium-brons; 0 18 mm;
2 gram.
10 Milliemes 1977; aluminium-brons; 0 21 mm;
3,3 gram.
I Pond 1977; zilver 720/1000; 0 35 mm; 25 gram.
Herdenkingsmunten op de machtsovername door
de huidige president Anwar el Sadat in mei 1971.
Afb. 2 t/m 4.

10 Piasters 1977; koper-nikkel; 0 27 mm; 6 gram.
1 Pond 1978; zilver 720/1000; 0 35 mm; 25 gram.
Herdenkingsmunten op de 20-ste verjaardag van
de Arabische Economische Gemeenschap. Afb. 8
en 9.

Afb. 4
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10 Piasters 1978; koper-nikkel; 0 27 mm; 6 gram.
Nieuwe circulatiemunt ter gelegenheid van de
Jaarbeurs 1978 te Kaïro. Afb. 10.

5 Piasters 1978; koper-nikkel; 0 25 mm; 4,5
gram.
1 Pond 1978; zilver 720/1000; 0 35 mm; 25 gram.
Herdenkingsmunten op de 50-ste verjaardag van
de Portland-Cementindustrie (1927-1977). Alleen
het 1-Fondstuk is hieronder afgebeeld. Afb. 11.

INDONESIA:
10 Rupiah 1978; koper-nikkel; 0 25,5 mm; 7
gram.
Nieuwe FAO-circulatiemunt met op de keerzijde
de (gestileerde) levensboom van het eiland Bali.
Afb. 14.

ITALIË
In Italië overweegt men een munthervorming,
waarbij men van 1000 Lires in de toekomst 1
nieuwe Lire wil maken. Een en ander zal gepaard
gaan met het in omloop brengen van nieuwe
munten.
MALEDIVEN
5 Rupie 1978; koper-nikkel; 0 35,6 mm; 19 gram.
25 Rupie 1978; zilver 500/1000; 0 40 mm; 28,3
gram.
Het betreft hier twee nieuwe FAO-munten. Afb.
15 en 16.

INDIA:
5 Paise 1978; aluminium; 0 22 mm.
10 Paise 1978; aluminium; 0 26 mm.
Nieuwe FAO-circulatiemunten. Afb. 12 en 13.
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MAN:
1 Pond 1978; virenium; 0 22,07 mm; 4 gram.
Nieuwe circuiatiemunt van virenium, bestaande
uit een nikkeien kern, die geplateerd is met een
legering van 81% koper, 10% zink en 9% nikkel.
Afb. 17.

NOORWEGEN:
5 Kroner 1978; koper-nikkel; 0 29,5 mm; 11,5
grm; oplage 3 miljoen stuks.
50 Kroner 1978; zilver 925/1000; 0 36 mm; 27
gram; oplage 800.000 stuks.
De munt van 5 Kroner is een herdenkingsmunt op
het 350-jarige bestaan van het leger van
Noorwegen, waarvoor door koning Christiaan V
van Denemarken en Noorwegen in 1628 de basis
werd gelegd toen hij zijn leger reorganiseerde.
De munt van 50 Kroner is een herdenkingsmunt
op de 75-ste verjaardag van koning Olaf V. All).
19 en 20.

MEXICO:
1000 Pesos 1978; zilver; 0 39 mm.
Herdenkingsmunt met op de voorzijde de beeltenis van Morales. Afb. 18.

De penning van de / ^ ^
maand
\ ^

Penning en beeld
door Inka Klinckhard
Hierbij een reactie op de uitnodiging in de eerste
aflevering van de nieuwe rubriek 'De penning van
de maand'. Eerst zou ik de foto's willen laten
24

spreken tot allen die in deze rubriek geïnteresseerd
zijn.

Eén kant van de penning zullen zeker enkelen
herkennen uit de FIDEM katalogus van 1977. In
Boedapest heeft deze penning in de vitrine van de
Nederlandse inzending gelegen. Nu echter zijn
door het fotomateriaal gelukkig de beide kanten
van deze boeiende penning te zien - en is
daardoor pas goed te proeven hoe sterk dit
kunstwerk weet te spreken. De beeldhouwer Gerard Overeem - noemde zijn penning 'De
school van Athene' of ook 'Dialoog'. Driemaal,
in geheel eigen sfeer, is het thema terug te vinden.

Aan de voorzijde zijn de mensen nl. ten voeten
uit te zien, terwijl aan de keerzijde hun hoofden
tevoorschijn komen, waarna zij onderaan nog
eens inwaarts afgebeeld zijn.
In dezelfde tijd dat de penning ontstond, tussen
1975 en 1978, werd een meer dan levensgroot
beeld uit wit graniet door Gerard Overeem uit een
blok gehakt (afb. 3 en 4). In november 1978 werd
'zittende vrouw' in het mooi gesitueerde
Ahornplantsoen te Nijkerk geplaatst. Hoekig en
rond in prachtig evenwicht, een stille harmonie
van lijnen. Toen ik na de plaatsing van het beeld
dit fraaie, stoere, werk op mij liet inwerken,
kwam als vanzelfsprekend de penning 'Dialoog' in
mij opduiken. Beide werken hebben die
wonderlijke eenheid van hoekig en rond, het
opstijgen, het zich losmaken uit de oervorm tot
een zeer uitgewogen eigen 'leven'. Het beeld is
gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van
Nijkerk in het kader van de stadsverfraaiing. De
witte graniet is afkomstig uit Sardinië. Het gehele
blok steen woog 10,5 ton. Enkele brokken van het
grote blok, die door Gerard Overeem waren
weggehakt, zijn in een halve boog voor het beeld
geplaatst.

Enlcele gegevens over Gerard Adriaan Overeem
(ontleend aan de i<atalogus De Veluwe verbeeld,
Expositie in museum Nairac te Barneveld, 1977):
Geboren in 1944 in Voorthuizen. Na de technische
school volgde hij van 1961 tot 1967 een opleiding
aan de Academie Artibus in Utrecht. In deze
periode begint hij ook thuis, in een tot werkplaats
verbouwde schuur achter de ouderlijke woning, te
werken. In 1967 wordt hij steenhouwer van
beroep, terwijl hij in zijn vrije tijd ais beeldhouwer werkt. In het boerderijtje in Voorthuizen,
waarin hij met zijn gezin woont, neemt de
werkplaats een overheersende plaats in. Hij maakt

voornamelijk beelden en penningen en werkt met
vele hout- en metaaltechnieken. Begin 1978 wordt
hij aangesteld als adviseur voor restauratiewerkzaamheden bij de Rijksdienst voor
Monunentenzorg te Zeist.
Zijn eerste penning. Masker, maakte hij in 1972.
In hetzelfde jaar ontstond Krijger, in 1973
E m m a u s 1 en 2, in 1974 Emmaus 3, Uraeus en
Reynold, in 1975 School van Athene, in 1976
Brokje geluk en A. Roland Holst, in 1977
M o n n i k e n d a m , Bomen en Variatie op moedersteen.

verenigings ^ ^ / ^
nieuws
^ ^ ^37

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

Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van de voorafgaande maand, schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.

Kon. Ned. Genootschap voor Mum- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479
Vereniging voor Penningkunsl
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815GP Alkmaar, tel. 072120041, postgiro 96820

Numismatische kringen

Brabant
secr. Zilvermeeuwlaan 23, Eindhoven, tel. 040-439520
bijeenk. elke 2de donderdag in het Provinciaal Museum,
Bethaniestraat 4, 's-Hertogenbosch
Breda - De Baronie
secr. Wcerijssingel 55, Breda
bijeenk. 3de donderdag in het gemeenschapshuis
Doornbos, Abdijstraat 26
Grave
secr. Graspeel 48, Zeeland (N.B.)
Groningen
secr. Hertenlaan 69, Haren-Gr., tel. 050-45086
Den Haag
secr. Zeestraat 71 B, Den Haag, lel. 070-469702
bijeenk. laatste woensdag of laatste donderdag
Hoogeveen
secr. Middenweg 51, 7906 LK Hoogeveen, tel. 0528065582
bijeenk. 2de woensdag
Kampen
secr. Erasmuslaan 4, Zwolle, tel. 05200-35735
bijeenk. Iste maandag in 'de Steur', Oudestraat 8,
Kampen

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

Kennemerland
secr. Neptunusstraat 29, Haarlem
bijeenk. 4de dinsdag in Buurtcentrum Noord,
Reggestraal 21 te Haarlem-Noord

A msterdam
secr. Julianakade 70, Llmuiden, tel. 02250-18682
bijeenk. 2de woensdag, beh. uitzonderingen

Het Land van Ravesiein
secr. Fr. v. Helvert, O.P. Esdonkstraat 1, Eerde (N.B.)
bijeenk. Isie maandag in 'De Schouw', Brabantplein te
Uden; bij afwezigheid v.d. secr. wenden men zich tot
postbus 295 te Uden of tel. 085-433231

Bloeinljollenstreek
secr. V. Speykstraat 46, 2161 VL Lisse, tel. 02521-12035
bijeenk. 2de dinsdag in het Poelhuis, Ruyshornlaan,
Lisse
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Limburg
secr. Hondstraat 5, Maastricht

Noordooslpolder
secr. Drostlaan 86, Emmeloord, tel. 05270-8693
bijeenk. 3de donderdag in het Geref. Centrum te
Emmeloord.
Noordwijk

secr. Duinweg 49, Noordwijk aan Zee
bijeenk. Iste maandag in 'De Rank',Golfweg, Noordwijk
Oost-Nederland

secr. W. Barendzstraat 22, Arnhem, tel. 085-433610
bijeenk. laatste dinsdag in de Poort van Kleve, Zutphen
Rotterdam
secr. Haverlandstraat 29b, Rotterdam-3001
Twenihe

secr. Weverstraat 27, postbus 32, 7586 ZG Overdinkel
bijeenk. 2de donderdag in zaal 3 Vrijhof, Techn.
Hogeschool Twenthe te Enschede om 19.30 uur
Utrecht

secr. Joh. Wagenaarkade 71-1, Utrecht, tel. 030-931051
bijeenk. 4de woensdag in 's Rijks Munt, Leidseweg,
19.30 uur
Voorschoten
secr. Prof. Eykmanhof 24, Voorschoten, tel. 01717-3105
Zeeland
secr. Statenlaan 152, Middelburg
bijeenk. 2de donderdag in 'de Schakel', Bachten
Steene 14, Middelburg
Zwolle
secr. Irenestraat 1, Zwolle
bijeenk. 3de maandag in het wijkcentrum Holtenbroek,
Beethovenlaan 398, Zwolle
Agenda
De Baronie
15 februari 1979: veiling
Groningen
streefdata bijeenkomsten: 16 februari, 16 maart,
20 april, 18 mei

Hoogeveen
14 februari: lezing door drs. H. W. Jacobi over
'kleingeld in vaders tijd'
14 maart: onderlinge veiling
11 april: bijeenkomst
9 mei: lezing door drs. K. P. H. Faber over Romeinse
munten in het algemeen
13 juni: bijeenkomst
Oost-Nederland
30 januari: lezing door een onzer leden over de
Overijsselse Driestedenslag. N.B. Deze bijeenkomst zal
plaats v'inden in de Hanzehof, Coehoornsingel 1,
Zutphen.
27 februari: lezing door de heer en mevrouw Gerritsen
24 april: lezing door de heer T. Passon over de muntslag te Nijmegen
29 mei: korte voordrachten door enkele onzer leden.
Twente
8 februari: voordrachten van eigen leden.
8 maart: mevr. M. Holleman over De Romeinse keizer
Caracalla
april: gepland een veiling door de heer J. Schulman
(samen met de Kring Oost-Nederland)
10 mei: A. J. Bemolt van Loghum Slaterus over
Penningen van ?? (nog nader vast te stellen)
26 mei: ruilmiddag samen met de kring Oost-Nederland
7 juni: interne veiling
(De programma's van februari, maart en april kunnen
nog onderling gewisseld worden.)
Utrecht

24 januari: lezing door drs. H. W. Jacobi over
'kleingeld uit vader's tijd'

Naar wij vernemen zal op zondag 18 februari om 14,30
uur te Gouda in het museum 'Hel Catharijne Gasthuis,
Oosthaven 10, een lezing worden gehouden door
dr. H. J. van der Wiel over 'Goudse gilden- en stadspenningen'. Tevens wordt een keuze uit de Goudse
munt- en penningverzameling tentoongesteld. Deze
bijeenkomst, georganiseerd door de Ver. van Goudse
Museumvrienden, is ook voor niet-leden toegankelijk.

Zaterdag 10 maart 1979
Zondag 11 maart 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Rotterdam
in de Tollenszaal van het
Groothandelsgebouw
Stationsplein
van 10.00- 17.00 uur
inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44
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vragen

^C^ cQ^

Vraag 32: Onlangs kregen wij een zilveren munt,
waarvan u hierbij een afkrassel vindt. Is deze munt van
Lotharingen? Kunt u iets vertellen over de afgebeelde
persoon en mogelijk ook andere details?

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

Vraag 31: Bijgaand stuur ik u een foto van de beide
zijden van een klein zilveren muntje van 1663, met een
middellijn van bijna 2 cm. Kunt u mij zeggen waar dat
muntje vandaan komt en of het getal 16 op de ene zijde
een deel van het jaartal is, waarvan de andere helft
ontbreekt?

Antwoord: Uw munt is een 1/16 Taler van Christian
Ludvsig een van de vele vorsten van het huis
Braunschweig tak Lüneburg-Celle, die regeerde van
1648-1665. Op de voorzijde ziet u zijn initialen C L door
elkaar. Monogrammen komen in die tijd regelmatig
voor, vooral op de kleinere munten. Daaronder het
jaartal 1663. Geheel onderaan kunt u de letters LW
zien staan. Dat zijn de initialen van Leopold Weber die
muntmeester was in Clausthal van 1640-1674. Daar is
dit muntje derhalve geslagen. In dal gebied waren
belangrijke zilvermijnen. Op de Keerzijde staat het
bekende springende paard dat op zoveel munten van
Braunschweig-Lüneburg wordt aangetroffen, alsmede
het getal 16 dat de waarde aangeeft één-zestiende deel
van een Taler. Het muntje werd geslagen kort voor de
bekende muntregeling van Zinna. De waarde was
ongeveer 6 Keuzer.

Antwoord: Uw munt is een 15 Krcuzerstuk van het
Bisdom Olmutz in Oostenrijk, aldaar in 1711 geslagen
op naam van de toenmalige bisschop Karel van
Lotharingen. Op de voorzijde ziet u zijn portret, met
daaronder in een cartouche de waarde aanduiding in
Romeinse cijfers. De tekst die op de keerzijde wordt
voortgezet luidt voluit (kleine letters niet op de munt)
Deo Gratias CAROLUS EPiscopUS OLOMUCENSIS
dus Karel bij de Gratie Gods Bisschop van Olmutz en
verder DUX LOTHARingiae ET BARri Sacri Romani
Imperii PrincepS Rcgiac Capellae Bohemicae COMes
17 11. dus Hertog van Lotharingen en Bar, Vorst van
het Heilige Roomse Rijk, Graaf van de Koninklijke
Kapel te Bohemen. De titel graaf werd in die streken
ook gebruikt om bepaalde ambtelijke functies te
omschrijven, te vergelijken met de bij ons gebruikelijke
titel dijkgraaf. Karel was een telg uit het belangrijke
hertogelijke geslacht van Lotharingen en voerde dus ook
de voor die familie gangbare titels. Hij was bisschop
van Olmutz van 1695-1711. Op de keerzijde staal zijn
wapen op een Maltezer kruis geplaatst. Daarachteruit
steken een bisschopsstaf (links-) en een zwaard
(rechtsboven). Erboven een Hertogskroon. De velden 1
en 4 tonen het wapen van het stift Olmutz. Midden op
het wapen een hartschild met het wapen van
Lotharingen. Een Taler gold daar destijds 90 Kreuzer.
De munt is derhalve gelijk aan 1/6 Taler of een 'A
gulden.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

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

Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag

voor
verkrijgbaar

(^umismatïcTiriec^rtsflnc.
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Gespecialiseerd in oude Griekse en Romeinse munten
Jaarlijkse veilingen
Tweemaandelijks geïllustreerde prijslijsten met vaste
prijzen
^

342 North Rodeo Drive, Beverly Hills,
California 90212, U.S.A.
Telephone: (213) 278-1535
P.O. Box 3788

Zaterdag 10 februari 1979
Hu'/ifi.
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Internationale munten- en
penningenbeurs te Den Haag
in het Ned. Congresgebouw, Expo-foyer
Churchillplein 10
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur

Zaterdag 24 februari 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Middelburg
in de Schouwburg, in de foyer
Molenwater 99
van 1 1 . 0 0 - 17.00 uur

Zaterdag 10 maart 1979
Zondag 11 maart 1979
internationale munten- en
penningenbeurs te Rotterdam
in de Tollenszaal van het
Groothandelsgebouw
Stationsplein
van 10.00 - 17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

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

Inkoop

Verkoop

Taxatie

Advies

A N C I E N N E M A I S O N SERRURE F O N D E E e n 1880

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

Michel K A M P M A N N
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

M O N N A I E S , MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS

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

numismatiques sur demande

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

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

B. A. SEABY L T D .

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

Eoi]ing\^^em I bij
\èn Lanschot.
Tijdens de regering
van Lodewijk Napoleon of het
van Koning Willem 1 zijn Provinciale Tijdperk?
schitterende goudenAls u even schrijft of belt,
en zilveren munten
sturen wij u gratis onze
geslagen. Zoals in zoveel
uitgebreide prijslijst toe.
perioden uit de vaderlandse
geschiedenis. Van Lanschot
heeft die munten.
Wilt u meer weten over
munten uit de regeringsperiode
van Koning Willem I, de tijd

Fvan Lanschot
Bankiers
Hoge steenweg 27-31,.5211 JN 's-HertogenboscJi telefoon (073) 153245.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
KO V A N DIJK
Gietpenning
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca 35 mm,
gewicht ca 35 gram
Prijs ƒ 89,50
Gepatineerd brons, afmeting ca 35 mm
Prijs ^45,—
WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten, onder vermelding
van nr 728, het gewenste aantal en het afleveradres.

KOPEREN HUWELIJK PRINSES
BEATRIX/PRINS CLAUS
Slagpenning
Modelleur Willem Vis
14 l<rt. goud, afmeting ca 22,5 mm, gewicht ca
5,9 gram
Prijs ^ 1 9 9 , 925/1000 zilver, geoxydeerd, afmeting ca 22,5
mm, gewicht ca 6 gram
Prijs jf 2 7 , WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op giro nr 53764 t.n.v. de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te Voorschoten onder vermelding
van nr 112, het gewenste aantal en het afleveradres.

BIO KINDER REVALIDATIE
Slagpenning, uitgegeven n.a.v. het 50-jarig
bestaan van de Bic Kinderrevalidatie Stichting.
Modelleur Eric van den Boom
Zwart gepatineerd brons, afmeting ca 60 mm,
gelimiteerde, genummerde uitgave van 600
stuks, nog enkele exemplaren verkrijgbaar.
Prijs
f&i,WIJZE VAN BESTELLEN
Door storting op postgiro 545512 t.n.v. de stichting BIO KINDERREVALIDATIE te Arnhem. GEZIEN HET
BEPERKTE AANTAL PENNINGEN GESCHIEDT DE TOEZENDING IN VOLGORDE VAN BINNENKOMST
VAN DE BESTELLINGEN.

L
N.B. Bij betaling s.v.p NAUWKEURIG letten op het juiste gironummer.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
VEPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
Voorschoten, oktober 1978
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DGWKB
Vanaf 1 juli 1978: 39438 DGWKB
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Catalogus van de
driesteden muntslag
1479-1588
samengesteld door J. Fortuyn Droogleever
In deze chronologische catalogus wordt van elk type van munten
de naam vermeld met een afbeelding, zover mogelijk, van een of
meer munten die tot dit type behoren. Tevens wordt een beschrijving van voor- en keerzijde gegeven, die op alle munten van het
type betrekking heeft. Bij het nummer van elke afzonderlijke
munt staat vermeld in welk opzicht deze van de beschrijving van
het type afwijkt, waar de munt in de hteratuur is vermeld en in
welke collectie hij aanwezig is.
Afkortingen:
vdCh. = P. v.d. Chijs, Munten (...) Overijssel, Haarlem 1854
V.
= P. Verkade, Muntboek, Schiedam 1848
= A. Delmonte, Le Benelux d'Or, resp. d'Argent, AmsterD.
dam 1964 resp. 1967
deVr. = de Vries en H. J. v.d. Wiel, Muntboek 'De Steden',
R'dam 1965
JMP = Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
= inventarisnr. in de collectie van het Kon. Penning KabiP...
net te 's-Gravenhage
= inventarisnr. in de muntencoUectie van het museum 'De
W...
Waag' te Deventer.
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1479 HALVE STUIVER (Z), in Deventer
geslagen.

1479 STUIVER (Z), in Deventer geslagen.

Vz. wapenschildjes van Deventer, Kampen en
Groningen binnen parelrand en gladde rand.
Kz. wapenschild van Deventer binnen parelrand op versierd lang kruis: omschr.
ANNO/DNI'M/CCCC/LXXIX
Vz. gladde rand versierd met 3 figuurtjes
bestaande uit 3 ringen; omschr. +MONE!
NOVA:DE:DAVENTRlA:
vdCh.lX (Deventer) P. 8246, 1916/61.
Vz. 3 figuurtjes bestaande uit 1 ring; omschr.
+ MONET! NOVA:DE:DAVENTRlA.
vdCh—; P. 1919-66.

3a

3b

1479 STUIVER (Z), in Kampen geslagen.

4

2a

2b

2c

38

Vz. wapenschildjes van Deventer, Kampen en
Groningen, die een parelrand doorbreken en
zich tot de muntrand uitstrekken. Tegen de
parelrand bevindt zich een 5-bladig roosje, in
het centrum een C. Kz. wapenschild van
Kampen binnen parelrand op een versierd
lang kruis
Vz. omschr. *MONE* - *NOVA*
- *CAMP*
Kz. omschr. ANNO/DNI'M/CCCC/LXXIX
vdCh. - : P. 8245
Vz. omschr. .AN'DN/MCCCC./LXXIX
Kz. omschr. MONE - TA NO - VA CA MPEN.
vdCh. IX (Kampen). In geen enkele collectie
aangetroffen.
(Opm.: de omschriften van de Vz. en Kz.
zijn omgewisseld, vergeleken met de andere
munten van deze serie.)
Vz. *MONE'* - *NOVA* - «CAMP*. Kz.
als nr. 2a
vdCh. - ; alleen aangetroffen in de collectie
van het Centraal Museum te Utrecht onder
nr. 19200

Vz. wapenschildjes van Deventer, Kampen en
Groningen binnen parelrand. Kz. wapenschild van Deventer binnen parelrand op lang
versierd kruis, omschr.
ANNO:DOMIN'/MCCCC/LXXIX
Vz. omschr. MONE.NOVA:DE:
DAVENTRIA
vdCh. - ; P. 1919-67: W. 399-400.
Vz. aan de parelrand bevindt zich drie maal
een stervormig aanhangsel, omschr.
+ MONETA:NOVA:DE:DAVENTRIA
vdCh. - ; P. 1916-62.
(Opm.: een halve stuiver van dit type geslagen in Kampen is niet bekend. Evenwel zijn
stempels aanwezig van de kleinere, tot dusverre niet bekende, maar wel in de publicatie
d.d. 7-2-1479 genoemde waarden van Vi stuiver en lager.)
1488 (STICHTSE) STUIVER (Z) in Deventer
geslagen.

Vz. wapenschilden der drie steden Deventer,
Kampen en Zwolle, een parelrand en het omschrift doorbrekend. Aan deze rand bevindt
zich een 5 of 6 bladerig roosje. In het centrum de letter D. Vz. omschr. MONE
-NO'DE - DAVE
Kz. wapenschild van Deventer binnen parelrand op gebloemd lang kruis,
omschr. ANN/0*DN/M*CC/CC*88
vdCh. IX-1; P. 1916.49/50; W. 427.
1488 (STICHTSE) STUIVER (Z) in Kampen
geslagen.

Vz. In het centrum de letter C; omschr.

1488 HALVE (STICHTSE) STUIVER (Z) in
Zwolle geslagen.

MONE - NO VA - CAMP overigens als nr. 4
Kz. wapenschild van Kampen op gebloemd
lang kruis.
omschr. ANN/0:DN/M:CC/CC:88
vdCh. IX-2; P. 1916-56.
1488 (STICHTSE) STUIVER (Z) in Zwolle
geslagen.

9a
Vz. in centrum de letter 3; omschr. MONE
- NOVA - 3WOL, overigens als nr.4. Kz
wapenschild van Zwolle op gebloemd lang
kruis, overigens als nr. 5
vdCH. IX-3; P. 7261 W.428

9b

10
7

1488 HALVE (STICHTSE) STUIVER (Z) in
Deventer geslagen.

Vz. wapenschilden van Deventer, Kampen en
Zwolle, een parelrand en omschrift doorbrekend. In de velden een punt; omschr.
MONE - NO'DE - DAVE. In het centrum
een D.
Kz. wapenschild van Deventer op gebloemd
lang kruis; omschr.
ANN/0*DN/M*CC/CC*88.
vdCh. X-4; P. 7262/63; W. 429/30.

1488 KWART (STICHTSE) STUIVER (Z),
ook OIRTKEN genoemd, in Deventer geslagen.

Vz. wapenschilden der drie steden, omschrift
en parelrand doorbrekend. In centrum de letter D; omschr. MON - NOVA - DAVE.
Kz. wapenschild van Deventer op gebloemd
lang kruis; omschr.
ANN/0*DN/M*CC/CC*88
vdCh - ; JMP 1894 p. 117 en JMP 1916 p.
106; P. 1940-39; W. 433/4.
11

1488 KWART (STICHTSE) STUIVER, ook
OIRTKEN genoemd, in Kampen geslagen.
Vz. in centrum de letter C; omschr. MONE
- NOV - CAMP; overigens als nr. 10. Kz.
wapenschild van Kampen op gebloemd lang
kruis; omschr. ANN/*DNI/M*CC/CC*88.
vdCh. - ; JMP 1894 p. 117; alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te Deventer.

12

1488 KWART (STICHTSE) STUIVER, ook
OIRTKEN genoemd, in Zwolle geslagen.
Vz. in centrum de letter 3; omschr. MON' NOV'3-WOLL, overigens als nr. 10 Kz. wapenschild van Zwolle op gebloemd lang
kruis; omschr. ANN/DNI/MCC/CC88.
vdCh - ; JMP 1894 p. 117; P. 1958-713.

1488 HALVE (STICHTSE) STUIVER (Z) in
Kampen geslagen.

Vz. in het centrum een letter C; omschr.
MONE - *NOV* - *CAMP; overigens als
nr. 7.
Kz. wapenschild van Kampen op gebloemd
lang kruis, overigens als nr. 7.
vdCh. X-5; P. 7264; 1916-57; W. 431.

Vz. in het centrum de letter 3, overigens als
nr. 7; omschr. zie 9a en b.
Kz. wapenschild van Zwolle op gebloemd
lang kruis.
Vz. omschr. MONE - NOV - 3WOL. Kz.
omschr. ANN/0*DN/M*CC/CC*88
vdCh. X-6; P. 7265.
Vz. omschr. 3WOLL, overigens als nr. 9a.
Kz. omschr. ANN/0:DN/M:CC/CC.88,
overigens als nr. 9a.
vdCh - ; P. 1916-64, 1940-42; W. 432.

N.B. van 1534 tot 1583 zijn alle munten in
Deventer geslagen.
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14

z.j. (1534) GOUDGULDEN (G) (instructie 79-1534)

Vz. centraal wapenschild van Deventer, omringd door de wapenschildjes der drie steden,
binnen 2 gladde randen, die bestaan uit 3 bogen en 3 punten, welke randen een parelrand
doorbreken; omschr.
*MO*NOV*AVREA*DAVEN. Kz. rijksappel binnen 2 gladde randen, die bestaan uit 3
bogen en 3 punten, het geheel binnen een parelrand; omschr.
+ KAROLUS + ROMANO + IMPERATOR +
vdCh. X-7; D. 1069; P. 7266; W. 425/6.

17c

z.j. (1534) GOUDGULDEN (G)

17d

17a

17b

18

Vz. wapenschild van ueventer bmnen parelrand op lang gebloemd kruis; omschr.
MONE/TA*NO/VA*DA/VENT. Kz. wapenschilden der drie steden tot aan de muntrand doorlopend en een parelrand doorbrekend; in het centrum de letter D of 3.
Kz. omschr. *AN*DN*-*MCC-CCC*34*.
In centrum een D.
vdCh. XXI-4; W. 435/6/8.
Kz. omschr. ANNO-DOMl-NI-*1534* In
centrum een D.
vdCh. X-14; P. 7276.
Kz. omschr. AN*DN*M*CC-CCC*34* In
centrum een 3.
vdCh. X-13; P. 7275
Kz. rand van boogjes i.p.v. parelrand; omschr.
*AN*DN-*M*CC-CCC*34* In centrum een
D.
vdCh. X-10; P. 7269 en 1919-65.
DUBBELE GOSSELER met wapenschild
van Kampen (instructie 7-9-1534)

Vz. centraal wapenschild van Kampen; om,schr. *MO*NOV*AVREA*CAMPE, overigens als nr. 13; Kz. als nr. 13.
vdCh. XXI-8; D.1070; P. 7267.
15

16

z.j. (1534) GOUDGULDEN (G)
Vz. centraal wapenschild van Zwolle; omschr, MO + NOV + AVREA + 3WOLEN;
overigens als nr. 13. Kz. als nr. 13.
Naar een tekening in een beeldenaar afgebeeld door vdCh. bij X-8 en D. 1071. In
geen enkele collectie aangetroffen.
z.j. (1534?) GOUDGULDEN (G)
Vz. St. Michael, omringd door de wapenschilden der drie steden; omschr. MO:NOVA:AVR'ZWOL. Kz. als nr. 13. Door
vdCh. naar een tekening in een beeldenaar
afgebeeld bij X-9. In geen enkele collectie
aangetroffen.

18a

18b

18c

18d
17
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1534 DUBBELE GOSSELER (Z) met wapenschild van Deventer (instructie 7-9-1534)

Vz. wapenschild van Kampen binnen parelrand op gebloemd lang kruis. Kz. in centrum
de letter C of D, overigens als nr. 17.
Vz. omschr.
MONE/TA/*NO/VA*CA/MPEN. Kz. in
het centrum een D; omschr,
AN*DN-*M*CC-CCC*34
vdCh. X-15; P. 7277; W. 441.
Vz. omschr. ...CA/MPENS. Kz. in het centrum een C; omschr.
AN*DN*-*M*CC-CCC*34.
vdCh. X-16; W. 443.
Vz. omschr. MONE/TA NO/VA
CA/MPEN. Kz. als nr. 18b.
vdCh. XXI-6. Alleen aangetroffen in een
particuliere verzameling te Dordrecht.
Vz. omschr. ...CA/PENS, overigens Vz en
Kz als nr. 18b.
vdCH.-; W. 442.

19

MONE/TA.NO/VA.DA/VENT. Kz. wapenschildjes der drie steden tot aan de muntrand
doorlopend. In het centrum een D; omschr.
AN.DN-1.M.CC-CCC.34.
vdCh. X-12; P. 7273/4; W. 446/7/8.
Opm.: enkele en halve gosselers met een wapenschild van Kampen of Zwolle op de Vz.
zijn niet bekend.

DUBBELE GOSSELER (Z) met wapenschild
van Zwolle (instructie 7-9-1534)

22
Vz. wapenschild van Zwolle binnen parelrand
op lang gebloemd kruis; omschr.
MONE/TA*NO/VA*3W/OLLl. Kz. wapenschilden der drie steden tot aan de muntrand
doorlopend en een parelrand doorbrekend;
omschr. AN'*DN*-*M*CC-CCC*34*
19a Kz. in het centrum de letter 3 boven het wapen van Zwolle.
vdCh. X-17; P. 7278.
19b Kz. in het centrum een 3 boven het wapen
van Deventer.
vdCh. XXI-7. Alleen aangetroffen in particuliere collecties te Deventer en te Dordrecht.
20

Vz. wapenschild van Deventer binnen parelrand op gebloemd lang kruis; omschr.
AN.Dl/MCCC/CC 34. Kz. wapenschildjes
der drie steden, die zich tot de muntrand uitstrekken, een parelrand doorbrekend. In het
centrum een D; omschr. MONE-TA.NO'V
A.DA-VENT. Opmerking: de omschriften
zijn m.i. foutief aangebracht, dat van de vz.
hoort op de kz. en omgekeerd!
vdCh.-; P. 1957-293.

1534 ENKELE GOSSELER
23

Vz. wapenschild van Deventer op lang gebloemd kruis binnen parelrand; omschr.
MONE/TA*NO/VA*DA/VENT. Kz. wapenschildjes der drie steden. In het centrum
de letter D; omschr.
*AN*DN-I*M*CC-CCC*34.
20a Kz. de wapenschildjes doorbreken een parelrand.
vdCh. X-11; P. 7270/1; W. 444.
20b Kz. wapenschildjes doorbreken een rand van
boogjes.
vdCh. XXI-5; P. 7272; W. 445.
21

HALVE GOSSELER of BUTKEN (Z)

Vz. wapenschild van Deventer op lang versierd kruis binnen parelrand; omschr.

1534 PLAK (K-B)

1534 HALVE PLAK (K-B)

Vz. versierd lang kruis, een parelrand doorbrekend. In het centrum een ster; omschr.
MON/*NOV*/DAV/ENT. Kz. wapenschilden der drie steden, een parelrand doorbrekend. In het centrum een D.
23a Kz. omschr. ANM-CCC-CC34
vdCh. Xl-22; P. 7279; W. 467
23b Kz. omschr. AND-MCCC-CC34
vdCh.-; W. 465/6.
24

1535 PLAK (K-B) type nr. 22.
Vz. omschr. ...35, overigens vz. en kz. als
nr. 22.
vdCh.-; P. 1957-294.

25

z.j. (1538) GOUDGULDEN (G)

Vz. wapenschildjes der drie steden binnen
parelrand, in het centrum een ster; omschr.
41

+ MO:NO:TRIV:ClVlT:IMPERIALIV:
D:C:3. Kz. rijksappel binnen dubbele gladde
rand bestaande uit 3 halve cirkels en 3 punten, het geheel binnen een parelrand; omschr.
-h KAROLUS*ROMANO*IMPERATOR.
25a Vz. wapenschild van Deventer staat beneden.
vdCh. III-l; D. 1072. Alleen aangetroffen in
de collectie v.d. Nederl. Bank te Amsterdam.
25b Vz. wapenschild van Zwolle staat beneden.
vdCh. 1II-2; D. 1073; P. 7280.
25c Vz. wapenschild van Kampen staat beneden.
Bij vdCh. 1II-3 staat een tekening naar een
beeldenaar. In geen enkele collectie aangetroffen.
26

111-8 een (mogelijk onjuiste) tekening naar
een beeldenaar. In geen enkele collectie aangetroffen.
27

z.j. (1538) (NICOLAAS) DAALDER (Z)

z.j. (1538) (LEBUINUS) DAALDER (Z)

27a Vz. St. Nicolaas met mijter en nimbus; omschr. M0'N0'TR1V*C-1-V1T*1MPER1A.
Kz. als nr. 26.
vdCh. lV-12; D. 666; P. 7287.
27b Vz. ...IMPERIALI, overigens als nr. 27a.
vdCh. IV-10 naar een tekening in een beeldenaar. In geen enkele collectie aangetroffen.
27c Vz. St. Nicolaas zonder nimbus, overigens
als nr. 27a. vdCh. lV-11 naar een (mogelijk
onjuiste) tekening in een beeldenaar. In geen
enkele collectie aangetroffen.
28

Vz. St. Lebuinus met nimbus, staf en vaan.
Kz. wapenschilden der drie steden binnen
dubbele parelrand. In het centrum dooreengestrengelde lussen; omschr.
+ DAVENTRIE -t- CAMPENS + 3WOLLENSIS.
26a Vz. omschr.
MO*NO*TRIV*CIV-I-T*IMPERIA*.
vdCh. 111-7; D. 665; P. 7285.
26b Vz. omschr.
MO*NO*TRIV*ClV*lT*IMPERla (met kleine A)
vdCh. 111-9; P. 7286; W. 469.
26c Vz. St. Lebuinus zonder vaan.; omschr.
MO*NO*TRlV*l-IMPERlALl. Bij vdCh.
42

z.j. (1538) (MICHAELS) DAALDER (Z)

V^ St. Michael met nimbus, geheven
zwaard, monster en wapenschild van Zwolle
in linkerhand. Kz. als nr. 26.
28a Vz. omschr. MO.TRlV*CIVl-T'IMPERI-a
(kleine letter A)
vdCh. lV-13; P. 7288; W. 470
28b Vz. omschr. ...IMPERIA (grote A) overigens
als nr. 28a
vdCh. lV-14; D. 667. Deze munt bevindt
zich in een particuliere collectie in Den Haag.
28c Vz. omschr. M0'TR1V*C1V1T*IMPR1A.
vdCh. lV-15; P. 7289.

29

z.j. (1538-1542) (KAROLUS) DAALDER (Z)

Vz. borstbeeld van Karel V met kroon,
zwaard, rijksappel en keten v.h. Gulden
Vlies, waar omheen naam en titel, het geheel
binnen een parelrand; omschr. blad
*MO*NO*TRlViyi*
C1V1TATVM*IMPERIAL1V1V1*. Kz. wapenschilden der drie steden binnen dubbele parelrand, in het centrum dooreengestrengelde
lussen; omschr.
-t- DAVENTRIE + CAMPENSIS +
3WOLLENSIS.
29a Vz. titel: CA/ RO RO/MA*lMPER:
vdCh. lV-16; D. 668; P. 7290; W. 471.
29b Vz. titel: CA/RO'R/OMA-HMPERA
vdCh.-; P. 7293
29c Vz. titel: CAR/OL*RO/MANO/IMPERA
vdCh. V-18; D. 670; P. 7292.
30

31

1543 HALVE PLAK (K-B) type nr. 23.
Kz. omschr. AN.D-MCC-CCC43.
vdCh. XI-23; W. 468. (N.B. Het is niet uitgesloten dat hier sprake is van een stempelfout en dat deze munt in 1534 is geslagen.)

32

1546 GOUDGULDEN (G)

Vz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum een ster, het geheel binnen een parelrand. Kz. rijksappel binnen dubbele gladde
rand, bestaande uit 3 halve cirkels en 3 punten, het geheel binnen een parelrand; omschr. + KAROLVSxROMANOxlMPERxl546
(beh.32d)
32a Vz. omschr. -HMOXNOXTRIVXCIVITX

IMPERlAxDxCx3
vdCh. III-4; D. 1074; P. 7281; W. 395/6.
32b Vz. omschr. CIVT, overigens als nr. 32a.
vdCh.-; P. 7283.
32c Vz. omschr. D' C' 3', overigens als nr. 32a,
vdCh.-; alleen in collectie v.d. Nederl. Bank
te Amsterdam.
32d Vz. omschr. MO.NO.TRIV.CIVIT.
IMPERIA.D.C.3. Kz. omschr.
-I-KAROLVS. ROMANO. IMPER. 1546.
vdCh.-; P. 7282.
33

z.j. (1538-1554) HALVE DAALDER (Z)

1550 PLAK (K-B)
Vz. wapenschildjes der drie steden; omschr.
DAVE-CAMP-3WOL. Kz. wapenschild van
Deventer op lang, gevoet kruis; omschr.
TRIVM/CIVIT/AT.IM/PE 50.
vdCh. Xl-18. Deze munt is beschreven door
vdChijs, die evenwel de mogelijkheid van een
munt uit 1556 niet uitsluit. Ik heb deze munt
in geen enkele collectie aangetroffen..

34

Vz. en kz. als nr. 29.
30a Vz. titel: CAR/0*R0/M*1M
vdCh. lV-17; D. 669; P. 7291.
30b Vz. titel: CA/RO*RO/M*llVl
vdCh.- Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te Deventer.
30c Vz. titel: CA/RO.R/OM IM
vdCh.-; W. 483.

z.j. (1533?) DAALDER (Z)
Vz. borstbeeld van Karel V naar rechts met
kroon, zwaard en keten Gulden Vlies binnen
parelrand; omschr. blad MOxNOxTRIVMx
CIVlTATVMxIMPERIALIVM. Kz. wapenschilden der drie steden, in het centrum
dooreengestrengelde lussen, het geheel binnen
een gladde en een parelrand; omschr.
+ DAVENTRIE + CAMPENSIS -i3WOLLENS1S.
34a Vz. zwaard tot aan de rand.
vdCh. V-19; D. 671; P. 7294; W. 472.
34b Vz. kort zwaard.
vdCh. V-20; D-671; P. 7295.
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nieuwe
uitgaven
OMAN:
5 Baizas 1395 AH ( = 1975); brons; 0 19 miti;
3,15 gram.
10 Baizas 1395 AH (= 1975); brons; 0 22,5 mm;
4,>5 gram.
25'Baizas 1395 AH (= 1975); koper-nikkel; 0 18
mm; 2,95 gram.
50 Baizas 1395 AH (= 1975); koper-nikkel; 0 24
mm; 6,55 gram.
Nieuwe circulatiemunten met de naam van de
sultan van Oman, Quabus Ibn Said. Afb. 21 t/m
24.
__

SAOEDI-ARABIË:
25 Hallalas 1397 AH ( = 1977); koper-nikkel;
0 23 mm; 5 gram.
50 Hallalas 1397 AH (= 1977); koper-nikkel; 0
26 mm; 6,5 gram.
Aanvulling op de nieuwe reeks circulatiemunten.
Afb. 27 en 28.

Afb. 23

Afb. 24
OOSTENRIJK:
100 Schilling 1978; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram. Oplage 1,7 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op het 1100-jarige bestaan van
de stad Villach, waarvan in een oorkonde van 9
september 878 tijdens de regering van de
Karolingische vorst Karloman reeds gewag wordt
gemaakt. Afb. 25.

Afb. 27
Afb. 28
SOEDAN:
50 Piasters 1977; koper-nikkel; 0 32 mm; 15,5
gram.
Nieuwe FAO-circulatiemunt. Afb. 29.

THAILAND:
1 Baht 1978; koper-nikkel; 0 25,5 mm; 7 gram.
Oplage 4 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op het meerderjarig worden van
de kroonprins. Afb. 30.
-4ƒ0. 25

SAMOA:
1 Tala 1978; koper-nikkel; 0 38 mm; 27,2 gram.
Herdenkingsmunt op de 11-de Spelen van het
Britse Gemenebest, die in Edmonton (Canada) in
augustus 1978 werden gehouden. Afb. 26.
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Afb. 30

A.G. van der Dussen b.v.
- Munten, Penningen, Eretekenen en Numismatische Boeken
- Coins, Medals, Decorations and Numismatic Books
- Monnaies, Médailles, Decorations et Livres Numismatiques
- Miinzen, Medaillen, Ehrenzeichen und Numismatische Literatur
Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, Nederland

A.G. van der Dussen

Telefoon (043) 15119
Postrekening 15.38.597

Beëdigd taxateur
Sworn valuer
Priseur assermenté
Vereidet Wertsachverstandiger

Bank: Rabobank Maastricht, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht

feb./maart

1979

EEN SELECTIE DUBBELE STUIVERS
(de volledige lijst wordt U op verzoek gaarne toegezonden)
De prijzen zijn exclusief 4fo BTW en verzendkosten.
G E L D E R L A N D
Dubbe^le s t u i v e r :
1704 mmt.Ridder t e p a a r d
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711

Fr
80.—
Zf 1 0 0 . —
Zf 1 0 0 . —
Fr
60.—
Pr
60.—
Fr
65.—
Fr
55.—
Fr
55.—

Dubbelie w a p e n s t u i v e r :
1675
V56.2
1677
V56.4
H
1678
II
1699
1702
bijna
1706
"
bijna
II
1707
tt
1708
M
1709
tl
1711
M
1712
tl
1713
II
1716
tl
1717
tt
1718
tl
1719
1720 over 1710 "
II
1721
M
1722

Zf
Zg
Zg
Zg
Pr
Fr
Fr
Fr
Zg
Zf
Fr
Zf
Zg
Zf
Zf
Zg
Zf
Zf
Zf

Dubbel i e s t u i v e r :
1712 mmt . R i d d e r t e p a a r d F r
Fr
1734 mmt . P a a r d op b e r g

Dubbel i e wap e n s t u i v e r :
1785 mmt •Korenaar VI 7 . 6
1786
VI 7 . 8
11
1789
II
1792
H 0 L L A N I)
22.50
10.—
10.—
10.—
17.50
12.50
17.50
17.50
10.—
22.50
17.50
22.50
10.—
22.50
22.50
10.—
27.50
17.50
17.50

Dubbel i e wap e n s t u i v e r :
1723
V56.4
II
1724
tt
1725
tl
1726
tl
1727
II
1728
tl
1729
tt
1730
tl
1731
tl
1732
II
1733
tt
1734
II
1735
tt
1736
tl
1737
tt
1744
II
1745
tt
1746
II
1748

55.—
55.—

Zf
Zf
Zf
Zf

25.—
25.—
25.—
25.—

Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf
Zf

17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50
17.50

Op verzoek zenden wij U gaarne prijslijsten van
scheepjesschellingen. Koninkrijk, romeinse munten, moderne munten,
penningen, jetons en literatuur.

. zich verbinden ten eeuwigen dage
tot een geheel

alsof zij één provincie waren
en elkander met goed en bloed
tegen alle geweld bij te staan .. /

Op 23 januari 1579 wordt in
Utrecht de grondslag gelegd
voor de Nederlandse Staat. Een
feit, dat dit jaar met recht uitvoerig herdacht wordt. Op initiatief van Graaf Jan van
Nassau, Stadhouder van Gelderland en geïnspireerd door de
eenwordingsgedachte van Prins'
Willem van Oranje, sluiten een
aantal Noordelijke Staten zich
aaneen.

VOORINTEKENCOUPON

Zilvermunt Nederland, brengt
ter gelegenheid van de herdenking van het 400 jarig bestaan
van de Unie, een biezonder
fraaie zilveren gedenkpenning
uit. Op de voorzijde, de ondertekening van de Unie door
Graaf jan van Nassau.
Op de achterkant de Unielceuw
met in zijn klauw vier pijlen en
de randtekst: 'Grondslag van dt
Nederlandse Staat'.
Puur Stirling-zilver, 999/1000,
geslagen in mint proof, doorsnede 38 mm, gewicht 25 gram,
in cassette, ƒ45,—, incl. btw en
verzendkosten.
Bij de penning zal ook een certificaat van echtheid toegevoegd
worden, met vermelding van
het aantal geslagen penningen.
U kun( tol uilerlijk 10/3/'79 intekenen op deze speciale gedenkpenning.
U kunt alleen betalen door mid-

del van de acceptgirokaart, die
wij u opsturen. De penning of
penningen die u bij ons besteld
ontvangt u ± drie weken na de
sluitingsdatum.
Dus, de reserveringscoupon invullen en in gesloten envelop,
voor 10/3 a.s. op de bus.
Zilvermunt Nederland bv,
V. Duvenvoordelaan 173,
2274SZ Voorburg, tel. 070858722.

/.ilvermuni Nederland behmidl / i f h hel rechl vciur. /nndcr opt;a\e van reden hesleliin(>cn Ie »eit;eren.
Zilvermunl Nederland h>, anlwoordniimmer IIHK). 2 2 7 ( ) \ I I Noorlitir^.

Ik /-1IU van u ffraa^ ontvangen:
t'X- jjedcnkpenninn 4(H) jaar l nie \ a n I t r t ' c h l .

Naam
Adres

als !)nisihri**en in uw adverlt-nik- in Av Miinl-

ï'oskode

kocrier. j a n . 'Ti. a ƒ 4 5 . — incl. hl» en ver/cnd-

Wodiiplaais

kiislcn.

llandtekenin}>_

_

Ik betaal viniraT mcl di- dnor n ine re /enden

Dalum

acccpli;ir<i-kaari.

S . \ . p . in hlnkleltcrs invullen.

Zoekt u dit soort munten?
Velia in Lucania
didrachme
400-268 V. Chr.
BMC 105

Kruisvaarders,
koningen van Cyprus.
Hugo iV, 1324-1359
groot
Schiumberger VI, 24

Rusland
Peter de Grote, 1689-1725
kopeke, 1709

Siberië
Catharina II van
Rusland, 1762-1796
2 kopeken 1779
Craig 4

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

-TBoxl'

v*di

Augustus c a . 9 v C h r .
Aelia CNR 8
100,

Augustus c a . 9 v C h r .
Aelia CNR 8
140,

Augustus c a . 9 v C h r .
Aelia CNR l O / l l 140,

Augustus c a , 9 v C h r .
Aelia CNR 12
110,

Augustus 9-4 v C h r .
B e t i l i e n a CNR 83 175,

Augustus 12-3 v C h r .
Sisenna CNR 176 110,

Augustus 12-3 v C h r .
Sisenna CNR 179 150,

Caligula
CNR 88

Caligula
CNR 89

37-41
150,

37-41
170,

'•^"séiÈ^'

Caligula 37-41
CNR 91

150,--

Caligula 37-41
CNR 91

150,

Caligula 37-41
CNR 91

150,

Caligula 37-41
CNR 93

170,

Claudius 41-54
CNR 536
170,

Claudius 41-54
CNR 543

140,

Claudius 41-54
CNR 543

225,

N e r o 54-68
uil op a l t a a r

N e r o 54-68
helm, schild, s p e e r 190,

135,--

referentie : Banti-Simonetti , Corpus Nummorum Romanorum.

E e n q u a d r a n s i s een b r o n z e n R o m e i n s e munt m e t een w a a r d e van l / 4 a s .
Het is één van de k l e i n e r e d e n o m i n a t i e s en hij fungeerde a l s p a s m u n t . Het
w a r e n d e r h a l v e m u n t e n van het gewone volk en ze gingen veel van hand tot
hand, w a a r d o o r ze vaak e r g g e s l e t e n zijn. Onlangs v e r w i e r v e n wij e c h t e r
een aantal Q u a d r a n z e n die stuk voor stuk b e t e r dan de gemiddelde kwaliteit
zijn. Wij bieden ze U aan via d e z e a d v e r t e n t i e .
N a a s t het feit dat d e z e q u a d r a n z e n van h i s t o r i s c h i n t e r e s s a n t e k e i z e r s zijn,
i s het ook een m u n t s o o r t welke in de Bijbel genoemd w o r d t , zowel bij
Mattheus 5,26 als bij M a r c u s 1 2 , 4 2 .
U ontvangt d a a r o m bij b e s t e l l i n g van één of m e e r munten uit deze a d v e r t e n t i e , g r a t i s het boekje "Coins and the B i b l e " .

Bezoekt onze stand op
de b e u r s van Stichting
Numisnnatica 1977 te
Rotterdam.
z a t . 10- en zond. 11 m a a r t
vanaf 10.00 - 17.00 u u r .
In de T o l l e n s z a a l van het
Groothandelsgebouw,
Stationsplein, Rotterdam.

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HO LLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423 T221

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzamelaar!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.

Inzendingen voor onze najaarsveiling vanaf heden mogelijk,
condities op aanvraag.

Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, maandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dinsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur. Tel. 070-656722.

Filiaal:

Nieuwe Burg 19 / Middelburg, dag. geopend.
Tel. 01180-13736.

\

Olympische Muntstukken. Moskou 1980. De eerste zilveren roebels sinds 1924.

Een nieuw eerbetoon van de U.S.S.R.
aan het olympisch devies.

Hoger
Allius.
Het devies van Pierre de Coubertin
Toen Pierre d e Coubertin in 1896
d e Olympische Spelen in e r e
herstelde, l a n c e e r d e hij het devies
«Citius, altius, fortius» (Sneller, hoger,
sterker).
Deze reeks «Altius» (Hoger),
b e s t a a n d e uit 5 zilveren olympische
munten, betekent d e mooiste hulde
die m e n kan betonen a a n d e sporttakken w a a r i n springen, sierlijke
lenigheid e n ontspanning tot
uitdrukking komen.
De twee muntstukken v a n 5 roebel
d r a g e n d e afbeeldmg v a n hoogspringen e n p a a r d s p r i n g e n . De drie
stukken v a n 10 roebel; basket-ball,
volley-ball e n polsstok sprmgen.
Yermakov, d e grote
meester-graveur
Elk v a n deze o n d e r w e r p e n is
uitgevoerd in d e zeer expressieve stijl
die kenmerkend is voor Alexander

Yermakov, d e b e f a a m d e meesterg r a v e u r v a n d e «Goznak» Munt.
Karaktenstelten van de
muntstukiten
[>ameter
Gewcht
Zilvergehdte
Gekartelde rand/
Hoogte

5 roebel

10 roebel

33 mm
39 mm
16,67g
33,3g
ISg
30g
(900/1000) (900/1000)
2,4 mm

3,3 mm

Verkrijgbaar in twee kwaliteiten;
numismatische proef (proof) en
«uncirculated».
Zeer h o g e muntkwaliteit, 900/lOOü
zilver. En h u n zeldzaamheid maakt
deze mooie munten nog waardevoller.
Een dubbele zeldzaamheid!
Er w a s e e n heel bijzondere
gelegenheid nodig - d e eerste
Olympische Spelen m Moskou - om
voor d e eerste m a a l sedert 1924
zilveren roebels uit te geven.
Bovendien w a s sinds d e weder-

geboorte v a n d e Spelen g e e n uitgifte
v a n zilveren olympische munten ooit
zo beperkt... De Staatsbank v a n d e
U. S. S. R. waarborgt officieel d a t v a n
elk muntstuk v a n deze reeks slechts
450.000 exemplaren worden
a a n g e m u n t . En dit voor d e hele
wereld.
Op de voorzijde van elk
stuk; het Staatsembleem en de
nominale waarde.
Bestellingen w o r d e n uitgevoerd
in d e b a n k e n e n numismatische
kantoren, in d e volgorde v a n notenng
e n n a a r g e l a n g v a n d e beschikbaarheid. Tijdig reserveren is d u s gewenst.

Verkrijgbaar bij banken e n
munthandelaren.

OLYMPISCH
MUNTPKOGRAMM,
lOSKOU 1980.

Wettig betaalmiddel uitgegeven door de Regering van de U.S.S.R. naar
aanleiding van de Olympische Spelen in Moskou 1980.
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Zaterdag 10 maart 1979
Zondag 11 maart 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Rotterdam
in de Tollenszaal van het
Groothandelsgebouw
Stationsplein
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur

Zondag 25 maart 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Thorn
in café-restaurant Stienen-van Dooren
voorheen Metten-Rulkens
Steegputstraat 4
van 1 1 . 0 0 - 17.00 uur

Zaterdag 7 april 1979
Zondag 8 april 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Arnhem
in het Postiljon Motel
aan de rijksweg Utrecht - Arnhem
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur
inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH R o t t e r d a m
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

Nederlandse makers van
penningen 1:
Pieter Starreveld
door W. F. van Eekelen
Inleiding
In het oeuvre van de beeldhouwer Pieter Starreveld neemt de penningkunst slechts een bescheiden
plaats in. Starreveld heeft in de ruim 50 jaar
waarin hij nu als kunstenaar werkzaam is, een indrukwekkend aantal grote en kleine beelden en
portretten in brons vervaardigd, alsook heel veel
tekeningen, aquarellen, grafische werken (in diverse technieken) en kreaties in glas en email. Daarbij
vergeleken vormt het zevental penningen dat door
hem is gemaakt, bepaald geen imponerend ensemble.
Toch zullen penningliefhebbers er goed aan doen
deze werkjes niet over het hoofd te zien. Zowel in
de oorlogsjaren als daarna maakte Starreveld enige penningen die het bekijken - en bezitten - zeker waard zijn.
Oorlogspenningen
Tijdens de Duitse bezetting vervaardigde Starreveld in opdracht van de goud- en zilver waren fabrikant Van Kempen drie penningen, die resp. de
oorlogsdagen, de onderdrukking en de bevrijding
uitbeelden. De bedoehng was het drietal een geheel te laten zijn. Daartoe werden o.a. de randschriften op de voorzijde zo gekozen, dat zij aaneengelezen een vers vormen. De betreffende dichtregels waren, evenals de teksten aan de achterzijden, afkomstig van de schrijver Albert Helman,
die tijdens de oorlog enige tijd bij Starreveld was
ondergedoken.

€pi^>

In tegenstelling tot bevrijdingspenningen van verschillende andere kunstenaars kwamen deze drie
niet na of aan het einde van de oorlog tot stand,
maar al in 1941/begin 1942. Op een ogenblik dat
de bevrijding op nog geen stukken na in zicht
was, meenden Van Kempen en Starreveld dat de
tijd voor het voorbereiden van naoorlogse aktiviteiten reeds was aangebroken. Starreveld maakte
de matrijzen geheel klaar; alleen het laatse cijfer
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in het randschrift 1940-194. liet hij open. Hij was
er volledig van overtuigd dat het voorlaatste cijfer
niet anders dan een 4 kon zijn. Het door hem verwachte jaar van de bevrijding durfde hij echter
niet in het harde staal te beitelen.
De door Starreveld gemaakte matrijzen werden
vervolgens door Van Kempen in een muur ingemetseld. Na de oorlog was hij echter de precieze
plaats vergeten en moest hij de hele muur slopen
alvorens hij ze weer te voorschijn kon halen,
waarna de firma Gerritsen en Van Kempen de afslagen maakte en in de handel bracht.
Andere penningen
Tijdens de oorlog vervaardigde Starreveld nog een
andere penning: de dr. A. SchuckinkKoolpenning, een erepenning voor personen die
zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor
het werk in kinderherstellingsoorden en vakantiekolonies.

Een ontwerp dat Starreveld in 1954 maakte voor
een grote prijspenning van de Technische Hogeschool in Delft, kwam niet tot uitvoering. Wel
goot de kunstenaar van het middendeel, ontdaan
van de tekst, een aantal plaquettes in brons.
De technische kant
Evenals in zijn ander werk heeft Starreveld in zijn
penningkunst veel belangstelling aan de dag gelegd
voor de ambachtelijke kant van het vak. Niet alleen vervaardigde hij enkele (perfect gelukte) afslagen van gipsafdrukken van enige beroemde renaissancepenningen, maar ook in zijn eigen werk
heeft hij aan het technische aspekt speciale aandacht geschonken. Daarbij schuwde hij het experiment niet.
Alleen bij de Willem-de-Zwijgerpenning ging hij
'traditioneel' te werk, in die zin, dat het ontwerp
eerst op twee maal de ware grootte werd gemodelleerd. Daarna werd het via de reduktiemethode
verkleind en op een matrijs overgebracht.

Na de oorlog ontwierp hij, eveneens in opdracht,
de William the Silent award. Deze penning was
bestemd jaarlijks in Amerika te worden uitgereikt
aan een journalist die zich sterk had ingespannen
voor de verspreiding van de vrijheidsgedachte.

De drie bevrijdingspenningen daarentegen werden
door hem direkt en op ware grootte in het uitgegloeide staal gehakt en gesneden. Van de aldus
ontstane positieve matrijs werd later - na het harden - onder zeer hoge druk een negatieve matrijs
geperst.
Ingewikkelder ging hij te werk bij de SchuckinkKool- en de TH-Delft penningen. Hier werd de
voorstelling in het midden op ware grootte positief in was gemodelleerd, maar dit gebeurde pas
nadat eerst de randschriften waren aangebracht en
wel door deze eerst 'negatief' in een koperen plaat
te etsen en daarna langs galvanische weg tot 'positief' te transformeren.
De kunst bij deze herhaalde 'omturningen' van
negatief naar positief en omgekeerd, was uiteraard
te zorgen dat de kwaliteit niet achteruitging en dat
het eindresultaat haarscherp overeenkwam met het
oorspronkelijke modelé.
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Enkele biografische gegevens
Peter Starreveld werd op 5 mei 1911 geboren in
Koog aan de Zaan. In Amsterdam doorliep hij de
toenmalige kunstnijverheidsschool en de rijksakademie, waar hij leerling was van Bronner. Na de
voor hem niet in alle opzichten gemakkelijke
crisis- en oorlogsjaren verkreeg hij na de bevrijding veel opdrachten voor portretten en beeldhouwwerken. Zijn voornaamste zorg werd toen
een atelier te vinden dat ruim genoeg was, niet alleen om het vele werk en werkmateriaal op te
slaan, maar ook om hem in staat te stellen op vrij
grote schaal zelf bronsgieterij arbeid te verrichten.
Na enkele tijdelijke behuizingen in Amsterdam te
hebben betrokken en het ook enige tijd zonder
werkruimte te hebben moeten stellen, verplaatste
hij in 1954 zijn atelieraktiviteit naar de provincie..
Dankzij bemoeienis van de toenmalige, veel voor
de kunst en kunstenaars voelende Amersfoortse
burgemeester Molendijk, werd hem op gunstige
kondities de orangerie van het door de gemeente
verworven landgoed Randenbroek ter beschikking
gesteld. Starreveld maakte er eerst een minikultureel centrum van, o.a. door er kamermuziekavonden te organiseren. Thans ligt zijn atelier als
een oase van rust temidden van de steeds groter
en drukker wordende stad.
Tot zijn leerhngen behoorde Inka Klinckhard,
wier penningen besproken werden in De Beeldenaar van mei 1977.

Beredeneerde katalogus van de penningen
1-3
Serie van 3 oorlogspenningen, ontworpen in
1941/2 en door Gerritsen en Van Kempen te
Zeist geslagen in 1945. Brons. Diameter 59 mm.
Met teksten van Albert Helman. Bax (1950) 86.

1 Oorlogsdagen. Vz. oorlogsdemon (Hun) raast
over Nederland en randschrift (1940 om vrijheid gestreden). Kz. tekst (geweld deed wijken
's lands geluk en zaaide lijken). 1941. (afb. 1).
2 Onderdrukking. Vz. geboeide vrouwenfiguur
met randschrift (1940-1945 verdrukking geleden). Kz. tekst (bewaar uw moed en trouw bij
druk en tegenspoeden). 1941. (afb. 2).
3 Bevrijding. Vz. jongensfiguur met attributen
van de vrede en randschrift (1945 draagt eindelijk vrede). Kz. tekst (licht zal - herboren uit de nuk van 't noodlot gloren). 1942. (afb.
3a-3b)
Dr. A. Schuckink-Koolpenning. Brons. 1942. Diameter 58 mm. Vz. portret naar links en randschrift (dr. A. Schuckink-Kool MCMXVIIMCMXLII). Kz. randschrift (voor het zwakke
kind), tekst (centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantiekolonies aangeboden
aan) en plaatsruimte voor een naam. (afb. 4)
Willem-de-Zwijgerpenning. Brons. 1950. Diameter 50 mm. Geslagen door Begeer, Voorschoten.
Vz. portret Va naar rechts en randschrift (William the Silent Father of the Netherlands). Kz.
randschrift (William the Silent award for journahsm), tekst (in love of liberty and in the defense
of it Holland has been our example Benjamin
Franklin) en plaatsruimte voor een jaartal. vW
1922. (afb. 5a-5b)
Plaquette. Middenstuk van een onuitgevoerde
prijspenning van de TH Delft. Brons. 1954. Diameter 115 mm. Vz. vrouwenfiguur naar links,
met een bloem in haar hand, uitbeeldend de inspiratie. Kz. glad. Door de kunstenaar zelf gegoten en aan de achterzijde gesigneerd.
Idem, maar andere vrouwenfiguur, eveneens
naar links gewend, met een fakkel in haar hand,
uitbeeldend de draagster van de idee.

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oucje Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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Eerstelingen uit mijn
verzameling, no. 3
door C. van Hengel
Dirhem geslagen te Acre (tegenwoordig in Israël
iets ten noorden van Haifa) in 1251
Deze munt draagt als eerste een datum volgens
onze jaartelling.

Commentaar
De kruisvaarders sloegen in 1251 reeds anderhalve
eeuw munten. Zoals gebruikelijk moest dit geld
ook door de moslimonderdanen geaccepteerd worden en werden het sprekende imitaties van de circulerende dinars en dirhems. Of alle varianten
reeds bekend geworden zijn is een open vraag. Zeker voor deze munt is dat de Pauselijke legaat,
die met Lodewijk IX (Saint Louis) op kruistocht
was, de Paus Innocentius IV over dit gebruik berichtte. Deze bevestigde daarop de ban die de legaat over de munters van Tyr en Akko uitsprak in
een bewaard gebleven brief uit 1252. Toch was de
behoefte aan algemeen geaccepteerd geld nog zó
groot, dat in Arabisch schrift de munten een
christelijke geloofsbelijdenis kregen, ook beginnend met Allah (het Arabische woord God), zodat
afgezien van het kruis de veelal ongeletterde ontvangers het verschil nauwelijks gemerkt zullen
hebben. Het duurde tot de I9e eeuw tot de kruisvaarder besanten werden geïdentificeerd. Omdat
het in het Oosten allang gebruikelijk was munten
te dateren en van een muntplaats te voorzien, kregen ook deze een muntplaats en een jaartal volgens onze jaartelling. Zo duurt het 12 eeuwen
voor de eerste datum Anno Domini op de munten
verschijnt, terwijl de Mohammedaanse datum
vanaf de hegira reeds na 40 jaar begint en na AH
78 (ca 697 A.D.) algemeen gebruik was.
De dirhem was in het Oosten onderdeel van een
geldcirculatie van goud, zilver en koper in een
economie die ver voorlag op Europa, waar in het
Westen alleen vrij primitieve denaren en kopjes in
circulatie waren. Het grote geld was daar samengesteld uit byzantijnse solidi (besanten) en Arabische dinaren (besant sarracenati). 15 Jaar na deze
dirhem begint de Tourse Groot onder Lodewijk
IX zijn opmars. De ervaringen van deze in het
Oosten en zijn kennismaking met deze dirhem zullen daar hun invloed op gehad hebben.

Beschrijving
Tekst in het veld: Kruis in cirkel en inscriptie: één
god, één geloof, één doop, in de marges beginnend rechtsboven (tegen de klok in), geslagen te
Akko (Acre) in het jaar duizend tweehonderdeenenvijftig.
Keerzijde in het veld: De vader, de zoon en de
heilige geest één god; in de marges: Ere zij god,
van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen Amen
Amen.
Gewicht: 2,77 gram
Metaal: zilver
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Van deze tnunt zelf is het randschrift slechts gedeeltelijk zichtbaar maar het Akko op de voorzijde linksboven is duidelijk te zien. Overigens zijn
de in de literatuur afgebeelde stukken nauwelijks
beter, zodat aangenomen mag worden dat de fabricage niet erg zorgvuldig was. Voor puzzelaars
is het woord één op de voorzijde 3 x te herkennen
en aan de achterzijde I x (op de Ie regel in het
veld onder Akko, de gehele 3e regel en aan het
eind van de 4e regel, evenals op de keerzijde in
het veld aan het eind van de derde regel), het
boek van Plant kan hierbij helpen.
De muntheer is niet geheel duidelijk. Schlumberger schrijft met de door hem aangehaalde Lavoix
de nieuwe munt en de tekst aan Lodewijk IX, de
Paus en zijn legaat Eudes de Chateauroux toe en

noemt als nominale heerser Henri I de Lusignan,
die als koning van Cyprus regent was voor Konrad (zoon van Frederik II), die de titel van koning
van Jerusalem h a d . Jerusalem was in 1244 gevallen en zou in handen van de Islamieten blijven,
niettegenstaande de Kruistocht 1248-1254 onder
Lodewijk IX. De kruistocht begon met de verovering van Damiate en een verpletterende nederlaag
bij Mansoer in 1249; waarna Louis IX, na zich uit
gevangenschap losgekocht te hebben, van mei
1250-maart 1251 in Acre resideerde. De samen-

agenda
^17^17
24 februari: St. Numismatica Int. Beurs, Middelburg,
Foyer Scliouwburg, Molenmaten 99, 11-17 uur.
28 februari: Veiling Sotheby's Londen, New Bond
Street, 10.30 uur.
28 februari: Bankpapiergeld veiling Stanley Gibbons,
Drury House, Russel Street, Londen.
10 maart: Ned. veren. De Verzamelaar Muntenbeurs te
Montfoort. 't Kasteel Om 't Hof 2 11.00-17.00 uur.
10-11 maart: St. Numismatica Int. beurs Rotterdam in
de Tollenszaal van het Groothandelsgebouw, Stationsplein 10.00-17.00 uur.

aktualiteiten

C:^

Koppelverkoop
Het nieuwste op het gebied van koppelverkoop, deze
maal van gelegenheidspenningen en postzegels, wordt
gevormd door het vervaardigen van een eerste
dagenveloppe die betrekking heeft op de uitgifte van
een nieuwe gelegenheidspostzegel van de PTT. De
koppeling bestaat uit het door particulieren gelijktijdig
uitgeven van een gelegenheidspenning (onveranderlijk)
en volkomen ten onrechte steeds weer munt genoemd).

hang met dat verblijf en het einde van de serie in
1254 is dan ook waarschijnlijk niet toevalhg. De
munt was waarschijnlijk in handen van de Venetianen, die een belangrijke wijk in die stad hadden.
Literatuur:
G. Schlumberger, Numismatique de l'Orient Latin
1878 Plaat 5.28
M. Mitchiner, The world of Islam. Londen, 1978.
R. Plant, Arabic coins and how to read them,
1973.

17 maart: Verg. de Verzamelaar afd. Amstelland, grote
alg. ruilbei^rs te Aalsmeer, Kanaalslr. 3, 9-17 uur.
25 maart: St. Numismatica Int. beurs Thorn, café-rest.
Stienen van Dooren, Steegputstraat 4, 11.00-17.00 uur.
28 maart: Veiling Sotheby's Londen, als boven.
29 maart/l april: Veiling G. Hirsch München.
7-8 april: St. Numismatica Int. beurs Arnhem,
Postiljonmotel a/d Rijksweg Utrecht, 10.00-17.00 uur.
25 april: Veiling Sotheby's Londen, New Bond street,
10.30 uur.
28 april: St. Numismatica Int. beurs te Gorinchem,
Foyer Schouwburg 'De Nieuwe Doelen', Haarstraat 64,
10.00-17.00 uur.
28 april: Verg. de Verzamelaar, ruilbeurs te Bruinisse.
5 en 6 mei: Münzmessc te München Numismata 79. Inf.
8036 Herrsching, Postfach 5.

die tevens op de enveloppe wordt afgebeeld. Wie deze
enveloppe voor een pittige prijs bestelt krijgt,
afhankelijk van zijn investering tevens in de enveloppe
de penning toegestuurd in zilver of brons. Wil men
compleet zijn dan moet men natuurlijk beide metalen
bestellen en dus ook 2 maal de enveloppe. Wij willen
onze lezers er toch nog maar eens op attent maken dat
de waarde van deze penningen niet in overeenstemming
is met de prijs. Nog onlangs werden gouden penningen
van vergelijkbare soort geveild en brachten niet eens de
goudwaarde op. Een ieder is uiteraard volkomen vrij te
verzamelen wat hij wil, het zal echter niet de eerste keer
zijn dat zo'n nieuwtje aanslaat en degenen die er mee
beginnen in de kortste keren met een lawine van nieuwe
uitgiften geconfronteerd worden, die hen al gauw de
smaak zal kunnen bederven, laat staan hun investering.

De Numismatische Kring 'De Duit' Zwolle organiseert op zaterdag
3 maart 1978 een

INTERNATIONALE MUNTENBEURS
in het Hotel Wientjes (het voormalige Hotel Van Geitenbeek) tegenover het
N.S. station te Zwolle. De beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Event, inl.: W . Loos, Irenestraat 1, Zwolle, tel. 05200-11443.
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boeken en
tijdschriften

^^
^17

Nieuwe uitgaven
De Penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden
door Dr. D. A. Wittop Koning. Uitgever Jacques Schulman B.V., Amsterdam.
In 1954 verscheen in de Geuzenpenning het artikel
'Naar een nieuwe Dirks' waarin Wittop Koning mededeelde van plan te zijn een nieuw boek te schrijven over
de Nederlandse gildepenningen. Het standaardwerk 'De
Noord-Nederlandse Gildepenningen' van Mr. J. Dirks
was verschenen in 1879. Nadien zijn van enige plaatsen
nieuwe gegevens ontdekt en gepubliceerd. Dirks heeft
zich niet precies gehouden aan zijn onderwerp: de penningen. Hij beschrijft zeer veel gilden, ook als van zo'n
gilde geen penningen bekend zijn en wanneer hij weinig
gildepenningen kon vinden vulde hij zijn boek aan met
loodjes, brandspuitpenningen, zegels, buurtpenningen
en schilden. De behoefte aan een modern uitgevoerd
boek, nu geïllustreerd met foto's en zonder deze franje
leek zeer gewenst.
Wittop Koning heeft de taak, die hij zich zelf had opgelegd, uitmuntend vervuld. Meer dan 25 jaar heeft hij gebruikt voor bestudering van literatuur, openbare en particuliere verzamelingen en vooral archieven. Het resultaat is een prachtig boek dat een schat aan nieuwe informatie bevat. Alle literatuur is kritisch doorgenomen
en het resultaat is dat verscheidene penningen nu aan
een bepaalde plaats kunnen worden toegewezen of dat
verwijzingen van andere auteurs konden worden verbeterd. Het komt nl. nog al eens voor dat wel het gilde op
de penning staat aangegeven maar niet de stad. Wanneer op dergelijke gildepenningen namen voorkomen,
vaak met een jaartal, dan kan gezocht worden in de archieven van gilden, in het burgerboek, in trouwregisters
enz. in welke plaats de betreffende namen voorkomen.
Soms heeft een vroegere auteur een gildepenning op vrij
losse gronden toegeschreven aan een bepaalde plaats.
Komen de namen op de penningen helemaal niet voor in
de archieven van die plaats, dan was de vroegere toeschrijving niet juist. Deze kleine toelichting dient om
enig idee te geven van de geweldige hoeveelheid werk
die verzet is om tot dit boek te komen. Van de penningen, die veelvuldig voorkomen zijn niet alle namen vermeld. Dit is wel het geval bij de exemplaren die nog niet
aan een bepaalde plaats konden worden toegeschreven:
het vergroot de kans op latere toewijzing.
De gilden zijn per plaats naar chronologische volgorde
gerangschikt en ook bij de plaatsen in deze volgorde
aangehouden. De oudste te daleren Noordnederlandse
gildepenning is van het Sint Lucasgilde te Middelburg:
1588. De eerste plaats, die behandeld wordt is dus Middelburg en het eerste daar behandelde gilde is het Sint
Lucasgilde.
Een bezwaar van deze indeling zou kunnen zijn dat het
opzoeken bemoeilijkt wordt, maar uitvoerige registers
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maken het boek zeer gemakkelijk te raadplegen:
- Alfabetische lijst op de namen van plaatsen en gilden.
- Lijst van beroepen met verwijzing naar de
desbetreffende gilden.
- Lijst van heiligen met verwijzing naar de
desbetreffende gilden.
In de 'Concordans met Dirks Gildepenningen' wordt bij
elk nummer van Dirks verwezen naar de plaats in dit
nieuwe boek. Is zo'n afbeelding weggelaten dan wordt
de reden daarvan opgegeven.
Speciaal wil ik wijzen op de 'Alfabetische lijst van vervaardigers'. Dirks heeft totaal geen aandacht besteed
aan de vervaardigers der penningen - Wittop Koning
wel. Lang heeft men gemeend met eenvoudige volkskunst te maken te hebben, maar in de lijst van 71 vervaardigers komen de namen van bekende medailleurs en
graveurs voor. Vermeld wordt ook welke gildepenningen
zij hebben gemaakt.
De prijs van het boek is ƒ 182,— inclusief, wel hoog,
maar men krijgt daarvoor een prachtig uitgevoerd boek
dat in een mensenleven wel niet door een ander vervangen zal worden. Het bevat 98 platen waarop honderden
gildepenningen zijn afgebeeld, en hoeveel kost op het
ogenblik het aanschaffen van 1 gildepenning voor de eigen verzameling?
J. Vinkenborg
Michael Mitchiner, Oriental Coins and their values, The
Ancient & Classical World 600BC-AD 650 distributed
by Seaby Londen.
Op gelijke wijze als de reeds eerder in ons blad besproken Mitchiner boeken is nu een deel van 760 pagina's
verschenen, waarin achtereenvolgens behandeld worden
de munten van de Perzen, de Phoeniciers, Alexander de
Grote, iets over griekse en Romeinse munten, id. van de
Kelten en Scythen, vroege Arabische uitgiften, de Parthen, de Sassaniden, de Witte Hunnen, de Westerse
Turken, de Indo Grieken, de Indo Scythen, Saurashtra,
de Kushans, het vroege India, Mauryan rijk, de
Sunga's, Noord India, de Ganges vallei, het Guptarijk,
Zuid India, z.o. Azië en China.
Hoewel het boek dus een breed overzicht biedt over een
lange periode en een groot aantal staten en gebieden,
kan de vraag gesteld worden, waarom nu juist dit zeer
omvangrijke en prijzige werk (ruim ƒ200,—) werd uitgegeven. Immers verschillende behandelende gebieden
zijn al eerder (en nog in de handel) behandeld op soms
diepgaander wijze. Een belangrijk deel der besproken
munten is bovendien al in de eerdere Mitchiner publicaties aan de orde geweest. Er is dus sprake van een
aanmerkelijke mate van overlapping zowel met eigen als
met andere werken.
Een en ander neemt niet weg dat voor meer all-round
verzamelaars van dit brede gebied hier een aantrekkelijk
overzicht geboden wordt. Een verbetering ten opzichte
van de vorige boeken van deze schrijver zijn de nummers bij de platen, waardoor de relatie tussen tekst en
afbeelding geen twijfels meer laat.
Overzichten van muntgewichten, op de munten voorkomende lettertypen, waarden, en een literatuurlijst van 26
pagina's maken de uitgave attractief. Het aantal afgebeelde munten bedraagt ruim 5500.
W. K. de Bruijn

De penning van de ^ ^
maand
V_y
Het bankroet van Law
Het is niet zo heel vaak gebeurd dat een episode
uit de financiële geschiedenis aanleiding gaf tot
het uitgeven van penningen. Eén daarvan is het
beruchte bankroet van Law in 1720, dat niet alleen een stroom van pamfletten uitlokte, maar
ook tientallen penningen waarin de woede van de
gedupeerden en het leedvermaak van het publiek
tot uitdrukking komen.
De aktiviteit van de ongetwijfeld bekwame Schotse bankier en geldtheoreticus John Law begon in
1716 toen hij zich tot de Franse regering wendde
met voorstellen om tot een sanering van de staatsfinanciën te geraken. Deze verkeerden na de dood
van Lodewijk XIV tengevolge van de voor Frankrijk desastreus verlopen Spaanse Successieoorlog
in deplorabele toestand. Law ontwikkelde plannen
om daarin verbetering te brengen die op twee
grondgedachten berustten: oprichting van een
bank die door het uitgeven van papiergeld - toen
nog een betrekkelijk novum - de vlottende staatsschuld zou consohderen en de bedrijvigheid zou
bevorderen, en de oprichting van een handelscompagnie die het toen Franse Mississippigebied zou
ontwikkelen en de baten daaruit aan Frankrijk
zou doen toevloeien. Hij vond hiervoor bij de volkomen berooide regering van de Regent, Philips
van Orleans, een gewillig oor en verkreeg in de jaren 1716-1719 steeds grotere bevoegdheden om
zijn systeem in praktijk te brengen. In feite konden echter de in uitzicht gestelde winsten uit Amerika niet zo snel gerealiseerd worden, zodat de
Bank/Compagnie slechts door steeds weer nieuwe
aandelen onder het publiek te brengen aan haar
lopende verplichtingen kon voldoen. Dit leidde tot
een ongehoorde speculatiekoorts waarbij vooral in
1719 grote winsten werden gemaakt maar ook
enorme verliezen geleden. Begin 1720 bleek het
gehele systeem op een illusie te berusten, moest de
bank haar betalingen staken, vluchtte Law naar
het buitenland en bleken de aandelen waardeloos.
Van de gehoopte opleving van de overzeese handel was niets gekomen, de positie van de schatkist
slechts gedeeltelijk verbeterd door de convertering
op een lagere rentevoet, natuurlijk ten koste van
de bezitters van ouder staatspapier, en de talrijke
speculanten hadden de kous op de kop gekregen.
Het is vooral dit laatse aspect waarvoor op de
penningen de aandacht gevraagd wordt. Deze zijn
op een enkele uitzondering na, niet in Frankrijk
zelf vervaardigd, maar in Duitsland en in ons

land. Dit ligt er zeker niet aan dat in Frankrijk
woede en teleurstelling minder geweest zouden
zijn. Daar bestond slechts een officiële penningproductie waarbij schelden op hooggeplaatsen niet
voorkwam, maar in de genoemde landen had zich
een commerciële penningindustrie ontwikkeld die
inspeelde op de hartstochten van een groot publiek.

Een van die penningen is het hierbij afgebeelde
stuk dat, hoewel niet gesigneerd, toegeschreven
kan worden aan het in die jaren zeer productieve
atelier van de bekende Christian Wermuth te Gotha. De voorstelling is gemakkelijk te begrijpen en
doet geen beroep op kennis van de klassieke oudheid, maar slechts op een algemeen bekende fabel
en de verklarende teksten zijn niet in het Latijn,
maar in de landstaal gesteld.
Op de voorzijde staat een opgeblazen figuur,
waarin we wel een aanduiding van Law mogen
zien, die aandelen uitvent (Wer kauft Aktien?)
met een blaasbalg die de opgeschroefde aard van
deze 'windhandel' karakteriseert. Op de keerzijde
van de traditioneel gecomponeerde penning wordt
de onbezonnenheid van het winstbejag van de gedupeerden geïllustreerd met de bekende fabel 'De
hond en het stuk vlees' van de Griekse verteller
Aesopus die uit vele vertalingen en bewerkingen
(de beroemdste van Jean La Fontaine) algemeen
bekend was:
Een hond stak, met een stuk vlees in de muil, een
rivier over; toen hij nu zijn eigen schaduw in het
water zag, meende hij dat het een andere hond
was, met een groter stuk vlees. Hij liet dan ook
zijn stuk los en snelde naar de andere toe om hem
zijn stuk af te nemen. Zo kwam het dat hij geen
van beide had: het ene kon hij niet krijgen, daar
het niet eens bestond, het andere evenmin, daar
het door de stroming werd meegesleurd.
Op een hebzuchtige kerel past deze fabel goed.
(vertaling: B. van Bilsen)
Het stuk vlees uit de fabel is op de penning voor
deze gelegenheid veranderd in een pakketje aandelen. De tekst en de moraal zijn samengevat in
twee rijmpjes die van voor- naar keerzijde van de
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penning overlopen.
Langs de rand:
Wer sich durch diesen Wind, den Geldgeitz, laesset führen,
Der kann verwirrungsvoU sein H a a b u(nd) Gut

verlieren.
In de afsnede:
Sey klug u(nd) wi(t)zig in Verkehren;
Soil dich Aesopi H u n d nicht lehren?

verenigings
nieuws

24 april: lezing door de heer T. Passon over de
muntslag te Nijmegen.
29 mei: korte voordrachten door enkele onzer leden.

^ ^ ^ : ^

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10 van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Numatische leringen
Groningen

Streefdata bijeenkomsten: 16 maart, 20 april, 18 mei.
Hoogeveen
14 maart: onderl. veiling.
11 april: bijeenkomst.
9 mei: lezing door Drs. K. P . H . Faber over Romeinse
munten in het algemeen.
13 juni: bijeenkomst.
Oost-Nederland
27 februari: lezing door de heer en mevrouw Gerritsen,
maart of april: veiling door de Fa. Schulman sameamet
de Kring Twente.

'^ty

H.E.v.G.

Twente
8 maart: Mevrouw M. HoUeraan over De Romeinse keizer Caracalla.
april: gepland een veiling door de heer J. Schulman (samen met de Kring Oost Nederland).
10 mei: A. J. Bemolt van Loghum Slaterus over Penningen van ?? (nog nader vast te stellen).
26 mei: Ruilmiddag samen met de Kring Oost Nederland.
7 juni: Interne veiling.
(De programma's van februari, maart en april kunnen
nog onderling gewisseld worden. Lezingavonden in zaal
3 van de Vrijhof, Technische Hogeschool Twente te Enschede, 19.30 uur.)
Opmerlting
Het geschiedt herhaaldelijk dat berichten voor deze rubriek worden ingezonden in de vorm van een convocatie, 1-3 weken voor de bijeenkomst. Het heeft dan geen
zin deze bijeenkomst in het Verenigingsnieuws te vermelden, omdat deze reeds heeft plaats gevonden voordat de Beeldenaar is gedrukt. Daarom verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk een jaarprogramma in te
zenden.

Zaterdag 7 april 1979
Zondag 8 april 1979
Hu'//tn/o'

lI///N. 1 ///<///(•(/
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Internationale munten- en
penningenbeurs te Arnhem
in het Postiljon Motel
aan de rijksweg Utrecht - Arnhenn
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
NoordsingeM12, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

* A A N - E N VERKOOP MUNTEN
op verzoek zenden w i j u onze prijslijsten

SPAAR-EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SU RHUISTERVEEN, TEL. 05124-1925
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De HBU verkoopt alleen originele nnunten.
Een prettige gedachte voor echte nnuntenverzamelaars.
Ook u zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe,
waarin onder meer het volgende wordt aangeboden:

^

ZELDZAME VERZAMELMUNTEN

«X- BINNEN-EN BUITENLANDSE MUNTEN

•X* ROMEINSE MUNTEN

^

GOUD, ZILVER EN PLATINA

•je-

MUNTENLITERATUUR

H:lJ
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.,
Herengracht 434-440
1017 BZ AMSTERDAM

Voor

inlichtingen,

prijzen,

bestellingen

en

aanvraag

prijslijst kunt u zich wenden tot de
A f d . NUMISMATIEK en EDELE METALEN van de HBU:
(020) - 292255 - 292286 - 292287 - 292288.

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

Groothandel in numismatische
literatuur., albums etc, uitgevers.

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar
ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEEen 1880

«TMA^SON TBATT s.a.
MichelKAMPMANN

'^Ijo^- P^mf ^

Expert pres les Tribunaux
et les Douanes

. ,42.74.26
R.C. 701341

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

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

B. A. SEABY L T D .

•

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

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uilgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.
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Kaïiing Stadhouder^^^em III
bij \èii Lanschot.
Koning Stadhouder
Willem III, Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot, Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
„Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

Fvan Lanschot
Bankiers

Hoge steenweg 27-31, 5211 JN s-Hertogenbosch telefoon (073) 153245.

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

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

Boeken
Catalogi
Albums

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

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

VRIEZEN VEEN

7940

TELEFOON 05499-1322

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehele wereld.
Schrijf voor prijs- en mancolijst naar: (JIMRIS

^ËIMER
NUMISMATISTS

10 Glebe Crescent, London
N.W. 4, 1 B.U. England

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

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

Veel meer dan zomaar een stuk goud.
Het gouden 100 roebelstuk ^lodrome!'

I3e hoge numismatische waarde
van deze gouden munt ter ere van de
wieierwedstrijden op de Oiymplsche
Speien van 1980 in ivioskou, ligt in haar
zeldzaamheid, haar historisch belang
en haar artistieke perfektie.
zeldzaamheid. De oplage van dit
muntstuk - het derde van zes gouden
100 roebelstukken ter ere van deoiymplsche Spelen in 1980 - is streng beperkt tot 130.000 voor de hele wereld,
DItwordtgewaarborgd doordestaatsbank van de U.S.S.R. - 55.000 stuks zijn
gereserveerd voor West-Europa.
Historisch belang. De autoriteiten
van de Sovjetunie hebben duidelijk laten blijken hoeveel betekenis zij hechten aan de eerste Olympische Spelen
in hun land door voor de eerste maal
sinds de 15de eeuw gouden herdenkingsmunten te slaan.
Artistieke perfektie. De munt werd
ontworpen door de beroemde meester-graveur Alexander Yermakov De

voorzijde draagt het Staatsembleem
van de U.S.S.R. en de nominale waarde.
Op de keerzijde staat een fijn geciseleerde afbeelding van de nieuwe velodrome met 6.000 zitplaatsen, die gebouwd werd in Krylatskoye.
Door al die kwaliteiten wordt het
gouden .velodrome" 100 roebe, uk
een echt juweel voor muntenvei zamelaars. veel meer dan zomaar een
stuk goud.
Karakteristieken
van het gouden 100 roebelstuk
Diameter:
30 mm
Dikte:
l,8mm
Gewicht:
I7,28g
Fijn goud gewicht:
15,55g
900/1000
Fijn goudgehalte:
Bestaat in twee kwaliteiten: numismatische proef (proof) en .uncirculated".

Voor de allereerste maal worden
munten in platina geslagen ter ere van
Olympische Spelen, uit een serie van
vijf is nu het tweede 150 roebelstuk in
platina verkrijgbaar Oplage: 40.000
muntstukken
voor de hele
wereld, gewaarborgd
doorde
Staatsbank
van de U.S.S.R. Dit is de meest beperkte
uitgifte van Olympische munten in de
moderne tijd.
Op de keerzijde de Olympische discuswerper - naar het wereldberoemde beeld van Myron (5de eeuw v.C). De
voorzijde draagt het staatsembleem
van de U.S.S.R. en de nominale waarde
van de munt.
Verkrijgbaar bij banken en munthandelaren.

Wettig betaalmiddel uitgegeven door de Regering van de U.S.S.R. naar
aanleiding van de Olympische Spelen 1980 in Moskou.

OLYMPISCH
MUNTPROCRAMMA
MOSKOU 1980

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willenn Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs ^ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs fS9,50
Gepatineerd brons prijs f45,—

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
P. P. Rubens/Helene Fourment

nr. 722A,

85 m m ,

nr. 722B,

80 mm, Francisco de Goya

nr. 714,
nr. 710,

92 mm,
83 m m .

nr. 702,
nr. 701,
nr. 641,
nr. 619,
nr. 617,
nr. 607,
nr. 506,
nr. 403,
nr. 101,

75 mm,
85 mm,
68 mm,
100 mm,
80 mm,
75 mm,
75 mm,
82 mm,
125 mm.

Albert Schweizer
Paul Steenbergen
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rambrandt & Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

Mod.
Mod.
Mod.
vz. Mod.
kz. Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod

R. C. Augustinus
R. C. Augustinus
Pol Dom
Pol Dom
Willem Vis
J . Grutterswijk
A. Bartels
R. C. Augustinus
Pol Dom
R. C. Augustinus
Niel Steenbergen
Niel Steenbergen
Dr. J . Wiegersma
A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmina hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3igr..
gr
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje,

f^85
f^8^

ftm
/'185
f^55
f^85
/^155

f220
f^8^
A 155
f161
f179
f238

prijs
prijs
prijs
prijs

f170
f 88
f 70
f 63

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de In 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen in brons, prijs /^ 14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs f 19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van de\
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behandelingskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws

^

^

w^ÊB^ÊBamÊmBm

NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

loques Schuimon B,U
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

De HBU verkoopt alleen originele munten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
Ook u zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe,
waarin onder meer het volgende wordt aangeboden:

•X- ZELDZAME VERZAMELMUNTEN

^

BINNEN- EN BUITENLANDSE MUNTEN

•Jf

ROMEINSE MUNTEN

•X-

GOUD, ZILVER EN PLATINA

•X-

MUNTENLITERATUUR

H

^^B

1017 BZ AMSTERDAM

Voor

inlichtingen,

prijzen, bestellingen

en aanvraag

^^^^H

^^B

prijslijst kunt u zich wenden tot de

^ ^ H

^M

Afd. NUMISMATIEK en EDELE METALEN van de HBU:

^ ^ ^ ^ ^ ^ V

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.,
Herengracht 434-440

^^H

(020) - 292255 - 292286 - 292287 - 292288.

Onze nieuwe speciale lijst

NUMISMATISCHE

LITERATUUR

met ca. 1800 titels penningkundige boeken is zojuist verschenen.
Daarin zijn nieuwe en uitverkochte werken over praktisch elk gebied van de Numismatiek
en haar randgebieden verwerkt.
Deze lijst staat alle ernstig geïnteresserden op aanvraag kosteloos ter beschikking.

MUNTENHANDEL HOLGER DOMBROWSKI B.V.
Albersloher Weg 473, D-4400 Munster

-

Telefoon (0251) 615213

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^AqSON TL^TT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

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

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

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

B. A. SEABY LTD.

MUNTEN EN PENNINGEN

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
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Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
15. Herdenkingsseries
A. Algemeen
Onder de noemer 'Herdenking' worden hier een aantal series
behandeld, die gemeen hebben, dat ze ter ere van een gestorven
Keizer of vorst werden uitgegeven. Dit soort uitgiften komt in de
geschiedenis van het Romeinse Keizerrijk veelvuldig voor en
betreft veelal een vorst die hoog in aanzien stond. Soms ook
echter werden de munten uitgegeven op last van een vorst ten
einde gestorven familieleden te eren of ook vroegere keizers,
waarmee hij zich verbonden voelde.
Herdenkingsmunten hebben vaak bepaalde kenmerken die ze
onderscheiden van gewone munten. Enerzijds worden de geëerde
overledenen gewoonlijk gesluierd afgebeeld, terwijl de titulatuur
vaak in een of andere vorm het woord DIVUS (God of
vergoddelijking) bevat. De keerzijde toont gewoonlijk symbolen
die bij het gebeuren (het overlijden of de vergoddelijking) passen,
zoals een schrijn, een altaar al dan niet met een vuur daarop of
een tempel. De arend, symbool van de oppergod Jupiter, komt
ook veelvuldig op dit type voor.
Door dit soort afwijkende voorstellingen alsmede de relatieve
schaarste (gewoonlijk maar korte slagduur) zijn de munten steeds
als aantrekkelijke stukken voor verzamelingen beschouwd.
Incidenteel, zoals hier bij Romulus, de jong gestorven zoon van
Maxentius, is dit het enige type munten waarop een vorst is
afgebeeld.
Uiteraard komen ook andere keerzijdevoorsteUingen voor, zoals
hier een serie met een zittende keizer. Als echter zo'n keerzijde
voorstelling ook op andere muntseries voorkomt worden, in deze
artikelenserie, die betrokken stukken samen met die series
besproken. (Zie ook Fortuna series).
69

Er kunnen 5 onafhankelijke herdenkingen worden
onderscheiden, die overigens in de muntplaatsen
Ostia en Roma soms gelijktijdig voorkomen. Deze
5 zijn:
1. De herdenking van Constantius I na diens
dood in 306 (20-32).
2. De herdenking van Galerius na diens dood in
311 (17-31).
3. De herdenking van Maximianus na diens dood
in 310(7-14).
4. De herdenking van Romulus na diens dood in
309 (12-34).
5. Een postume hulde aan Constantius I,
Maximianus en Claudius II in de jaren 317-318
(54-120).
De getallen tussen haakjes geven het aantal typen
ex- en inclusief atelieraanduidingen aan dat in de
R.l.C. wordt vermeld.
Met de vijfde serie wordt een Keizer
geïntroduceerd die in deze periode niet thuis
hoort. Claudius II was een van de heersers uit de
tijd van de soldatenkeizers en regeerde van 268270 (ca. Yi eeuw voor deze emissie). Constantinus
I claimde hem als voorvader en drukte dat mede
via deze muntslag uit.
Behoudens enkele uitzonderingen wegen de
stukken van de eerste vier series van 5 tot IVi
gram (2e reductie). Het vroegste stuk van
Lugdunum weegt 9'/4 gram hetgeen tussen
ongereduceerd en Ie reductie in is, terwijl
sommige exemplaren van Alexandria en Cyzikus
tussen 4 en 5 gram wegen (3e reductie). Daarnaast
komen enkele deelstukken van ca. 2 gram voor.
De stukken van de veel later geslagen 5e serie zijn
alle halve Folies of misschien nog minder en
wegen van 1 tot ca. l'A gram, behoudens enkele
hele stukken van Rome (ca. 3 gram).
B. De Muntplaatsen
1. Constantius I Chlorus werd herdacht op
munten van 7 muntplaatsen nl. Aquilea,
Londinium, Lugdunum, Ostia, Roma, Ticinum en
Treveri.
In Aquilea (ateliers P.S.f), Londinium (1 atelier),
Ostia (P t/m Q), Roma (S en T), Ticinum (P, S,
T), en Treveri (1 atelier) liep de slag slechts
gedurende een enkele periode. Alleen in
Lugdunum kunnen 3 slagperioden onderscheiden
worden, de eerste met stukken van ruim 9 gram,
de andere gereduceerd, steeds PLO in de afsnede
met in de derde periode bovendien letters in het
veld.
2. Stukken waarop Galerius wordt herdacht zijn
bekend van Alexandria, Cyzikus, Ostia, Roma en
Thessalonica. Die van Alexandria lopen over 6
slagperioden onderscheiden door verschillende
combinaties van letters en bijtekens. Er zijn
afwisselend 4 ateliers gesignaleerd (A t/m A). Alle
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andere muntplaatsen hadden maar een enkele
slagperiode en behoudens Ostia (P t/m Q) slechts
een of twee ateliers.
3. Maximianus wordt alleen herdacht door
Maxentius (zijn zoon) en wel in Ostia en Roma
(resp. P t/m Q) in beide plaatsen maar tijdens een
slagperiode.
4. Ook Romulus wordt alleen door Maxentius
herdacht eveneens in Ostia en Roma (beide P t/m
Q), in de laatste plaats zijn 3 slagperioden steeds
met R en de atelierletter in de afsnede met
daartussen resp. een B, niets en een E.
5. De postume herdenking door Constantinus I
van zijn vader Constantius I, zijn schoonvader
Maximianus en zijn geclaimde voorvader Claudius
II vond plaats in Aquilea, Arelate, Roma, Siscia,
Thessalonica en Treveri.
In Thessalonica waren daar 5 ateliers bij
betrokken (A t/m E), in Arelate en Roma 4
(beide P t/m Q), in Aquilea 3 (P, S, T), in
Treveri 2 (P en S). In Siscia werkten meerdere
ateliers maar van elk type is er slechts een bekend.
In Siscia waren 3 slagperioden met resp. SIS;
SMSIS-I-atelierteken en atelierletter voor SIS in
de afsnede. Aquilea kent er twee met AQ -Iatelierletter in de afsnede met of zonder punten
voor en achter. Ook Arelate heeft 2 perioden met
AR en atelierletter en eventueel een punt daarachter in de afsnede. De andere plaatsen hebben
maar een periode.
De munten zijn alle van hetzelfde type met de
zittende keizer behoudens die van Roma waar
tevens twee afwijkende typen geslagen zijn.
C. De Voorzijde
Het leeuwendeel der munten toont een gesluierd
borstbeeld (al dan niet geharnast) of hoofd naar
rechts. Steeds getooid met lauwerkrans. Op
enigszins gesleten exemplaren is de sluier vaak
moeilijk te onderscheiden. Incidenteel (Cyzikus,
Lugdunum) komen ook niet gesluierde portretten
voor. Op deze regel komen twee markante
afwijkingen voor.

/.

Conslantius I. Lugdunum, PLC
Diva CONSTAI^TIO PIO / CONSECRATIO
Hoüfd mei lauwerkrans / Arend naar rechts

De stukken van Alexandria hebben niet gesluierde
portretten en tonen of het hoofd met lauwerkrans
naar rechts of een borstbeeld in staatsiekleed met

tak en mappa in de handen (gelijk aan de
portretten van de Providentiaserie). De andere
uitzondering betreft de stukken gewijd aan
Romulus, die steeds blootshoofds wordt afgebeeld
(een maal gehuld in de consulaire mantel).
De teksten laten veel bijzondere afwijkingen zien.
Een daarvan is het aangeven van de relatie tussen
de overledene en de emitterende vorst zoals:
DIVO MAXIMIANO MAXIMINUS AUG FIL
(Alexandria) aangevend dat de zoon Maximinus II
(Filius) zijn vader Galerius eert. Hetzelfde doet
resp. Maxentius met zijn vader (Pater)
Maximianus met DIVO MAXIMIANO PATRI
MAXENTIUS AUG (Roma), en zijn zoon met
DIVO ROMULO N V FILIO MAXENTIUS
AUG, met zijn bloedverwant (Cognatus)
Constantius I met DIVO CONSTANTIO COGN
MAXENTIUS AUG en met zijn schoonvader
(Socerus) Galerius met DIVO MAXIMIANO
SOCERO MAXENTIUS AUG.

2.

Constantius I, Lugdunum, PLC
DIVO CONSTANTIO PIO / CONSECRATIO
Hoofd met lauwerkrans / Arend op altaar

3.

Constantius I, Ticinum, TT f3e atelier)
DIVO CONSTANTIO AUG / MEMORIAE
Gesluierd hoofd / Arend op schrijn

Een verder afwijkende tekst is voorts in Roma
DIVO ROMULO N V BIS GONS, waarbij de
twee laatste woorden aangeven dat Romulus in
zijn tweede consulschap was. Voor de letter N V
kunnen twee verklaringen gegeven worden nl. of
Nobilissimus Vir (edele held) of Nostrae Urbis
(van onze stad d.w.z. waar hij Consul was).
Verder komen nog toevoegingen voor als ADFINI
(tot het einde) slaande op de vergoddelijking, PIO
PRINCIPI (gelukzalige vorst) en OPT(IMO) IMP
(beste of voortreffelijke keizer). Kortom allemaal
aanduidingen van de voortreffelijkheid van de
gestorvene alsmede wensen voor het hiernamaals.
De spreiding van de stukken over de geëerde
vorsten is als volgt:
Muntplaats

serie

Totaal

Alexandria
Aquilea

2
1
5
5
2
1
1
1 &4
1 &4
5
5
2
5
1
1
5

6166119142025613228-

,,
Arelate
Cyzikus
Londinium
Lugdunum
Ostia
Roma

,,
Siscia
Thessalonica

,,
Ticinum
Treveri

,,

9
3
7
7
2
1
9
42
36
80
6
1
9
6
2
11

111- 231

* waaronder 2-8 deelstukken

DIVI

CONSTANTI

Constantius I, Londinium, PLN
DIVO CONSTANTIO PIO / MEMORIA FELIX
Gesluierd borstbeeld met lauwerkrans / Brandend altaar met 2 arenden

5.

Constantius I, Treveri, PTR (Ie atelier)
DIVO CONSTANTIO PIO / MEMORIA EELIX
Gesluierd borstbeeld met lauwerkrans / Brandend allaur mei 2 arenden

Serie 1 & 5
Constantius

Serie 2
Galerius

Serie 3 & 5
Maximianus

Serie 4
Romulus

Serie 5
Claudius

-

6- 9

-

-

-

1- 3
2- 3
2- 3

-

1- 2

1- 1
9- 9
4- 8
2- 3
8-25
2- 2

1223-

2- 8
7-11

-

39-71

3- 9
4- 5
8-25
2- 2

-

3- 4

17-31

25-52

12-34

1- 3

-

2- 2
2- 2

5-17*
7-17'

-

1- 1
2
6
2"
4

2- 2
2- 2

' ' waaronder 1-1 deelstukken

9-30
2- 2

18-43

1- 4

2- 3

A alle deelstukken
71

D. De Keerzijde
De keerzijde van de series 1 t/m 4 vertonen een
opmerkelijke variatie. De verschillende typen
worden hieronder in hoofdzaken aangegeven met
(verkorte) vermelding van de betrokken muntplaatsen en de nummers der betrokken series
1. Arend staand naar rechts, vleugels open (LUG; 1)
2. Arend staand naar rechts op een altaar,
vleugels open (LUG; 1)
3. Brandend altaar, front versierd, arend aan
weerszijden (LON, LUG, ROM, TRE'; 1.2)
4. ld. (cippusvormig), front versierd, arend aan
weerszijden (LUG; 1)
5. id. (4 kant), ervoor een krans, links arend
(ALE, CYZ; 2)
6. Versierd altaar, arend erop en arend aan
weerszijden (LUG; 1)
7. Versierd altaar, 2 arenden erop (LUG; 1)
8. Ronde schrijn, deuren gesloten, erop arend
n/rechts (THE, TIC; 1, 2)
9. 4 kante schrijn, deuren gesloten, erop arend
van voren (AQU; 1)
10. 4 kante schrijn, deuren open, erop arend
n/rechts (OST', ROM'; 4)
1 1 . 4 kante schrijn m/4 kolommen, deuren open,
erop arend n/rechts (ROM; 1, 2, 3, 4)
12. 4 kante schrijn m/6 kolommen, deuren open,
erop arend n/rechts (OST, ROM; 1, 2, 3, 4)
13. Tempel m/4 kolommen, erin arend staand
n/links, krans in pediment (LUG; 1)
ook deelstukken

6.

7.

Galerius, Alexandria, ALE y^jf
DIVO MAXIMIANO MAXIMMUS AUG FIL / AETERNAE
MEMORIAE CAL
MAXIMIANI
Hoofd tnel lauwerkrans / Brandend allaar mei arend op guirlande
(de zoon een zijn vader}

Conslantius I, Aquilea, AQS 12e atelier)
DIVO CONSTANTIO AUU / MEMORIA DIVI
Gesluierd hoofd / Altaar mei arend

CONSTANTI

Ook ten aanzien van de teksten komt enige
variatie voor. AETERNAE MEMORIAE (eeuwigdurende gedachtenis) is de gangbare tekst in
Ostia en Roma en komt voor op munten van de
series 1 t/m 4. In Alexandria wordt hieraan de
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naam van de geëerde vorst toegevoegd GAL
MAXIMIANI en in Cyzikus zelfs nog vollediger
GALERl MAXIMIANI (beide serie 2).
In Aquilea en Ticinum wordt de tekst MEMORIA
DIVI CONSTANTI (serie 1) gebruikt, in de
laatste plaats is soms het eerste woord ingekort tot
MEM (ter herinnering aan de vergoddelijkte
Constantius).
Thessalonica gebruikt dezelfde verkorte tekst
maar met de naam MAXIMIANI (serie 2).
De Westelijke muntplaatsen Londinium,
Lugdunum en Treveri gebruiken (serie 1)
MEMORIA FELIX (gezegende herinnering),
welke tekst ook één maal (serie 2) in Roma wordt
gebruikt. Tenslotte komt in Lugdunum éénmaal
de tekst CONSECRATIO (wijding aan de Goden
of vergoddelijking) voor (serie 1).

8.

Galerius, Roma, REQ (4e alelier)
IMP MAXENTWS DIVO MAXIMIANO
MEMORIAE
Gesluierd hoofd / Schrijn met arend
(de schoonzoon eert zijn schoonvader)

SOCERO /

AETERNAE

9. Romulus, Ostia, MOSTQ
M
(4e atelier)
Mi
IMP MAXENTIUS DIVO 2 9
ROMULO N V FILIO /
BM
AETERNA MEMORIA
vM
Bloot hoofd / Kolommen- u f l
schrijn met adelaar (deuIR
ren open) (de vader eert
^
zijn zoon)

Serie 5 heeft op de keerzijde de Keizer, gesluierd,
zittend naar links op een stoel (alle muntplaatsen).
De tekst luidt REQUIES OPTIMORUM
MERITORUM (Roma, Siscia en Thessalonica) te
vertalen als 'zeer verdiende rust'. Deze tekst komt
voorts voor met diverse inkortingen nl.
REQUIES OPTIMORUM MERITOR (Treveri)
REQUIES OPTIMOR MERIT (Aquilea, Arelate,
Roma, Siscia)
REQUIES OPT MER (Treveri)
In Roma werden nog 2 series gelijktijdig
uitgegeven met de tekst MEMORIAE
AETERNAE. De eerste toont een arend slaand
naar rechts met de kop naar links, dan wel staand
naar links met de kop naar rechts.
De tweede toont een leeuw in 3 variaties nl.:
1. gaand naar rechts erboven een knots
2. gaand naar rechts de staart omhoog
3. gaand naar links.
Alle genoemde varianten van serie 5 zijn bekend
van alle drie de geëerde vorsten.

E. Zeldzaamheid en Slotopmerkingen
Zoals reeds gezegd is, als gevolg van de vrij
kortdurende slagtijden, het merendeel van deze
munten relatief schaars, hetgeen overigens niet wil
zeggen dat ze voor verzamelaars onbereikbaar
zijn. De zeldzaamheid is volgens R.I.C.:
Serie
1
2
3
4
5

Constantius I
Galerius
Maximianus
Romulus
Zittende keizer
Constantius 1
Maxiinianus
Claudius II
Arend
Constantius 1
Maximianus
Claudius 11
Leeuw
Constantius I
Maximianus
Claudius 11

13. Maximianus. Roma. RQ (4e atelier) deelstuk
DIVO MAXIMIANO SEN FORT IMP / MEMORIAE
Gesluierd hoofd met lauwerkrans / Leeuw naar links

Totaal

C

S

R

R2

R3

21- 32
17- 31
7-14
12- 34

8
3
20

10
10
10

6
7
8
2

4
10
5
-

3
I
-

12- 21
12- 20
11- 21

-

1

2

1

3-11
3-8
4-12

-

1

-

-

3- 7
3 - 10
3 - 10
111-231

Hoewel deze tabel nog ruim 60 typen in de
categoriën C en S aangeeft, dient daarbij in
aanmerking te worden genomen dat de helft
daarvan stukken op naam van Romulus betreft en
aangezien dit de enige stukken zijn waarop die
vorst staat afgebeeld is de relatieve zeldzaamheid

W.

Romulus, Roma, RQ (4e atelier) '/, Follis
OIVO ROMULO /V V BIS CONS / AETERNAE
MEMORIAL
Borstbeeld mei consulaire mutitel, blootshoofds / Schrijn met arend

11. Constantius I, Rotna, RP tie atelier)
DIVO CONSTANTIO PIO PRINCIP/REQUIES
OPTIMOR
Gesluierd hoofd met lauwerkrans / Zittende keizer

12. Constantius I, Aretate, ART. (3e atelier) deelstuk
DIVO CONSTANTIO PIO PRIN / REQUIES OPTIMOR
Gesluierd hoofd met lauwerkrans / Zittende keizer

MERIT

MERIT

-

31

3
3

1

4
3

26

2

2

1
-

6
5
8

II
8
6

3
2
4

4
2
3

4

1
1
2

4
3
36

R5
1

4

1

3
31

R4

6

1

AETERNAE

5
41

2
40

daarvan, gezien in het kader van het geheel in
deze serie artikelen behandelde gebied, in feite
hoger hetgeen ook duidelijk in de prijzen tot
uitdrukking komt.

14. Maxiinianus, Roma, RS 12e atelier) deelstuk
DIVO MAXIMIANO SEN FORT IMP / MEMORIAE
Gesluierd hoofd met lauwerkrans / Leeuw naar rechts
erboven een knots

AETERNAE

Hoewel de hieronder volgende 'A en 'A Folies
geen herdenkingsmunten zijn worden ze in
verband met de keerzijdebeeldenaars gemakshalve
toch hier besproken. In de periode tussen einde
313 en 315 werden in Roma en Treveri een drietal
kleine muntreeksen uitgegeven, die in deze serie
vanwege de keerzijdevoorstellingen over drie
verschillende artikelen verdeeld behandeld
worden.
De eerste is vermeld in het artikel over de
Marsseries nl. de stukken met de tekst FUNDAT
PACIS (de basis voor de vrede, blijkens de
afgebeelde Mars dus het leger). De tweede met de
tekst GLORIA PERPET (duurzame overwinning)
toont 2 Victoria's met een militaire standaard en
zal t.z.t. bij de Victoriaseries vermeld worden.
De derde heeft als tekst SAPIENTIA PRINCIPIS
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(Roma) ofwel 'De wijsheid van de vorst', in
Treveri verkort tot SAPIENT PRINCIP.
Op de voorzijden staat Constantius I (in Roma
soms ook Licinius I) blootshoofds afgebeeld.
De stukken van Treveri hebben op de keerzijde
een altaar, waar een vogel op staat, dwars voor
het altaar een speer, links een schild en rechts een
helm. De stukken van Roma hebben dezelfde
afbeelding alleen is de vogel daar als een uil te
herkennen.
Het zijn heel kleine munten met een gewicht rond
1 gram. De 3 series kunnen gezien worden als een
stukje propaganda op politiek terrein na de
overwinning van Constantinus I op Maxentius,
hetgeen onderstreept wordt door de betrokken
muntplaatsen nl. Roma de oude residentie van de
verslagen Maxentius en Treveri de residentie van
Constantinus I.
Mogelijk zijn ze tijdens triomftochten of daarmee
vergelijkbare gebeurtenissen rondgestrooid of
uitgereikt. Tezamen is de boodschap duidelijk,
Constantinus 1 is de overwinnaar en dat is goed.
In totaal kent Roma 2 typen. De een op naam
van Constantinus I, bekend van de vier ateliers,
de ander op naam van Licinius I en bekend van 3

ateliers (in de afsnede R + de atelierletter).
Licinius, die hoogstens aan de overwinning heeft
bijgedragen door zich afzijdig te houden deelt
opvallenderwijs in Roma mee in de eer. In
Treveri, Constantinus' thuisfront, is dat even
opvallend niet het geval. Hier zijn 4 typen bekend
(PTR in de afsnede, 1 atelier). Al deze stukken
zijn zeldzaam (R4 of R5).

/}.

Claudim II. Roma, RP (Ie atelier) deelsluk
DIVO CLA UDIO OPT IMP / MEMORIAE
AETERhIAE
Gesluierd hoofd mei lauwerkrans / Arend naar rechts

16. Maxitnianus. Roma. RP (Ie atelier) deelstuk
DIVO MAXIMIANO SEN / MEMORIAE
AETERNAE
Gesluierd hoofd met lauwerkrans / Arend naar links

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

Vt/////,s///a/Kfr

n)j-

Zaterdag 29 september 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Den Haag
in het Ned. Congresgebouw, Expo-foyer,
Churchillplein 10, van 10.00-17.00 uur
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Koningin Juliana 70 Jaar

U kunt dit doen door de reserveringscoupon volledig in te vullen en
op te sturen naar:

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Koningin Juliana,
heeft Zilvermunt een zuiver zilveren
penning geslagen.
Deze unieke penning heeft als beeldenaar Hare Majesteit de Koningin
en haar voltallige familie.

Zilvermunt Nederland
Antwoordnummer 1000
2270 VB Voorburg
(Postzegel is niet nodig)

Om U als verzamelaar in staat te
stellen om in het bezit te komen
van deze unieke penning, kunt U
hem bestellen d.m.v. intekening
van de reserveringscoupon bij Zilvermunt Nederland.

Na ontvangst van uw reserveringscoupon stuurt Zilvermunt Nederland U een accept-girokaart, welke
bij vooruitbetaling van de penning
dient te geschieden.
De penning(en) wordt(en) U dan

medio mei per aangetekende post
verstuurd.
De fraaie gedenkpenning is als
volgt uitgevoerd.
Puur zilver 999/1000.
Diameter o'50 mm.
Gewicht 50 gram.
Kwaliteit MUNTPROOF.
Aantal geslagen exemplaren maximaal 15.000.
In luxe cassette.
Prijs ƒ95,— incl. ISVo btw en aan
tekenrecht van verzending.

RESERVERINGSCOUPON

S.V.P. in blokletters invullen

Ik zou graag van U ontvangen:
ex. gedenkpenning Koningin
Juliana 70 jaar, als omschreven in
uw advertentie a ƒ95,— per stuk,
incl. btw en verzendkosten.

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Handtekening
Datum
Zilvermunt Nederland behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden bestellingen te weigeren.
Zilvermunt Nederland b.v., antwoordnummer 1000, 2270 VB Voorburg.
Geen postzegel plakken.

Ik betaal vooraf met de door U
toegezonden accept-girokaart.

De penning van de ^"^
maand
v 7

De keerzijde bevat het oude familiewapen met
struik en helmteken. De struik groeit uit drie bergen. Naast de helm zit een vogel die zich kennelijk veilig voelt, daarmede de wapenspreuk 'De
Struyk maekt veilig', extra onderstrepend.

In 1978 was het veertig jaar geleden, dat Niel
Steenbergen, (geb. 1911) beeldhouwer werd.
In die veertig jaren heeft hij zijn beeldhouwerschap op velerlei manieren gestalte gegeven, niet
het minst op het gebied van de penningkunst. Het
aantal penningen, dat zijn geest en handen maakten heeft de vijftig reeds ruimschoots overschreden. Bijna al deze penningen getuigen van zijn
levendige en verbeeldingrijke geest.
Of het onderwerp nu zakelijk of menselijk, profaan of religieus is, telkens weer verbaast het je
hoe de medailleur er in geslaagd is op bijna feestelijke - zuidelijke? - wijze gestalte te geven aan
het onderwerp. Vaak spelen daarbij de teksten dikwijls aan de fantasie van de beeldhouwer ontsproten - een onmisbare rol.
Een min of meer willekeurige keuze uit dit rijke
aantal vormt de penning die wij deze maand aan
de lezers willen voorleggen. Te weten de Erepenning van de fa. Struyk b.v., een beton- en
steenhouwersbedrij f te Oosterhout; in brons gegoten, 0 70 mm.

Op de voorzijde is als een Arke Noë's, het bedrijf
weergegeven; de werknemers staande op de onderste helft van de rand, ondersteunen het gebouw. Dit wordt geflankeerd door twee van de
drie direkteuren; de derde direkteur zit in de
struik, die boven het gebouw uit ten hemel rijst.
In de struik een koppel vogels.
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Omtrent het vervaardigen van de penning mag als
bijzonderheid worden vermeld, dat Niel Steenbergen als een van de weinige medailleurs zijn modellen op ware grootte in negatief snijdt in steengips.
Van dit negatief maakt hij een afgietsel in palavit,
een soort kunsthars. Hierin worden de details verder uitgewerkt. Een gewezen tandartsenapparatuur is hem hierbij van grote dienst. Zijn
kleinste model, dat hij ooit gemaakt heeft, is niet
groter dan ± 10 mm.
Niel Steenbergen genoot zijn opleiding op het
Koninklijk Instituut te Antwerpen en op de Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam
bij Prof. Bronner. In 1938 kreeg hij de Prix de
Rome.
In 1956 ontving hij de gouden medaille van de
Biënnale te Salzburg.
Penningen ontwierp en sneed hij voor tal van gemeenten en instanties, bij gelegenheid van huwelijken en geboorten en tal van andere gelegenheden.
Bij gelegenheid van zijn veertigjarig kunstenaarschap organiseerde het Noord-Brabants Museum
te 's-Hertogenbosch eind vorig jaar een expositie
gewijd aan zijn oeuvre in zijn diverse verschijningsvormen; monumentale werken, penningen en
andere werken in brons.
W. M. Seuren

A.G. van der Dussen b.v.
NEDERLANDSK PENNINGEN na 1800
( exclusief verzendkoste
en 18% BTW)

G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5
6211 HV MAASTRICHT
(tel. 043-15119)

1823
1836

t.g.v. de zestigste verjaardag van Jhr. Mr. J. W. van Vredenbnrch. Vz. Borstbeeld
echts. Kz. Familiewapen.
Di rks 607a/Ma9onnieke Penningen 28
Kz. blank. Zie Dirks óOTb/Ma^onnieke Penningen 29/Col.Dreesnann 338.
dezelfde penning
Kz. Geslachtslijst. Di rks (i09/Ma9onnieke Penningen 30.
dezel fde pennin,
Vz. blank. Kz. Geslachtslijst. Zie Dirks 609/Maconnieke Penningen 30
nog een penning
Vz. Hel linksgewend borstbeeld van de echtgenote van Jhr. Mr. van Vredenbnrch. Kz. blank,
Dirks 608/Ma(;onnieke Penningen 31.

3b.
3c.
3d.
3e.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

12.
13.
14.
15.
16.

Rotterdam: vijftiftjarig bestaan van het Itotterdamsche Teekengenootschap "Hierdoor
tot hooger"; door van Bemme. Br ., 4<)mn. Dirks 21 9 .
Tweede eenwfeest van de Utrechtsehe Hogeschool, Curatorenpenning; door D, v,d. Keilen.
Br., 53mm.
Dirks 520.
Vijf penningen betrekking hebbende op de familie van Vredenbnrch; door J. P. Schouberg.
Br. , 54mm. :

Zeer fraai

60.

Prachtig

100.

Prachtig
Prachtig
Prachtig
Prachtig

75.
75.
75.
75.

Prachtig

Penningen ter herinnering van het vijfentwintigjarig bestaan van de graden van Uitverkoren
en Opperuitverkoren Meesters. Br., 28mm. Dirks 614/Mas:onnieke Penningen 33.
Prachtig
1856 Mr. M. C. van Hall, Voorzitter Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 88 jaar;
door S. C. Elion. Br., 62mra.
Dirks 775/Col.Dreesnann 368
Zeer fraai
1864 Mr. N. P, J. Kien, 25 jaar Burgemeester van Utrecht; door D. v.d. Keilen.
Br., 66mra.
Zw.4
Zeer fraai
1869 Utrecht: Schietwedstrijd van de Veerbaarheidsbond "den Beschermheer" {Koning Willem III);
door D. v.d. Keilen. Br., 58mm.
Zw.140/0ranjepenningen 1275
Prachtig
1877 Prijspenning van den Bond der Rustende Schutterij en Zuid Holland; door Würden.
Zilver, 32mm, met oog en ring.
Zw.436 / Bax 304
Zeer fraai
1884 Bezoek van Koning Willem III aan Brussel; door A. Fisch. Br., 50mm.
Zw.63l/Med.Hist.Belg.76 (50 ex. !)
Zeer fraai
1891 Amsterdam: Prijspenning van de Vereniging de Schietschnol, Ie Pr. VR.B / GEV 38 P/ 9-8-91.
Zilver,25mm.,metoogenring.
Bax310
Zeer fraai
Prijspenning van de Ned. Schutterij Kaderhond, Afd. Amsterdam. Ie Prijs Geweer
J. H. Solkesz / 6-9-1891.
Verguld zilver, 41 mm., met oog en ring.
Door Begeer.
Zw.899 / Bax 312
Zeer fraai
1895 25. jarig bestaan van de Stoomvaart-Mij. Nederland te Amsterdam; door Begeer.
Br,, 58mm. Zw.1165/Col.Dreesmann 628.
vlekjes, verder Prachtig
1900 Victor de Stuers (geboren te Maastricht), 25 jaar referendaris voor Kunsten en
Wetenschappen; door L. JUnger. Br., 66mm, Zw.424
Zeer fraai
1901 Hulde aan Mr. S. A. Vening Meinesz, Burgemeester van Amsterdam; door D. Junger.
Br., 60mm.
Jb.l902 blz.150 / Dol.Dreesmann 866. (450 ex. !)
Prachtig
1907 Penning op de opheffing der Schutterij te Rotterdam, met het verbeterde opschrift Augustus;
door A. T. van Rooy.
Zilver (voor de sergeanten en f ouriers), 36mni. Zw.788/Bax 319
Zeer fraai
1925 Driehonderdjarig bestaan van Hoogeveen; door J. J. van Goor. Br. gegoten, 87mm.
Zw. 507
(12 ex. ])
Prachtig
1844

Bij het ter perse gaan van deze advertentie nog leverbaar (exclusief verzendkosten en 4% BTW):
DIRKS, J.:

"De Noord-Nederlandsche Gildepenningen".
Kompleet in 2 delen tekst en 1 atlas met platen.
Haarlem, 1878-1879.
467 p., 422+63 p. en 143 pltn.
Gekartoneerd. Standaardwerk.

DIRKS, J.:

"Beschrijving der Nedérlandsche of op Nederland en Nederlanders
betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen November 1813 en
November 1863".
Kompleet in 3 delen tekst en 5 delen (folio) platen. Haarlem, 1889-1894.
488 p., 412 p., 134 p. en 130 pltn.
Gekartoneerd.
Standaardwerk.
775.—
:-

de atlassen (platen) separaat

(5 delen)

In voorbereiding: een speciale lijst luchtvaart en ruimtevaart penningen.
Een speciale literatuurlijst betreffende boeken over penningen wordt U op
verzoek gaarne toegezonden.

550.—

600.—

75.
50.
75.
50.
300.
50.
100.
75..
50.
100.
60,
500.

provinciale
munten ?

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

(fJ^umismatïcTiriec^rtsflnc.
* Gespecialiseerd in oude Griekse en Romeinse munten
* Jaarlijkse veilingen
•^ Tweemaandelijks geïllustreerde prijslijsten met vaste
prijzen
_/••*•>

342 North Rodeo Drive, Beverly Hills,
California 90212, U.S.A.
Telephone: (213) 278-1535
P.O. Box 3788

<-<:;

Zoekt u dit soort munten?
Sicilië
Syracusa
Tijd van Timoleon, 344-336 v.Chr.
hemilitron
Sear 1192

Sicilië
Syracusa
Regering van Heron II, 275-215 v.Chr.
AE22
Sear 1223

Sicilië
Noornnannen
Roger II, 1105-1154
follaro naar 'lokale stijl'

Sicilië
Friedrich II Hohenstaufen, 1198-1250
( = Friedrich I op Sicilië)
denier

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

^ ^ ^ ^ . .

(1506) A n t w e r p e n : Op de dood v a n
P h i l i p s de S c h o n e , fl. 40, - -

1565 B r u g g e : R e k e n k a m e r
van R i j s s e l . f l . 7 5 , - -

(15)54: v . d . R e k e n k a m e r . f l . 6 0 , - -

1578 D o r d r e c h t : Aanbieding van het s t a d h o u d e r s c h a p a a n de P r i n s . fl. 50, - -

1587 D o r d r e c h t : H o n g e r s n o o d in de
Spaanse Nederlanden, welvaart
in h e t N o o r d e n , fl. 1 10, - -

1581 D o r d r e
Philips

1589 D o r d r e c h t : V e r n i e t i g i n g van de
o n o v e r w i n n e l i j k e A r m a d a . fL 70,

1591 D o r d r e c h
de D u i t s e
de Staten

1602 U t r e c h t : I n n a m e van G r a v e
d o o r Mau r i t s . fl. 145, - -

1608 D o r d r e
Biddag
lingen.

1598 D o r d r e c h t : Het k l e i n e l e g e r van Maur i t s v o o r D o e s b u r g . P e s t en h o n g e r
in h e t l e g e r van M e n d o z a . fl. 145, - -

1634 B r u s s e l : Afbreken van het b e l e g van
B r e d a d o o r F r e d r i k H e n d r i k en van
M a a s t r i c h t d o o r A y t o n a . fl. 70 , - -

16 55 B r u s s e l : R e c h t v a a r d i g h e i d
van Spanje, fl. 5 0 , - -
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re ken p e n n i n g e n

uit de

80-jarige

oo r 1 o g ^„0^ M.HoUeman-Tas.

E e n b o e k j e w a a r i n de g e s c h i e d e n i s v a n d e 8 0 - j a r i g e o o r l o g w o r d t v e r t e l d a a n d e h a n d v a n 53 afg e b e e l d e r e k e n p e n n i n g e n . D a a r n a a s t w o r d e n de p e n n i n g e n b e s c h r e v e n m e t v e r t a l i n g van de L a t i j n s e t e k s t . In de inleiding w o r d t g l o b a a l i e t s v e r t e l d o v e r het r e k e n e n m e t r e k e n p e n n i n g e n op
d e r e k e n t a f e l . De h e r d e n k i n g van de Unie van de Unie v a n U t r e c h t w a s a a n l e i d i n g v o o r o n s o m
dit boekje t e s c h r i j v e n en u i t t e g e v e n . De p r i j s i s o p z e t t e l i j k l a a g g e h o u d e n om een i e d e r in de
g e l e g e n h e i d te s t e l l e n nnet dit i n t e r e s s a n t e v e r z a m e l o b j e c t k e n n i s t e m a k e n .
De k o s t e n zijn fl. 6, 50 e x c l . fl. 1 , 60 v e r z e n d k o s t e n . Bij b e s t e l l i n g v a n fl. 100, - - uit d e z e p r i j s l i j s t ontvangt U het boekje g r a t i s . Wel b e t a a l t U nog de helft van de v e r z e n d k o s t e n van de t o t a l e
bestelling.

lp
^M^f
1586 D o r d r e c h t : De g r a a f v a n
Leicester vertrekt naar
de N e d e r l a n d e n , fl. 110, -

1582 D o r d r e c h t : A a n s l a g op W i l l e m
van Oranje te Antwerpen. f l . 9 0 ,

t: A f z w e r i n g van
fl. 110, - -

V r e d e s p o g i n g e n van
ieizer afgewezen door
e n e r a a l . fl. 9 5 , - -

1597 D o r d r e c h t : O v e r w i n n i n g v a n
M a u r i t s bij Turnhout, f l . 7 0 , -

1598 D o r d r e c h t : Het k l e i n e l e g e r van
M a u r i t s v o o r D o e s b u r g , fl. 9 5 , - -

•«SBS***"

t: V r e d e s v o o r s t e l l e n .
o o r de o n d e r h a n d e .70,--

j ^ g g Q e l r e : V r e d e s o n d e r h a n d e l i n g e n . f l . l 50, - -

1610 D o r d r e c h t : M o o r d op H e n d r i k IV
koning v a n F r a n k r i j k , fl. 1 20, - -

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HO LLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423.1221

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzamelaar!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.
Inzendingen voor onze najaarsveiling vanaf heden mogelijk,
condities op aanvraag.
Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, maandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dinsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur. Tel. 070-656722.

Filialen:

Nieuwe Burg 19 / Middelburg, dag. geopend.
Tel. 01180-13736.
Fa. Corba, Kuipersdijk 113a-115 / 7212 CC Enschede.
Dinsdag-zaterdag 09.00-18.00 uur. Tel. 053-321898.

De nieuwe Canadese zilveren dollar
van 1979 herdenkt de Griffon,
het eerste schip dat de
Canadese Grote Meren heeft bevaren.
De geschiedenis
van de Griffon
Als het eerste schip
dat de Canadese
GroteMeren boven de
Niagara watervallen
heeft bevaren, heeft
de geschiedenis van de
Griffon generaties
lang de verbeelding
van maritieme historici
geprikkeld. Gebouwd
voor Robert Cavelier,
Sieur de La Salie,
werd de Griffon op 7
augustus 1679 te water
gelaten in Cayuga Creek aan de Niagararivier. Op
27 augustus zeilde het schip met La Salie aan
boord, op zijn eerste reis naar Michilimackinac en
vervolgens in ruw weer over het Eriemeer en
Huronmeer naar Green Bay aan het Michiganmeer.
Na aankomst laadde La Salie de Griffon met een
kostbare vracht bont, die hij van plan was naar
Montreal te vervoeren, terwijl hij de lUinoisrivierverder verkende. Op 18 september 1679 lichtte de
met bont geladen Griffon het anker om naar Niagara te varen. Het schip werd nooit weer gezien.
Bijna twee eeuwen later werd een oud wrak ontdekt
aan de westkust van het Manitoulaneiland in de
Mississagi doorvaart, waarvan modern onderzoek
bevestigd heeft dat het de verloren Griffon van La
Salie is. Wat ook de oorzaak van de tragedie geweest mag zijn, de legende van de Griffon
is nu een deel geworden van het
nationale erfdeel van Canada.
Driehonderd jaar na
het vergaan van de Griffon
herdenkt de Royal Canadian
Mint met trots deze gebeurtenis
door het slaan van deze zilveren
dollar. De keerzijde, het werk
van een kunstenaar uit
Montreal, Walter Schluep, is in rehef geslagen en
stelt de Griffon met volle zeilen voor. Wat onmiddellijk opvalt is de fraaie kwahteit van het detail
van de munt. Het niveau van vakmanschap dat
men nog maar zelden vindt in moderne uitgaven.
De voorzijde toont de beeldenaar van Hare
Majesteit Koningin Elizabeth II, ontworpen door

Arnold Machin. De dollar wordt in 'briljantuncirculated' kwaliteit geslagen en wordt in een
aparte casette van zwart kunstleer geleverd. De
munt is uiteraard wettig
betaalmiddel in
Canada.

Bijzonderheden
voor de
verzamelaar
De zilveren herdenkingsdollar van 1979 bevat 500/1000 puur zilver. De diameter is 36
mm en het gewicht
23,33 gram.
De nominale waarde is I Canadese dollar. Het aanmunten zal worden beperkt tot opdrachten die vóór
31 oktober 1979 ontvangen zijn.

De zilveren Griffon dollar is ook
verkrijgbaar in een gedistingeerde
presentatieset

De nieuwe
zilveren Griffon dollar
kan ook in een aantrekkelijke presentatiecassette van echt leder worden gekocht, die het
maple leaf embleem van Canada draagt en alle
munten bevat die in 1979 voor circulatie aangemunt
zijn, de zilveren dollar zelf, plus de volledige serie
van de nikkelen dollar t/m de munt van een cent.
Het zou een ideaal geschenk zijn voor privé- of
zakengebruik vanwege het fijn design, de
originaliteit en de potentiële waardegroei.
Uitsluitend verkrijgbaar bij banlien en munthandeiaren.
Officiële vertegenwoordiging voor Nederland:
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V
E.D.J. van Roekei, Hilversum
Officiële vertegenwoordiging voor België:
Banque Bruxelles Lambert
en Kredietbank.

^|lj^ Royal Canadian l\^onnaie royale
Mint

canadienne

AES RUDE s.a
CHIASSO (Suisse) Via Alessandro Volta 2
informe qu'aura lieu

les 6 et 7 avril 1979
a L'HOTEL EUROPA DE L U G A N O

UNE VENTE INTERNATIONALE
DE MONNAIES ET MÉDAILLES
a I'occasion
• d'importante

de laquelle seront mises a l'enchère:

Monnaies grecques, d'argent et de bronze.

• des monnaies romalnes dont des pieces d'or, d'argent et de bronze tres rares et de conservation

parfaite.

• une riche collection de féodales et décus d'Europe en or et en argent.
Le catalogue, d'une élégante mIse en page et richement lllustré, sera envoyé a partir du mols de mars
sous pll expres, au recu de 15 Francs suisses.

Zaterdag 7 april 1979
Zondag 8 april 1979
(i- / ,
>tu'nci»o'

1/
,
V/////rv///(/f/((/
iy

/')~~
'

Internationale munten-en
.
,
. ^
penningenbeurs te Arnhem
in het Postiljon Motel
aan de rijksweg Utrecht - Arnhem
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur

Zaterdag 28 april 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Gorinchem
in de foyer van de Schouwburg
"De Nieuwe Doelen"
H aarstraat 64
van 1 0 . 0 0 - 17.00 uur

Zondag 10 juni 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Wijk bij Duurstede
op de slotplaats van kasteel Duurstede
van 1 1 . 0 0 - 17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

doorbroken parelrand.
omschr. + M O - N O * T R I - C I V I T A - I M P .
Kz. rijksappel binnen een dubbele gladde
rand, bestaande uit 3 halve cirkels en 3 punten, omschr. -h KAROLVS : ROMANOR +
IMPER-H553.
vdCh. XXI-1; P. 7284.

Catalogus van de
driesteden muntslag
1479-1588
samengesteld door J. Fortuyn Droogleever
In deze chronologische catalogus wordt van elk
type van munten de naam vermeld met een afbeelding, zover mogelijk, van een of meer munten die
tot dit type behoren. Tevens wordt een beschrijving van voor- en keerzijde gegeven, die op alle
munten van het type betrekking heeft. Bij het
nummer van elke afzonderlijke munt staat vermeld in welk opzicht deze van de beschrijving van
het type afwijkt, waar de munt in de literatuur is
vermeld en in welke collectie hij aanwezig is.
Afkortingen
vdCh. = P . v.d. Chijs, Munten (...) Overijssel,
Haarlem 1854
V.
= P . Verkade, Muntboek, Schiedam 1848
D.
= A. Delmonte, Le Benelux d'Or, resp.
d'Argent, Amsterdam 1964 resp. 1967
deVr. = d e Vries en H. J. v:d. Wiel, Muntboek
'De Steden', R'dam 1965
JMP = Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
P...
=inventarisnr. in de collectie van het Kon.
Penning Kabinet te 's-Gravenhage
W... =inventarisnr. in de muntencollectie van
het museum 'De Waag' te Deventer.

35

z.j. (1553) HALVE DAALDER (Z)

Vz. omschr. -HMO + N O + T R I V M - I C I V I T A T U M - H M P E R I A L I V M , overigens

als nr. 34; kz. als nr. 34.
vdCh. —; D672; P. 1911/155.
36

1553 ZILVEREN AFSLAG VAN EEN
GOUDGULDEN, waarschijnlijk een proef
van een niet uitgegeven gulden.
Vz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum dooreengestrengelde lussen. Tussen
de schilden de letters D-C-3, het geheel
grotendeels binnen een door de schilden
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1555 DAALDER (Z). Deze daalders zijn
voorzien van het jaartal 1555 geslagen tot

Vz. borstbeeld Karel V in profiel met kroon,
zwaard en rijksappel binnen gladde en parelrand, die door de kroon worden onderbroken. Links van het borstbeeld de cijfers 15,
rechts de cijfers 55.
Kz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum dooreengestrengelde lussen, het geheel binnen een gladde en een parelrand.
omschr. DAVENTRIENSIS : CAMPENSIS :
3WOLLENSIS. D. 673.
Een volledig omschrift op de Vz. zou moeten
luiden:
MONETA:NOVA:TRIVM : CIVITATVM:
IMPERIALIVM; ik heb dit evenwel op geen
enkele munt aangetroffen. Daarom wordt bij
de volgende nummers alleen vermeld het aantal sterren of andere tekens boven de kroon
en in welk opzicht het desbetreffende nummer afwijkt van het theoretisch volledige omschrift.
37a Vz. omschr. : ** MONE....CIVITA ..
vdCh. V-21. Alleen in een particuliere collectie te Deventer.
37b Vz. omschr. blad ...NO..
vdCh. V-22. In geen enkele collectie aangetroffen.
37c Vz. omschr. blad MONE : NO...
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37d

37e
37f
37g

37h

37i

37j

37k

371

37m

37n
37o

37p

38

38a
38b
38c

38d
38e
38f

86

vdCh. V-23. In geen enkele collectie aangetroffen.
Vz. omschr. *** MONE : NO..
vdCh. V-24. Alleen aangetroffen in een particuliere verzamehng te Deventer.
Vz. omschr. als 37d, maar kleinere letters.
vdCh.V-25; W. 475.
Vz. omschr. *** MONE ...CIVITA
vdCh. V-26; P. 7302.
Vz. omschr. *** MONE
IMPERIA.
vdCh. V-27, alleen in een particuliere collectie te Deventer.
Vz. omschr. *** ....CIVITA : IMPERIALI.
vdCh. Vl-28. In collectie van de Nederl.
Bank te Amsterdam en een part. coll. in Den
Haag aangetroffen.
Vz. omschr. *** ...NO ...IMPERIALI.
vdCh. VI-29. In geen enkele collectie aangetroffen.
Vz. omschr. *** ...NO ...IMPERIALI.
vdCh. VI-30. In geen enkele collectie aangetroffen.
Vz. omschr. ** MONErNO ....IMPERIALI.
vdCh. VI-3I. In geen enkele collectie aangetroffen.
Vz. omschr. ** MONE....CIVITA...
vdCh. VI-32. Alleen aangetroffen in het stedelijk Museum te Kampen onder nr. 3690.
Vz. omschr. ** ....NO....IMPERIALIVm.
(kleine M)
vdCh. VI-33. In geen enkele collectie aangetroffen.
Vz. omschr. * MONE ....CIVITA.
vdCh. VI-34; P. 7304.
Vz. kop Karel V naar boven gericht en grotere letters in omschrift, overigens als nr. 37n.
vdCh. VI-35; P. 7308; W. 480.
Vz. omschr. * MONE ....CIVITA...
vdCh.—; P. 1947/113.
1555 DAALDER (Z)
Vz. als nr. 37.
Kz. omschr. DAVENTRIENSIS : CAMPENSIS : ZWOLLENSIS (Z i.p.v. 3), overigens
als nr. 37.
Vz. omschr. *** * MONE: NO ... CIVITA..
vdCh. XXI-2; P. 7309.
Vz. omschr. blad ...NO...
vdCh. —; P. 7296; W.474.
Vz. omschr. ** ...NO...
vdCh. — Alleen in part. collectie te Deventer.
Vz. omschr. ***MONE : NO ....
vdCh. —; P. 7301; W. 473 en 476.
Vz. omschr. *** ...NO...IMPERIALI.
vdCh. —; P. 7306.
Vz. omschr. ** MONE: NO....IMPERIALI.
vdCh. —; P. 7307.

38g Vz. omschr. ** ...NO
IMPERIALIV.
vdCh. —; P. 7297.
38h Vz. omschr. * MONE ....CIVITA ....
vdCh. —; P. 7308.
38i Vz. omschr. •** MONE ....CIVITA...
vdCh. —; P. 7303; W. 477.
38j Vz. kroon reikt bijna tot aan de muntrand.
omschr. ** MONE:NO... CIVITAT : IMPERIALI.
vdCh. —; W. 478.
38k Vz. omschr. blad * MONE ...
vdCh. —; W. 479.
381 Vz. omschr. blad *** MONE : NO ....
vdCh. —; P. 7298.
39

1555 DAALDER (Z)
Vz. als nr. 37.
Kz. omschr. DAVENTRIENSIS : CAMPENSIS : SWOLLENSIS (S i.p.v. 3), overigens
als nr. 37.
39a Vz. omschr. * MONE : NO ...
vdCh. —; P. 7300.
39b Vz. omschr. granaatappel MONE ...
vdCh. —; P. 7299.
40

1555 HALVE DAALDER (Z)

Vz. borstbeeld van Karel V met zwaard,
kroon en rijksappel, de cijfers 15 Hnks van
het borstbeeld, de cijfers 55 rechts, het geheel binnen een gladde en een parelrand.
Kz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum dooreengestrengelde lussen, binnen
gladde en parelrand.
omschr. DAVENTRIENSIS : CAMPENSIS :
ZWOLLENSIS. D. 674.
Evenals bij de nrs. 37/9 wordt ook bij de
volgende nummers alleen opgegeven in welk
opzicht het desbetreffende nummer afwijkt
van het theoretisch volledige omschrift op de
Vz. MONETA : NOVA : TRIVM : CIVITATVM : IMPERIALIVM.
40a Vz. omschr. staande granaatappel, MONE
....IMPERIALIV.
vdCh. VI-36. Alleen in een particuliere collectie te Deventer.
40b Vz. omschr. liggende granaatappel, MONE :
NO ....IMPERIALIV.
vdCh. VI-37; P. 7311; W. 482.

40c Vz. omschr. staande granaatappel, MONE :
NO ...
vdCh. VI-38. Alleen in een particuliere verzameling te Deventer.
40d Vz. omschr. staande granaatappel, MONE...
vdCh. —; P. 7312.
40e Vz. omschr. staande granaatappel, MONE :
NO ....IMPERIALIV.
VdCh. —; P. 7310.
40f Vz. omschr. liggende granaatappel, MONE
...CIVITA...
vdCh. —. Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te Deventer.
40g Vz. omschr. liggende granaatappel, MONE :
NO ....
vdCh. —. Alleen aangetroffen in een particuliere collectie te Deventer.
40h Vz. omschr. staande granaatappel, MONE :
NOVA : TRIVM : CIVITA : IMPERIALIVM.
Kz. omschr. 3WOLLENSIS.
vdCh. XXI-3; W481.
1555 HALVE DAALDER (Z)
Vz. als nr. 40, doch ander omschrift.
Kz. als nr. 40.
41a Vz. omschr. staande granaatappel,
CAROLVS*V*ROMANO*IMPE*SEMPER
• AVGVS.
vdCh. —; P 1961-67; Sted. Mus. te Kampen
nr. 3693.
41b Vz. omschr
AVGVST, overigens als nr.
41a.
vdCh. —. Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te Deventer en in die van de
Nederlandsche Bank te Amsterdam.

42b Vz. omschr. TRIVM/CIVITA/IMPER/
LAL* 56.
vdCh. IX-63; P. 7316; W. 417/419.
42c Vz. omschr. TRIVM/CIVIT/AIMP/ERI. 56.
vdCh. IX-65; P. 7314/5; W. 422 en 424 (met
klop wapensch. Zwolle).
42d Vz. omschr. TRIV/CIVIT/AT.IM/PE. 56.
Kz. omschr. DAVE + CAMPENS +
ZWOLLEN.
Niet in vdCh. Ik heb deze munt alleen aangetroffen in het Stedelijk Museum te Kampen
onder nr. 3729-5.
42e Vz.omschr.TRIV/M.CIV/ITAIM/PER. 56.
Nietin vdCh.; W. 413.
43

41

42

(15)56 DRIEPLAKKEN (K) (worden in
vdCh. ten onrechte driemijtstukken genoemd)

Vz. versierd lang kruis, in het centrum het
cijfer 3, tussen de benen een vijfbladig
roosje, binnen een gedeeltelijk doorbroken
parelrand.
Kz. wapenschildjes der drie steden, in het
centrum het cijfer 3, het geheel binnen een
parelrand.
omschr. DAVENTR'CAMPEN'3WOLLE
(afwijking omschrift op nr. 42d).
42a Vz. omschr. TRIVM/CIVIT/A.IMP/ERIAL.
vdCh. IX-62; P. 7313; W. 414/416.

43a

43b

43c

43d

44

(15)56 PLAK (K-B)

Vz. wapenschild van Deventer binnen parelrand op lang kruis.
Kz. wapenschildjes der drie steden tot de
muntrand doorlopend, in het centrum een I.
Vz. omschr. TRIV/CIVIT/AT.IM/PE:56.
Kz. omschr. DAVE - CAMP - 3WOLL.
Niet in VdCh.; W. 450.
Vz. omschr. als nr. 43a.
Kz. omschr. DAVE - CAMP - 3WOL.
Niet in vdCh.; P. 7320.
Vz. omschr. als nr. 43a.
Kz. omschr. DAV - CAM - 3WO.
vdCh. Xl-19; P. 7319.
Vz. omschr. T R I V / M . C I / V I . I M / P E . 56.
Kz. als nr 43c.
Niet in vdCh.; P. 7321; W. 449.
(15)57 GOUDGULDEN (G)

Vz. Karel V staande met zwaard en rijksappel, een dubbele parelrand doorbrekend.
omschr.CAROLy.ROMA-IM.SEM.AV.57.
Kz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum een rijksappel, het geheel binnen een
dubbele lijn, bestaande uit 3 grote en 3 kleine punten en bogen, die een parelrand doorbreekt.
omschr. .MO . DAV-EN . CAM.Z.3WOL.
vdCh. III-5; D. 1075; P. 7322; W. 397.
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45

(15)59 PLAK (K-B) type als nr. 43
Vz. omschr. TRIV/M C l / V L I M / P E 59,
overigens als nr. 42.

aktualiteiten

^C:^
^Z7

Tussen 8 maart en 6 april 1979 zijn beelden van
de medailleur Ger Zijlstra te zien, samen met
prenten en schilderijen van Jean-Paul Vroom en
planten van de Hortus Botanicus van de Vrije
Universiteit, in het Exposorium van die Universiteit, De Boelelaan 1105, AmsterdamBuitenveldert, maandags t/m vrijdags van 10 tot
20 uur.
De Stichting Beeldende Kunst, Amstel 34,
Amsterdam, is begonnen met een permanente tentoonstelling van penningen, het SBK Penningenkabinet. Hier zal men telkens het hele penningoeuvre van verschillende medailleurs kunnen zien

boeken en
tijdschriften

^^
^^

Heruitgaven
Donlon Catalog-United States large size paper money
1861 to 1923, 6e druk $5.95.
A catalog of Modern World Coins 1850-1964 van R. S.
Yeoman. 12e editie, 512 pagina's, $5.95.

Kz. omschr. DAV-CAM-3WO.
overigens als nr. 43.
vdCh. XI-20; P. 7333; W. 454/5.

en eventueel kopen, voor zover zij te koop zijn.
De eerste aan wie een tentoonstelling gewijd is, is
Marianne Letterie. Al haar penningen en vele
modellen daarvan zijn geëxposeerd op het
bovenstaande adres, van 9 maart tot eind april, iedere dag, behalve op maandagen, tusen 9 en 5 uur
Van 23 februari tot 4 juni wordt in het Centraal
Museum te Utrecht een tentoonstelling gehouden
ter herdenking van de totstandkoming van de
Unie van Utrecht in 1579, met de titel 'De kogel
door de kerk'. In een afzonderlijk zaaltje wordt,
door middel van 105 penningen, een chronologisch overzicht gegeven van de gebeurtenissen in
de jaren 1555 t/m 1609. Hierbij hoort een bijzonder aardige aparte catalogus, geschreven door de
conservator F. A. M. Pietersen, waarin alle penningen afgebeeld staan, met uitvoerige beschrijving en uitleg van de historische achtergrond. Op
7 stuks na, zijn alle penningen in bruikleen gegeven door het Koninklijk Penningkabinet.

D. R. Sear. Greek coins and their value. Vol I
Ed. Seaby Ltd. Londen. Prijs £12.50.
Dit boek is het eerste deel van een geheel herziene en
sterk uitgebreide heruitgifte van Seaby's Greek Coins en
bevat een overzicht van ruim 3000 in Europa geslagen
Griekse munten. Bovendien worden ruim 200 Keltische
munten, voor zover deze van Griekse voorbeelden afgeleid zijn, vermeld. Tevens bevat het boek een inleiding
over de ontwikkeling van de Griekse muntslag.
De vermelde prijzen van de bronzen munten lijken mij
laag; zij zijn m.i. slechts als indicatie te beschouwen.
Een goed geïllustreerd, overzichtelijk en keurig uitgegeven boek voor de niet gespecialiseerde verzamelaar van
Griekse munten, dat wij gaarne aanbevelen.
J.F.D.

VERKOOP M U N T E N
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten
SPAAR- EN VOORSCHOTBANK, TORENPLE
N 7, SURHUISTERVEEN, TEL. 05124-1925
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Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
ARGENTINIË:
50 Pesos 1978; aluminium-brons; 0 26,1 mm; 7,5
gram.
100 Pesos 1978; aluminium-brons; 0 27,1 mm;
8 gram.
Herdenkingsmunten voor de circulatie op de 200ste geboortedag van de generaal en opperbevelhebber der Argentijnse troepen in de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje, José de San Martin.
Afb. 1 en 2.

DENEMARKEN:
10 Kroner 1979; koper-nikkel; 0 28 mm; 12,5
gram.
Deze munt is uitgegeven om de bankbiljetten van
gelijke waarde te vervangen. Het ontwerp is van
Erode Bahnsen en dit wordt op de munt aangegeven met de letter 'B' onder het borstbeeld van koningin Margrethe II. De tweede letter 'B' staat
voor P. M. Bjarno, de Deense muntmeester.
Afb. 3.

5 Mark 1978; koper-nikkel; 0 29 mm; 12,2 gram.
Herdenkingsmunt op het Internationale Jaar van
de Anti-apartheid. Afb. 4.
INDONESIË:
100 Rupiah 1978; koper-nikkel; 0 28,5 mm;
7 gram.
FAO-munt met op de voorzijde een woning van
de Minangkabauers in Centraal-Sumatra en op de
keerzijde een pijlpunt tegen de achtergrond van
een wereldbol. Afb. 5.

IRAN:
20 Rials 1357 ( = 1978 AD); koper-nikkel; 0 31
mm; 9 gram.
Deze munt werd uitgegeven ter gelegenheid van
het feit, dat 50 jaar geleden de Bank Melli Iran
werd opgericht. Op de voorzijde staat het portret
van de thans afgezette Sjah Mohammed Reza
Pahlewi en op de keerzijde staat zijn vader en
oprichter van de bank. Sjah Reza Pahlewi.
Afb. 6.

20 Rials 1978: koper-nikkel; 0 31 mm; 9 gram.
Nieuwe circulatiemunt, uitgegeven in het kader
van het FAO-muntprogramma. De oplage be.draagt 5 miljoen stuks. Afb. 7.

DU ITSL AND-DEMOCRATISCHE
REPUBLIEK:

ISRAËL:
5 Lirot 5738 ( = 1978 AD); koper-nikkel; 0 30
I mm; 11,2 gram.
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Nieuwe circulatiemunt met de afbeelding van het
leeuwenzegel van Shema, een dienaar van koning
Jerobeam II (783-743 v.Chr.). De munt moet de
bankbiljetten van 5 Lirot gaan vervangen. Afb. 8.

'INDEPENDENCE 1976' verdwenen, terwijl de
stukken van 5 en 10 Cents aan het FAOmuntprogramma zijn gewijd. Afb. 11 t/m 18.

POLEN:
20 Zlotych 1978: koper-nikkel; 0 29 mm; 10,15
gram; oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op Maria Konopnicka (18421910), een Pools schrijfster en dichteres, die in
een groot aantal verhalen en gedichten het leven
op het platteland en Poolse vraagstukken behandelde. Afb. 9.

20 Zlotych 1978; koper-nikkel; 0 29 mm; 10,15
gram; oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op het Interkosmosprogramma
en de eerste ruimtevlucht van een Pool met op de
voorzijde een naar links gewend hoofd in een
helm van een ruimtepak. Afb. 10.
TUNESIË:
Vi Dinar 1976; koper-nikkel; 0 25 mm; 6 gram.
1 Dinar 1976; koper-nikkel; 0 28 mm; 14 gram.
Nieuwe FAO-munten, die eerst kortelings zijn uitgegeven. Afb. 19 en 20.

SEYCHELLEN:
ICent
1977; aluminium; 0 16 mm; 0,7 g
5 Cents 1977; aluminium; 0 18,4 mm; 0,8 g
10 Cents 1977; messing;
0 21,1 mm; 6,2 g
25 Cents 1977; koper-nikkel; 0 19 mm; 2,9 g
50 Cents 1977; koper-nikkel; 0 23,6 mm; 5,8 g
1 Rupee 1977; koper-nikkel; 0 30 mm; 11,7 g
5 Rupees 1977; koper-nikkel; 0 30 mm; 13,5 g
10 Rupees 1977; koper-nikkel; 0 34,5 mm; 18,1 g
Nieuwe circulatiemunten, waarvan de voorzijden
verschillen van die uit de emissie 1976 (Yeomannrs. 21 t/m 28). Bovendien is de zinsnede
90
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van technische overwegingen mij heeft geadviseerd
niet voor een afbeelding te kiezen.
De Staatssecretaris van Financiën.

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10 van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Genootschap
Brief van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde aan de Staatssecretaris van Financiën omtrent de uitgifte van de
rijksdaalder ter herdenking van de Unie van
Utrecht.
Excellentie,
In de najaarsvergadering van het Genootschap,
die op 7 oktober 1978 te Maastricht werd gehouden, is het ontwerp van de herdenkingsmunt ter
zake van de Unie van Utrecht, zoals afgebeeld in
de Nederlandse Staatscourant van 26 september
1978, in discussie gebracht.
De vergadering heeft aan het bestuur verzocht u,
alsmede de Minister-President en de Minister van
Financiën, enerzijds de appreciatie van het Genootschap kenbaar te maken dat door deze uitgifte wederom een Nederlandse herdenkingsmunt het
licht zal zien, doch anderzijds haar teleurstelling
over het ontwerp uit te spreken, omdat werd verzuimd de betekenis van deze voor ons land zo belangrijke gebeurtenis door een voorstelling te accentueren.
Met de verzekering van onze bijzondere hoogachting.
Antwoord van de Staatssecretaris.
Van uw brief d.d. 12 oktober 1978 inzake de uitgifte van de rijksdaalder met het jaartal 1979,
waarvan de keerzijde zal zijn gewijd aan de herdenking van de 400 jaar geleden gesloten Unie van
Utrecht, heb ik kennisgenomen. De identieke brieven, die u heeft gezonden aan de MinisterPresident en aan de Minister van Financiën, zijn
mij door genoemde bewindslieden ter afdoening
overgedragen.
Ik waardeer de in uw brief uitgesproken appreciatie.
Voor wat betreft de uitvoering van de rijksdaalder
kan ik uw teleurstelling begrijpen. Ik meen u erop
te mogen wijzen dat een door mijn ambtsvoorganger ingestelde adviescommissie mede op grond

Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de
maandelijkse bijeenkomsten.
N.B. Alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur en vinden
plaats van september tot mei, tenzij anders vermeld.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. V. d. Meijstraat 1, 1815 GP Alkmaar, tel. 072120041, postgiro 96820.

Numismalische kringen
In de lijst van secretariaten van numismalische kringen,
die zich op blz. 26 (nr. 1) van deze jaargang bevindt,
dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:
KAMPEN. Secretaris is thans E. Mulder, Bovenhavenstraat 14, 8261 LH Kampen, tel. 05202-16392 na
18 uur.
OOST-NEDERLAND. De secretaris is verhuisd en
woont thans Doeffstraat 178, 6826 HW Arnhem,
tel. 085-612958.
BREDA-DE BARONIE. Naam onbekend, Overakkerstraat 187, 4834 XL Breda, tel. 076-613935.
GRAVE heet thans DE DRIE PROVINCIËN, secr. E.
V. Heteren, Burg. Raymakerslaan 109, 5361 KD Grave,
tel. 08860-1793.
ZEELAND. Secr. M. Kersten, Zaanstraat 64, 4368 TE
Oost-Souburg, tel. 01184-62369,
De laatste twee wijzigingen zijn ingezonden door het
Bestuurslid van het Kon. Genootschap v. M. en P.K., Ir
J. Koning te Delden, waarvoor wij hem onze beste dank
betuigen.
Groningen
streefdata bijeenkomsten 20 april en 18 mei.
Hoogeveen
11 april: Bijeenkomst.
9 mei: Lezing door Drs K. F. H. Faber over Romeinse
munten.
13 juni: Bijeenkomst.
Oost-Nederland
27 maart: Lezing door dhr T. Passon over de muntslag
te Nijmegen (dus NIET op 24 april, zoals oorspronkelijk was afgesproken).
24 april: Samen met de num. kring Twente: veiling door
de Fa. Schulman. (Deze datum staat nog niet geheel
vast).
29 mei: Korte voordrachten door enkele onzer leden.
26 mei: Ruilmiddag samen met num. kring Twente,
waarschijnlijk in Enschede.
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Twente
24 april: Samen met de kring Oost-Nederland: veiling
door de Fa. Schulman. (Deze datum staat nog niet geheel vast).

10 mei: Lezing door dhr A. J. Bemolt van Loghem Slaterus over penningen.
26 mei: Ruilmiddag met de num. kring Oost-Nederland.
7 juni: Onderlinge veiling.

vragen

munt, waarvan wij een foto van een vergelijkbaar
exemplaar hier afbeelden, werd geslagen door de familie
Tituria, die afstamde van de Sabijnen en mogelijk zelfs
direct van de Sabijnse koning Tatius.
Op de voorzijde staat het portret van die koning met
links SABIN en rechts onder een palmtak. Dat dit het
portret van Tatius moet voorstellen blijkt uit het feit dat
overigens identieke exemplaren in plaats van de palmtak
een monogram van de letters T en A tonen. Op de
keerzijde staat Tarpeia afgebeeld met aan weerszijden
een Romeinse soldaat die een schild op haar werpt.
Volgens de legende was Tarpeia een maagd die tegen
belofte van de gouden armbanden, die de Sabijnen
droegen, een Sabijnse stad aan de Romeinse vijand
verried door 's nachts de poort te openen. Dit vond
plaats tijdens de oorlog tussen Romulus en Tatius. De
overwinnende Romeinen verafschuwden deze daad
dusdanig, dat zij in plaats van de beloofde beloning te
geven haar bedolven onder hun schilden, die zij op haar
wierpen. Kennelijk hadden zij er niet zoveel afschuw
van dat zij wel profiteerden van haar verraad zonder
hun eigen belofte na te komen. De ster en de halve
maan bovenaan zouden aangeven dat dit alles in de
nacht plaats vond. In de afsnede staat (op de foto maar
half te lezen) L.TITURI. de naam van de voor de
muntslag verantwoordelijke persoon nl. L. Titurius
Sabinus ca. 88 voor Christus.

r~\ r~\

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

Vraag 33: De munt waarvan ik u hierbij een tekening
bijsluit is van zilver en heeft een middellijn van ca. 1 '/z
centimeter. Volgens informatie zou het een Romeinse
Denarius zijn. Kunt u mij over deze munt wat verdere
gegevens verschaffen?

Antwoord: Inderdaad is dit een denarius uit de tijd van
de Romeinse Republiek. In die periode waren er een
aantal families die het muntrecht uitoefenden en deze

agenda
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7-8 april: St. Numismatica Int. beurs Arnhem,
Postiljonmotel a/d Rijksweg Utrecht, 10.00-17.00 uur.
8 april: Hamburg, Muntenbeurs, Festhalle für Planten
und Blomen, Jungiusstr. 10.00-17.00 uur.
9-10 april: Veiling Kölner Münzkabinett, Hotel Mondial
Keulen 10.00-18.00 uur.
18-20 april: Veiling Münzzentrum, Keulen, Hotel
International 10.00-18.00 uur (o.m. 800 nummers
Nederlandse munten).
24-25 april: Veiling Lanz München.
25 april: Veiling Sotheby's Londen, New Bond street,
10.30 uur.
28 april: St. Numismatica Int. beurs te Gorinchem,
Foyer Schouwburg 'De Nieuwe Doelen', Haarstraat 64,
10.00-17.00 uur.
28 april: Verg. de Verzamelaar, ruilbeurs te Bruinisse.
5 en 6 mei: Münzmesse te München Numismata 79. Inf.
8036 Herrsching, Postfach 5.
8-9 mei: Veiling Bank Leu Zurich, Hotel Savoy.
10-12 mei: Veiling Münzgalerie Christa Mohr, Munster.
12-13 mei: Montfoort, Munten en penningenbeurs.
Nieuwe sporthal, 11-18 uur.
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22-23 mei: Veiling Galerie des Monnaies, Düsseldorf.
23 mei: Veiling Sotheby's Londen, New Bond street,
10.30 uur.
29 mei-1 juni: Veiling Kurpfalzische Münzhandlung,
Mannheim.
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GOLDMÜNZEN UND GOLDMEDAILLEN
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Alte Sammlung deutscher und auslandischer Pragungen von der Antike bis zur Gegenwart. Ca. 700 Nrn. Sowie
einigen Erganzungen in anderen Metallen, besonders Preussen 19. Jhdt., und die umfangreichste Sammlung
WUPPERTALER MEDAILLEN nach dem gleichnamigen kiirzlich erschienenen Buch (Sammlung des Verfassers)
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NÖRDLICHE NIEDERLANDE
LES PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX
NOORDELIJKE NEDERLANDEN
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KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE
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ROYAUME DES PAYS BAS
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
hervorragende alte Sammlung mit groBen Seltenheiten, ca. 800 Nrn.
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AUKTION XXXV

Die bedeutendste deutsche Privatsammlung aus dem Besitz eines Pfalzischen Gelehrten. Begründet mit den
ersten Erwerbungen aus der Sammlung von KuU im Jahre 1887 und fortgefUhrt bis in unsere Tage,
umschlieBt sie fast ein Jahrhundert Sammeltatigkeit.
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PFALZISCHE
NEBENLINIEN
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Simmern, Sponheim, Mosbach, Zweibrücken-Veldenz, Veldenz, Birkenfeld-Zweibrücken, Oberpfalz,
Pfalz-Neuburg
mit JUlich-Berg,
Sulzbach,
Lautereck
und Birkenfeld-Gelnhausen.
Sowie
Verwandtschaft
mit den pfalzischen
Hausern
verbundenen
Dynastien
und Personen. Zusammen
mitder
derdurch
Numismatischen
Bibliothek etwa 1100 Nrn.
Beide Auktionen finden vom 18.-20. April 1979 in KÖLN, Hotel Intercontinental, Helenenstrafie 14 statt.
Die Besichtigung ist nach Erscheinen des Katalogs.

MUNZ ZENTRUM
ALBRECHT + HOFFMANN GmbH
Rubensstrafie 42 ; 5000 Köln 1
Telefon 0221 / 23 08 48
Der Versand der Kataloge wird Mitte Marz erfolgen.
Unsere Kunden erhalten die Kataloge wie iramer kostenlos. Nichtkunden wollen bitte DM 25.- Vorkasse auf
unser Postscheckkonto Köln 238047-507 für beide Kataloge einzahlen.
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M U N T H A N D E L HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Boeken
Catalogi
Albums

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

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

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97

7671 AT VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR,
ABONNEMENTS-SYSTEEM, NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET
10% KORTING, DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
GROOTHANDEL

KLEINHANDEL

UITGEVERS

's Zaterdags gesloten.

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehele wereld.
Schrijf voor prijs- en mancolijst naar: LtHRlS

^IMER
NUMISMATISTS

10 Glebe Crescent, London
N.W. 4, 1 B.U. England

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

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

Koi]mg\^^em I bij
\kQ Lanschot.
Tijdens de regerin] ;
van Koning Willem I zijn
schitterende goudenen zilveren munten
geslagen. Zoals in zoveel
perioden uit de vaderlandse
geschiedenis. Van Lanschot
heeft die munten.
Wilt u meer weten over
munten uit de regeringsperiod
van Koning Willem I, de tijd

van Lodewijk Napoleon of het
Provinciale Tijdperk?
Als u even schrijft of belt,
sturen wij u gratis onze
uitgebreide prijslijst toe.

Fvan Lanschot
Bankiers
Hoge steenweg 27-31, 5211JN 's-Hertogenbosch telefoon (073) 153245.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER

GIETPENNINGEN VAN BEGEER
NIEUW
iNr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willem Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs/^ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs ^89,50
Gepatineerd brons prijs f45,—

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr.
nr.
nr.
nr.

722A,
722B,
714,
710,

85 mm,
80 mm,
92 mm,
83 mm,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

702,
701,
641,
619,
617,
607,
506,
403,
101,

75 mm.
85 mm,
68 mm,
100 mm,
80 mm,
75 mm,
75 mm,
82 mm,
125mm,

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schweizer
Paul Steenbergen
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rambrandt & Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

Mod. R. C. Augustinus
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Pol Dom
vz. Mod. Pol Dom
kz. Mod. Willem Vis
Mod. J . Grutterswijk
Mod. A. Bartels
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Pol Dom
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Niel Steenbergen
Mod. Niel Steenbergen
Mod. Dr. J . Wiegersma
Mod. A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmina hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr.,
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje.

^185,
f^8^,
f195,
/185,
f155,
f185,
f 155,
f220,
f181,
f155,
f161,
f179,
f238.

prijs
prijs
prijs
prijs

f
f
f
f

170,
88,
70,
63,

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de in 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen in brons, prijs f 14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs f 19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Konin-1
klijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van de ^
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behandelingskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
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0^0 ues

Schuimon B^U

/
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Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzamelaar!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.
Inzendingen voor onze najaarsveiling vanaf heden mogelijk,
condities op aanvraag.
Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, maandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dinsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur. Tel. 070-656722.

Filialen:

Nieuwe Burg 19 / Middelburg, dag. geopend.
Tel. 01180-13736.
Fa. Corba, Kuipersdijk 113a-115 / 7212 CC Enschede.
Dinsdag-zaterdag 09.00-18.00 uur. Tel. 053-321898.

„DE SNEEKER VLIEGER"
6,^%,

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

Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten
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^AqSON TDATT s.a.
Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes
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R. C. 701341
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Nederlandse makers van penningen 2
Een kwart stuiver van Friesland uit Franeker
Een nieuw licht op de munten van Hoorn
De muntslag in Noord-Brabant door de eeuwen heen . . .
Licinius en Constantijn
Catalogus van de driesteden muntslag 1479-1588
Agenda
Aktualiteiten
De penning van de maand
Verenigingsnieuws
Vragen

door W. F. van Hekelen
Inleiding
Deze zomer zal professor Esser de rijksakademie verlaten. In
maart jl. is hij 65 jaar geworden en dat betekent dat de aankomende beeldhouwers het in de toekomst zonder zijn stimulans zullen moeten stellen.
Uiteraard betekent het niet dat hij voor de beeldhouwkunst verloren gaat. Ten aanzien van de penningkunst zal waarschijnlijk het
tegendeel het geval zijn. Op het ogenblik liggen op het atelier van
de kunstenaar in allerlei doosjes en laadjes ontwerpen in was te
wachten op de finishing touch. Aangenomen mag worden dat hij
na zijn pensionering hiervoor de tijd zal vinden.
Bovendien is hij van plan aan nieuw werk te beginnen. Vermoedelijk zullen de penningliefhebbers dan ook in de komende jaren
kennis kunnen nemen van een aantal interessante, nu nog onbekende portretpenningen.
De eerste penningen
Esser, ongetwijfeld één van de belangrijkste eksponenten en vernieuwers van de hedendaagse Nederlandse penningkunst, is niet
van jongsher van deze kunst bezeten geweest. In zijn akademietijd
voelde hij zich althans tot de penningkunst niet méér aangetrokken dan tot andere vormen van beeldende kunst. Pas in 1939, bij
een jubileum van zijn leermeester Bronner, werd hij door de penningkunst gegrepen. Op initiatief van Frits van Hall besloten
Bronner's leerlingen toen hun docent een aantal zelfgemaakte tegels aan te bieden. Esser modelleerde een tegeltje met een beeldhouwer op een stoel.
Deze manier van werken verschafte hem zoveel plezier, dat hij
besloot er mee door te gaan.
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Zijn eerste penningopdracht kreeg hij in 1942 van
een studentendispuut. De volgende was afkomstig
van een hydrobiologische vereniging, die met de
opdracht een dubbele bedoeling had. In de eerste
plaats wilde men in de moeilijke oorlogsjaren
jonge kunstenaars ondersteunen en in de tweede
plaats wilde men Max Weber, één van de belangrijkste beoefenaars van deze wetenschap, een eerbetoon brengen. Op de voorzijde beeldde Esser de
hoogleraar met diens vrouw (eveneens bioloog) af,
op de achterzijde een door deze onderzoeker ontdekt diertje in het zeewater. De bedoeling was dat
de penning van tijd tot tijd zou worden uitgereikt
aan een vooraanstaand hydrobioloog en dat diens
naam dan in de achterzijde zou worden gegraveerd. Omdat Esser op het ogenblik dat hij de
penning ontwierp, nog niet wist wie dat zouden
zijn, bracht hij faute de mieux in zijn ontwerp de
naam Antonie van Leeuwenhoek aan.
Evenals in de andere in zijn begintijd gemaakte
penningen - zoals de door de Vereniging voor
Penningkunst uitgegeven Bronnerpenning - ging
Esser hierbij volgens de traditie te werk. De beeldenaar stond apart op een plat fond met een uitgebreid randschrift van regelmatig aangebrachte
letters en cijfers in hoogreliëf, terwijl de voor- en
achterzijde scherp gescheiden waren door een
dikke, overal even brede rand.
De Rembrandt-penningen
Omstreeks 1956 begon Esser een eigen weg te
gaan. In dat jaar kreeg hij van de regering opdracht een penning te ontwerpen ter gelegenheid
van de herdenking van Rembrandt's 350e geboortedag. Esser werd door het onderwerp zo geboeid,
dat hij een 26-tal versies maakte, waarvan hij er
twee aan de regering aanbood.
Voldaan was hij hiermee niet. Het volgend jaar
ging hij voor zichzelf door op het thema, dat hem
sindsdien niet meer heeft losgelaten. Telkens vatte
hij het onderwerp weer op, met het gevolg dat
momenteel een 50 varianten zijn ontstaan, alle uitgaand van eenzelfde basiskonsept, maar verschillend in ekspressie en vormgeving.
In deze penningen heeft hij, veel meer dan in zijn
eerste kreaties, gestreefd naar eenheid, zowel tussen de beeldenaar en de achtergrond als tussen de
voor- en achterzijde van de penning. Het zijn
plastiekjes geworden, waarin de zijkant niet meer
een scheiding vormt tussen de voor- en achterkant, maar zelf een gevarieerde vorm heeft en
mede daardoor meespeelt in het geheel.
Andere opdrachtpenningen
In opdracht maakte Esser later nog diverse penningen. Bekend werden vooral zijn penningen van
Shakespeare en Bredero. De eerste was, zoals men
weet, bestemd voor de leden van de Vereniging
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voor Penningkunst. In beide gevallen deed Esser
weer meer dan zijn opdrachtgevers tevreden stellen. Evenals bij de Rembrandtpenning het geval
was, ging hij na beëindiging van de opdracht aan
het ontwerp door en ontwierp hij telkens nieuwe
varianten.
De voorkanten beelden steeds de kop van de persoon uit, meestal - om de gaafheid van het geheel
niet te verstoren - zonder letters of cijfers. De
achterzijden bevatten in de meeste gevallen een
korte tekst, bedoeld als toelichting op het afgebeelde en aangebracht in een vorm die daarmee
harmonieert. Een enkele maal is ook op de achterkant een voorstelling aangebracht, zoals in één
der Shakespeare-penningen, waar de schrijver als
toneelspeler is uitgebeeld. Meestal is de tekst eenvoudig. Het treffendste is dit misschien wel het
geval bij de Rembrandt-penning, waar volstaan
werd met de letter R.
Portretten van kollega's en leerlingen
Esser's penningen zijn zonder uitzondering portretpenningen. In zoverre is hij de Renaissance
trouw gebleven. Hij wordt het meest geboeid door
mensen die belangrijk zijn en/of een mooie kop
hebben.
Het is dan ook geen wonder, dat hij veel penningen van kunstenaars heeft gemaakt, in het bijzonder van kollega's en leerlingen. In de vijftiger
jaren maakte hij o.a. penningen van Ro Mogendorff, Ruth Brouwer en Gerard van der Leeden,
en tussen 1965 en 1972 van o.a. Jan Forrer,
Carien Bolhuis, Marian Letterie, Dolf Schlüter en
Pepe Gregoire.
Laatstgenoemde serie kwam tot stand op Ameland, waar hij gedurende een aantal jaren voor
twee weken met zijn leerlingen heentrok. Na eerst
enkele jaren paardjes te hebben geboetseerd, verlegde hij zijn aandacht van het dier naar de mens
en ging hij van een aantal studiegenoten die een
kop hadden die hem aantrok, penningen maken.

Leerlingpenning Gerard van der Leeden.

In de meeste gevallen voltooide hij aanvankelijk
alleen de voorzijden en maakte hij pas later de
bijbehorende achterkanten. De meeste leerhngpenningen hebben een dekoratieve letterachterkant
gekregen; slechts enkele hebben ook een voorstelling op de keerzijde. Zo kreeg de vogelliefhebber
Schlüter op de achterkant een maraboe die in
kongeniale harmonie kwam te staan met het gelaat aan de voorzijde.

Leerlingpenning Dolf Schlüter

Famillepenningen
Veel aandacht heeft Esser in zijn penningwerk
ook besteed aan zijn familieleden. Reeds tijdens
de oorlog maakte hij een penning op zijn vrouw,
de vooral als akwarelliste bekend geworden Dora
Wellensiek, en op het 35-jarig huwelijksfeest van
zijn ouders. Na de oorlog volgde een groot aantal
penningen van zijn kinderen Barbara, Suzanna en
Daniel. Op één der Suzanna-penningen plaatste
hij de bijbelse Suzanna met de ouderlingen, op
één der Daniel-penningen Daniel in de leeuwenkuil. Ook maakte hij enkele portretten van zich-

zelf, terwijl verwacht mag worden dat binnenkort
een serie portretjes van zijn kleinkinderen zal ontstaan.
Toekomstplannen
Als hij deze zomer meer tijd zal krijgen, wil Esser
allereerst wat orde brengen in zijn penningchaos.
Hetzij in zijn mooigelegen atelier in de Dordogne
hetzij in zijn kunstenaarsflat in Amsterdam hoopt
hij een selectie te maken uit de vele proeven en althans een aantal hiervan zodanig bij te werken dat
er afgietsels die hem bevredigen, van te maken
zijn.
Daarnaast wil hij, als gezegd, ook nieuw werk beginnen. O.a. is hij van plan een derde penning te
maken voor de Vereniging voor Penningkunst, die
hierom reeds lang geleden heeft gevraagd. In dit
verband denkt hij aan een penning van de Poolse
klaveciniste Wanda Landowska, die hij voor de
oorlog nog in Utrecht heeft zien optreden en van
wie bij zijn weten nog nooit een penning is gemaakt, ondanks het feit dat zij een zeer groot
kunstenares was met een mooi gezicht, kortom
'een prachtig mens'.
Werkwijze
Voor Esser is het maken van penningen als een
ziekte. 'Als het je te pakken heeft, kom je er niet
van af. Je blijft er mee doorlopen en mee doorsukkelen. Het is ook besmettelijk. Als ik de ziekte
heb, springt het over op mijn omgeving. Verschillende leerlingen gaan dan ook penningen ontwerpen.'
Esser heeft alleen gietpenningen gemaakt. Hoewel
hij veel waardering heeft voor de geslagen penningen van andere kunstenaars, zoals van zijn Franse
kollega's Corbin en Galtié, heeft hij in zijn eigen
werk een uitgesproken voorkeur voor de gegoten
penning. Het snijden in negatief op een plat vlak
lig hem ook minder dan het op ware grootte modelleren in was, een materiaal dat een 'wehgheid'
heeft van licht en donker en dat wat zijn glans betreft zeer dicht staat bij het brons waaruit de penning straks bestaan zal. Hij vindt het fascinerend
het licht en donker over de was te laten glijden en
hij wil het liefst met zijn vingers werken, slechts
nu en dan een instrumentje gebruikend voor het
aanbrengen van een aksent. Het direkt kontakt
met het materiaal, het spelen met het hcht en met
de materie, het treffen van een rake ekspressie,
het levend houden van de kop, dat zijn o.a. de
elementen die de penningkunst voor hem maken
tot een meeslepend vak.
Zijn voorkeur gaat uit naar niet te grote, handzame, hanteerbare penningen. Met een groot aantal
Nederlandse kollega's streeft hij naar penningen
die niet alleen mooi zijn om naar te kijken, maar
die ook aangenaam in de hand liggen. In tegen103

stelling tot de vaak kolossale Italiaanse, Franse en
Engelse penningen hebben de Nederlandse - zoals
telkens op de FIDEM-tentoonstellingen blijkt iets lichts. Ze zijn prettig om beet te pakken.
Penningen maakt Esser louter uit liefhebberij. Zoals een ander een boek leest of naar de televisie
kijkt, zo neemt hij 's avonds zijn ontwerpjes ter
hand. Geldelijk levert het hem vrijwel niets op.
Hij wil niet uitsluiten, dat hij aan zijn penningen
zou kunnen verdienen als hij het anders aan zou
pakken. Daarom is het hem echter niet begonnen.
Het werken aan penningen is voor hem een bezigheid die 'alleen maar plezierig is. Je kunt er niet
afblijven.'
Zijn hele manier van penningen maken wordt
hierdoor gekenmerkt. Meestal is hij met een tiental penningen tegelijk bezig. Hij pakt er telkens
één, werkt er een half uur aan, legt hem weer weg
en neemt een andere ter hand. Pas als hij een penning herhaaldelijk heeft bewerkt, laat hij afgietsels
maken. Meestal gebeurt dit in oplagen van slechts
drie of vier eksemplaren. Alleen van enkele opdrachtpenningen zijn grotere aantallen gefabriceerd.
Enkele biografische gegevens
Vincent Pieter Semeyn Esser werd op 9 maart
1914 in Baarn geboren als zoon van de letterkundige Maurits Esser, die onder het pseudoniem Gerard van Eckeren een groot aantal romans
schreef. In 1947 volgde hij zijn leermeester Bronner op als hoogleraar in de beeldhouwkunst aan
de rijksakademie te Amsterdam. In deze funktie
heeft hij veel beeldhouwers opgeleid, onder wie
een aantal penningkunstenaars die later een eigen
weg zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld Eric Claus,
Ruth Brouwer en Marianne Letterie. Tot hen behoort ook Geer Steyn, de ontwerper van de
laatstuitgekomen penning van de Vereniging voor
Penningkunst.
Van deze vereniging was Esser van 1957 tot 1972
bestuurslid. Bij zijn afscheid werd hij tot erelid
benoemd. Nog steeds vindt hij het een sympathieke vereninging. Van alle clubs waarvan hij lid is,
is het de enige waarvan hij ieder jaar iets krijgt.
Als bestuurslid heeft hij o.a. richting gegeven aan
een tweetal ontwikkelingen. Allereerst heeft hij
bijgedragen aan het frekwenter uitbrengen van de
- weliswaar duurdere - gietpenningen in plaats
van slagpenningen. In de tweede plaats heeft hij
er voor geijverd de kunstenaars niet alleen
vastomschreven, maar ook vrije opdrachten te
verstrekken. Aan dit laatste initiatief danken de
leden van de vereniging o.a. een meesterwerkje als
Carasso's Leda en de zwaan.
Vroeger heeft hij ook munten verzameld. Toen de
prijzen van de munten harder gingen stijgen dan
de salarissen van de hoogleraren, is hij hiermee
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opgehouden. De belangsteUing voor munten heeft
hij echter niet verloren. Hij is dan ook niet gefrustreerd dat De Beeldenaar zo veel artikelen
over munten en zo weinig over penningen bevat.
Integendeel: de studies over Turkse munten en
over kopergeld uit de vierde eeuw heeft hij met
veel interesse gelezen.
Beredeneerde katalogus van zijn penningen tot 1973

De volgende, door de kunstenaar zelf gekonsipieerde
lijst bevat de door hem vóór 1973 gemaakte penningen.
Nadien heeft hij nog diverse penningen gemaakt. Omdat
deze voor een zeer groot deel nog niet voltooid en
afgegoten zijn, zijn deze hier niet genoemd.
De beschreven penningen zijn, tenzij anders vermeld,
gietpenningen en uitgevoerd in brons.
De diameters van de penningen (die niet altijd geheel
rond zijn) zijn opgegeven in millimeters, meest afgerond
op halve centimeters.
1. 25 jaar Bronner-jubileum. Eenzijdige ruitvormige
legpenning. 1939. © 90. Vz. de beeldhouwer.
2 35-jarig huwelijk ouders. Eenzijdige legpenning.
1942. 0 85. Vz. de 5 kinderen en randschrift
(Maurits Esser Truce Kuylman 23 5 07 - 42 Ie
coeur a ses raisons que la raison ne connait pas).
3 35 jaar studentendispuut Pallas. Eenzijdige
opdrachtpenning. 1942. 0 85. Vz. de student en
randschrift (pallade adiutrice lucis luctatores
ardentes sumus 1907 1942).
4 Dora. Familiepenning. 1944. 0 85. Vz. kop naar
rechts en randschrift (Dora Wellensiek mater
Barbarae et Suzannae 24 febr. 1944). Kz staand
naakt en lang Latijns randschrift.
5 Weber van Bossepenning. Gemaakt in opdracht
van een hydrobiologische vereniging 1944. 0 105.
Verz. dubbelportret van de biologen naar links en
randschrift (Max Weber Anna Weber van Bossc
eerepenning). Kz. mikroskopisch waterbeest en
dubbelrandschrift (hydrobiologische club
Amsterdam aan Anthonie van Leeuwenhoek ao
1944).
5a Idem. 1944. 0 80. Vz. als vorige. Kz. Van
Leeuwenhoek, zittend aan een tafeltje met een
mikroskoop, en randschrift (als vorige).
6 Geboortepenning Suzanna. 1946. 0 70. Vz.
Suzanna en de ouderlingen en randschrift
(Suzanna zuchtede en sprack my is van alle kant
benauwd). Kz. staand vrouwtje en randschrift naar
La Rochefoucauld (il ne faut prendre que la fleur
de chaque objet).
7 Bar 3. Familiepcnning. 1946. 0 60. Vz.
touwspringend meisje en randschrift in kindertaal
(batje bokbeen dulle petaat). Kz. gezin met 2
kinderen aan tafel en randschrift (Dora Barbara
San Piet).
8 Rotterdamse schouwburg. Ontwerp i.v.m. een
meervoudige opdracht (gewonnen door Mari
Andriessen). 1947. 0 65. Vz. liefdespaar, zittend
op een bankje, en randschrift (Rollerdamsche
schouwburg 10 jan. 47). Kz. staande
mannenfiguur en randschrift naar Vondel (de
bouwkunst bloeit int midden vant gevecht en
opent schouwburch en tooneelen).

9

Gemeentepenning Amsterdam. Ontwerp i.v.m. een
prijsvraag (gewonnen door Gerrit Bolhuis). 1951.
0 80. Vz. Amsterdamse stedemaagd en randschrift
(bemint dan amsterdam de glorie van uw steden).
Kz. de stad en randschrift (barmhartig standvastig
heldhaftig).
10 Amsterdam-Rijnkanaal. Ontwerp i.v.m. een
meervoudige opdracht (gewonnen door Fred
Carasso). 1951. 0 80. Vz. schipper aan 't stuur en
randschrift (ruime vaart is welvaart). Kz. vrouw,
een venster openstotend en randschrift (= titel).
11 De beeldhouwer Jan Bronner 70 jaar. 1952. 0 88.
Vz. portret naar rechts en randschrift (Jan
Bronner aetatis suae LXX anno domini MCMLI
sculptor Amsterdam). Kz. 2 figuren en randschrift
naar Robin (l'intelligence dessine mais c'est Ie
coeur qui modèle PK Lil). Uitgegeven door de
Ver. voor Penningkunst en gegoten bij Begeer,
Voorschoten (vW 2070, met afbn).
12 Bar 10 (1). Familiepenning. 1953. 0 70. Vz. kop
naar links en randschrift (Barbara Esser aet X
MCMLIIl). Kz. breedschrift (Essers oudste dochter)
13 10 (2). Familiepenning. 1953. 0 45. Vz. kop naar
links en randschrift (als vorige). Kz. Adam en
Eva, en randschrift (ende sy nam van syne vrucht
ende sy at ende sy gaf oock hare man ende hij at).
14 Niel 4. Familiepenning. 1953. 0 60. Vz. kop naar
rechts en Randschrift (Daniel Semeyn Esser IV).
Kz. de leeuwenkuil.
15 San 8 (1). Familiepenning. 1954. 0 80. Vz.
halffiguur en zijschrift (Suzan Esser). Kz. zeug en
biggetje, en zijschrift (MCM LIV).
16 San 8 (2). Familiepenning. 1954. 0 55. Vz. kop
naar links met hoedje en randschrift (Suzanna 8).
Kz. liggend biggetje.
16a Idem, maar andere keerzijde (Suzanna en de
ouderlingen). Unikum.
17 Zelfporttret. Familiepenning. 1954. 0 55. Vz. kop
naar rechts en zijschrift (VPS Esser aetatis suae
XL). Kz. een beeldhouwer in een atelier en
randschrift naar Rodin (zie nr 11).
18 Dora 37. Familiepenning. 1954. 0 70. Vz. kop
naar links en randschrift (Dora Esser Wellensiek
aetat suae XXXVII L IV). Kz. het gezin met de 3
kinderen aan tafel en randschrift (Dora Suzanna
Barbara Pieter S Daniel).
19 Madeleine Hugo. Portretpenning. 1954. 0 80. Vz.
kop naar links en randschrift (Madeleine Hugo aet
XXI). Kz. staande vrouwenfiguur en randschrift
naar La Rochefoucauld (il y a des certains défauts
qui bienmis en oeuvre brillent plus que la vertu
même).
20 San 9. Familiepenning. 1955. 0 60. Vz. halffiguur
naar links en randschrift (Suzanna Esser oud
negen jaar). Kz. breedschrift (kleine vogels
kwettren 't hards).
21 Niel 6. Familiepenning. 1955. 0 70. Vz. halffiguur
naar links, drinkend uit een bekertje, en
randschrift (Daniel Semeyn Esser oud zes jaar
LV). Kz. jagende hond en randschrift naar La
Rochefoucauld (la jeunesse est une ivresse
continuelle).
22 De tekenares Ro Mogendorff. KoIIegapenning.
1955. 0 70. Vz. kop naar rechts en randschrift (Ro

Mogendorff aetatis suae XLVll MCMLV).
De zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter. 1956. 0
60. Vz. kop naar links. Kz. breedschrift (Michiel
Adr. z. de Ruyter).
24 De toneelspeelster Else Mauhs. 1956. 0 81. Vz.
kop naar links en randschrift (Else Mauhs aet suae
LXX). Kz. in breedschrift haar 8 lievelingsrollen
(Eline Vere, Ophelia, NJV, Nora, Camelia,
L'aiglon, Macropoulos, Elisabeth).
25 Ruth Brouwer. Leerlingpenning. 1956. 0 60. Vz.
kop naar links. Kz. breedschrift (Ruth).
26
Idem. 1956. 0 60. Vz. kop naar links en
breedschrift (Ruth). Kz. breedschrift (Brouwer).
27 Idem. 1956. 0 65. Vz. kop naar links. Kz.
breedschrift (Ruth).
28 Idem. 1956. 0 65. Vz. kop naar rechts. Kz. insekt.
29 Idem. 1956. 0 55. Vz. kop naar links. Kz. mier.
30 Zelfportret. Familiepenning. 1956. 0 60. Vz. kop
naar links. Kz. de medailleur.
31 Opdrachtpenning nationaal monument
Amsterdam. 1956. 0 50. Vz. letterornament
(nationaal monument MCMXL MCMXLV IV V)
met in het midden een bloem. Kz. breedschrift
naar A. Roland Holst (maar geest brak wet en
stelde op de geslagen bres de mens). 1 ex in goud
(voor de koningin) en veel ex in brons gegoten bij
de Rijksmunt in Utrecht.
32 a-z Eerste serie Rembrandt-penningen. Gemaakt
in opdracht van de regering i.v.m. het
Rembrandtjaar, in een oplage van 30 stuks. 1956.
In totaal werden 26 staten gemaakt met steeds op
de voorzijde een kop naar rechts en aan de
achterzijde de letter R. 0 variërend van 75 tot 60.
Afgeleverd werden staat 8 en staat 18, ieder in 15
eksemplaren. De overige staten in brons zijn in
meerderheid unica.
32 H Vz. kop Rembrandt op oude leeftijd. 0 70.
32 R Vz. kop Rembrandt op middelbare leeftijd.
0 63.
33 Dora 40. Familiepenning. 1957. 0 55. Vz. kop
naar links. Kz. breedschrift (Dora Wellensiek aet
suae XL MCMLVII).
34 De schilder Rik Wouters. 1957. 0 55. Vz. kop
naar rechts. Kz. letterornament (Rik Wouters).
35 Merel Koningsberger. Portretpenning. 1957. 0 45.
Vz. kop naar links. Kz. groot rondschrift ( = titel).
36 Idem, maar kop naar rechts.
37 Arend Mevius. Portretpenning. 1957. 0 55. Vz.
kop naar links. Kz. breedschrift (Arend Mevius
Bergen MCMLVII).
38 Marte Mevius. Portretpenning. 1957. 0 55. kop
naar rechts. Kz. breedschrift (Marte Mevius van
Eek MCMLVII).
39 Clara Mevius. Portretpenning. 1956. 0 75. kop
naar links. Kz. breedschrift (Clara Mevius Engels
MCMLVII).
40 Carolientje Engels. Portretpenning. 1958. 0 35.
Vz. kop naar links en randschrift (Carolientje X).
Kz. glad.
41
Idem. Vz. kop naar links. Kz. tekst (Carolientje
X).
42 De schilder Per Berglund. Portretpenning. 1958. 0
50. Vz. kop naar links. Kz. verdiept breedschrift
(Bir peintre).
23
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43

Muiderkringpenning. 1958. 0 50. Vz. kop van P.
C. Hooft naar links. Kz. randschrift (Muiderkring
V).
44 Daniel 9. Familiepenning. 1958. 0 55. Vz. kop
naar links en randschrift (= titel). Kz. kop van
zijn vriendje naar links en randschrift (Sander 9).
45 Bar 15. Familiepenning. 1958. 0 58. Vz. kop naar
links. Kz. breedschrift (Essers oudste dochter).
46 Opdrachtpenning vatenfabriek Van Leer. 1958. 0
75. Vz. de plaatbuiger en zijschrift (Van Leer). Kz.
breedschrift (primum mercari deinde adminstrare
Amstelveen december MCMLVllI).
47a-l Tweede serie Rembrandt-penningen. 1958 12
verschillende staten, ontwikkeld uit de eerste serie,
kleiner van formaat 0 60
tot 50. Meest unika.
48 San 13. Familiepenning. 1959. 0 65. Vz. kop naar
links. Kz. breedschrift (Essers dochter).
49 De toneelspeelster Caro van Eijck. 1959. 0 55. Vz.
kop naar links. Kz. letterornament (Caro van
Eijck).
50 Gerard van der Leeden. Leerlingpenning. 1959. 0
50. Vz. kop naar links. Kz. letterornament
(Gerard).
51 Wilfried Put. Leerlingpenning. 1959. 0 55. Vz.
kop naar links. Kz. groot randschrift (Put
Wilfried).
52 Eric Claus. Leerlingpenning. 1959. 0 55. Vz. kop
naar rechts. Kz. groot rondschrift (Claus Eric).

53

54

55
56

57
58
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Jorien de Cruyff. Leerlingpenning. 1960. 0 65.
Vz. kop naar links. Kz. springend Amelands
paardje en randschrift (Jorien).
Greetje Taal. Leerlingpenning. 1960. 0 55. Vz.
kop naar links. Kz. vogel en groot randschrift
( = titel).
Louise Metz. KoUegapenning. 1960. 0 60. Vz. kop
naar links. Kz. groot rondschrift ( = titel).
De architekt Jan Buys. 1961. 0 64. Vz. kop naar
rechts. Kz. tekst in verdiept vierkant (Jan Buys
architect).
Fred Carasso. KoUegapenning. 1961. 0 75. Vz.
kop naar links. Kz. groot rondschrift (Carasso).
Duco 3. Portretpenning. 1961. 0 55. Vz. borststuk
naar rechts en randschrift (Duco 111). Kz. vogel en
randschrift (Van Straten).

59

De schilder Jan Goossen. Leerlingpenning. 1962. 0
50. Vz. kop naar rechts. Kz. tekst in klein vierkant
(Jan Gosens).
60 Zwaantje Goverts. Portretpenning. 1962. 045. Vz.
kop naar links. Kz. tekst in klein vierkant ( = titel).
61 Heinrich Campendonkpenning. Gemaakt in
opdracht van een schildersvereniging en enkele
malen uitgereikt. 1963. 0 50. Vz. kop van de
schilder naar links. Kz. breedschrift in ko
(Campendonk).
61A- ..Idem. Diverse staten.
62 Jan Spiering. Leerlingpenning. 1963. 0 50. Vz.
kop naar links. Kz. vis en randschrift (Spiering).
63 Peter Tearnan. Leerlingpenning. 1963. 0 80. Vz.
kop naar rechts. Kz. reiger.
64 De dichter William Shakespeare. 1964. 0 55. Vz.
kop naar links. Kz. letterornament (Shakespeare
MDCXIV MCMLXIV). Uitgegeven door de Ver.
voor penningkunst en gegoten bij Begeer,
Voorschoten (vW 2938, met afb).
64a-e Idem. 5 andere staten van deze penning met
geheel verschillende achterkanten.
65a-h Derde serie Rembrandt-penningen. 1964. 8
verschillende staten in klein formaat. 0 55.
65 H Vz. kop naar rechts. Kz. letter R.
Aangekocht door de gemeente Leiden en aan
enkele kunstenaars uitgereikt als
'Rembrandt-prijs'. vW 3235.
66a-d Vierde serie Rembrandt-penningen. 1966.
4 verschillende staten in klein formaat. 0 60 tot
55.
67 Jan Forrer. KoUegapenning. 1967. 0 60. Vz. kop
naar links. Kz. breedschrift in verdiepte ruitvorm
( = titel).

68
69
70

71

Carien Bolhuis, leerlingpenning. 1967. 0 65. Vz.
kop naar rechts. Kz. groot randschrift ( = titel).
Lucie Nijland. Leerlingpenning. 1967. 0 55. Vz.
kop naar rechts. Kz. kikker op een blad.
Adri Groot. Leerlingpenning. 1967. 0 65. kop
naar links. Kz. opvliegende vogel en randschrift
(Adri).
Helene Gregoire. Leerlingpenning. 1967. 0 50. Vz.
kop naar links. Kz. letterboom (Helene).

Leerlingpenning Frans Krijger

Leerlingpenning Carien Bolhuis
72

Ingrid Hobbelman. Leerlingpenning. 1967. 0 70.
Vz. kop naar links. Kz. zwemmende eend en randschrift ( = titel).
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Marian Letterie. Leerlingpenning. 1969. 9 60. Vz.
kop naar rechts. Kz. groot-ogig nachtdier.
78 Frans Krijger. Leerlingpenning. 1969. 0 50. Vz.
kop naar links. Kz. letterboom (Krijger).
79 Dolf Schlüter. Kollegapenning. 1970. 0 60. Vz.
kop naar rechts. Kz. zittende maraboe.
80 Marianne van den Berg. Leerlingpenning. 1970. 0
55. Vz. kop naar links. Kz. vierkant letterornament (Marianne).
81a-d Vijfde serie Rembrandt-penningen. 1970. 0 50.
Vier verschillende staten met de kop naar links.
82 Els van Rees. Leerhngpenning. 1971. 060. Vz. kop
naar links. Kz. letterornament ( = titel).
83 Pepe Gregoire. Leerlingpenning. 1971. 0 55. Vz.
kop naar links. Kz groot rondschrift ( = titel).
73

74

75

75
76

Peter Pismeny. Leerlingpenning. 1967. 0 65. Vz.
kop naar links. Kz. letterornament (Peter Pismeny
Ameland).
De komponist Igor Stravinsky. 1967. 0 50. Vz.
kop naar links. Kz. klein breedschrift (Igor
Stravinsky).
De dichter G. A. Bredere. Gemaakt in opdracht
van de Brederocommissie t.g.v. de 350e sterfdag
van de schrijver. 1968. 0 55. Vz. kop naar links.
Kz. vrijend paar en randschrift (G. A. Bredero
MCMLXVIII).
A-..Idem. Diverse staten met verschillende vooren achterkanten.
Huwelijkspenning Barbara Esser en Klaas Hofker.
1968. 0 75. Vz. kop Barbara naar rechts. Kz.
letters BEKH in verdiepte ruitvorm.

84

85
86
87

A. G. M. Esser-Kuylman, de moeder van de
kunstenaar. Familiepenning. 1971 0 55. Vz. kop
naar rechts. Kz. randschrift (A. G. M. Esser Kuylman).
Idem, maar 0 60 en kop naar links.
Marga Geraci. Portretpenning. 1972. 0 55. Vz.
kop naar rechts. Kz. randschrift (M Geraci).
Geer Steyn. Leerlingpenning. 1972. 0 70. Vz. kop
naar rechts. Kz. bijen op een raat en spreidschrift
( = titel).
Tony Timmer. Leerlingpenning. 1972. 0 70. Vz.
kop naar links. Kz. figuur in de wind en spreidschrift (Tony).

Een kwart stuiver van
Friesland uit Franeker
door G. Elzinga
Begin 1977 is te Franeker een exemplaar gevonden
van de kwart-stuiver of oord van Friesland met
vermelding van de muntplaats Leeuwarden. Deze
zeer zeldzame munt werd door Verkade en op zijn
voetspoor door latere auteurs (De Vries en Van
der Wiel, Steden, blz. 77 en Zonnebloemcatalogus
deel II, ed. 1976, echter met afbeelding van een
halve stuiver) opgenomen als stedelijke munt van
Leeuwarden. In feite zijn het echter, blijkens het
omschrift 'Nieuwe munt van de Staten van Friesland geslagen te Leeuwarden' provinciale munten
geslagen in de allereerste jaren na de heropening
van de Friese munt door de Staten in 1580 (Enno
van Gelder, blz. 244). Pas op de latere, meer
voorkomende emissies is de vermelding van de
muntplaats achterwege gelaten.

De voorzijde toont binnen een parelcirkel een gekroond Fries wapenschild tussen I en O en het
omschrift MO. NO. ORD. FRI/SI. LEOWAR.
CUSA, waarbij tussen FRI en SI het muntteken,
hier gelijk aan het Leeuwarder wapenschildje. De
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Aart Lambers. Leerlingpenning. 1972. 0 70. Vz.
kop naar rechts. Kz. letterornament (Lambers).
Judith Pfalzer. Leerlingpenning. 1972. 0 60. Vz.
kop naar rechts. Kz. letterornament ( = titel).
Jan Buzeman. Leerlingpenning. 1972 0 60. Vz.
kop naar links. Kz. letterornament ( = titel)

Signatuur
Een minderheid van de penningen is gesigneerd: £ƒ
Literatuur
J. N. van Wessem. V. P. S. Esser. Zijn penningkunst.
De geuzenpenning 19 (1969) 1-4.

keerzijde laat een gevoet kruis zien met open hart,
waarin een leeuwtje (van Leeuwarden?) en tussen
de benen van het kruis twee maal F en O, Friese
oord. Tussen de voeten van het kruis
.NlSl./DNS./NOBl/SCUM.
Het te Franeker gevonden exemplaar is van slecht,
sterk koperhoudend zilver, maar is weinig afgesleten, hoewel het zeer dun is en een slag(?)gaatje
vertoont. De diam. is 2,0 cm en het gewicht 0,67
gram.
Behalve door Friesland is ook door de Stad
Utrecht nog een kwart-stuiver geslagen, nl. in
1582 (Pietersen 1978, blz. 18, nr. 35) en waarschijnlijk niet in 1627, zoals Enno van Gelder nog
vermeldt.
Volgens vriendelijke mededeling van Prof. van
Gelder bevindt zich ook in de Collectie Van Rede,
Historisch Museum te Rotterdam een exemplaar
van de hier beschreven kwart-stuiver. Het te Franeker gevonden stuk, dat in december 1978 door
de vinder werd getoond, kon voor het Fries Munten Penningkabinet van het Fries Museum, dat nog
geen voorbeeld van deze Friese kwart-stuiver bezat, worden verworven.
Litteratuur:
H. Enno van Gelder, De Nederlandse Munten, Aula
Reeks 213, Utrecht/Antwerpen. 1965 e.v.j.
F. Pietersen, Munten van de Stad Utrecht, Catalogus
Centraal Museum Utrecht, 1978.
P. Verkade, Muntboek etc. Schiedam 1848.
P. Ch. de Vries en H. J. van de Wiel, De munten van
de steden tijdens de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden 1576-1795, Rotterdam/Gouda 1965.
Zonnebloem-Catalogus. Catalogus van de zilveren munten etc. 1576-1795, 2 delen, Amsterdam 1971 e.v.j.
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Een nieuw licht op de
munten van Hoorne
Op 5 juni 1568 werden de graven van Egmond en
Hoorne op de markt te Brussel onthoofd; wij
hebben het allen op de lagere school geleerd en
wie heeft toen niet aan twee Hollandse edelen
gedacht? Lamoraal graaf van Egmond was dat
ook, maar Philips baron van Montmorency kwam
uit een oud Frans adellijk geslacht. Van zijn
tweede vader, Jan graaf van Hom, kreeg hij het
graafschap Hom (in onze provincie Limburg),
alsmede de heerlijkheid Altena en Weert. Voorts
kwam hij in het bezit van het graafschap
Nieuwenaar, Meurs en Saarwerden.

kwart daalder. De afbeelding van Sint Maarten en
de omschriften aan beide kanten stemmen echter
overeen met de ons bekende daalders en halve
daalders. De teksten luiden:

SANCTVS*MARTINV PATRONVS*WERDE en
PHS*BAR°*D*MO'TMERE'CO*D*HORN*D*
WERT.

Deze interessante vondst doet natuurlijk de vraag
rijzen of ooit een daalder met uitsluitend het
wapen van Montmorency te voorschijn zal
komen.
JRV

In de numismatiek kennen wij Philips vooral door
zijn St. Martinus-daalders en de wat zeldzamere
halve daalders. Beide munten tonen aan de
voorzijde Sint Maarten te paard met een bedelaar
en aan de keerzijde de wapens van Montmorency
en Hoorne (foto 1). Uit de literatuur (Delmonte
753) is bovendien bekend één enkel stuk van een
kwart daalder, die afgezien van een afwijkend
omschrift aan voor- en keerzijde, aan de keerzijde
slechts het wapen van Montmorency met rijkelijk
versierd helmteken laat zien (foto 2), terwijl op de
voorzijde een adelaar staat.
Thans is aan het licht gekomen een halve daalder
(foto 3) die aan de keerzijde eveneens uitsluitend
het wapen van Montmorency toont; zoals op de
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De Muntslag
in Noord-Brabant door
de eeuwen heen

omhangen met keten van het gulden vlies,
PH
D.G.HISP.—Z.REX....BRA
Kz.: kort in bloemranken uitlopend kruis
OMNIBUS MIHI ADIVTOR 15 boompje
83(?).

door Drs. A. T. Puister
2e Naschrift
Voor de tweede maal was het de heer
Vandercammen die mij een tot dusver onbekende
in Noord-Brabnat geslagen munt signaleerde;
thans de veertigste Philipsdaalder, 's-Hertogenbosch, vG.H 216-4. Dat deze munt was geslagen
was bekend, zodat hij in vG.H reeds een nummer
had en ook onder No. 5b8 in mijn artikel is
opgenomen, doch tot dusver gold hij voor 'niet
teruggevonden'.
1 /40 PhiHpsdaalder, zilver
Vz.: gekroond vijfvèldig wapenschild O-B,

Het laatste cijfer van het jaartal is helaas het
slechtst leesbaar maar doet het meest aan een drie
denken.
Wie van de lezers dwingt mij tot het schrijven van
nog meer naschriften op mijn serie artikelen in
Beeldenaar 1977, nos. 1, 2, 3 en 8? Er valt nog
meer terug te vinden!

DE BEELDENAAR - munt-en penningkundig

nieuws

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

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

Licinius en Constantijn
Korte tijd geleden kon door het Penningkabinet
een merkwaardige follis van Constantijn worden
verworven. Het stuk is geslagen in Siscia omstreeks 320-321 na Chr.

De voorzijde toont de kop van Constantijn met
lauwerkrans naar rechts; het omschrift luidt:
CONSTA-NTINUS AUG. De keerzijde draagt het
opschrift VOT IS XX; eromheen staat de tekst
LICINI-AUGUSTI. In de afsnede staan muntplaats en muntatelier weergegeven: ASIS.
Deze munt is uitzonderlijk omdat de teksten op
voor- en keerzijde niet bij elkaar behoren. Bekend
is uit Siscia in deze periode een parallel-emissie
van de beide op dat moment regerende keizers
10

Constantijn en Licinius. Bij de munt van
Constantijn behoort het voorzijde-opschrift
CONSTANTINUS AUG; de keerzijde draagt als
tekst VOTIS XX CONSTANTINI AUGUSTI
(RIC. VII, Siscia, 140). De emissie van Licinius
draagt als teksten IMP LICINIUS AUG op de
voorzijde en VOTIS XX LICINI AUGUSTI op
de keerzijde (RIC. Siscia, 141).
Opgemerkt dient te worden dat de emissie van
Constantijn alleen bekend is uit atelier A, terwijl
die van Licinius in atelier B is aangemunt. Dit
maakt een verwisseling van stempels voor de munt
met het gemengde opschrift uiterst onwaarschijnlijk; men zou dan in de afsnede BSIS verwachten.
De letters ASIS doen vermoeden, dat de stempelsnijder zich heeft vergist bij het aanbrengen van
de inscriptie op de keerzijde. Deze stempelsnijders
waren vaak zelf analfabeten, die getrouw het
voorbeeld dat ze voor ogen kregen kopieerden
zonder te weten wat ze graveerden. Het lijkt mij
dat het kopiëren van een fout voorbeeld de verklaring kan vormen voor deze combinatie van niet
bij elkaar passende opschriften.
J. P. A. van der Vin

Zoekt u dit soort munten?
Tibet
tangka geslagen te Batgaon in 842 van de
Nevar tijdrekening = 1722 AD
opschrift kz: Sri Sri Jaya Ranajita
IVlalla Deva 842
Kann 1353

Assam, Ahorn koninkrijk
Rudra Simha, 1696-1714 AD
rupee, Samvat 1625 = 1703 AD
IVlitchiner 3797

te

Bahmanis van Kulbarga
Taj ad din Firoz Shah,
800-825 AH = 1397-1422 AD
tankah, geslagen in Ahsanabad in 823 AH
Huil 913

Maladieven
Muhammad Shams ad din Sikander,
1322-1353 AH = 1904-1935 AD
4 lari, volgens het opschrift geslagen in de
hoofdstad Mahé, in werkelijkheid geslagen te
Birmingham in 1331 AH
Yeoman 6

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

Zo maar een greep uit onze laatste priisjijst:

•Joodse m u n t : Koperen prutoth
uit het j a a r 3 (=68 n. C h r . ) van
de opstand tegen Rome.fl.90,-

Alexandrie: Biljoen t e t r a d r a c h m e uit
het j a a r 10 van N e r o ' s re ge rings pe riode ( 54-68 n. C h r . ) f l . 9 5 , - -

Z i l v e r e n d e n a r i u s van M a r c u s Byzantijnse k o p e r e n halve follis van
Aurelius(161-180 n. C h r . )
J u s t i n u s II en Sophia(565-578 n. Chr , )
O p d e k z . Mars .fl.llO -Geslagen te Antiochië in het j a a r VI.
fl. 45, - -

Ortokiden van Mardin: Koperen munt van
N a s i r addin Urtuk A r s l a n ( 1200-1239)
n. 65,--.

Zilveren d e n a r i u s van K e i z e r
T r a j a n u s (98-117 n . C h r . )
O p d e k z . Hercules. fl.80,--

K r u i s v a a r d e r s m u n t van T a n c r e d v a n
N o r m a n d i ë , p r i n s van Antiochië .
Geslagen t u s s e n 11 04 en 111 2{koper'
Op de v z . de buste van Tancred.fl.95

Z i l v e r e n r i j d e r of dukaton van Gelderland van het j a a r 1667
Het m u n t m e e s t e r t e k e n is hondje van P a u l u s S l u i s k e n s .
D e l m . 824. fl. 7 2 5 , - -

G e l d e r l a n d : ReinoudlV 1402-1423. S t . J a n s Goudgulden. Geslagen te A r n h e m . O p d e v z .
Johannes de Doper. v. d. Ch. VIII, 3. fl. 2800, - -

Holland:Bourgondische K r u i s d a a l d e r van 1568.
D e l m . 94
fl.875,--.

Zeeland: Zilveren dukaat 1771.
Delm.976. fl.320,--

U t r e c h t : Z i l v e r e n dukaat 1785. O v e r i j s s e l : Bourgondische r i j k s d a a l d e r
Delm.982. fl.750,-van 1594. D e l m . 8 0 6 . De r i j k s d a a l d e r s
van 1594 hebben een afwijkende t e k s t en
zijn z e e r z e l d z a a m (RR). fl. 1450, - -

Deventer: H e n d r i k l l 1002-1024.
Zilveren d e n i e r . Vz. hand.
v . d . Ch. XVI, 4 - 6 . f l . 6 8 0 , - -

H a a r l e m : Z i l v e r e n penning van 1823. Geslagen t e r
gelegenheid van de 400® v e r j a a r d a g van de u i t v i n ding van de boekdrukkunst door L o u r e n s J a n s z o o n
K o s t e r . D i a m e t e r 35 m m .
fl. 200, - - .

Op aanvTaag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HOLLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423.1221

A.G. van <der• DUSSEN bv.
Hondstraat 5, 6211 HW Maast richt, Nederland, tel.(043) 15119
ENGELAND EN MET Gl-WENEBEST /
(Verzendkosten
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GREAT BRITAIN
HENBT V ( M l 3 - 1 4 2 2 )
Halfpenny; annulet

and

t r e f o i l by crown.
Seaby 1796

HENRI V I I I
(1509-1547)
Groat;
mm. l i s
MART ( 1 5 5 3 - 1 5 5 4 )
Groat
ELIZABETH I ( 1 5 5 8 - 1 6 0 3 )
S i x p e n c e 1 5 6 4 ; ram. p h e o n
CHARLES I ( 1 6 2 5 - 1 6 4 9 )
Sixpence;
mm. t u n

2337c

kras,
COMMONWEALTH ( 1 6 4 9 - 1 6 6 0 )
Halfcrown 1651;
mm. s u n
VICTORIA ( 1 8 3 7 - 1 9 0 1 )
Young h e a d crown 1845
(foto)
een
EDWARD V I I ( 1 9 0 1 - 1 9 1 0 )
F l o r i n 1902

Pr

150.—

Zf

350.—

2492

Zf

2561

Fr+

450.—
75.—

PdC
FdC
Pr
FdC

)

2800
verder

Zf

125.—

3215

Fr

400.—

3882
ffoede

Zf

750.—

3981

ELIZABETH I I : 1 c r o w n 1 9 7 0
Y1
25 p e n c e 1 9 7 7 , J u b i l e e
(nikkel)
Y7
I S L E OF MAN
VICTORIA:
F a r t h i n g 1839
Cr7
ELIZABETH I I :
5 s o v e r e i g n (pound) 1973
(goud)
Y9
1 c r o w n 1 9 7 6 , US B i c e n t e n n i a l
( z i l v e r ) Y21
2 5 p e n c e 1 9 7 8 , Manx c o i n a g e
( n i k k e l , 38mm
- idem - maar i n z i i v e r
1 p o u n d 1 9 7 8 ( i n " V i r e n i u m " , 22mm)

Pr

150.—

—
—
100.
—
125.
—
10.
4

FdC

42 5 0

PdC
FdC
PdC

3 75
47 50
7.

1 crown 1979 " M i l l e n n i u m " :
- 5 v e r s c h i l l e n d e munten met
afbeeldingen van schepen;
-

idem idem -

maar
maar

in
in

SCOTLAND

zilver
zilver

n i k ke l
sam e n
samen
"Proof"samen

PdC
FdC
Proof

20
225.
350.

PdC

50

FdC
PdC
FdC
PdC
FdC

12
10
10
11
8

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Zf
Pr
Pr

50
125
25
5
30
5
25
200

Zf
PdC

5
75

MOMBASA

CHARLES I I
(1649-1685)
S i x t e e n t h d o l l a r 1680
WILLIAM a n d MAHÏ ( 1 6 9 4 - 1 7 0 2 )
Turner

1 pice
5624
5674

Zf
Fr

ASCENSION ISLAND
ELIZABETH I I ( 1 9 5 2 - )
1 crown 1978, 2 5 t h a n n i v . of c o r o n a t i o n
(zilver)
FdC
B R I T I S H GUYANA
One s t i v e r t o k e n 1 8 3 8 . T r a d e a n d N a v i g a t i o n
Remick P . 6 0
Zf
B R I T I S H WEST I N D I E S
Zf
GEORGE I I I ; i d o l l a r 1 8 2 2
Cr. )
CANADA
NOVA S C O T I A , V i c t o r i a : p e n n y 1 8 4 0
Y4
Zf
ELIZABETH I I :
t 1 1 9 7 8 , XI C o m m o n w e a l t h G a m e s
(zi1 ver)
Y106
PdC
»1 1 9 7 9 , w i t h t h e s h i p " G r i f f o n "
(zilver)
FdC
FALKLAND ISLANDS
ELIZABETH I I :
S e t o f J , 1 , 2 , 5 a n d 10 p e n c e 1 9 7 4
Yl-5
Proof
50 p e n c e 1 9 7 7 , J u b i l e e c o m m e m o r a t i v e
YIO
FdC
(nikkel)
GUERNSEY
VICTORIA;
4 d o u b l e s 1858
YCt
Pr
Y1
FdC
1 double
1889H
4 d o u b l e s 1H85H
Y3
Pr
8 d o u b l e » 1885H
Y4
Pr
8 d o u b l e s 1889H
Y4
FdC
EDWARD V I I : 8 d o u b l e s 1 <l<nH
Y4
Zf
GEORGE V :
1 double
|i|14H
Y111
FdC
GEORGE V I ;
4 d o u b l e s l<(15H
Y3n
Pr
1 d o u b l e s I'M'lli
Y ill
FdC
ELIZABETH 1 1 :
.15 | „ . J H ' I . I ' 1 7 « . HO. ill
Visil
li,.r)
Proof

(/

(} anna)

250.—
20.—

47.50

35.—
50.—
25.—

13.—
16.—

25.—
3.75
75.—
15.—
25
25.—
30.—
10.—
40.—

)().—

50.—
70.—

1888
NEW ZEALAND

ELIZABETH
$1 1 9 6 7
$1 1 9 6 9 ,
$1 1 9 7 0 ,
$1 1 9 7 4 ,
$1 1 9 7 8 ,

Y1

II:
( l e t t e r e d edge)
Y42
Y44
C a p t a i n Cook
Royal V i s i t
T45
C o m m o n w e a l t h Games
Y47
Parliament "Beehive"
SOUTH AFRICA
GEORGE V : 3 p e n c e 1 9 2 6
Y17
2J s h i l l i n g s 1923
T21
1 p e n n y 1936
Y25
GEORGE V I : 3 p e n c e 1 9 4 3
Y34
1 s h i l l i n g 1943
Y36
3 p e n c e 1951 of 1952
Y43
5 s h i l l i n g s 1 9 5 2 C a p e t o w n Y56
Y58
1 pound 1952 (goud)
SOUTHERN RHODESIA
Y2
GEORGE V : 1 p e n n y 1 9 3 4 o f 1 9 3 5
3 p e n c e 1936
13
S T . HELENA
ELIZABETH I I
25 p e n c e 1 9 7 7 , J u b i l e e
(nikkel)
Y2
1 c r o w n 1 9 7 8 , 2 5 t h a n n i v . of c o r o n a t i o n
(zilver)
STRAITS SETTLEMENTS
EDWARD V I I : 1 d o l l a r 1 9 0 7 o f 1 9 0 8
Y25a
TRISTAN DA CUNHA
ELIZABETH I I ;
Y1
25 p e n c e 1 9 7 7 , J u b i l e e
(nikkel)
1 c r o w n 1 9 7 8 , . ; 5 t h a n n i v . of c o r o n a t i o n
(zilver)

FdC

5

PdC

47

Zf

15

FdC
FdC

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
50

5
47 50

Boekon.
SEAHY; S t a n d a r d C a t a l o t - u e o f B r i t i s h C o i n s
v o l . 1 : C o i n s o f E n g l a n d iind t h e U n i t e d K i n g d o m
1.10 i . i i g e s , f u l l y i l l u s t r n t e d a n d p r i c e d .
Kith r e v i s e d e d i t i o n , 1978.
YEOMAN; C a t i i l n i ; o f M o d e r n W o r l d C o i n s , 1 8 5 0 - 1 9 6 4
512 piiiles, i l l u s t r . and [ i r i c e d .
1 2 t h ed . 1 9 7 8

,

27
12 50

Catalogus van de
driesteden muntslag
1479-1588
samengesteld door J. Fortuyn Droogleever
In deze chronologische catalogus wordt van elk
type van munten de naam vermeld met een afbeelding, zover mogelijk, van een of meer munten die
tot dit type behoren. Tevens wordt een beschrijving van voor- en keerzijde gegeven, die op alle
munten van het type betrekking heeft. Bij het
nummer van elke afzonderlijke munt staat vermeld in welk opzicht deze van de beschrijving van
het type afwijkt, waar de munt in de literatuur is
vermeld en in welke collectie hij aanwezig is.

omschr. DAVENTRI*CAMPENSI*
SWOLLEN.
Niet in vdCh. P. 7336; W. 401/2.
46c Kz 3 boven wapenschild Zwolle, overigens als
nr. 46a.
vdCh. VIII-55 is naar een tekening in een
beeldenaar gemaakt; ik heb deze munt in
geen enkele collectie aangetroffen.
46d Kz. C boven wapenschild Kampen.
omschr. als nr. 46a.
vdCh. VllI-54; W. 407.
46e Kz. C boven wapenschild van Kampen.
omschr. CAMPENS*3WOLLEN*DAVENTR
Niet in vdCh. P. 7335.
47

Afkortingen
vdCh. = P . v.d. Chijs, Munten (...) Overijssel,
Haarlem 1854
V.
= P . Verkade, Muntboek, Schiedam 1848
D.
=A. Delmonte, Le Benelux d'Or, resp.
d'Argent, Amsterdam 1964 resp. 1967
deVr. =de Vries en H. J. v.d. Wiel, Muntboek
'De Steden', R'dam 1965
JMP = Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
P...
= inventarisnr. in de collectie van het Kon.
Penning Kabinet te 's-Gravenhage
W... = inventarisnr. in de muntencoUectie van
het museum 'De Waag' te Deventer.
47a
47b
46

(15)60 DRIEBUTKEN of 12 PLAK (Z)
47c
47d

48
Vz. ingesneden wapenschild van Deventer
binnen parelrand, rustend op versierd lang
kruis.
omschr. TRIVM/CIVIT/IMPER/IAL 60.
Kz. ingesneden wapenschildjes der drie steden, in het centrum de letter D, C, of 3, het
geheel binnen een doorbroken parelrand.
46a Kz. D boven wapenschild Deventer,
omschr. DAVENTRI*CAMPENS*
3WOLLEN.
vdCh. VIII-53. Deze munt bevindt zich in de
collectie van de Nederl. Bank.
46b Kz. D boven wapenschild Deventer.

(15)60 DRIEBUTKEN of 12 PLAK (Z)

Vz. ingesneden wapenschild van Kampen,
overigens als de nrs. 46.
Kz. ingesneden wapenschildjes der drie steden, in het centrum de letter D, C, of 3, het
geheel binnen een parelrand.
omschr. CAMPENS*3WOLLEN*
DAVENTRI.
Kz. C boven wapenschild van Kampen.
vdCh. IX-56; P. 7337; W. 403/4.
Kz. D boven wapenschild Deventer.
vdCh. IX-57; W. 405.
Kz. als nr. 46a maar omschr. DAVENTR.
Niet in vdCh. W. 406.
Kz. 3 boven wapenschild van Zwolle.
omschr. DAVENTRI-CAMPENSI3WOLLEN.
vdCh. IX-58; W. 409.

(15)60 DRIEBUTKEN of 12 PLAK (Z)

Vz. ingesneden wapenschild van Zwolle,
overigens als de nrs 46.
Kz. als de nrs. 46.
115

48

48b

48c

48d

48e

49

Kz. 3 boven wapenschild van Zwolle.
omschr. DAVENTRI*CAMPENS*
3WOLLEN*.
vdCh. IX-59; P. 7342; W. 410.
Kz. 3 boven wapenschild van Zwolle.
omschr. 3WOLLEN*DAVENTR*
CAMPENS*.
Niet in vdCh. P. 7340; W. 411.
Kz. omschr. 3WOLLEN*DAVENT*
CAMPENS, overigens als nr. 46b.
Niet in vdCh. W. 412.
Kz. D boven wapenschild Deventer.
omschr. CAMPENS*3WOLLEN*
DA VENTRI*.
vdCh. IX-60.
Kz. C boven wapenschild van Kampen.
omschr. CAMPENS*3WO...*DAVENTRI*.
vdCh. IX-61 naar tekening beeldenaar.
P. 7343 als koperen afslag of nabootsing.

49a

49b

49c

49d

49e

49f

(15)61 10 GOSSELER of SNAPHAAN of
DUBBELE FLABBE (Z)

50

50a
Vz. staande St. Lebuinus met staf van rand
tot rand in onderbroken parelrand.
omschr. MONE . NO .TRIV-C-IVl. IMPER.
Kz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum dooreengestrengelde lussen, het geheel in een schild dat rust op een versierd
lang kruis, in welks uiteinden de wapenschildjes der drie steden en het jaartal 61 zich
bevinden in wisselende volgorde nl.:
a) Deventer - Zwolle -jaartal - Kampen
116

50b

50c
50d

b) Deventer - Kampen -jaartal - Zwolle
c) Deventer - Kampen - Zwolle -jaartal.
Kz. b. omschr. DA V E N / C A M P / E N
3W/OLLEN.
vdCh. VII-45; D. 682; P. 7344.
Vz. omschr. IMPE i.p.v. IMPER.
Kz. b. vdCh. VIl-46.
Deze munt bevindt zich in een particuliere
verzameling in Den Haag.
Kz. a. omschr. DAVEN/CAM*P/EN.3W/
OLLEN.
Niet in vdCh.; P. 7331; W. 507/8.
Kz. c. omschr. DAVEN/TRI . C A M /
PEN . 3W/OLLENS.
Niet in vdCh.; P. 7346.
Kz. c. omschr. DAVENT/RI *
CAM/PEN * 3W/0LLENS.
vdCh. VIlI-47; D. 682; P. 7347; W. 509.
Vz. omschr. MONE . NO . T R I / V . CIVI .
IMPERIA.
Kz. als nr. 49c.
vdCh-. Deze munt staat anoniem beschreven
in de Overijsselsche Almanak voor Oudh. en
Letteren van 1853. Ik heb hem in geen enkele
collectie aangetroffen en vermeld hem volledigheidshalve.
(15)61 10 GOSSELER of SNAPHAAN of
DUBBELE FLABBE (Z)

Vz. staande St Nicolaas met nimbus en
mijter, van rand tot rand.
omschr. MONE.NO.TRI-V.CIVI-IMPER-IA
(afwijking bij nr 50b).
Kz. a, b of c als bij nr. 49.
Kz. a. omschr. DAVEN/CAMP/EN.3W/
OLLEN.
vdCh. VIIl-49; D. 684; P. 7349; W. 510/1.
Vz. omschr. MONE.NO.TRI-VCIVI.IMPERI (zonder A).
Kz. a. omschr. als nr. 50a.
Niet in vdCh.; P. 7350.
Kz. c. omschr. als nr. 50a.
Niet in vdCh.; P. 7353; W.511.
Kz. c. omschr. DAVENT/Rl *CAM/
PEN*3W/OLLENS.
vdCh. VllI-50; P. 7352; W. 512.

51

51a

51b
51c
51d

51e

(15)61 10 GOSSELER of SNAPHAAN of
DUBBELE FLABBE (Z)

Vz. St Michael met nimbus, schild en
zwaard, geheel onderaan monster met kop
naar links.
omschr. MO.NO.TR-I.Cl.lMPER.
Kz. a, b of c als bij nr. 49.
Kz. a. omschr. D A V E N / C A M P / E N . 3 W /
OLLEN.
vdCh. VIII-52; D. 686; P. 7355; W. 513.
Kz. b. omschr. als nr. 51a.
Niet in vdCh.; P. 7356.
Kz. c. omschr. als nr. 51a.
Niet in vdCh.; P. 7358.
Kz. c. omschr. DAVENT/RI*CAM/
PEN*3W/OLLENS.
Niet in vdCh.; P. 7357; W. 514.
Vz. omschr. IMPE i.p.v. IMPER.
Kz. c. omschr. DAVEN/TRI. C A M /
PEN.3W/OLLENS.
Niet in vdCh. Ik heb deze munt alleen aangetroffen in de collectie van het Prov. Overijssels Museum te Zwolle onder nr. 237.
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(15)61 10 GOSSELER (Z)
Vz. kop monster naar rechts.
omschr. MO*NE*NO*TRlV-ClVI*IMPERI,
overigens als nr. 51
Kz. c. omschr. DAVENT/RI . CAM/
PEN .3W/OLLENS, overigens als nr. 51.
vdCh. VIII-51; D. 685; P. 7354.
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z.j. 10 GOSSELER of SNAPHAAN (Z)
Vz. St Lebuinus zonder vaan, overigens als
nr. 49.
omschr. MONE*NO*TRIV* - CIVI*IMPER.
Kz. wapenschilden der drie steden, in het
centrum dooreengestrengelde lussen, het geheel binnen parelrand.
omschr. DAVENTRIEN*CAMPENSIS*
3WOLLENSIS.
vdCh. VIlI-48; D. 683; P. 7348. Dit is een
proef van een niet uitgegeven type, of, wat
waarschijnlijker is, ontstaan door stempelverwisseling van een halve daalder (nr. 40).
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1561 HALVE PLAK (K) type nr. 23.
Vz. als nr. 23.
Kz. omschr. AND/MCC/CCC61, overigens
als nr. 23.
vdCh. XI-24; P. 7360 a en b.
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1565 PLAK (K-B) type nr. 43
Vz. omschr. TRIVM/CIVIT/AT.IM/PE65,
overigens als nr. 43.
Kz. als nr. 43b.
Niet in vdCh.; P. 1967/295.
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1567 GOUDGULDEN (G)
Vz. naast elkaar de wapenschilden der drie
steden, met linten bevestigd aan de erboven
geplaatste helmen, waarop zich op de middelste een pluim en op de buitenste een
vaantje bevindt. Onder de schilden het jaartal 15-67, het geheel binnen een parelrand.
omschr. TRIVM*CIVI*IMP*DAV*
CAMPE*3WOL.
Kz. rijksappel rustend op een dubbele
adelaar binnen parelrand, hierboven de keizerskroon.
omschr. MAXIMI*II*IMP*AV*
P*F*DECRETO.
vdCh. 111-6; D. 1076. Ik heb deze munt in
geen enkele collectie aangetroffen.
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1567 RIJKSDAALDER (Z)

Vz. naast elkaar de wapenschilden der drie
steden, met linten verbonden aan de erboven
geplaatste helmen. Op de middelste helm bevindt zich een pluim, op de buitenste een
vaantje. Onder de schilden het jaartal van
uitgifte. Het geheel is binnen een parelrand.
Onder de wapenschilden het jaartal,
omschr. TRIVM*CIV1*IMPE*DAVEN*
117

CAMPE*3WOL.
Kz. rijksappel rustend op een dubbele
adelaar binnen een parelrand, hierboven een
keizerskroon.
omschr. MAXIMI*II*IMPE*AVGVS*P*
F*DECRETO.
57a vdCh. VII-39; P. 7361; W. 484. Ik heb deze
munt voorzien van een klop van een leeuw
aangetroffen in een particuliere verzameling
te Deventer. In het Kon. Penningkabinet bevindt zich deze munt met een instempeling
van een Hollandse leeuw en het jaartal 1573
onder nr. noodm. 94 (is geen noodmunt!)
57b Vz. omschr
3WOLL.
vdCh.—; P. 7362.
58

1567 HALVE RIJKSDAALDER (Z)

Vz. omschr
CAMPE....
vdCh. VII-43; D. 677; P. 7369; W. 497.
62

Vz. omschr
AMP
vdCh. —; P. 7370.
63
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1568 GOUDGULDEN (G) type nr. 56.
Vz. omschr. ...CAM ....
vdCh. —; P.7366.

60a 1568 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 57.
vdCh. —; P. 7367; W. 485.
60b 1568 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 57.
Vz. omschr
3WOLL.
vdCh. —; P. 7368.
61
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1568 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 58.

1569 RIJKSDAALDER type nr, 57.
vdCh. —; P. 7371; W. 486 (piedfort).

64a 1570 GOUDGULDEN (G) type nr. 56.
vdCh. —; P. 7372.
64b 1570 GOUDGULDEN (G) type nr. 56.
Vz. omschr. ..IMPE....
vdCh.—. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederlandse Bank te Amsterdam.
65

Vz. naast elkaar de wapenschilden der drie
steden, met linten verbonden met de erboven
geplaatste helmen, waarvan de middelste een
pluim, en de andere een vaantje dragen. Onder
de wapenschilden het jaartal, het geheel
binnen een doorbroken parelrand.
omschr. TR1VM*CIV1*IMPE*DAVEN*
CAMP* 3 WOL.
Kz. rijksappel op een dubbele adelaar binnen
parelrand. Hierboven een keizerskroon,
omschr. MAX1M1*1I*IMPE*AVGVS*P*
F*DECRETO.
58a vdCh. —; P. 7363 en 7365. Bovendien bevindt zich in het K.P.K. een piedfort van deze munt onder nr. 7364.
58b Vz. omschr. ... CAMPEN ...
Kz. omschr. ...AVGV...
vdCh. —; W. 496.

1569 GOUDGULDEN (G) type nr. 56.

1570 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 57.
Vz. omschr. ...CAMPEN...
vdCh. VII-40; P. 7373; W. 487 (piedfort).
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1570 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 58.
Vz. omschr. ...CAMPE...
vdCh. —; D. 677; P. 7374. Ik trof deze
munt als piedfort (gew. 29 Gr.) aan in een
particuliere verzameling te Deventer
(D. 677b).
66bis vierkante afslag van nr. 66 met in de
hoeken ingestempeld de cijfers 1-5-7-8.
vdCh. —; D. 677a; P. 7377. (Zie opmerking
bij nr. 68.)
67a 1575 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 57.
Vz. omschr. ...CAMPEN...
vdCh. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van het Stedelijk Museum te Kampen onder
nr. 3702.
67a bis vierkante afslag van nr. 67 a op dubbele
zwaarte. Op de Kz. zijn in de hoeken de
cijfers 1-5-7-8 ingestempeld.
vdCh. VII-42; D. 678; P. noodm. 230. (Zie
de opmerking bij nr. 68.)
67b 1575 RIJKSDAALDER type nr. 57.
Vz. omschr. ...3WO.
vdCh. —. Alleen in een particuliere collectie
te Deventer aangetroffen.
67b bis vierkante afslag van nr. 67b, Op de Kz.
zijn in de hoeken de cijfers 1-5-7-8
ingestempeld. vdCh. VII-41. Ik heb dit stuk
in geen enkele collectie aangetroffen. (Zie de
opmerking bij nr. 68.)
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1575 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 58.
Vz. omschr. ...CAMPEN... Dit stuk is alleen
als vierkante afslag beschreven, op de Kz.
zijn de cijfers 1-5-7-8 ingestempeld.
vdCh. VII-44; D. 679. Ik heb dit stuk in geen
enkele collectie aangetroffen.
OPMERKING bij de nrs. 66bis, 67a bis, 67b
bis en 68: het is niet duidelijk of het bij deze
vierkante afslagen gaat om munten, noodmunten of artefacten. (Zie Berghuijs, Versl.
Ver. Overijsselsch Regt en Gesch. 1954.)
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1575 PLAK (K-B) type nr. 43.
Vz. omschr. TRIV/M . C I V / C A M / P E . 75.
Kz. DAV-CAM-3WO.
vdCh. XI-21; P. 7376; W. 458/9. Volgens
Soetens (Kamper Almanak 1962/63) is deze
munt eerst in 1579 geslagen en uitgegeven.
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1575 HALVE PLAK (K-B) type nr. 23.
Kz. omschr. AND-MCC-CCC 75.
vdCh. XI-25; P. 7375. Ook deze munt is volgens Soetens (zie opm. bij nr. 69) eerst in
1579 geslagen en uitgegeven.
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1577 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 57.
Verk.—; deVr. 2. Alleen in de collectie van
de Nederl. Bank aangetroffen. Opmerking:
Maximiliaan II was reeds in 1576 overleden!
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1577 RIJKSDAALDER (Z)

Vz. naast elkaar de wapenschilden van de
drie steden, met Hnten verbonden met de
erboven geplaatste helmen, waarvan zich op
de middelste een pluim en op de buitenste
een vaantje bevindt. Onder de wapenschilden

het jaartal 15-77. Het geheel binnen een
parelrand.
omschr. TR1VM*CIVI*IMPE*DAVEN*
CAMPEN *3WOL.
Kz. rijksappel rustend op een dubbele adelaar binnen een parelrand, hierboven een keizerskroon.
omschr. RODOL*II*D*G*ELEC*RO*
IMPE*SEM*AVGVS.
Niet in Verk.; D. 680; deVr. 3; P. 7379.
73

1577 15 PLAK (Z) ook wel STUITER en
(ten onrechte) STOTER genoemd.

Vz. wapenschilden der drie steden in het centrum dooreengestrengelde lussen, het geheel
in een schild. Naast dit schild klaverblaadjes,
erboven een rijksappel en het jaartal 1577.
Kz. versierd lang kruis in welks centrum zich
een schild met een dubbele adelaar bevindt.
Tussen de benen van dit kruis een versiering
van bogen en klaverblaadjes,
omschr. RODOL/II + D - G R / E L E - l - R O /
IMPER.
73a Vz. omschr. MO*NO*TRI*CI*IM*DAV*
CAM*3WOL.
Verk. 146-4; W. 504/5.
73b Vz. omschr. 3WO i.p.v. 3WOL, overigens
als nr. 73a.
Niet in Verk. deVr. 7; P. 7380/1; W. 506.
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1578 GOUDGULDEN type nr. 56.
Vz. omschr. ...CAMP...
Kz. omschr. RODOL*Il*D*GRA*ELEC*
RO*IMPER.
Verk.—; deVr. 1; D. 1077; P. 1915/119.
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1578 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 57.
Vz. omschr. ...AVGVSTV...
Verk. —; deVr. 2; P. 7382.
Opmerking: Maximiliaan II was reeds in 1576
overleden!
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1578 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 72.
Vz. omschr. ...3WOLL.
Kz. omschr. ...AVGV...
Verk. —; deVr. 3; W. 488.
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1579 GOUDGULDEN (G) type nr. 56.
Vz. omschr. ...3WOLL.
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Kz. omschr.
RODOL + II + D + G + ELEC + RO +
IMPER.
Verk. —; D. 1077; P. 7383.
78

1579 HALVE RIJKSDAALDER (Z)

Vz. naast elkaar de wapenschilden der drie
steden, met linten verbonden met de erboven
geplaatste helmen, waarvan de middelste een
pluim en de andere een vaantje hebben,
omschr. TRIVM*C1VI*IMPE*DAVEN*
CAMPE*3WOLLE.
Kz. rijksappel rustend op een dubbele adelaar binnen een parelrand, hierboven een keizerskroon.
omschr. RODOL*Il*D*G*ELEC*RO*
IMP*SEM*AVGV.
78a Verk.—; deVr. 4; D. 681; P. 7384/5; W. 498.
78b Vz. omschr. ...3WOLL.
Verk. —; P. 7386.
X

X

1579 PLAK (K-B) In 1579 zou volgens
Soetens de onder nr. 69 beschreven plak zijn
geslagen en uitgegeven.
1579 HALVE PLAK (K-B) In 1579 zou

agenda

d^ zC:^

28 april: Verg. De Verzamelaar, Ruilbeurs te Bruinisse.
28 april: St. Numismatica, Int. beurs te Gorinchem, 'De
Nieuwe Doelen', Haarstr. 64, 10-17 uur.
1 mei: Int. Muntenbeurs te Leuven, Tuinbouwschool,
Mechelsevest, 9-17 uur.
3/4 mei: Veiling Partinbank München, Hotel Königshof,
3/4 mei: Veiling Schenk-Behrens, Essen.
5 mei: Coin Fair, Manchester, Portland Hotel.
5/6 mei: Numismata 79, Münzmesse, München, Inf.
8036 Herrsching, Postfach 5.
8/9 mei: Veiling Bank Leu, Zurich, Hotel Savoy (antiek, literatuur).
9 mei: Muntenbeurs Oss, de Lievekamp Raadhuislaan,
tel. 04120-24066.
10/12 mei: Veiling Christa Mohr, Munster.
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volgens Soetens de onder nr. 70 beschreven
halve plak zijn geslagen en uitgegeven.
79a 1580 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 72.
Verk. —; P. 7387.
79b 1580 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...ZWOLL.
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te Deventer.
79c 1580 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...3WOLL.
Verk. —; W. 490.
79d 1580 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...3WOLL.
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —; W. 489.
79e 1580 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...ZWOLL.
Kz. omschr
AVGv.
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere collectie te Deventer.
79f 1580 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Kz. omschr
AVGV
Verk. —. Als piedfort (gew. 58,1 gr.) aangetroffen in een particuliere collectie te Diever.
80 1580 HALVE RIJKSDAALDER (Z) type nr. 78.
Vz. omschr. ...CAMPEN*3WOL.
Kz. omschr. IMPE*SEM* AVGVS.
Verk. —; deVr. 4; W. 499.
SObis vierkante afslag van nr. 80.
D. 681b; Verk.—; P. 1910/222.
80ter als nr. 80 doch piedfort. Dit stuk bevindt
in het Cabinet des Médailles te Parijs.
D.681a.

11/12 mei: Veiling Haak, Wiesbaden.
11/12 mei: Veiling J. Knopek Keulen, Siegburgerstr.
308-310.
12/13 mei: Munten en penningenbeurs Montfoort,
Nieuwe Sporthal, 11-18 uur.
15 mei: Veiling Christie's Londen, 8 King street st. James (Russische munten).
22/23 mei: Veiling Galerie des Monnaies, Düsselforf.
23 mei: Veiling Sotheby's Londen, New Bond street
10.30 uur.
24 mei: Veiling Warren, Sheppard & Wade, Leicester,
Halfordstr. LEI 1 JB.
29/31 mei: Veiling Kurpfalzische Münzhandlung, Mannheim, Hotel Mannheimer Hof.
20 juni: Veiling Sotheby's Londen, New Bondstr. 10.30
uur.
21/23 juni: Veiling Rauch, Wenen.
28/30 juni: Veiling Giessener Münzhandlung, Giessen,
Hotel Königshof.
3/5 juli: Veiling K. Kresz, München.
18 juli: Veiling Sotheby's Londen, New Bond street
10.30 uur.

aktualiteiten
Nederlandse Familiepenningen tot 1813
Er bestaan plannen nog dit jaar te komen tot bovengenoemde publicatie, een catalogus van familiepenningen
samengesteld door Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus. Aangezien niet alle penningen (omstreeks 1600)
kunnen worden afgebeeld, bestaat de mogelijkheid dat
belangstellenden kunnen opgeven welke penningen zij
afgebeeld willen zien. De kosten van het afbeelden van
één penning (2 zijden) bedragen ƒ85,—. Opgaven met
details van de betrokken penning (omschrijving) kunnen
gericht worden aan Mr. O. Schutte, hoofdredacteur van
de Nederlandse Leeuw, p/a Zeestraat 71b. 2517 AA 'sGravenhage, of aan de redactie van de Beeldenaar.

F.I.D.E.M.
Het volgende congres van de F.I.D.E.M. (Federation de la Médaille) wordt in Lissabon gehouden
van 2-9 september a.s. De plaats van het congres
is de Stichting Calouste Gulbenkian, de organisa-

tie berust bij de Portugese Staatsmunt. Het programma zal bestaan uit lezingen en werkvergaderingen, ontvangsten, o.a. door de Burgemeester
van Lissabon en de Minister van Buitenlandse Zaken, bezoeken aan tentoonstellingen, excursies en
een slotdiner. De mogelijkheid bestaat om van 9
tot 12 september nog een extra excursie te maken
naar Noord- en Midden Portugal (o.a. Oporto,
Braga, Coimbra). Vanzelfsprekend is er weer een
grote internationale tentoonstelling van moderne
penningskunst, waaraan ook 22 Nederlandse
kunstenaars met 60 penningen deelnemen.
De deelnemers aan het congres moeten 150 dollars
inschrijvingskosten betalen (begeleidende personen
110 dollars), waarmee alle programmaonderdelen
betaald zijn, de tentoonstellingscatalogus, de congrespenning en het verslag van het congres. Daarbij komen dan nog de verblijfkosten. Zoals deelnemers aan vroegere congressen kunnen getuigen,
krijgt men waar voor zijn geld. De sfeer is altijd
bijzonder ontspannen, men ontmoet veel kunstenaars en andere penningliefhebbers, men ziet en
hoort veel interessants.
Nadere bijzonderheden en inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen bij G. van der Meer, Koninklijk Penningkabinet, Zeestraat 71 B, Den
Haag.

Ter opening van het nieuwe seizoen
organiseren wij op:
z a t e r d a g 2 9 s e p t e m b e r 1979
een Internationale munten- en
penningenbeurs te Den Haag
in het Ned. Congresgebouw, Expo-foyer,
Churchillplein 10, van 10.00-17.00 uur
inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiijetten, antieke prenten en kaarten, boeken op eik gebied met een
speciale afdeling numismatische
literatuur.
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De penning van de /^"^
maand
\~~7
De erepenning van
*It Fryske Gea'
door G. Elzinga

in zwaar reliëf enige waterleliebladeren met op één
daarvan een geopende bloem. Dit geheel drijft op
een enigszins gerimpeld wateroppervlak, waarop,
eveneens in reliëf en in drie regels in onderkastletters de woorden it fryske gea. De achterzijde van
de penning is geheel vlak en vertoont in gegraveerde kapitalen van het lettertype Unicaal rond een
open veld het omschrift: NATUER EN GEA:
RYKDOM FOAR ELKENIEN. (natuur en landschap: rijkdom voor iedereen.). Het veld is bedoeld om er een bij de begiftigde passende inscriptie in te graveren.

In 1977 besloot het Dagelijks Bestuur van 'It
Fryske Gea' (Het Friese Landschap), de vereniging die zich sedert 1930 bezighoudt met het veiligstellen van belangrijke natuurgebieden in
Friesland (per ultimo december 1978 beheerde zij
circa 10.000 hectare, waarvan ruim 2.500 hectare
als eigen bezit), tot het instellen van een erepenning.

^VÖ^'-

Deze is bedoeld om uit te reiken aan personen die
zich op buitengewone wijze voor het natuurbeschermingswerk in Friesland en de vereniging
zelf verdienstelijk hebben gemaakt. Dit besluit,
het eerste van dien aard dat 'It Fryske Gea' nam,
kwam in 1978 tot uitvoering door de opdracht aan
de edelsmid Jaap Rolf te Drachten (Fr.), om een
ontwerp te maken. Hoewel deze gebonden was
om daarbij de 'swanneblom' (de waterlelie,
Nymphaea alba L.) te betrekken, kwam hij toch
tot een origineel ontwerp, waarin zijn eigen visie
duidelijk naar voren is gekomen.
De penning, eigenlijk als een legpenning bedoeld,
vertoont aan de naar de beschouwer gerichte zijde
122

De zijkant van de penning is niet precies
loodrecht, maar van de reliëfzijde af iets naar buiten toe afgeschuind (volgens de ontwerper om
hem gemakkelijk uit de giet-(zand-)vorm te
halen), waardoor de diameter uiteenloopt van 7.18
tot 7.21 cm. De grootste dikte is 1.12 mm en het
gewicht ca. 192 gram. Als metaal is zg. penningbrons gebruikt.
De ontwerper heeft de penning eerst in was gemodelleerd en daarna in gips een negatief en positief
vervaardigd. Van dit positief is door hem in zand
(Brusselse aarde) een moedermodel gemaakt,
waarin de penning tenslotte is gegoten en wel
door de Zilverfabriek Haarlem B.V., aldaar. De
afwerking van de penning, die naar behoefte telkens opnieuw wordt gegoten, geschiedt weer door
de edelsmid zelf: hij patineert en 'kretst' hem
(met een koperen borstel), slijpt de achterzijde af
en brengt pas dan het ingegraveerde omschrift
aan.
De voor- en achterzijde van de penning vertonen,

ondanks hun geheel verschillend karakter o.i. een
goed evenwicht in de vlak- en tekstverdeling. Hoewel men zich kan afvragen of het gekozen lettertype voor het omschrift het meest gelukkige is de strakke vorm van b.v. de letters a, f, n en r d e - '
toneert enigszins tegenover de meer speelse d, e,
g, m en u - verstoort dit het ritme van de penning niet en kan degene, die met deze penning
wordt vereerd met recht trots zijn op deze ook
aangenaam in het oog liggende onderscheiding.
Tot nu toe zijn er vier exemplaren uitgereikt, terwijl er ook één in het Fries Munt- en Penningkabinet van het Fries Museum kon worden opgenomen.
Over de persoon van de maker nog het volgende:
J a a p Rolf, telg uit een Leeuwarder juweliersgeslacht, werd in 1944 geboren en kreeg zijn opleiding op de Vakschool voor Goud- en Zilversmeden te Schoonhoven, waarvoor hij in 1964 het diploma behaalde en is sindsdien weer in Friesland
werkzaam. Vooral onder invloed van de toenmalige directeur, de beeldhouwer en penningkunstenaar Maarten L. Pauw (Doorn 21-1-

verenigings ^^r^
nieuws
^ ^ C7
Berichten voor deze rubriek dienen vóór de 10e van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d.Meijstraat 1, 1815 GP Alkmaar, tel. 07220041.

1912/Schoonhoven 2-4-1966) werd zijn belangstelling voor het ontwerpen van penningen gewekt,
hoewel hij zich tot nu toe meer met de edelsmeedkunst moest bezighouden. Daarmee won J a a p
Rolf o.m. in 1964 de Vreedenburgh-prijs, op de
Beroepenmanifestatie 1965 te Utrecht een tweede
prijs, in 1968 de eerste en derde prijs van de juwelier Zeeman te Arnhem voor een onderscheidingsbroche van de Gemeente Arnhem en een eervolle
vemelding in 1977 o p het Nationale Sieraad te
's-Gravenhage. Naast een aantal o p eigen initiatief, maar 'in portefeuille' gebleven ontstane penningontwerpen kwam van een opdracht-ontwerp,
behalve de hier beschreven erepenning van 'It
Frysk G e a ' , nog een penning tot uitvoering voor
een dispuut van de economische faculteit van de
Erasmus-Universiteit te Rotterdam.
Literatuur:
S. J. van der Molen. Van Oerd tot Mokkebank (19301975)). Leeuwarden 1972'.
M. Wiegersma. Hoe üntstie 'It Fryske Gea'.
Leeuwarden 1978.

gehoorzaal, zij-ingang Nieuwe Markt.
7 mei: is de veiling door de Fa. Schulman gepland.
11 juni: sluitingsavond.
Oost Nederland
24 april: veiling door de Fa. Schulman samen met de
Kring Twente.
26 mei: ruilmiddag met de Kring Twente in Enschede of
Lochem.
29 mei: korte voordrachten door enkele onzer leden.
Twente
24 april: veiling door de heer J. Schulman (samen met
de Kring Oost Nederland).
10 mei: A. J. BemoU van Loghum Slaterus over Penningen van?? (nog nader vast te stellen).
26 mei: ruilmiddag samen met de Kring Oost Nederland.
7 juni: interne veiling.
Utrecht
25 april: lezing door de heer F. A. M. Pietersen over
Politiek op penningen 1559-1609.

Numismatische kringen
Groningen
Streefdata bijeenkomsten: 20 april, 18 mei.
Hoogeveen
9 mei: lezing door Drs. K . P . H . Faber over Romeinse
munten in het algemeen.
13 juni: bijeenkomst.
Kampen
De bijeenkomsten vinden thans plaats in de Stads-

Opmerking
Het geschiedt herhaaldelijk dat berichten voor deze
rubriek worden ingezonden in de vorm van een convocatie, 1-3 weken vóór de bijeenkomst. Het heeft dan
geen zin deze bijeenkomst in het Verenigingsnieuws te
vermelden, omdat deze reeds heeft plaatsgevonden voordat de Beeldenaar is gedrukt. Daarom verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk een jaarprogramma in te
zenden.
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vragen

r^

r^

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

Vraag 34: De munt waarvan ik u een afbeelding insluit
is volgens zeggen Romeins. De tekst is echter niet in Latijnse letters maar in Griekse. Kunt u mij berichten wat
voor munt dit is? Door wie deze is geslagen en waar?

guirlandes versierd, lectisternium dat is een bed waarop
men aan de maaltijd lag. In haar rechterhand een roer,
waaraan men altijd kan zien dat de afgebeelde figuur
Tyche voorstelt. Daarboven de letters L E. L is het
egyptische symbool voor jaar en E geeft aan het vijfde
regeringsjaar van de betrokken vorst. Deze jaren gaan
in op 29 augustus (het egyptische nieuwjaar. Aangezien
Philippus in maart 244 de troon besteeg, is de munt derhalve geslagen tussen 29 augustus 248 en 28 augustus
249. Het gewicht van deze munten was ca. 12 gram, er
komen afwijkingen naar boven en naar beneden voor
tot ca. 2 gram.

Vraag 35: Onder de rubriek 'Boeken en tijdschriften'
verwijst U haar artikelen in het 'Tijdschrift voor Numismatiek'. Kunt U mij hiervan het adres verschaffen?
Antwoord: Dit tijdschrift is een uitgave van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde en
komt in een frans en nederlandstalige editie uit. Adres
t.a.v. P. Ie Maire 53 Avenue de Broqueville, 1200
Bruxelles, belgie.

Antwoord: De munt, waarvan bijgaand een foto van
een goed leesbaar exemplaar, is een Tetradrachme geslagen te Alexandrië onder Keizer Philippus 1 Arabs, die
regeerde van 244-249. Egypte werd door de Romeinse
Keizers, sinds de verovering door Augustus, beheerd als
een soort privé wingewest. Het had een eigen muntslag
met munten die buiten het land geen geldigheid hadden,
terwijl andere niet binnen het land gebruikt mochten
worden.
Op de voorzijde ziet u het borstbeeld van Philippus, geharnast en gedrapeerd, met de buste half van achteren
gezien en het hoofd met lauwerkrans naar rechts. De
tekst luidt A.K.M. lOY OlAinnOC EYC nl. Autokrator
Kaisar Markos Joulios Philippos Eusebes Sebastos hetgeen hetzelfde is als de op de in Rome geslagen munten
staande tekst Imperator Caesar M. Jul(ius) Philippus
P.F.Augustus.
Op de keerzijde is Tyche afgebeeld liggend op een, met

B. A. SEABY L T D .

•

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

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uilgevers van:
"SEABY s Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten. £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.
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Koning Stadhouder
Willem III, Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot. Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
,,Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

Fvan Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27 31, 5211 IN sHertogenbosch telefoon (073) 153245.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willem Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs / 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs /^ 89,50
Gepatinserd brons prijs ^45,—

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr.
nr.
nr.
nr.

722A,
722B,
714,
710,

nr. 702,
nr. 701,
nr. 641,
nr. 619,
nr. 617,
nr. 607,
nr. 506,
nr. 403,
nr. 101,

85 mm.
80 mm.
92 mm.
83 mm.
75 mm.
85 mm.
68 mm.
100 mm.
80 mm.
75 mm.
75 mm.
82 mm.
125 mm.

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schweizer
Paul Steenbergen
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rembrandt &• Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

Mod.
Mod.
Mod.
vz. Mod.
kz. Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

f^85

R. C. Augustinus
R. C. Augustinus
Pol Dom
Pol Dom
Willem Vis
J . Grutterswijk
A. Bartels
R. C. Augustinus
Pol Dom
R. C. Augustinus
Niel Steenbergen
Niel Steenbergen
Dr. J . Wiegersma
A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmina hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr.
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje.

f•\8^

A 195
^185
A 155
f^85
f^55
f220
^181
f^55
/^161

f^79
f238

prijs
prijs
prijs
prijs

f
f
f
f

170,
38,
70,
63,

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de in 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen in brons, prijs ^14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs ^19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van d^
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behandelingskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500. tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB
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De Egyptische para en ak^e van
de eerste emissie van Mahmud II
Door R. B. F. Dauwe
In zijn werk over de munten van sultan Mahmud II (1808-1839) (1),
beschrijft C. Ölcer onder de nummers 30739 en 30740 stukken van
1 para en 1 ak?e, geslagen tijdens de eerste emissie in Egypte gedurende de regeringsjaren 1 tot en met 21. Deze gegevens werden door
Krause en Mishler overgenomen in hun wereldkataloog (2). In zijn
onlangs verschenen werk, vermeldt ook J. Sultan (3) zowel de para
als de akge voor deze emissie. Zonder enige afbreuk te willen doen
aan de voortreffelijke werken van Ölcer en Sultan, menen we toch
dat we de vraag mogen stellen of in Egypte beide nominalen werden
aangemunt tijdens deze periode.
De bewering van ölger steunt blijkbaar op de theoretische gewichten die de beide nominalen hadden in het begin van de regering van
Mahmud II, nl. 0,300 en 0,100 g. Deze gegevens gaan voor een gedeelte vrij aardig op voor wat betreft de munten die in Turkije zelf
werden geslagen, maar in Egypte, waar de kuru? werd geslagen op
een 2dirhem-voet ( = 6,414 g), moet het theoretisch gewicht van de
para rond de 0,180 g gelegen hebben. Het verschil in gewicht tussen
de turkse en egyptische munten had zelfs tot gevolg, dat er in 1234
H. (1819 A.D.) een verbod kwam op de circulatie van deze laatsten
in Constantinopel, en tevens kreeg de gouverneur van Egypte het
bevel om de munt aldaar te hervormen, wat echter pas in het 21e
regeringsjaar zou gebeuren.
Uit de gewichten van de hogere nominalen, nl. de kurus en de 20,
10 en 5 para, kunnen we een goed beeld krijgen van het werkelijke
gewicht van de para, vermits al deze munten goed in verhouding
staan wat betreft hun gewicht. Hieronder volgen enkele gegevens die
gebaseerd zijn op de gewichten die vermeld zijn in Ölfer en Sultan,
waarbij we nog enkele exemplaren uit onze eigen verzameling hebben toegevoegd (4). In deze tabel hebben we de gewichten van de
'ak?e' verwerkt in die van de para, maar hun klein aantal (10 tegenover 83) kan op het eindresultaat weinig invloed hebben.
133

1 kuru$

20 para

10 para

5 para

1 para

Ölfer
Sultan
Dauwe

(6 ex) 41,155
(2 ex)14,23

(9 ex) 27,670

( 7 ex) 8,670
( 5 ex) 5,62
( 1 ex) 1,09

(12 ex) 7,270
( 2 ex) 1,27

(23 ex) 3,980
(59 ex) 11,94
(11 ex) 1,985

Totaal

(8 ex) 55,385

(9 ex) 27,670

(13 ex) 15,380

(14 ex) 8,540

(93 ex) 17,905

0,173

0,154

0,118

0,122

0,193

gem. gew.
1 para

Zoals blijkt uit deze tabel, is de para van 0,180 g
veel realistischer dan die van 0,300 g. De grootste
verwijten die men Öl?er kan maken zijn ten
eerste, dat hij de turkse normen heeft toegepast
voor de egyptische munten, en ten tweede, dat
zijn bewering steunt op een te gering aantal
metingen, nl. één per regeringsjaar, met uitzondering van de jaren 16 t/m 19, waar hij er voor
de para en de ak^e elk één vermeldt. Zodoende
kwam hij tot de conclusie dat de para werd
aangemunt vanaf jaar 1 t/m 19, en de ak?e vanaf
jaar 16 t/m 19. Hierbij aanvaardt hij voor de
ak?e een gewicht dat schommelt tussen de 0,100
en 0,130 g.

Vier stukken van de jaren 5, 11, 12 en 13, met
een gewicht dat schommelt tussen de 0,07 en 0,10
g, worden door Sultan als akfe beschreven. Maar
een stuk van jaar 14 met een gewicht van 0,10 g,
beschrijft hij dan als een para-stuk, en hetzelfde
deed Öl^er met een stuk van jaar 2, dat ook een
gewicht heeft van 0,10 g. Beide auteurs zijn
bijgevolg niet erg konsekwent in hun beweringen,
en dat kan alleen leiden tot nog grotere
verwarring.
Wanneer we de evolutie van de ak?e in Egypte
bekijken, dan zien we dat er steeds een duidelijk
onderscheid bestond met de para. De ak?e uit de
16e en 17e eeuw waren niet alleen verschillend wat
betreft hun grootte en gewicht, maar ook de vooren keerzijde was dikwijls anders. Zo staat op de
keerzijde van de akfe meestal V v x i j
^
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terwijl er voor de para •^•M^ JJListaat.
Het zilvergehalte ervan was toen nog behoorlijk,
alsook hun gewicht, zoals blijkt uit drie
exemplaren uit onze verzameling: Ahmed I (16031617) : 0,370 g, en Murad IV (1623-1640) : twee
verschillende types met een gewicht van 0,335 en
0,250 g. In de 18e eeuw schijnt de akge alleen
aangemunt te zijn onder Ahmed III (1703-1730)
(5) en Selim III (1789-1807). Deze van Selim III
verschillen in hoofdzaak door het feit dat ze
éénzijdig geslagen werden. Hun zilvergehalte was
echter reeds aanzienlijk gedaald, alsook hun
gewicht. Twee exemplaren uit onze verzameling,
geslagen in de jaren 1212 en 1216 H., hebben een
gewicht van respectievelijk 0,100 en 0,170 g.
Hierdoor zou het reeds ongewoon zijn dat er
onder Mahmud II akge werden aangemunt die
alleen door hun gewicht te onderscheiden waren
van de para.

Sultan beschrijft wel verschillende stukken die
éénzijdig werden geslagen, maar zowel voor de
akge üaren 5 en 13) als voor de para (jaren 5, 8,
12 en 15), terwijl hij ook nog een para vermeldt
waar zelfs helemaal niets op staat. Ook enkele
stukken uit onze verzameling zijn éénzijdig
geslagen, nl. die van de jaren 12, 19 en 20. Voor
de munten van Mahmud II lijkt dit verschijnsel
geen opzet te zijn, maar eerder een fout bij het
aanmunten. Zo staat er op de voorzijde van onze
para van jaar 1 alleen het onderste gedeelte van de
toughra, terwijl de overige driekwart ervan alleen

de indruk van de keerzijde vertoont. Dit
verschijnsel is ten andere reeds waar te nemen op
de para-stukken van Mustafa III (1757-1773),
Abdul Hamid I (1773-1789) en Selim III, en wel
op die stukken waarvoor een zeer dun muntplaatje gebruikt was.

Zoals we reeds zagen, was het gewicht van de
akpe reeds tijdens de regering van Selim III tot
een zeer lage waarde gedaald, zodat er met een
verdere devaluatie onder Mahmud II in feite geen
plaats meer was voor dat muntje. Dit blijkt
duidelijk wanneer we de turkse munten van die
sultan bekijken (6). In zijn eerste regeringsjaar
werden aldaar munten geslagen op basis van de
kurus met een gewicht van ca. 12.97 g (dezelfde
muntvoet als onder Selim III), waarbij de para
van 0,300 g en de ak?e van 0,100 g normaal
konden worden aangemunt. Vanaf jaar 2 t/m 13
was de muntvoet teruggebracht naar 3 dirhem
( = 9,621 g), waarbij de para normaal kon worden
aangemunt, maar waar er voor de ak?e veel
minder ruimte was. Toch werd hij nog sporadisch
geslagen. Met de derde reeks, uitgegeven in de
jaren 14 t/m 16, was de kuru? gedaald naar ca.
6,5 g, wat de egyptische muntvoet sterk benadert,
en wij zien dat met deze devaluatie het aanmunten
van de ak?e werd stopgezet. Men kan zich dan
ook terecht de vraag stellen hoe het mogelijk was
dat er, op basis van praktisch dezelfde muntvoet,
in Egypte wel akfe konden worden aangemunt en
in Turkije niet. Daarbij dient nog te worden
opgemerkt, dat de turkse akfe van Mahmud II
duidelijk kleiner zijn dan de para, zodat ze ook
hier op zicht nog van elkaar te onderscheiden
waren.

We kunnen best Sultan's redenen begrijpen om
die vier munten uit zijn verzameling als ak?e te
beschrijven, gezien hun gewicht. Immers de ak?e
zou een gewicht moeten hebben van 0,06 g, indien
we de para van 0,18 g aanvaarden. Maar als we
zien dat er een tolerantie van 0,22 g aanvaard
wordt naar boven toe (tot een gewicht van 0,40
g), dan kunnen we moeilijk als onderste grens
0,10 g aanvaarden, wat slechts een verschil van
0,08 g zou betekenen. Hier stelt zich dan ook de
vraag hoe men in het dagelijks verkeer een
verschil van soms maar een paar centigram kon
vaststellen, want het is onvoorstelbaar dat al die
muntjes stuk voor stuk gewogen werden.

Als laatste punt lijkt het ons zeer
onwaarschijnlijk, en in ieder geval zeer onlogisch,
dat, zoals Öl?er beweert, met een toenemende
verslechtering van de monetaire toestand in
Egypte, eerst stukken van 1 para werden geslagen,
om pas later de ak?e aan te munten. Een
omgekeerde gang van zaken zou eerder te
aanvaarden zijn. De para verdween ten andere
zelf uit het egyptisch geldverkeer met de
munthervorming van jaar 21, om slechts met de
munthervormingen van de jaren 28 en 29 terug te
keren als koperen munten, en dan nog maar in
kleine hoeveelheden.

Hieruit menen we te mogen besluiten dat, zolang
er uit andere historische bronnen geen duidelijk
bewijs is gevonden van het aanmunten van akfe
onder Mahmud II, al de munten van die sultan,
die een gewicht hebben dat schommelt tussen de
0,07 en 0,40 g, moeten beschouwd worden als
stukken van 1 para.
135

(1) C. ölfer. Sultan Mahmud II Zamaninda Darp
Edilen Osmanli Madeni Paralari. Istanbul 1970.
(2) C. L. Krause & C. Mishler. Standard Catalog of
World Coins. lola 1976. Op biz. 339 vermelden de
auteurs dat het enige verschil tussen de akfe en de para
bestaat uit hun gewicht.
(3) J. Sultan. Coins of the Ottoman Empire and The
Turkish Republic. Thousand Oaks 1977.
(4) De twaalf munten uit onze verzameling zijn de
volgende (met toevoeging van hun gewicht en diameter):
10 para: j.19 (1,09 ; 18)
1 para: j.l (0,15 ; 13), j.2 (0,225 ; 13), j.3 (0,30 ; 13),
j.7 (0,17 ; 12), j.9 (0,26 ; 14) & (0,17 ; 12),
j.12 (0,12; 13), j.l3 (0,16; 12). j . 19(0,11 ; 12) j.20
(0,15 ; 12), j.21 (0,17 ; 12).
(5) A. Weyl. Verzeichnis von Münzen und Denkmünzen
der Erdtheile Australien, Asien, Afrika und
verschiedener mohammedanischer Dynastien der Jules
Fonrobert'schen Sammlung. Berlin 1878. Zie nr. 5(M2
met een gewicht van 0,20 g en een diam. van 9 mm
(tegenover de para van ca. 0,60 g en 15-17 mm).
(6) Zie W. L. Clark. The Silver Coinage of Mahmud II
struck at Constantinople. ANS Museum Notes IV, pp.
121-126, New York 1950; en C. ölfer op. cit.

Kopergeld
van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
16. De Series van Jupiter
A. Algemene gegevens
Jupiter de Oppergod komt tot de intree van de
Christenkeizers voortdurend voor op de munten
van het Keizerrijk. Ook in het hier behandelde
tijdvak is dat regelmatig het geval. De wijze
waarop hij op de munten wordt afgebeeld varieert
met name ten aanzien van de daarbij afgebeelde
attributen.
Van 304-324 worden regelmatig in een of meer
muntplaatsen Jupitermunten geslagen, waarbij vrij
veel incidentele uitgiften voorkomen en vaak
verschillende keerzijdetypen gelijktijdig worden
geslagen. In het kader van deze artikelenreeks is
daarom met betrekking tot de indeling in dit
artikel de voorkeur gegeven aan de
beeldenaartypen en derhalve de chronologische
volgorde secundair gesteld. De variatie eist zelfs
dan enige beperking zodat soms incidentele
afwijkingen toch bij een der hoofdtypen zijn
ingedeeld.
Langs deze weg kunnen dan 5 hoofdtypen
onderscheiden worden (tussen haakjes weer de
aantallen volgens de R.I.C. resp. ex- en inclusief
atelieraanduidingen.
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1. De stukken waarop Jupiter een Victoria op
globe in de hand houdt (161-680).
2. Die waar hij een bliksemschicht in de hand
heeft (50-146).
3. Die waar hij een globe of niets in de hand
heeft (27-83).
4. Die waar hij achter een arend staat (7-10).
5. Enkele stukken met sterk (ook onderling)
afwijkende afbeeldingen die steeds op de
voorzijde een dubbelportret tonen (5-12).
Al met al 250 typen (inclusief atelieraanduidingen
931).

Licinius II, lOVl CONSERVATORI
PIS
Arelate, 3e atelier,
—'—
TARL
Jupiter smijt bliksem.
Al deze uitgaven hebben eenzelfde betekenis.
Aangezien de Keizer de tussenpersoon tussen
Goden en mensen is, identificeert hij zich met de
belangrijkste Godheid en toont dat via de
muntslag.
In totaal zijn van 13 muntplaatsen Jupitermunten
bekend. Het zijn echter in hoofdzaak de
muntplaatsen van het Oostelijk deel van het Rijk
waar in groten getale munten met de afbeelding
van deze Godheid zijn geslagen
Alleen enkele vroege series uit Alexandria en
Siscia zijn nog ongereduceerd (8-11 gram). Het
leeuwendeel der stukken weegt van VA-5Vi gram
met daarbij enkele die tot 7 gram zijn. Alle
stukken na 313 wegen 3 gram of minder. Eén
deelstuk van Roma weegt 1 !4 gram (1/8 Follis).
B. De Muntplaatsen
Munten van type 1 zijn geslagen in 7 muntplaatsen nl. Alexandria, Antiochia, Cyzikus, Heraclea,
Nicomedia, Siscia en Thessalonica.
In deze groep vallen de beide genoemde niet gereduceerde uitgiften nl. die van Alexandria (304306) gemerkt ALE in de afsnede en met een S
links en een P + atelierletter rechts in het veld (1
slagperiode en 5 ateliers A t/m E), en die van
Siscia (305-307) gemerkt SIS -I- atelierletter in de
afsnede en VI rechts in het veld (1 slagi>eriode en
3 ateliers A, B en f).
Na deze 2 volgt tussen 310 en 324 een aantal
uitgiften met verschillende subtypevarianten,
waarbij meestal een reeks slagperioden te

onderscheiden zijn, die hier niet alle in detail
worden weergegeven. Atelierletters in de afsnede
dan wel links of rechts in het veld, sterren, halve
manen, punten, takken, kransen en letters, vaak
in combinatie, gewoonlijk in het veld, maar de
punten ook wel in de afsnede, worden gebruikt
om de verschillende perioden van elkaar te onderscheiden. Hier volgen per muntplaats de aantallen
ateliers en perioden alsmede de eigen muntplaatsaanduidingen die steeds in de afsnede staan.
Alexandria
Antiochia
Cyzikus
Heraclea
Nicomedia
Siscia
Thessalonica

8 later 2 ateliers
tot 15 ateliers
8 ateliers
5 later 4 ateliers
afwisselend 4, 5 of 8 ateliers
5 ateliers
5 ateliers

Licinius I, lOVI CONSERVATORI AUGG
Antiochia, 3e atelier,

Jupiter
9 perioden
8 perioden
6 perioden
3 perioden
8 perioden
3 perioden
2 perioden

De laatste slagperioden uit deze groep van
Alexandria, Antiochia, Cyzikus, Heraclea en
Nicomedia vallen steeds van 321-324 en vormen
tezamen een subgroep. Zij hebben alle in het veld
rechts een X waaronder IIF en hebben identieke
van de andere in deze groep afwijkende beeldenaars.
Munten van type 2 zijn geslagen in 7 muntplaatsen nl. Aquilea, Arelate, Carthago, Roma, Siscia,
Ticinum en Thessalonica. Het vroege deelstuk van
Roma (RP in de afsnede) en het stuk van
Carthago (PK in de afsnede 4-6'/4 gram) staan los
van de andere uitgiften van dit type en zijn als
incidentele uitgiften te beschouwen. De andere
vallen in twee groepen uiteen nl.
a. Een emissie uit 311- 317 van Aquilea, Siscia en
Thessalonica op naam van Constantinus l,
Maximinus II en Licinus I alle als Augustus.
In Aquilea met AQ -i- atelierletter in de afsnede
(1 slagperiode, 3 atehers P, S en f), in Siscia
met SIS in de afsnede en de atelierletter in het
veld met soms bijtekens (4 slagperioden en 6,
later 5, ateliers A t/m S of E) en in
Thessalonica met . SM .TS. in de afsnede en de
atelierletter in het veld (1 slagperiode, 6 ateliers
A t/m S).
b. Een emissie van 317-318 van 4 muntplaatsen,
Aquilea, Arelate, Roma en Ticinum op naam
van de beide Licinii. In Aquilea als boven (1
periode, 3 ateliers) in Arelate met ARL of
A + atelierletters en soms een ster met een
halve maan in de afsnede en gewoonlijk een of
twee letters in het veld (4 slagperioden, en op 1
uitzondering (P) na alleen atelier T), in Roma
met R en atelierletter in de afsnede en letters
of bijtekens in het veld (3 perioden, 4 ateliers
P t/m Q) en in Ticinum met atelierletter en T

ANT
met Victoria, arend en scepter.
eerst ALE later SMAL
eerst ANT later SMANT
SMK
SMHT of HT of SMH
SMN
SIS
. SM .TS. of .TS.

in de afsnede en een P in het veld (1 periode
en 3 ateliers P, S, T).

Licinius I, lOVI CONSERVATORI
Siscia, 6e atelier,

S
H
SIS
Jupiter met bliksem, arend en scepter.
De munten van type 3 zijn geslagen in 5 muntplaatsen van 310-312 in Cyzikus, Heraclea,
Nicomedia en Thessalonica en in Alexandria van
317-320.
De stukken van Nicomedia zijn de vroegste (310)
en wijken wat af van de andere. Zij hebben SMN
en atelier letter in de afsnede. Een stuk is bekend
van 2 ateliers, het andere van 6 (A t/m S) er is 1
slagperiode. Die van Cyzikus hebben MKV in de
afsnede en de atelierletter of in het veld of in de
afsnede (2 perioden, 6 ateliers (A t/m S), die van
Heraclea hebben HT -t- atelierletter of SMHT in
de afsnede, bij de laatste staan de letters in het
veld voorts komt er ook nog een bijteken voor (3
slagperioden, 5 ateliers A t/m E) die van
Thessalonica hebben . SM .TS. in de afsnede en de
atelierletter + bijteken in het veld (I periode, 5
ateliers A t/m E). De stukken voor Alexandria
zijn later geslagen, ten dele ook op naam van
enkele caesars. Zij hebben SMAL in de afsnede
en een halve maan + atelierletter in het veld (I
periode en 2 ateliers A, B).
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Licinius II, lOVI CONSERVATORl
CI S
Arelate, 3e atelier,
'—
T ARL
Jupiter met bliksem en scepter.
De munten van type 5 zijn van Cyzikus, Heraclea
en Nicomedia met resp. SMK + atelierletter (A
t/m A), SMHT + atelierletter (alleen A bekend) en
SMN + atelierletter (A t/m A) in de afsneden.
Steeds maar 1 slagperiode.
De verdeling van de stukken over type en muntplaatsen is als volgt:

Constantinus 1, lOVI CONSERVATORl AUGG NN
|A
Siscia, Ie atelier,
SIS
Jupiter met Victoria, arend en scepter.
De munten van type 4 zijn van Arelate (atelierletter P, S of T en ARL in de afsnede), Ticinum
(TT in de afsnede en een ster in het veld) en
Treveri (TR in de afsnede met daarvoor P of S).
In alle 3 deze muntplaatsen werd slechts
gedurende 1 periode geslagen.
Munlplaats

Totaal

Alexandria
Antiochia
Aquilea
Arelate
Carthago
Cyzikus
Heraclea
Nicomedia
Roma
Siscia
Thessalonica
Ticinum
Treveri

34- 93
26-194
8- 13
12- 16
1- 1
28-137
24- 67
30-101
8- 10
45-193
26- 92
5- 11
3- 3

20-107
13- 42
25- 86

250-931

161-680

Type 1

Type 2

29- 83
26-194
8- 13
10- Il
1- 1

28-109
20- 59

Type 4

Type 5

5-10

2- 5
7-26

1- 4
1- 1
3- 7

10-24
2- 8
81733-

10
84
18
9

50-146

C. De Voorzijde
De portretten op de munten van type 1 zijn wat
betreft de ongereduceerde uitgiften steeds van het
type 'Hoofd met lauwerkrans' naar rechts (in
Alexandria ook wel links). Ook de stukken van
310-316 zijn meestal van dit type portret,
behoudens een aantal borstbeelden in Siscia en
Thessalonica. De emissies van 317-320 tonen
steeds naar links geplaatste borstbeelden met
globe, mappa en scepter. Interessant is dat de
onder type 3 gemelde uitgifte van Alexandria (uit
dezelfde periode) ook deze portretvorm heeft. In
feite is hier dus een mengvorm van de voorzijde
van type 1 en de keerzijde van type 3. De
uitgiften van 321-324 hebben meer portretvariatie.
Hier zijn 3 varianten van borstbeelden nl. met
lauwerkrans, met stralenkrans en gehelmd. De
gehelmde portretten zijn steeds naar links
geplaatst, zij hebben een speer over de schouder
en een schild op de arm.
De titulatuur op deze stukken is vaak zeer
uitvoerig. Vermeldenswaard is de incidentele
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Type 3

3-15
2- 2
3- 3

27-83

7-10

5-12

toevoeging INV (invictus = onoverwinnelijk) op
een stuk van Constantinus I uit Thessalonica.
Merkwaardig zijn verder een aantal foutieve
teksten op stukken van Nicomedia zoals bv. VA
CO LICINIUS NOV CS en FL VN CRIS PUS
NO CAS. De vraag rijst of hier tijdelijk (nl.
alleen in de periode 317-320) onbekwame stempelsnijders werkzaam waren. Tenslotte staat op een
stuk van Licinius II de uitzonderlijke tekst VAL
CONSTANTINUS LICINUS N CAES
(Alexandria) hetgeen mogelijk op een misverstand
berust.
Van belang zijn uiteraard de zeldzame stukken op
naam van Valens (Alexandria en Cyzikus) en
Martinianus (Cyzikus en Nicomedia) mihtairen die
in de periode van conflict met Constantinus I
door Licinius I tot medekeizer werden verheven,
hetgeen in beide gevallen slechts van zeer korte
duur was.
De stukken van type 2 tonen hoofden of borstbeelden naar rechts, waarbij geen bijzondere
vormen te vermelden vallen. Afwijkend is alleen

de tekst op een enkel stuk van Ticinum nl.
LICINIAN LICINIUS JUN.
De stukken van type 3 tonen (met uitzondering
van die van Alexandria, zie boven) steeds een
hoofd met lauwerkrans naar rechts. Ook hier
komen zeer uitvoerige teksten voor zoals o.m.:
IMP C FL VAL CONSTANTINO PF INV AUG
(Heraclea);
VAL LICINNIANUS LICINNIUS P F AUG
(Cyzikus);
IMP C VAL LICINIAN LICINIUS P F AUG
(Heraclea);
waarbij de verschillende spelling van de naam van
Licinius opvalt.

Constantinus II, lOVI CONSERVATORI
X
Heraclea, Ie atelier,
IIY
SMHA
Jupiter met Victoria, arend, scepter en gevangene.
Vorst
Diocletianus
A
Galerius
C
Galerius
A
Severus II
A
Constantius I
A
Maximinus II
C
Maximinus II
A
Constantinus I
C
Constantinus I
A
id. + Licinius I
A
Licinius I
A
id. + Licinius II
A/C
Valens
A
Martinianus
A
Alexander
A
Crispus
C
Licinius II
C
id. + Constantinus 11 C
Constantinus II
C
' = deelsluk

Totaal

De stukken van type 4 hebben steeds borstbeelden, waarvan er 2 naar links met globe, mappa en
scepter. De teksten zijn alle van de gangbare
vormen.
Zeer bijzonder zijn de voorzijden van de stukken
van het 5e type. Deze tonen alle dubbelportretten
naar elkaar toegewend. Het stuk van Heraclea
toont de beide Licinii met tussen hen in een trofee
met 2 schilden. De tekst luidt DD NN lOVII
LICINII INVICT AUG ET CAES, waarmee
vader en zoon zich niet alleen onoverwinnelijk
noemen maar zich tevens met lovi (Jupiter) identificeren; Dezelfde tekst staat op het stuk van
Cyzikus, het portret wijkt hier iets af. De vorsten
dragen scepters en houden een Victoria op globe
tussen zich in. Ook een der stukken van
Nicomedia heeft genoemde tekst. Op de beide
andere staan resp. Licinius I met Constantinus I
of Licinius II met Constantinus II. De verwijzing
naar Jupiter is hier niet aanwezig, die behouden
de Licinii kennelijk voor zichzelf. De teksten
vermelden de afgebeelde vorsten. Op de stukken
van deze muntplaats houden de vorsten steeds een
Fortuna tussen zich in.
De verdeling van de betrokken stukken over de
vorsten is als volgt:

Type 1

Type 2

Type 3

2- 7
2- 8
5- 16
2- 2
2- 4
1- 3
28-112
1- 1
60-266
1- 4
92-358
3- 7
2- 2
4- 11
1- 1
9- 28
25- 71
1- 1
9- 29

2- 7
2- 8
5- 16
2- 2
1- 3
1- 3
12- 45
1- 1
44-210

-

-

250-931

161-680

-

1- r
-

6- 31

9- 38

7-18

-

-

-

21- 58

7-23

2- 2
4- 11

-

-

8- 27

D. De Keerzijde
De stukken van type I tonen Jupiter staand naar
links met een chlamys (ruitermantel) over de
schouder. In de rechterhand heeft hij een Victoria
op een globe, in de linker een speer. Op deze
basisvorm komt een aantal variaties voor. De
meest gangbare daarvan is dat links onder een

1- 1-

12- 17

1- 2
1- 2

-

1- 2

50-146

Type 5

10-36

57-267

8- 26
12- 52

Type 4

1- 4
7-10

3- 7

27-83

1- 1
7-10

5-12

arend staat al dan niet met een krans in de bek.
Tijdens de emissie van 321-324 is bovendien rechts
onder een gevangene geplaatst, terwijl de speer is
vervangen door een scepter, waarop een arend
staat. In Antiochia wordt van 317-320 aan de
basisvorm een gevangene toegevoegd, die nu links
onder geplaatst is, de speer is hier vervangen door
een scepter. Tenslotte wordt Jupiter op de vroege
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emissie van Alexandria zonder chlamys afgebeeld,
ook hier met scepter.
De gangbare tekst is lOVI CONSERVATORl
(Jupiter behouder), waaraan regelmatig enkele
verkorte titels worden toegevoegd zoals: AUGG
(incidenteel AUG), CAESS (incidenteel CAES),
AUGG NN of DD NN. Alleen de beide vroege
emissies hebben verkorte varianten nl. lOVI
CONS CAES (Alexandria) en lOVI
CONSERVAT (Siscia). Bij alle betrokken muntplaatsen komen tenminste twee dezer
tekstvarianten voor.
De stukken van type 2 tonen Jupiter staand naar
Hnks, de chlamys over de schouder met in de
rechterhand een bhksemschicht en in de hnker een
scepter. Ook op deze basisvorm komen enige
variaties voor en ook hier is de meest gangbare de
links onder staande arend met krans, gecombineerd daarmee staat Jupiter soms van voren
gezien met het hoofd naar links gewend. Kleine
afwijkingen betreffen verder de situatie van de
chlamys die afhangend of gespreid kan zijn
afgebeeld of (deelstuk van Roma) ontbreekt. Op
het stuk van Carthago staat Jupiter van voren
gezien.
De tekst is meestal lOVI CONSERVATORl met
soms (Aquilea en Thessalonica) de toevoeging
AUGG. Het deelstuk van Roma heeft lOVI
CONSERVAT AUGG. Tenslotte toont één stuk
van Arelate Jupiter rennend naar links met
vliegende chlamys, een bliksemschicht werpend.

Galerius, lOVI CONSERVAT AUGG
Roma deelstuk 1 (niet in R.I.C.)
Jupiter met bliksem en scepter.
De stukken van type 3 tonen Jupiter staand van
voren gezien, het hoofd naar hnks gewend, de
chlamys over de schouder, met in de rechterhand
een globe en in de linker een scepter. In Cyzikus
en soms ook in Heraclea wordt hier links onder
weer de arend met krans in de bek aan toegevoegd. De tekst is gelijk aan die van type 2 echter
vaak met de toevoeging AUGG en soms
(Alexandria) CAESS. Alleen de stukken van
Nicomedia hebben de toevoeging AUG. Hier staat
Jupiter naar links. Op het ene type (6 ateliers) met
de chlamys over de arm en verder als boven, op
het andere (2 ateliers) met de chlamys over de
schouder en een scepter in de linkerhand, de
rechterhand wordt uitgestrekt boven een arend.

De stukken van type 4 hebben een geheel ander
beeld. Jupiter (in de literatuur wordt ook wel
gezegd de keizer) staat naar links met scepter en
bliksemschicht achter een grote arend. Waar
Jupiter slechts half boven de arend uitsteekt, lijkt
het alsof hij daarop zit (het type wordt dan ook
soms zo beschreven). Er zijn wat minder
belangrijke varianten met betrekking tot de stand
van de vleugels van de arend. De tekst is gelijk
aan die van type 2 met alleen in Ticinum de
toevoeging AUG.

Licinius I, lOVI CONSERVATORl
Thessalonica, 4e atelier,
.TS.A.
Jupiter met Victoria en arend.
De stukken van type 5 tonen alle Jupiter staand
naar links, de chlamys over de schouder en in de
linkerhand een scepter, verder verschillen de
stukken per muntplaats door toevoegingen die
corresponderen met de voorzijde-afbeeldingen.
Het stuk van Heraclea heeft links een trofee met
twee gevangenen en de tekst lOM ET VIRTUTI
DD NN AUG ET CAES. lOM staat voor lovi
Optimo Maximo. Jupiter de alleredelste zodat de
tekst de noblesse en moed van de Licinii verbindt
aan die van de oppergod.
Op het stuk van Cyzikus ontvangt Jupiter een
krans van Victoria die naar rechts staat met een
tak in de hand. De tekst is iets anders en luidt
lOM ET VICT CONSER DD NN AUG ET
CAES, wijzend op het behoud van de bestaande
toestand door het succes der Licinii.

Constantinus 1, lOVI CONSERVATORl AUGG
I £
C\A\/

Cyzikus, 5e atelier

Jupiter met Victoria, arend en scepter
Borstbeeld met consulaire mantel, tak en scepter.
Op de stukken van Nicomedia staat hnks Fortuna
naar rechts met modius, cornucopiae en een roer
op globe. Hier luidt de tekst lOM ET FORT
CONSER DD NN een krachtig behouden van de
(vervolg op pag. 149)
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Zoekt u dit soort munten?
China
Wang Mang, regent 6-8 AD
koper, kz blank
opschrift Ta chüan wu shih
(waarde) vijftig.
Schjöth 124 ev.

grote munt

Kruisvaarders
Prinsen van Achaïa
IViahaut de Hainaut, 1316-1317
denier, biljoen
Schlumberger XII, 24

Turkye
Mehmed II, 1444-1445 & 1451-1481
Akce, zilver
geslagen in Novar in 855 AH
Nuri Pere 85

Tirol
Ferdinand Karel, 1632-1662
3 groschen 1648

zilver

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

A.G. van der Dussen b.v.
Bttëdigd taxateur/Sworn valuar/VareidatWertsachverstandiger
Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, Nederland
Telefoon (043) 15119
Postrekening 15.38.597
Bank: Rabobank Maastricht, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht

NEDERLAND: C E N T E N
(exclusief verze ndkosten en 4f» BTW.)
1822
1822
1823
1823

U Sch.326
B
339
U
327
B overslag
340
1824 U
328
1826 U
329
It
1826 u
330
1827 u
II
1827 u
344
1827 B
1828 u
331
1828 B
345
334
1831
336
1837

Fr 6 0 . ~
Zg 5 0 . —
Fr+ 7 5 . —
Zf
Zg
Gd
Fr
Fr
Zf
Zf
Gd
Fr
Zg
Fr

250.—
25.—
5.—
50.—
60.—
125.—
125.—
5.—
125.—
20.—
50.—

VILLEM III (1849-1 890)
1860
685 Zf 100.—
1861
686 Zf 1 00. —
1862
687 Zf 100. —
688 Zf+ 4 5 . —
1863
It
Pr 6 0 . —
1863
1864
689
bijna Zf 7 5 . —
1870
690 Pr 7 5 . —
1873
691 Zf 5 0 . —
692
1875
bijna Pr 9 0 . —
692 Pr 100.—
1875
1876
693 Pr 6 0 . —
694 Pr 6 0 . —
1877
1877 nieuw type
695 Zg 1 0 . —
tl
Zf 7 5 . —
1877
696 Zg
2.50
1878
II
1878
Fr
7.50
II
1878
Zf 2 0 . —
II
Pr 3 5 . —
1878
2.50
1880
697 Zg
II
1880
Zf 3 0 . —

Wilhelmina

Villera [II

VILLEM I (1813-1840)
18«1
t881
1882
1883
1883
1884
1884

698 Gd
II
Fr
699 Zg
700 Zg
II
Fr
701 Fr
II
Zf

1 .—
10.—
7.50
2.50
10.—
10.—
30.—

WILHELMINA (1890-1948)
1892
963 Zg
5.—
It
1892
Fr 1 5 . —
1896
964 Fr 3 5 . —
965 Zg 1 0 . —
1897
II
Zf 5 0 . —
1897
1898
966 Fr 1 5 . —
1899
967 Fr 1 5 . —
1900
968 Zg
5.—
M
1900
Fr 1 5 . —
1901 (k) 969 Fr 1 5 . —
II
1901 (k)
Zf 3 5 . —
1901 (g) 970 Zg
5.—
190^
971 Gd
1 .—
tl
1902
5.—
Zg
II
1902
Fr 1 5 . —
II
1902
Zf 3 5 . —
1904
972 Zg
5.—
tl
1904
Fr 1 5 . —
tl
1904
Zf 3 5 . —
1905
973 Fr 1 5 . —
tl
Zf 3 5 . —
1905
1906
974 Fr 1 5 . —
1907
975
h ijna Fr 5 0 . —
1907
975 Zf 100.—
976 Fr 2 5 . —
1913
1914
2.50
977 Fr
II
1914
Zf
5.—
978 Fr
2.50
1915
II
Zf
1915
5.—
1916
5.—
979 Zf

1917
1918
1919
1919
1920
1920
1921
1921
1922
1924
1924
1925
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1937
1938
1939
1940
1940
1941
1942
1943
zink:

980 Zf
5.—
981 Zf
5.—
982 Fr
5.—
tl
Zf 1 0 . —
983 Fr
2.50
11
Zf
5.—
984 Zg
1 .—
II
Zf
5.—
5.—
985 Zf
986 Zg 2 5 . —
II
Zf 150.—
5.—
987 Zf
988 Zf
5.—
5.—
989 Zf
990 Fr
2.50
II
Zf
5.—
5.—
991 Zf
992 Zf
5.—
993 Zf 6 5 . —
994 Zf
3.—
995 Zf
3.—
996 Zf
3.—
997 Zf
3.—
tl
Pr
5.—
998 Zf
3.—
1286 Zf 3 0 . —
1287 Zf 12.50

1941
1941
1942
1943
1943
1944
1944

1039 Zf
" FdC
1040 Zf
1041 Zg
It
Zf
1042 Zf
II
Pr

laatsi e type:
1948
1077 Zf

SPECIALE AANBIEDING
VATIKAAN: posthume FdC sot van Paus Paulus VI, anno XVI,
nieuwe types.
7 munten
FdC 31 50

20.—
40.—
1 .—
1 .—
5.—
15.—
20.—
1 .50

Een verzamelaarsoBjed
met een zeldzame
numismatische waarde.

De nieuwe Canadese gouden 100$ munt
'Kinderen van de Wereld'.
Ter gelegenheid van het Internationale Jaar van het Kind
geeft de Canadese regering een
nieuwe gouden munt uit ter
waarde van 100 dollar, die wettig
betaalmiddel is in Canada.
Geheel in de lijn van de Canadese numismatische traditie
verzamelt deze munt kwaliteiten
in zich, die men zelden samen ziet,
te weten:

Een artistiek en
actiieel thema
Het eerste belangrijke punt
van deze munt is het
actuele thema.
De tekening
op de
keerzijde,
een
schepping
van de
Canadese
kunstenares
Carola
Tietz, symboliseert niet alleen alle
kinderen van de wereld, maar ook
de verbondenheid en de vriendschap tussen de volkeren.
De voorzijde draagt de beeldenaar van Koningin
Elizabeth II, een creatie van
Arnold Machin.

een onberispelijke dubbele slag.
De met de hand gepolijste
muntstempels geven de munt het
opmerkelijke contrast tussen het
Jfond, dat glimt als een spiegel, en
de subtiele matheid van de tekening en de opschriften.
Alleen een uitmuntende
techniek en een grondige controle
van elke munt kunnen een dergelijk kwaliteitsniveau tot resultaat
hebben.
Maar er is meer.

ber 1979 ontvangen zijn. In elk geval zullen er niet meer dan
250.000 stuks voor de hele wereld
geslagen worden.
Het succes van de voorgaande uitgiften doet verwachten,
dat ook deze uitgifte snel uitverkocht zal zijn.
Wacht dus niet met
reserveren bij uw
munthandelaar of bank.
Technische specificaties
Diameter:
27 mm
Dikte:
2,15 mm
Totaalgewicht:
16,965 g
Goudgehalte:
(916,6/1000) 22 karaat
Goudgewicht: 15,551 g (V2 troy ounce)
Kwaliteit:
proof
Nominale waarde: 100$ (wettig betaalmiddel in Canada)

De legering: niets dan
edele metalen
Noblesse oblige: de munt bevat
916,6/lOOOe goud en 83,4/IOOOe
zilver, waarbij de metalen in hun
zuiverste vorm zijn gebruikt
(999,9/lOOOe).
De totale afwezigheid van
koper in de legering geeft er de zo
karakteristieke heldergele tint
aan.

Een wereldvermaarde
techniek van muntslag

Een zeldzame numismatische waarde

De meester-graveurs van de
Roval Canadian Mint hebben vervolgens de muntstempels met een
zeer grote precisie vervaardigd,
een essentiële voorwaarde voor

Door een besluit van het Canadese parlement zal de uitgifte
van de gouden munt "Kinderen
van de Wereld" beperkt worden
tot bestellingen die vóór 31 okto-

Vergezeld van een genummerd
echtheidscertificaat wordt elke munt, verpakt in een uitneembare munthouder, geleverd in een luxe lederen cassette met het
maple leaf embleem van Canada.
Officiële vertegenwoordiging voor Nederland:
- Amsterdam - Rotterdam Bank N.V.
- E.DJ Van Roekej. Hilversum
Officiële vertegenwoordiging voor BelgMI:
- Bank Brussel Lambert
- Kredietbank

Canadian
Mint
TÊL Royal

Monnaie royale
canadienne

ROMEINSE Z I L V E R E N DENARII,

1. C n B l a s i o c a . 1 1 2 - 1 1 1 vChr. 2. C.Postumius ca. 74 v . C h r . 3. Julius C a e s a r 49-48 v.Chr,
vz: Scipio Africanus Sr.
vz: Diane
vz: Olifant.
kz: Juno Jupiter en
kz: Hond.
fl.250, - - k z : Heilige atributen fl.285, Minerva
fl.l20,--

4. Vespasianus 69-79.
5. Vespasianus 69-79.
6. Domitianus 81-96
kz: Heilige attributen
kz; F a x .
fl. 70, - - k z : Altaat met vuur. f l . 6 8 , - donkere patina fl. 140, - -

7. Nerva 96-98
8 Trajanus 98-117
kz: Heilige attributen.
kz: Hercules
fl.80,
P r a c h t exemplaar
fl. 850, - -

9. Trajanus 98-117.
fl.l35, -kz: L i b e r a l i t a s

10. Hadrianus 117-138
kz: Salus
fl.90,-

11.Hadrianus 117-138.
kz: De k e i z e r .
fl.95,

12. Hadrianus 117-138.
kz: Modius
fl.llO,

13, Hadrianus 117-138
kz: Neptunus
fl.l45,--

14. Hadrianus 117-138
kz: Nijlgod
fl.85.

15. Antoninus Pius 138-161
kz: Adelaar
f l . 9 5 , --

16. Faustina, vrouw van
Antoninus P i u s .
kz: Aeternitas f l . 9 5 , - -

17.MarcusAurelius 161-180
kz: Concordia
fl.75, --

18. M a r c u s Aurelius 161-180
kz: A r m e n i a .
fl.85,--

19. Marcus Aurelius
161-180
kz: M a r s
fl. 100,

20.Commodus 177-192.
kz: Roma.
fl.90.

2 1 . Commodus 177-192.
kz: Roma.
fl.70,.

22. Commodus 177-192.
23 C a r a c a l l a 198-217.
kz: Staande Roma, fl, 120, - kz: Concordia
fl. 150,

24. C a r a c a l l a 198-217.
kz: S e r a p i s .
fl. 125,

25. Caracalla 198-217.
2 6 . C a r a c a l l a 198-217.
kz: M a r s
fl. 125, - kz: Jupiter
fl.95.

27. Julia Maesa.
kz: Fecunditas

28. Julia Maesa.
29. Severus Alexander
kz: Pudicitia.
fl. 1 7 5 , - 222-235
kz: Victoria
fl. 90,

30. GordianusIII 238-244.
kz: Venus.
fl, 175, - -

fl.250.

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HO LLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423,1221

Constantinus IX, 1042-1055 n.chr.
raUStinS I (vrouw van keizer Antoninus Pius
138-161 n. Chr.) Denarius,geslagen in Rome nahaardood A/stamenon nomisma,geslagen in Constantinopel. Vz. borstbeeld van Christus.
in 141 n. Chr.

Nieuwe katalogus
Romeinse en Byzantijnse munten.
In deze bijzonder fraaie en gedetailleerde katalogus worden Romeinse en Byzantijnse munten aangeboden. De katalogus bevat veel gegevens en is verlucht met afbeeldingen; ook komen er vele ly-iSe eeuwse
gedichten in voor, die over het leven
van verschillende keizers en hun familieleden verhalen.

Maak kennis met een nieuw en
fascinerend verzamelgebied en bestel deze uitgebreide katalogus bij
de NMB, Afdeling Numismatiek,
Postbus 1800,1000 BV Amsterdam.

hl een aparte fotobijlage zijn
meer dan 500 munten afgebeeld,
waarbij een aantal mooie vergrotingen. In deze bijlage staat voorts zeer
veel achtergrond-informatie, o.a. over
de verschillende muntsoorten, muntplaatsen etc.

NMB
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee.

VENTE INTERNATIONALE DU TITANO
AES RUDE S.A. c/o GRAND HOTEL
République de Saint Marin - Tel. (0541) 992400/992401
vous informe qu'aura lieu

Ie 23 et 24 Juin 1979
au Grand Hotel de la République de Saint Marin

UNE VENTE INTERNATIONALE
DE MONNAIES ET MÉDAILLES
è l'occasion de laquelle seront mises aux enchères:
• des monnaies grecques, romaines, féodales et modernes dont des pieces prestigieuses pour leur rareté et
leur beauté. - Or, argent, bronze • et une riche collection de Monnaies d'Europe en or.
Le catalogue d'une mise en page élégante et richement illustré, sera envoyé a partir du mois de mai 1979, au
regu de 5.000 lires = Fr.S. 10. — .
Adressez votre demande è:

AES RUDE S.A. c/o GRAND HOTEL
République de Saint Marin.

verenigings
nieuws
Berichten voor deze rubriek dienen vóór de 10e van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.

EURaviBTML

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

Numismatische kringen
N.B. Alle bijeenkomsten beginnen om 20 uur tenzij
anders vermeld.
Hoogeveen
13 juni: onderl. veiling.
12 Sept.: onderl. veiling.
10 okt.: lezing door de heer L. M. Wielhouwer.
14 nov.: bijeenkomst.
12 d e c : lezing door Dr. H. J. v. d. Wiel, tevens viering
van het 10-jarig bestaan.
4 nov.: intern, muntenbeurs, met medewerking van de
Kring Hoogeveen.
De bijeenkomsten vinden plaats in het cultureel centrum
De Tamboer, Hoofdstraat 17, Hoogeveen.
Oost-Nederland
26 mei: ruilmiddag met de kring Twente in Enschede.
De eerder aangekondigde bijeenkomst van 29 mei komt
te vervallen.
Twente
26 mei: ruilmiddag met de kring Oost-Nederland.
7 juni: onderl. veiling.
Brabant
In tegenstelling tot het op blz. 25 vermelde adres vinden
de bijeenkomsten tegenwoordig plaats in het Provinciaal
Museum, Bethanienstraat 74, 's-Hertogenbosch.
Door een misverstand werd dit bericht niet in het
nummer van maart jl. geplaatst.
148

Herdenkingspenning
geslagen door Koninklijke Begeer
t.g.v. het 300-jarig bestaan van
Eurometaal.
Op de penning staan vier belangrijke
kenmerken van het bedrijf afgebeeld,
nl. vakmanschap, kwaliteit, munitieprodukten
en installaties.
Het kroontje aan de keerzijde werd
150 jaar geleden gebruikt
door keurders als een produkt was goedgekeurd.
De penning is door inschrijving verkrijgbaar
Kosten f 12,50,
over te maken op girorekening nr 253l&K)
t.n.v. Eurometaal 300.

De opbrengsten komen ten goede
aan d e Stichting
'De Blijde Ruiters';
paardrijden voor gehandicapten
in de Zaanstreek.
Eurometaal nv,
Zaandam

stand van zaken aangevend. Hieraan wordt resp.
toegevoegd AUG ET CAES (de 2 Licinii)),
AUGG (de 2 keizers) of NOB CAESS (de 2
caesars).
Vanwege het weinige voorkomen van dubbelportretten op Romeinse munten zijn deze stukken
bijzonder gezocht.
E. Zeldzaamheid en Slotopmerkingen
Graad

C2
C
S
R
R2
R3
R4
R5

Op een aantal uitzonderingen na, zoals typen 4 en
5 en de stukken van Alexander, Valens en
Martinianus (de beide laatsten werden al ter dood
gebracht in hetzelfde jaar waarin zij tot keizer
werden verheven resp. 314 en 324), zijn de
Jupitermunten niet zeldzaam. Sommige zijn zelfs
zeer algemeen. Het is bepaald niet moeilijk om de
meeste belangrijke varianten bijeen te krijgen. De
verdeling der typen over de zeldzaamheidsgraden
volgens de R.I.C. is als volgt:

Totaal

Type 1

Type 2

7
167
150
94
141
129
130
113

6
85
70
69
129
116
110
95

1
35

931

680
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Catalogus van de
driesteden muntslag
1479-1588
samengesteld door J. Fortuyn Droogleever
In deze chronologische catalogus wordt van elk
type van munten de naam vermeld met een afbeelding, zover mogelijk, van een of meer munten die
tot dit type behoren. Tevens wordt een beschrijving van voor- en keerzijde gegeven, die op alle
munten van het type betrekking heeft. Bij het
nummer van elke afzonderlijke munt staat vermeld in welk opzicht deze van de beschrijving van
het type afwijkt, waar de munt in de literatuur is
vermeld en in welke collectie hij aanwezig is.
Afkortingen
vdCh. = P . v.d. Chijs, Munten (...) Overijssel,
Haarlem 1854
V.
= P . Verkade, Muntboek, Schiedam 1848
D.
=A. Delmonte, Le Benelux d'Or, resp.
d'Argent, Amsterdam 1964 resp. 1967
deVr. =de Vries en H. J. v.d. Wiel, Muntboek
'De Steden', R'dam 1965
JMP = Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
P...
=inventarisnr. in de collectie van het Kon.
Penning Kabinet te 's-Gravenhage
W... =inventarisnr. in de muntencollectie van
het museum 'De Waag' te Deventer.

67
11
2
5
16
9

Types

Type 3

Type 4

47
13
14
6
2
1

-

;
2
5
1
2

2
1
2
7

83

10

12

.
-

Sla 1581 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 72.
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —; P. 7388.
81b 1581 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...3WOLL.
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —; P 7389.
81b bis piedfort van nr. 81b.
D. 680a. Dit stuk bevindt zich in het Münzkabinett te Wenen.
82 1582 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 72.
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —; P. 7390.
83

1582 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 78.
Kz. omschr. RODOL -Hll -H D -F G -^ ELEC -IRO 4- IM -h SEM + AVGVS.
Verk. —; D. 681; P. 7391.

84

1583 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 72.
Nr. 84 is in de 1ste helft van 1583 te Deventer geslagen. De nrs. 84b-e zijn mogelijk na
mei 1583 te Kampen geslagen, maar met één
te Deventer vervaardigd stempel, waarop zich
een ster (*) als interpunctie in het omschrift
bevindt.
84a 1583 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van 's Rijks Munt te Utrecht.
84b 1583 RIJKSDAALDER type nr. 72.
149

Kz. omschr. RODOL + II + D + G + ELEC +
RO + IMPE + SEM + AVGVS.
Verk. —; P. 7393.
84c RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...3WO.
Kz. omschr. ...IMO... overigens als nr. 84a.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederl. Bank te Amsterdam.
84d 1583 rijksdaalder type nr. 72.
Vz. omschr. TRIVM + CIVI + IMPE +
DAVEN + CAMPEN + 3WOL.
Kz. omschr. ...*IM*...
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nedrl. Bank te Amsterdam.
84e 1584 RIJKSDAALDER type nr. 72.
Vz. omschr. ...CAMPE... overigens als
nr. 84d.
Verk. —; P. 7394.
85

1583 RIJKSDAALDER (Z) te Kampen
geslagen (zie Soetens I.e.)

85b Vz. omschr. ...3WO.
Kz. ...IM...
Verk. —; P. 7396.
85b bis vierkante afslag van nr. 85b.
Verk. —; D. 680b; P. 7397.
85c Vz. ...AVGV.
Verk. 146.1. Alleen aangetroffen in een particuliere collectie in Den Haag.
86a 1583 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 78.
Kz. omschr. ...*IM*SEM*AVGVS.
Verk. —; P. 7400.
86b 1583 HALVE RIJKSDAALDER type nr. 78.
Kz. omschr. ...IM*SEM*AVGV.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederlandse Bank te Amsterdam.
86c 1583 HALVE RIJKSDAALDER type nr. 78.
Kz. omschr. * IMP* SEM* AVGVS.
Verk. —; W. 500.
87

Vz. naast elkaar de wapenschilden der drie
steden, door linten verbonden met de erboven geplaatste helmen, waarvan de middelste
een pluim en de andere een vaantje dragen.
Onder de wapenschilden het jaartal, het geheel binnen een parelrand.
Vz. omschr. TRIVM + CIVI -i- IMPE +
DAVEN + CAMPEN -h 3WOL.
Kz. rijksappel rustend op een dubbele adelaar, binnen een parelrand.
omschr. RODOL + II + D + G + ELEC +
RO + IMP + SEM + AVGVS.
85a Verk.—; P. 7395; W. 491/2.
150

87a
87b
87c

87d

1583 HALVE RIJKSDAALDER (Z) geslagen te Kampen (zie Soetens I.e.).

Vz. naast elkaar de wapenschilden der drie
steden, door linten verbonden met helmen,
als bij nr. 78 beschreven,
omschr. TRIVM + CIVI + IMP -I- DAVEN +
CAMPEN -I- 3WOL.
Kz. rijksappel op dubbele adelaar binnen parelrand, hierboven een keizerskroon,
omschr.
RODOL + II -H D -H G -H ELEC 4- RO -I- IMP +
SEM + AVGVS.
Verk. —. Alleen aangetroffen in het Stedelijk Museum te Kampen onder nr. 3707.
Vz. omschr. ...IMPE...CAMPE...
Verk. —; P. 7398.
Kz. omschr. ...AVGV
Verk. —. Alleen aangetroffen in het Stedelijk Museum te Kampen onder nr. 3704.
Vz. omschr. ...3WO.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederlandse Bank te Amsterdam.

88

1584 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 85.
Beschr. bij Verl<. nr. 800. Ik heb deze munt
in geen enkele collectie aangetroffen.

89a 1584 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 87.
Vz. omschr. ...IMPE + DA VEN +
CAMPEN + 3 WO.
Kz. omschr. ... + SE + ..
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere collectie te Deventer.
89b 1584 HALVE RIJKSDAALDER type nr. 87.
Vz. als nr. 89a.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederlandse Bank te Amsterdam.
90

de erboven geplaatste helmen, waarvan de
middelste een pluim en de andere een vaantje
dragen. Onder de wapenschilden het jaartal,
het geheel binnen een parelrand.
omschr. TRIVM + CIVI -hlM + DA VEN -H
CAM + 3WO.
Kz. rijksappel waarin zich al of niet het
cijfer 6 bevindt, rustend op een dubbele
adelaar, binnen een parelrand. Hierboven een
keizerskroon.
omschr. RODOL -(- II + ELEC -I- RO -HlM -h
SEM -(- AVGV.

1584 ZES STUIVER (Z), ten onrechte
Vs rijksdaalder genoemd.
In Kampen geslagen.
Vz. wapenschilden der drie steden, naast elkaar geplaatst en door linten verbonden met

Een ma^onnieke penning
door J. C. Tamse
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de
Vrijmetselaarsloge 'Fides Mutua' in Zwolle is de
afgebeelde penning uitgegeven, ontworpen door
Eric Claus uit Amsterdam. Het is een gietpenning
van 6 cm doorsnede. Uit het cirkelvormige vlak,
als het ware de totahteit van al het geschapene
voorstellend, verheft zich aan beide zijden een kubieke steen, het symbool van het na te streven
volmaakte. Aan de voorzijde rechts de tekst:
'Vrijmetselaarsloge x Fides Mutua x Zwolle
1803-1978', op het vlak van de kubus een schematische voorstelling van het oude zegel van de
Loge: de beide kolommen van de zinnebeeldige
tempel van koning Salomo, zon en maan als
cosmische symbolen, passer en winkelhaak, waterpas, troffel en hamer uit de bouwsymboliek met
als bekroning de Vlammende Ster, het Allerhoogste.
Op de keerzijde de levensboom van de Werkplaats, als dochter van de Moederloge 'Le Profond Silence' in Kampen (1770) en zelf weer moeder van de dochterloge in Assen (Moed en Volharding, 1878), Meppel (Humaniteit, 1913) en de
tweede Zwolse Loge 'In Vrijheid gebonden', 1970.
Literatuur over de Nederlandse magonnieke penningen vindt u in Thot, het tijdschrift van de
mafonnieke stichting 'Ritus en Tempelbouw' te
Voorburg, 1952, no. 4 van de hand van W.
Kreeft. Voor nadere informatie J. C. Tamse,
Parkweg 7 te Zwolle, tel. 05200-19295.
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Zilveren kwartjes en
oneerlijke transacties
door J . C . van der Wis
Onlangs kwam mij een waarschuwing van
burgemeester en wethouders van Groningen van
30 december 1839 onder ogen, die duidelijk
maakt, dat niet alleen in onze tijd het platteland
wordt afgestroopt door lieden, op zoek naar
antieke of waardevolle goederen, maar dat
daarvan ook reeds in de vorige eeuw sprake was.
Dat het hierbij niet altijd eerlijk toeging, behoeft
geen betoog.
De Gouverneurs der diverse provincies (te
vergelijken met de huidige Commissarissen der
Koningin) hadden de gemeentebesturen in hun
provincies op aandrang van de 'Raden en
Generaal Meesteren der Munt' erop attent
gemaakt, dat er personen waren, die ten
plattelande oude zilveren voorwerpen met een
hoger zilvergehalte dan zilveren kwartjes (van
koning Willem I) omruilden voor een gelijk

WAARSCHUWIl^G
VAN

gewicht aan zulke kwartjes, waarbij de opkopers
de plattelanders voorhielden, dat gelijke
gewichtshoeveelheden aan oud zilver en aan
kwartjes ook een gelijke waarde hadden.
De waarschuwing geeft een voorbeeld van een
zilveren lepel met een gehalte van 900/1000 en een
gewicht van 66 wichtjes ( = 66 gram) of 6,6
Nederlands lood ( = 6,6 decagram), die tegen de
prijs van 95 cent per lood oud zilver (gehalte
900/1000) een waarde had van ƒ6,27. De prijs
voor zuiver zilver moet ca. ƒ1,05 per 10 gram
geweest zijn. Zo'n lepel werd ingeruild voor 16
kwartjes a 4,23 gram = 67,68 gram, doch de
nominale waarde der kwartjes was ƒ4,— en dus
ƒ2,27 minder dan de werkelijke waarde der lepel.
Voor die dagen een kolossale winst op een relatief
kleine transactie.
Of de waarschuwing geholpen heeft, vertelt de
historie niet. Opgemerkt dient nog te worden, dat
de stad Groningen buiten het stedelijk gebied
grote landgoederen bezat.

nieuwe
uitgaven

^^ ^Z^
^17 ^C^

nr

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
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ANGOLA:
20 Kwanza 1978; koper-nikkel; 0 29,5 mm; 10
gram.
Aanvulling op de nieuwe reeks circulatiemunten.
(Afb. 1).

WISSELEN.
Gearresteerd den 30 December J839,

TE GRONINGEN,
I E R BOKKDRÜKKERIJ VAN / . H,
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BOLT.

DUITSLAND-BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1979; zilver 625/1000; 0 29 mm; 11,2
gram; oplage 8 miljoen stuks.
2 Mark 1979; magnimat; 0 26,75 mm; 7 gram.

Resp. een herdenkingsmunt op de 150-ste
verjaardag van het 'Deutsche Archeologische
Institut' te Berlijn naar een ontwerp van Karl FöU
uit Pforzheim en geslagen te Hamburg en een
nieuwe circulatiemunt ter herinnering aan de 25ste sterfdag van Dr. Kurt Schumacher
(1895-1932), oppositieleider van de SPD in de
Eerste Duitse Bondsdag naar een ontwerp van
Hans-Joachim Dobler uit Walda. (Afb. 2 en 3).

FINLAND:
5 Markkaa 1979; koper-aluminium-nikkel; 0 26,3
mm; 8,2 gram.
Nieuwe circulatiemunt naar een ontwerp van
Heikki Haivaoja. (Afb. 6).

KAAP VERDISCHE EILANDEN:
20 Centavos 1977; aluminium; 0 21,5 mm; 1,3
gram.
DUITSLAND - DEMOKRATISCHE
REPUBLIEK:
1 Mark 1975; aluminium; 0 25 mm; 2,5 gram.
2 Mark 1975; aluminium; 0 27 mm; 3 gram.
Nieuwe circulatiemunten met de waarde
aangegeven in 'MARK' ter vervanging van de
gelijkwaardige stukken met de waarde aangegeven
in 'DEUTSCHE MARK'. De laatste verhezen hun
waarde op 31 december 1979. (Afb. 4 en 5).

50 Centavos 1977; aluminium; 0 25 mm; 2 gram.

10 Escudos 1977; koper-nikkel; 0 28,5 mm; 9,1
gram.

20 Escudos 1977; koper-nikkel; 0 31 mm; 12,3
gram.

50 Escudos 1977; koper-nikkel; 0 34 mm; 16,4
gram.
Nieuwe circulatiemunten met op de Escudodenominaties portretten van nationale helden.
Reeds eerder werden stukken van 1 en 1 Vi Escudo
in omloop gebracht. (Afb. 7 t/m 11).

NEPAL:
20 Paise 1978; koper-tin; 0 20 mm; 4,5 gram;
oplage 10 miljoen stuks.
Nieuwe FAO-munt voor de circulatie. (Afb. 14).

OMAN:
'/2 Rial 1978; koper-nikkel; 0 30 mm; 13,5 gram.
1 Rial 1978; zilver 500/1000; 0 33 mm; 14,95
gram.
Het betreft ook hier nieuwe FAO-munten. (Afb.
15 en 16).

LIBANON:
5 Lire 1978; nikkel; 0 32 mm; 11 gram; oplage
500.000 stuks.
Nieuwe circulatiemunt met als thema de FAO.
(Afb. 12).

NEDERLAND:
2'/2 Gulden 1979; nikkel; 0 29 mm; 10,08 gram;
oplage 10 miljoen stuks.
Nieuwe circulatiemunt op de 400-jarige
herdenking van de Unie van Utrecht (23 januari
1579). (Afb. 13).

OOSTENRIJK:
100 SchiUing 1978; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram; oplage 1,7 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op de opening van de autoweg
over de Arlberg. (Afb. 17).

4^ A A N - E N VERKOOP MUNTEN
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten

SPAAR-EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SURHUISTERVEEN,TEL. 05124-1925
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THAILAND:
1 Baht 1978; koper-nikkel; 0 25,5 mm; 7 gram;
oplage 9 miljoen stuks.
5 Baht 1978; koper-nikkel; 0 30 mm; 12 gram;
oplage 1 miljoen stuks.

TSJECHOSLOWAKIJE:
50 Haleru 1978; koper-nikkel; 0 20,8 mm; 3,2
gram.
Aanvulling op de reeks nieuwe circulatiemunten
naar ontwerp van Frantisek David. (Afb. 20).

Herdenkingsmunten op de 8-ste Aziatische Spelen,
die op 9 december van het vorige jaar in Bangkok
werden geopend. (Afb. 18 en 19).

De penning van de / ^ ^
maand
60-jarig huwelijk
van het echtpaar
Suermondt-Kolff, 1919
door J. J. van Goor

Op de voorzijde staan de rechtsgewende borstbeelden van man en vrouw. Op de keerzijde zijn
hun familiewapens aangebracht met cirkelvormig
eromheen, meestal afgekort, de vermelding van
hun nakomeUngen, in verschillende lettertypen: op
de binnenste regel hun 8 kinderen, op de middelste regel hun 9 kleinkinderen, en op de buitenste
regel hun 5 achterkleinkinderen.

Onder familiepenningen verstaan we penningen
omtrent niet-vorstelijke personen, vervaardigd
hoofdzakelijk in de 'Lage Landen' en wel ter
gelegenheid van dopen, huwelijken en overlijden
(begrafenissen), en in grotere verscheidenheid bij
huwelijksjubilea.
In de 17e en 18e eeuw staan op deze penningen
hoofdzakelijk allegorische voorstellingen en dichtregels. Hiervoor in de plaats komen in de 19e en
20e eeuw steeds meer de borstbeeldportretten.
Zoveel mogelijk worden familiewapens afgebeeld.
J. J. van Goor heeft in 1920 een familiepenning
gemodelleerd, die in genealogisch opzicht zeer
interessant is, omdat er voor het eerst het
parenteel van de jubilarissen op staat vermeld.'
Deze penning is geslagen ter gelegenheid van de
diamanten bruiloft op 24 augustus 1919 van het
echtpaar Ludwig August Eberhard Suermondt en
Hendrica Adriana Kolff, gehuwd te Rotterdam in
1859.
155

De acht kinderen zijn:
P-C = Peti^s Egbertus Eliza Kleyn
van Willigen, tr. 1888
Charlotte Suermondt.
E = Hermina Emerentia
Suermondt.
M = Mary Suermondt.
W.-S.v.d.Hoeven = Willem Suermondt, tr. 1896
Sara van der Hoeven.
A = Alida Jacoba Suermondt.
H-H = Herbertus Hendrikus van
Dam, tr. 1896 Henriëtte
Louise Suermondt.
G = Geertruide Wilhelmine
Suermondt.
D-M = Dr Dirk de Vries Reilingh,
tr. 1902 Mathilda Hillegonda
Elisabeth Suermondt.
De negen kleinkinderen zijn:
F-A.Lels = Franfois Cornells Kleyn van
Willigen, tr. 1913 Agatha
Barendina Leis.
C-H = Mr Cornells Briët, tr. 1912
Hendrika Adriana Kleyn van
Willigen.
W. Suermondt = Mr Willem Suermondt.
W-L Maas-Geest = Willem Maas Geesteranus,
tr. 1893 Louisa Henrietta
van Dam.

vragen

E.v.Dam = Everdina Margaretha van
Dam.
E.v.Dam = Theodora Emmerentia Van
Dam.
M.d.Vries-Reil. = Maja de Vries Reilingh.
H.d.Vries-Reil. = Prof. Dr. Hans Dirk de
Vries Reilingh.
E.d.Vries-Reil. = Elisabeth Maja de Vries
Reilingh.
De vijf achterkleinkinderen zijn:
N.Kleyn v.Will. = Neelina Barendina Kleyn van
Willigen.
P.Kleyn v. Will. = Petrus Egbertus Kleyn van
Willigen.
P.Briet = Petrus Egbertus Elise Briët.
W.Briet = Mr Willem Briët.
F.Briet = Fran?ois Cornells Briët.
In 1924 modelleerde van Goor een penning ter
gelegenheid van het 65-jarig huwelijk van het
echtpaar.' Op de keerzijde daarvan staat een
stamboom welke schematisch hun nakomeUngen
aangeeft: de 8 kinderen met uit vier daarvan 9
kleinkinderen met uit 5 daarvan weer 12
achterkleinkinderen.
F. A. Nelemans.
1 Cat. Begeer II no. 35.
2 Cat. Begeer II no. 427.

^l^ iQ^
^

^

^

^

Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet afgegeven.
Vraag 36: Bijgaand treft u foto's van een zilveren munt
van 1676. Kunt u mij zeggen waar deze vandaan komt
en wie de afgebeelde vorst is?
Antwoord: De munt waarover u vraagt is een 2/3 Taler
van de keurvorst Friedrich Wilhelm van Brandenburg
(1640-1688), wiens portret op de voorzijde staat.
Daaromheen staat zijn naam en titulatuur nl. (kleine
letters niet op de munt) FRIDrich WILHelm Dei Gratia
Marchio BRandenburgicus Sacri Romani Imperii ARchi
Camerarius & ELector ofwel Fridrich Wilhelm bij de
gratie Gods Markgraaf van Brandenburg Aarts
Kamerheer en keurvorst van het Heilige Roomse Rijk.
Onder het borstbeeld staan de letters CS., de initialen
van Christoph Strikker die afwisselend waardijn of
muntmeester was in Berlijn, waar dus deze munt werd
geslagen. Op de keerzijde staat een veelveldig wapen
gedekt met de zg. Kurhut het officiële hoofddeksel van
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ARGENT betekent nieuwe zilveren munt. Onderaan
staat de waardeaanduiding Vj in een cartouche,
aangevende het tweederde gedeelte van een Taler, of
wel één gulden.
Het stuk is geslagen volgens de regels van de zg.
Zinnaër muntvoet, d.w.z. de afspraak tussen de vorsten
van Brandenburg, Sachsen en Braunschweig-Lüneburg
in 1667 te Zinna gemaakt. Voor de gulden betekende
dat een inhoud van 14.85 gram fijn zilver ofwel 15%
stuks uit een mark fijn. De gulden gold 60 Kreuzer, of
16 Groschen.

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munftn,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten
ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880
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et les Douanes
R.C. 701341
MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • V E N T E • EXPERTISE; • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de fournitures numismatiques sur demande

B. A. SEABY LTD.
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MUNTEN EN PENNINGEN

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

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

COIN INVESTMENT B.V.
een begrip voor iedere verzameiaar!

Inkoop - Verkoop - Veilingen - Gratis adviezen en taxaties,
grote voorraad Nederlandse en buitenlandse munten.
Inzendingen voor onze najaarsveiling vanaf heden mogelijk,
condities op aanvraag.
Kantoor:

Den Haag / Plaats 13, maandag-vrijdag 09.30-17.00 uur.
Telefoon: 070-624781-656517-656717-657117-657317.

Winkel:

Den Haag / Buitenhof 48 (doorlooppassage).
Dinsdag-zaterdag 10.00-17.30 uur. Tel. 070-656722.

Filialen:

Nieuwe Burg 19 / Middelburg, dag. geopend.
Tel. 01180-13736.
Fa. Corba, Kuipersdijk 113a-115 / 7212 CC Enschede.
Dinsdag-zaterdag 09.00-18.00 uur. Tel. 053-321898.

Koning StadhouderW^em IH
bij \ ^ Lanschot
Koning Stadhouder
Willem III, Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot. Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
„Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

Fvan Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31, 5211 )N 's Hertogenbosch telefoon (073) 153245.
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PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willem Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs/^ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs f89,50
Gepatineerd brons prijs / 4 5 , —

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr.
nr.
nr.
nr.

722A,
722B,
714,
710,

nr. 702,
nr. 701,
nr. 641,
nr. 619,
nr. 617,
nr. 607,
nr. 506,
nr. 403,
nr. 101,

85
80
92
83

mm.
mm.
mm.
mm.

75 mm.
85 mm.
68 mm.
100 mm.
80 mm.
75 mm.
75 mm.
82 mm.
125 mm.

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schweizer
Paul Steenbergen
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rembrandt & Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

Mod. R. C. Augustinus
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Pol Dom
vz. Mod. Pol Dom
kz. Mod. Willem Vis
Mod. J . Grutterswijk
Mod. A. Bartels
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Pol Dom
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Niel Steenbergen
Mod. Niel Steenbergen
Mod. Dr. J . Wiegersma
Mod. A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmina hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr.
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje.

f^85
f^8^
f^95
f\85
f^55
f185
f155
f220
f181
f155
f161
f179
f238

prijs
prijs
prijs
prijs

f
f
f
f

170,
88,
70,
63,

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de in 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen in brons, prijs f 14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs f 19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van d^
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behandelingskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB
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Hondstraat 5,6211 HW Maastricht, Nederland
Telefoon (043) 15119
Postrekening 15.38.597
Bank: Rabobank Maastricht, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht

<^i^WtSÊLW

TWINTIG MUNTJES
(De prijzen deze maal inclusief port en BTW)

ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
1.

BRABANT
Filips de Schone (1482-1506):
Dubbele stuiver 1500, Maastricht. GH. 119-2a/W. 610.

ZF

300.-

2.

KarelV (1506-1555):
Halve zilveren reaal z.j., Maastricht. GH. 191-2a/W. 678.

ZF

250.-

3.

GELDERLAND
Karel V (1506-1555):
Halve zilveren reaal z.j. GH. 191-4/vdCh. 30.11.

ZF

1250.-

4.
5.

Culemborg
Willem IV (1546-1586):
Duit of 2 Penningstuk 1590. Verk. 32.6.
Oord of 4 Penningstuk 1590. Verk. 32.5.

ZF
Zf

1300.1300.-

6.
7.

HOLLAND
Jan I/Il (1296-1304):
Kopje. vdCh. 3.9.
- idem - iets mooier. vdCh. 4.3.

Zf
Zf

350.450.-

8.
9.

Groot 1489. GH. 85-6/vdCh. 20.30.
Dubbele stuiver 1499. GH. 119-6a/vdCh. 22.28.

Fraai
Zf

1250.250.-

NOORDELIJKE NEDERLANDEN

10.
11.

Karel V (1506-1555):
Halve zilveren reaal. GH. 191-6a/vdCh. 27.27.
- nog een eksemplaar. GH. 191-6b/vdCh. 38.44.

Zf
Zf

400.400.-

12.

OVERIJSSEL
Deventer:
Rijderschelling 1686, mmt. zittend hondje. Verk. 156.2.

Zf

125.-

13.

UTRECHT
Dubbele wapenstuiver 1785.

FdC

60.

14.

ZEELAND
Hoedjesschelling 1725.

Zf

225.-

15.
16.
17.

1763 CONFOE
1765 CONFOE
1766 CONFOE

1/8 dukaten of pietjes (Verk. 87.4):
Fraai
135.18. 1768 CONFOE Fraai HZf
Fraai
135.19. 1768 CONFOED
Zf
Zf
200.20. 1782 CONFOE

140.200.170.-

Verk. 115.2.
Verk. 93.3.
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^
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Nieirwe katalogus:
muntenvanhetKoninkri)*k

^

KONINGIN WILHELMINA
1890-1948 I gulden 1911
Vz. borstbeeld van Wilhelmina met hermelijnen
mantel om haar schouders
en diadeem op haar hoofd.
Dit type gulden is geslagen
van 1910-1917.
De
medailleurvan
deze
munt
was J.C. Wienecke,
1872-1945-

In deze katalogus vindt u een uitgebreid aanbod van
Koninkrijksmunten, waarvan vele tegen aantrekkelijke
pn)zen.
Ook bevat deze katalogus munten van de VOC,
Nederlands Oost- en West-Indië, etc.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus bestellen
bij de NMB, afdeling Numismatiek, Postbus 1800,
Amsterdam.
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De NMB denkt met u mee.

.
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Nederlandse makers van
penningen 3
NICO ONKENHOUT
door W. F. van Eekelen

Inleiding
Nico Onkenhout heeft de publiciteit nooit gezocht. Te vaak heeft
hij gezien dat roem gepaard gaat met haat en nijd van collega's, te
vaak dat een tijdelijk schitteren aan het firmament een kunstenaar
in de vernieling kan brengen als de mode verandert en de
aandacht van de officiële kunstwereld zich op andere grootheden
gaat richten. Onkenhout is daarom 'maar gewoon door blijven
gaan'.
Toch is hij verschillende malen in de pers geweest, al was dat somt
op curieuze en niet gewilde wijze. Dat was bijvoorbeeld het geval
toen zijn penningen 'gezochte voorwerpen' bleken, zij het niet
door verzamelaars, maar door bandieten. Meer dan eens
overkwam het hem namelijk dat, wanneer hij zijn serie zilveren
penningen naar een tentoonstelling zond, dieven de vitrines openbraken en juist zijn penningen meenamen. Afgezien van de
geldwaarde - alleen het laten gieten van een zilveren penning kost
hem al ƒ400,— raakte hij daarmee unieke stukken kwijt. Dat een
bedrijfsdirekteur, die indertijd voor één der gestolen penningen de
opdracht had verstrekt, hem de volgende dag al een ander
exemplaar toezond met de mededeling dat de aan de diefstal
gegeven publiciteit een goede propaganda was voor zijn business,
was een sympathiek gebaar, maar kon toch het verlies van het
kastmodel niet vergoeden.
De invloed van Bronner
Evenals veel andere kunstenaars van zijn generatie leerde
Onkenhout de beginselen van de penningkunst van Bronner, die
zijn leerlingen voorhield dat de penning het visitekaartje van de
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Opdracht stad Amsterdam. 'Jumping
Amsterdam' (afgewezen omdat de
prijs in geld gehandhaaft blijft).
Amazone; diam. 9,8 cm; mat.:
\
zilver; 320 gram; voorzien van
Rijkskeur en Meesterteken.

schoonheid uitbeeldde, meende
hij dat letters verstorend zouden
werken en liet hij een randschrift
achterwege.

beeldhouwer is. Het maken van een fraai randschrift om een goedgelij kende kop was volgens
Bronner een gedistingeerde bezigheid, die mensen
'die begrip voor de cirkel hebben', veel
bevrediging kon verschaffen.
Bronner meende, dat Onkenhout 'een ongelofelijk
gevoel voor de cirkel had' en gaf hem de raad
deze kant van de beeldhouwkunst niet los te laten.
Onkenhout heeft dit advies ter harte genomen, al
zag hij aanvankelijk niet in hoe hij aan penningopdrachten zou moeten komen. Dankzij de
prachtlievende Amsterdamse burgemeester d'Ailly,
die lid was van de raad van toezicht van de
akademie, kreeg hij echter al vrij spoedig een
opdracht voor een penning voor een groenten- en
fruittentoonstelling. Sindsdien heeft hij regelmatig
penningen gemaakt, ten dele in opdracht en ten
dele voor zijn plezier.
Wat hij bij Bronner vooral goed leerde, was het
snijden in het negatief, niet het gieten, ciseleren,
fatsoeneren en patineren. De drie laatstgenoemde
werkzaamheden heeft hij later zichzelf
bijgebracht.
Onkenhout is Bronner's beginselen trouw
gebleven. Hij plaatst gewoonlijk nog steeds een
kop of een voorstelling in het midden van de
cirkel en brengt daaromheen een passend
randschrift aan. Dit deed hij bijvoorbeeld in de
meeste van zijn portretpenningen, zoals in dat van
het Russische meisje Beatrice. Toen hij echter 14
jaar later zijn leerlinge Michèle als Griekse
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De opdrachtpenningen
Zijn penningopdrachten heeft hij steeds tot
tevredenheid van zijn opdrachtgevers uitgevoerd.
Slechts eenmaal werd één van zijn ontwerpen
geweigerd, maar dat kwam niet omdat het niet
mooi genoeg vond. Hij had een amazone
gemodelleerd voor het paardenconcours Jumping
Amsterdam; bij nader inzien gaven de ruiters
echter de voorkeur aan een geldprijs boven een
erepenning.
In beginsel voldoet Onkenhout aan de wensen van
de opdrachtgevers. Vaak vertellen zij wat er op de
penning moet worden uitgebeeld. Hij meent dat
een kunstenaar er niet onderuit komt datgene
weer te geven wat zij belangrijk vinden, ook al is
dat niet altijd even origineel en al heeft hij wel
eens het gevoel dat hij wordt 'ingepakt'. Zo moest
hij op de ene kant van een erepenning van de
Nederlandse padvindersraad. Sint Joris en op de
andere kant het padvindersembleem zetten.
Onkenhout had, vooral omdat Sint Joris al zo
vaak op penningen is afgebeeld, wel eens iets
anders gewild, maar hij heeft het toch maar
gedaan.
Voor de gemeente Amsterdam moest hij twee
prijspenningen maken voor schoolwedstrijden.
Aan de ene kant moest uitkomen dat het om
Amsterdam ging, aan de andere kant dat het een
toernooi c.q. schoolkompetitie betrof. Voor de
uitbeelding van Amsterdam koos hij resp. het
koggeschip en de grachtengordel, voor het
toernooi twee ridders te paard en voor de
kompetitie de eerste kompetitie uit het jongensleven, namelijk twee elkaar met houten zwaarden
bevechtende jongens op stokpaarden.
Zijn inschikkelijkheid houdt niet in, dat hij de

Zonder opdracht, 1961. 'Felicien Bobeldijk'. Diam..
±8 cm; mal.: zilver; 249 gram; voorzien van
Rijkskeur en Meesterteken.

Opdracht hoofdkwartier van de Ned. P. V. 1963, Den
Haag.
'St. Joris'. Diam.: 7,2 cm; mat.: zilver; 176 gram;
voorzien van Rijkskeur en Meesterteken.

opdrachtgevers ook uit laat maken hóè het
ontwerp op de penning moet worden gebracht.
Hij meent dat de opdrachtgever het onderwerp
mag aangeven, maar dat de kunstenaar het moet
uitbeelden. De direkteur van de assurantiemaatschappij De zeven provinciën wilde per se het
vignet van de maatschappij, dat Michiel de
Ruyter's vlaggeschip voorstelde, op de voorzijde.
Onkenhout wilde wel het schip afbeelden, maar
dan op een suggestieve manier. De direkteur, die
niet gewend was te worden tegengesproken, had
er moeite mee, maar, toen hij het resultaat zag,
was hij toch blij, dat hij deze keer de sterkere wil
van een ander had gerespekteerd.
De vrije penningen
Onkenhout heeft ook een aantal penningen
zonder opdracht uitgevoerd. Enkele keren betrof
het eenzijdige penningen met portretten van
mensen met wie hij bevriend was, zoals de
schilders Felicien Bobeldijk en Willem van den
Berg.
Eenmaal was het een uitspraak die hem tot het
maken van een penning aanzette. In Olympia zei
een vrouw eens tegen hem: 'Er zit meer in onze

aarde dan erboven.' Door deze eenvoudige
wijsheid was hij zo gepakt, dat hij ter ere van de
Griekse vrouwen een penning ontwierp met een
uil in het midden en de genoemde woorden als
randschrift.
Ook probeerde hij enkele malen de essentie van
een eerder door hem gemaakt groter werk in een
penning uit te drukken. Zo maakte hij een
penning van Aphrodite, vijftien jaar nadat hij
haar in zijn prix-de-Rome-ontwerp had uitgebeeld.
Zijn bekende beeld Wilhelmina als generaal, dat
in het Amsterdamse confectiecentrum werd
geplaatst, was het uitgangspunt voor een penning
met koningin Wilhelmina en profil. Er werden
enkele exemplaren van gegoten, die werden
aangeboden aan koningin Juliana en aan een
aantal verzetsstrijders. Een ander voorbeeld is de
dansende Mirjam, een voorstelling die de blijheid
van het joodse volk uitbeeldt en die hij ontleende
aan een détail van een door hem gemaakte avondmaaltafel in de Kievietkerk in Wassenaar.
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Opdracht Confectie Centrum Amsterdam, 1968.
'Koningin Wilhelmina'. Diam.: 6,1 cm; mat.: zilver, 266
gram; voorzien van Rijkskeur en Meesterteken.

Zonder opdracht, 1976. 'Mirmaj'. 7,8 cm; diam.:
mat.: zilver; 165 gram; voorzien van Rijkskeur en
Meesterteken.

Werkwijze
Zijn eerste penning was een slagpenning. Daarna
heeft hij alleen gietpenningen gemaakt.
Meestal begint hij op ware grootte te boetseren in
plasticine. Vervolgens maakt hij gipsafgietsels en
korrigeert hij het negatief tot hij meent dat het
goed is. Dat duurt soms lang. Met toevalligheden
is hij nooit tevreden. Pas als hij een model
langdurig heeft bijgewerkt, laat hij afgietsels
maken.
Deze worden meestal uitgevoerd in brons. Voor
zichzelf laat hij echter ook altijd een zg.
kastmodel in zilver gieten. Ook dit werkt hij vaak
nog herhaaldelijk bij, zodat het als moedermodel
kan dienen voor nieuwe afgietsels. Dit werken in
zilver doet hij graag, ook al omdat zilver minder
stug is dan brons.
Het gietwerk verricht hij niet zelf. In het verleden
riep hij hiervoor meestal de hulp in van de
Koninklijke Begeer. Voor het vakmanschap van
het daar werkzame personeel en de leiding van de
toenmalige penningdirekteur, jhr. von Weiler, had
hij een grote bewondering.
Afgietsels heeft hij eveneens laten maken van
gipsafdrukken van fraaie Griekse munten en
beroemde renaissance-penningen. Ook deze heeft
hij herhaaldelijk bijgewerkt. Het gevolg is
geweest, dat hij thans een aantal exemplaren bezit
die kunnen wedijveren met de beste uit de musea.
Enkele biografische gegevens
Oorspronkelijk zou Nico Onkenhout, die op 29
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Zonder opdracht, 1975. 'Michele'. Diam.: 6.2 cm; mat..
zilver, 192 gram; voorzien van Rijkskeur en
Meesterteken.
mei 1918 in Amsterdam werd geboren, vhegtuigmécanicien worden. Nadat hij de ambachtsschool
had doorlopen, werd hij echter op zijn oren en
ogen voor de luchtvaart afgekeurd. Tezelfdertijd
hield hij zich uit liefhebberij met houtsnijwerk
bezig. Als padvinder smeedde hij voor zichzelf
een kampmes en een hakbijl, en voor de wereldjamboree van 1937 maakte hij twee totempalen
van acht meter hoogte (waarvan er één in de
oorlog als ontaarde kunst voor de jeugdstorm
werd vernield). Ook sneed hij een houten beeld
van Baden Powell (thans in het Baden Powell huis
in Londen). Toen hij hiermee bezig was op het
terrein van de Heineken's brouwerij aan de

Zonder opdracht, 1965. 'Aan de Griekse vrouwen'.
Diam.: 7,4 cm; mat.: zilver 190 gram; voorzien van
Rijkskeur en Meesterteken.

Zonder opdracht, 1961. 'Geboorte van Aphrodite'.
Diam.: 7,3 cm; mat.: zilver; 133 gram; voorzien van
Rijkskeur en Meesterteken.

Stadhouderskade, merkte Bronner, o p weg naar
de nabijgelegen rijksakademie, hem op. Bronner
bood de jongen aan drie maanden bij hem op
proef te komen. Het werden in eerste instantie zes
jaar. Onkenhout bleef tot 1943, waarna hij in
Friesland onderdook. Na de bevrijding keerde hij
op de akademie terug, waar hij in 1947 de zilveren
Prix de Rome behaalde.
In het begin van zijn carrière dankte hij diverse
opdrachten aan burgemeester d'Ailly. Voor hem
sneed hij o.a. in koromandelhout een voorzittershamer voor de gemeenteraadsvergaderingen en een
vloeidrukker. Naderhand werden zij als gezagssymbolen door de provo's naar de kelder
geëxpedieerd. D'Ailly hielp hem ook aan een
atelier. Een oude mosterdfabriek zou worden
afgebroken, maar de vloeren en wanden waren zo
hecht, dat besloten werd het gebouw te laten
staan en op de zolder zes hoge ateliers voor
beeldhouwers in te richten. Eén hiervan werd
toegewezen aan Onkenhout. Deze heeft hierin,
door een tussenplafondje aan te brengen, een
aparte ruimte afgescheiden, waar hij zich bij
noorderlicht kan okkuperen met penningwerk, dat
hij nog altijd beschouwt als 'een fantastische
bezigheid'.
Beredeneerde katalogus van de penningen
Deze lijst bevat alle tot dusver door Onkenhout
gemaakte penningen, met uitzondering van enkele op de
rijksacademie ontworpen proefopdrachten, die
vermoedelijk verloren zijn gegaan.
De onder 1. vermelde penning is geslagen, alle andere
zijn gegoten. Alle penningen zijn uitgevoerd in brons.

Bovendien heeft de kunstenaar van al zijn penningen
een kastmodel in zilver laten gieten, voorzien van
rijkskeur en meesterteken.
Opdrachtpenning Amsterdamse fruit- en groentententoonstelling Amato. 1952. Diameter 60 mm.
Vz. naakte vrouw (moeder aarde) naar links. Kz.
markthallen met wapen van Amsterdam en tekst
(Amato 1952). Geslagen bij Begeer, Voorschoten.
vW 2038.
IA Idem, maar met jaartal 1959. vW 2505.
2 Opdrachtpenning assurantiemaatschappij De zeven
provinciën. 1960. Diameter 104 mm. Vz. vlaggeschip (De Ruyter's Zeven provinciën) en naam.
Kz. tekst (opening hoofdkantoor Lange Voorhout
's-Gravenhage 1960 assurantiemaatschappij 'De
Zeven Provinciën' N.V.). Gegoten in 1000
exemplaren en op een marmeren voetstuk geplaatst
door Begeer. vW 2558 (met afb.). Afb. met
toelichting in De Geuzenpenning 11 (1961), blz.
21.
Aphrodite. 1961. Diameter 73 mm. Vz. staande
naakte godin en dolfijnen. Kz. glad met thel in
schrijfletters (geboorte Aphrodite), handtekening
en jaartal (1962). vW 2717.
Beatrice. 1961. Diameter 75 mm. Vz. portret naar
links en randschrift (Beatrice 1961 Amsterdam).
Kz. glad of voorzijde van nr 3. vW 2733.
De schilder Felicien Bobeldijk. 1961. Diameter 75
mm. Vz. portret naar links en randschrift (Felicien
Bobeldijk 1876-1961). Kz. glad. vW 2745.
De schilder prof. Willem van den Berg. 1961.
Diameter 71 mm. Vz. portret naar links en
randschrift (Willem van den Berg 1886-1961). Kz.
glad.
1

165

Opdracht stad Amsterdam, 1965. 'Herfsttoernooi'.
Diam.: 7,6 cm; mal.: zilver; gew.: 296 gr.; geijkt zilver.

Zonder opdracht, 1962. 'Wij vrouwen van het land'.
Diam.: 7,6 cm; mat.: zilver; 193 gram; voorzien van
Rijkskeur en Meesterteken.

Amazone. Onuitgevoerde opdrachtpenning voor
Jumping Amsterdam. 1961. Diameter 98 mm. Vz.
amazone te paard naar rechts en randschrift
(kracht en snelheid, geleid door verstand en
gevoel). Kz. glad.
Door von Weiier ten onrechte beschreven als
gemodelleerd door P. de Monchy (vW 3041-1965).
Wij vrouwen van het land. 1962. Diameter 76 mm.
Vz. zittende vrouw en face, met randschrift
( = titel). Kz. glad.
Opdrachtpenning padvindersraad. 1963. Diameter
72 mm. Vz. St Joris te paard naar hnks. Kz.
padvindersembleem (lelie) en randschrift
(Nationale padvindersraad Nederland).
Door von Weiier wel beschreven, maar zonder
vermelding van de ontwerper (vW 2910).
10 Opdrachtpenning Diakonessenhuis Hilversum.
1964. Diameter 72 mm. Vz. Jacob en de engel,
met randschrift (ik zal u niet laten gaan, tenzij gij
mij zegent). Kz. opvliegende duif en randschrift
(Diakonessenhuis Hilversum 30.9.1964).
Door von Weiier ten onrechte beschreven als
gemodelleerd door A. Hettema (vW 3037).
lOA Jacob en de engel. Geboortepenning. Vz. als van
nr 10. Kz. bloeiende plant, jaartal (1964) en tekst
(voor MarceHne en Tjeerd van Ariane). vW 3061.
Unikum.
Opdrachtpenning Haringvliet. 1964. Diameter 72
mm. Vz. monument bij de brug. Kz. 2 visjes en
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13

14

15

16
17

18
19

tekst (naamloze vennootschap brugverbinding
'Haringvliet', geduld en volharding). vW 3328
(1967).
Aan de Griekse vrouwen. 1965. Diameter 74 mm.
Vz. uil en randschrift ('er zit meer in onze aarde
dan erboven'). Kz. titel en jaartal. vW 3170
(1966).
Opdrachtpenning Herfsttornooi. 1965. Diameter
76 mm. Vz. 2 ridders te paard en titel. Kz.
koggeschip met wapen van Amsterdam en
plaatsnaam. vW 3571. (1969).
Opdrachtpenning Kersttoernooi. 1965. Diameter
80 mm. Vz. 2 strijdende jongens op stokpaardjes
en titel. Kz. plaatsnaam, 3 Andreaskruisen en
grachtengordel. vW 3484 (1968, met afb.).
Wilhelmina als generaal. Opdrachtpenning
confectiecentrum Amsterdam. 1968. Diameter 61
mm. Vz. koningin Wilhelmina naar rechts en
randschrift (1880-1962 Wilhelmina). Kz. glad.
Michèle. 1975. Diameter 62 mm. Vz. portret naar
rechts. Kz. glad.
Opdrachtpenning Bouwnijverheid Eindhoven.
1975. Diameter 59 mm. Vz. bouwinstrumentarium.
Kz. tekst (vereniging de bouwkundige vakken
opgericht 1874 Eindhoven).
Mirjam. 1976. Diameter 78 mm. Vz. dansende
vrouw naar rechts. Kz. glad.
Opdrachtpenning Zuidplasschool. 1978. Diameter
63 mm. Vz. speelgerei en titel. Kz. wapen, tekst
(opening 25'8'1978) en randschrift (Nieuwerkerk
aan den IJssel). Gegoten in ± 5 exemplaren.

Signatuur
Onkenhout signeert zijn penningen.

Nederlandse munten ten
tijde van de Unie van
Utrecht
Résumé van een voordracht gehouden voor het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munten Penningkunde, Utrecht 12 mei 1979 door
prof. dr. H. Enno van Celder
Weliswaar heeft het Unie-verdrag van 23 januari
1579 nauwelijks directe invloed gehad op de
muntslag, maar het valt wel in een periode die van
cruciale betekenis is in de ontwikkeUng van het
Nederlandse muntwezen. De bijzonder
ingewikkelde politieke ontwikkeling die leidde tot
het uiteenvallen van de Zeventien Nederlanden in
enerzijds de latere Republiek, anderzijds de
Spaans blijvende zuidelijke gewesten, brachten
een verwarrende veelheid van muntemissies mee.
In het volgende wordt getracht de hoofdlijnen van
die ontwikkeling te schetsen en tevens de plaats
van het munt-artikel van de Unie daarin te
bepalen.
Voor 1572 werden, afgezien van de beperkte
aanmuntingen door enkele steden en heren, in zes
over het land verspreide koninklijke munthuizen
dezelfde gouden, zilveren en koperen munten op
naam van Philips II geslagen. Hoewel traditioneel
de gewestelijke titels in de omschriften vermeld
worden, werd alles door de centrale regering te
Brussel geregeld en hadden gewestelijke overheden
geen bemoeienis met monetaire zaken. Uitgangspunt was ook dat ook zeer lage sleischat geheven
werd, juist voldoende om de kosten van aanmaak
en beheer te dekken.
Hierin kwam verandering toen in het voorjaar van
1572 Holland en Zeeland in opstand kwamen en
een eigen regering gingen vormen om zich teweer
te stellen tegen het Spaanse leger dat de gewesten
poogde te heroveren. De Staten van Holland
namen niet alleen het feitelijk beheer over de
koninklijke munt te Dordrecht over, maar gingen
weldra ook de muntslag dienstbaar maken aan de
financiering van de oorlog. De instempeling van
het omlopende geld in 1573 was in wezen een
fiskale maatregel. Meer systematisch gebeurde
hetzelfde met de invoering van de leeuwendaalder
volgens Staten-besluit van 25 augustus 1575: de
nieuwe munt, die door wapens en omschriften
nadrukkelijk als munt van de Staten van Holland
gekarakteriseerd wordt, werd uitgegeven voor een
nominale waarde aanzienlijk boven de
metaalwaarde; het verschil van ca. 10% kwam
deels ten goede aan degenen die oude munten ter
versmelting inleverden, grotendeels echter als een
uitzonderlijk hoge sleischat, die weldra de naam
'reserve' kreeg, aan de Staten om aangewend te

worden voor de betaling van het leger. Het gevolg
van deze maatregelen was dat de militaire'
frontlijn tevens een monetaire grens werd: in
Holland en Zeeland circuleerden de nieuwe
leeuwendaalders en werden de koersen van de
overige munten tot hetzelfde niveau opgetrokken,
terwijl in de overige Nederlanden de Philipsdaalders tegen de oorspronkelijke waarde in
gebruik bleven.
In de zomer van 1576 stortte het Spaanse bewind
ineen: het onbetaalde leger ging muiten en trok
naar het Zuiden om door plundering de
achterstallige soldij binnen te krijgen. Weldra
kwam tussen het nu bevrijde Holland en Zeeland
en de overige Nederlanden, vertegenwoordigd
door de inmiddels bijeengekomen Staten-Generaal
op 3 november, een vredesverdrag, de Pacificatie
van Gent tot stand. Onder meer wordt hierin bij
art. 23 overeengekomen, dat zo spoedig mogelijk
een eind gemaakt zal worden aan de
uiteenlopende koers van de munten in de beide
delen van de Nederlanden.
Voorshands kwam daar echter niets van. Holland
handhaafde zijn eigen bestuur en zette de
aanmaak van leeuwendaalders voort (tot in 1579,

Afb. 1. Holland, leeuwendaalder 1576 (voorlopig type).
echter steeds met jaartal 1576). Anderzijds zag de
nieuwe regering van de Staten-Generaal zich
gedwongen in haar financiële nood naar hetzelfde
middel te grijpen als Holland al eerder gedaan
had. In februari 1577 werd besloten tot uitgifte
van nieuwe munten met verhoogde koers en belast
met een 'reserve' ten behoeve van de
oorlogsvoering tegen het weldra weer opdringende
Spaanse leger. Deze Staten-daalders en
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bijbehorende gouden en zilveren munten zijn in
alle provinciën, behalve in Holland, geslagen in
1577-1579. De monetaire scheiding tussen Holland
en de overige gewesten bleef dan ook
onverminderd voortbestaan.

munten van het eigen provinciewapen voorzien
zouden worden. Deze zijn in voorjaar en zomer
van 1579 inderdaad voornamelijk door Utrecht en

Afb. 2. Kwart Stalen-daalder, Overijssel 1578.
De situatie werd nog verder gecompliceerd
doordat, tengevolge van de feitelijke onmacht van
de nieuwe centrale regering, de provinciale
besturen in de praktijk zelf gingen beschikken
over de opbrengst uit de munt en dus een direct
financieel belang kregen bij de aanmuntingen. Dit
leidde ertoe dat ook in gewesten, waar geen
koninklijk munthuis gevestigd was, nieuwe ateliers
op initiatief van de lokale besturen werden
opgericht: Doornik, Gent, Middelburg, Hasselt,
Leeuwarden, Appingedam zijn alle in de jaren
1578-1581 opgericht.
Intussen hadden wel voortdurend op centraal
niveau onderhandelingen plaats om tot het in de
Pacificatie beoogde herstel van de eenheid van
munt te komen. Het is dan ook geen wonder dat
bij de besprekingen over een nauwere samenwerking, een Nadere Unie, tussen de gewesten die
het meest bereid waren de oorlog krachtig voort
te zetten, dit beginsel opnieuw een rol speelde. In
de Unie van Utrecht die op 23 januari 1579 werd
gesloten door Holland, Zeeland, Utrecht,
Gelderland en de Ommelanden, weldra uitgebreid
met Friesland en delen van Vlaanderen en
Brabant, wordt dan ook in art. 12 wederom
afgesproken dat zo spoedig mogelijk maatregelen
genomen zullen worden om de eenheid in de koers
van het geld te herstellen.
Ook ditmaal bleef echter een onmiddellijk gevolg
nog uit. Zelfs werd de afspraak al binnen enkele
maanden doorkruist door een plaatselijk initiatief.
In Utrecht bestonden al plannen voor een nieuwe
muntemissie met reserve, en de provincie trachtte
daarvoor de medewerking van de nieuwe
bondgenoten te krijgen. Hoewel Holland daar niet
aan wilde meewerken en vasthield aan de
pogingen tot herstel van de eenheid, machtigde op
23 maart 1579 het dagelijks bestuur van de
Nadere Unie de leden om nieuwe zilveren daalders
en gouden rozenobels te slaan, mits de opbrengst
aan de oorlogvoering ten goede zou komen en de
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Gelderland in omloop gebracht, overigens met
tamelijk verschillende beeldenaar. Hoewel formeel
deze munten krachtens een machtiging van de
Unie zijn uitgegeven en er dus enige
rechtvaardiging is voor de tegenwoordig
gebruikelijke naam Unie-daalders, druiste de
uitgifte regelrecht in tegen het in art. 12 van de
Unie van Utrecht vastgelegde beginsel en kunnen
zij kwalijk als een expressie van het samenwerkingsprincipe beschouwd worden.
Uit Antwerpen werd door de Staten-Generaal dan
ook heftig geprotesteerd en de besprekingen om
daadwerkelijk tot herstel van de door Pacificatie
en Unie beoogde eenheid te komen werden
voortgezet. Dit leidde er thans toe dat een
algemene ordonnantie tot stand kwam die op
19 december 1579 door de Staten-Generaal en op
1 januari 1580 afzonderlijk door Holland werd
afgekondigd. Deze bevatte voor het eerst weer een
voor het gehele land geldende koersregeling van
de munten, verbood uitdrukkelijk het heffen van
Afb. 5. Halve Philipsdaalder, Friesland 1580.

reserve voor niet-monetaire doeleinden,
legaliseerde de Hollandse leeuwendaalders en (met
enige terughoudendheid) de Utrechts-Gelders zg.
Uniemunten, en schreef tenslotte voor wederom,
evenals vóór de oorlog, Philipsdaalders te slaan.
Inderdaad zijn in 1580 en 1581 in alle provinciën
opnieuw Philipsdaalders of onderdelen van het
oude type geslagen, op naam van de nog steeds
officieel erkende Koning. In 1582 en 1583 werd de
emissie, nadat Philips II van de souvereiniteit
vervallen verklaard was, althans in Brabant en
Vlaanderen nog voortgezet op naam van de
nieuwe souverein, hertog Frans van Anjou.

Afb. 6. Halve Anjou-daalder, Vlaanderen 1582.
Intussen brokkelde echter het gezag van de
Staten-Generaal steeds verder af: de Waalse
gewesten verzoenden zich met de Koning, in
Vlaanderen heerste in toenemende mate
burgeroorlog tussen radicalen en gematigden, het
nieuw gevormde Spaanse leger onder de Prins van
Parma drong uit het Zuid-Oosten steeds verder
op, het verraad van Rennenberg deed Groningen
en Overijssel grotendeels verloren gaan.
In deze situatie grepen vooral de regeringen van
de gewesten die het meest bedreigd werden, in
hun nood wederom naar de muntslag om
aanvullende middelen voor de financiering van de
verdediging te vinden. In de jaren I58I-1584
ontstaan dan ook een reeks muntuitgiften die alle
op gewestelijke, soms stedelijke besluiten
berusten, zeer uiteenlopend van beeldenaar en
waarde zijn, maar gemeen hebben dat een hoge
sleischat, al of niet reserve genoemd, werd
geheven ten behoeve van de landsverdediging. De
bekendste zijn gouden nobels van Gent, Zeeland
Afb. 7. Gent, gouden nobel 1583.

Afb. 8. Gelderland, gouden rijder.
en Overijssel, gouden en zilveren rijders van
Gelderland en Friesland, gouden leeuwen en
zilveren daalders van Brabant. De nadruk lag in
deze periode op versmelting van oudere goudstukken, want voor het zilver waren de
mogelijkheden door leeuwen-, Staten- en
Uniedaalders wel grotendeels afgeroomd.
Slechts Holland, dat in deze jaren betrekkelijk
onbedreigd was en waar het nieuwe bewind al tien
jaar geconsolideerd was, hield zich hiervan verre.
Ook deze provincie ging echter, toen duidelijk
werd dat een algemene regeling voorlopig
onhaalbaar was, in 1583 tot een eigen aanmunting
over. De Staten lieten zich echter niet leiden door
een streven naar onmiddellijke baten, maar gaven
de voorkeur aan een muntslag die in het belang
was van de buitenlandse handel, waarop Hollands
sterke positie berustte. Besloten werd te Dordrecht

Afb. 9. Holland, gouden dukaat 1583.
gouden dukaten en zilveren rijksdaalders te slaan
overeenkomend met de gelijknamige Duitse
munten die in het voornaamste handelsgebied
heersten; daarbij werd uitdrukkelijk van het
heffen van enige reserve afgezien. In de volgende
jaren sloten verschillende naburige provincies zich
bij deze nieuwe muntpolitiek aan.
Nadat met de val van Antwerpen in 1585 het
Zuiden definitief voor de Unie verloren gegaan
was en de overgebleven gewesten een beroep op
steun van de Koningin van Engeland moesten
doen, kwam onder het bewind van de graaf van
Leicester op 4 augustus 1586 weer een
ordonnantie voor het muntwezen tot stand. Hierin
werd in de eerste plaats aansluiting gezocht bij de
laatste algemene regeling van 1579/1580: een voor
het gehele, thans overigens tot zes gewesten
gereduceerde, land geldende koersregeling, verbod
van provinciale initiatieven op muntgebied en van
het heffen van reserve, wederinvoering van
169

Afb. 10. Leicester-reaal,
Holland 1586.
uniforme muntslag in de gehele Unie. De politieke
ontwikkeling van de laatste jaren bleef echter niet
zonder invloed. Naast de Leicester-reaal, die
eigenlijk niet anders is dan een met andere

beeldenaar herstelde Philipsdaalder werd de
mogelijkheid geopend dukaten en rijksdaalders uit
te geven, zoals Holland daar in 1583 mee
begonnen was en in feite zijn het deze soorten die
inderdaad geslagen werden. Van herstel van een
strak centraal beheer van het muntwezen, zoals
het plakkaat beoogde, is voorlopig weinig
gekomen. De in de oorlogsjaren gegroeide invloed
van de gewestelijke regeringen op de muntslag
bleef groot en de spanning tussen particularisme
en eenheidsstreven is nog meer dan een eeuw lang
de monetaire ontwikkeling in de Republiek der
Verenigde Nederlanden blijven beheersen.
Pas in de 18e eeuw kan van een werkelijk uniform
voor de gehele Republiek geldend muntstelsel
gesproken worden en in die tijd is men ertoe
gekomen om artikel 12 van de Unie van Utrecht
als de grondslag daarvan te beschouwen. In
werkelijkheid heeft het echter, in het kader waarin
het geformuleerd werd, die betekenis niet gehad.
Het was oorspronkelijk slechts een regeling ad hoc
om aan de toen bestaande koersverschillen een
einde te maken, en zelfs als zodanig heeft het
aanvankelijk nauwelijks uitwerking gehad.
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Catalogus van de
driesteden muntslag
1479-1588

90a
90a
90b

samengesteld door J. Fortuyn Droogleever
In deze chronologische catalogus wordt van elk
type van munten de naam vermeld met een afbeelding, zover mogelijk, van een of meer munten die
tot dit type behoren. Tevens wordt een beschrijving van voor- en keerzijde gegeven, die op alle
munten van het type betrekking heeft. Bij het
nummer van elke afzonderlijke munt staat vermeld in welk opzicht deze van de beschrijving van
het type afwijkt, waar de munt in de literatuur is
vermeld en in welke collectie hij aanwezig is.
Afkortingen
vdCh. = P . v.d. Chijs, Munten (...) Overijssel,
Haarlem 1854
V.
= P . Verkade, Muntboek, Schiedam 1848
D.
= A. Delmonte, Le Benelux d'Or, resp.
d'Argent, Amsterdam 1964 resp. 1967
deVr. =de Vries en H. J. v.d. Wiel, Muntboek
'De Steden', R'dam 1965
JMP = Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
P...
=inventarisnr. in de collectie van het Kon.
Penning Kabinet te 's-Gravenhage
W... =inventarisnr. in de muntencoUectie van
het museum 'De Waag' te Deventer.
90

1584 ZES STUIVER (Z), ten onrechte
Vg rijksdaalder genoemd.
In Kampen geslagen.
Vz. wapenschilden der drie steden, naast elkaar geplaatst en door linten verbonden met
de erboven geplaatste helmen, waarvan de
middelste een pluim en de andere een vaantje
dragen. Onder de wapenschilden het jaartal,
het geheel binnen een parelrand.
omschr. TRIVM -l- CIVI + IM -^ DA VEN +
CAM + 3 WO.
Kz. rijksappel waarin zich al of niet het
cijfer 6 bevindt, rustend op een dubbele
adelaar, binnen een parelrand. Hierboven een
keizerskroon.

90c

90d

90e

90f

90g

90h

91

omschr. RODOL + U + ELEC -H RO -)- IM -H
SEM + AVGV.
Op Kz. cijfer 6. Verk.—; deVr. 5; P. 7402.
bis vierkante afslag van nr. 90a.
Verk. —; P. 1921/86.
Vz. omschr. ...IMP-hSWOL.
Kz. geen cijfer 6. omschr. ...AVO.
Verk. —; W. 502.
Vz. omschr. ...IMP... 3WOL.
Kz. geen cijfer 6.
Verk. 146.2. Alleen aangetroffen in de collectie van het Provinciaal Overijssels Museum te
Zwolle onder nr. M 240.
Kz. geen cijfer 6.
omschr. RVDOL...AVGVS.
Verk. —; deVr. 5; P. 7401.
Vz. omschr. ...IMP...3WOL.
Kz. omschr. RVDOL...AVGVS; geen
cijfer 6.
Verk. —. Alleen in Stedelijk Museum te
Kampen aangetroffen onder nr. 3705.
Vz. omschr. ...3WOL.
Kz. omschr. RVDOL...AVGVS; geencijfer 6.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van 's Rijks Munt te Utrecht.
Vz. omschr. ...IMP + DA VEN +
CAM -I- 3WOL.
Kz. geen cijfer 6.
omschr. RVDOL...
Verk. —; W. 501.
Vz. omschr. ...IMP...3WOL.
Vz. met cijfer 6 op rijksappel.
omschr. RVDOL2...
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling in Den Haag.
1584 DRIE STUIVER (Z) ten onrechte
'/,6 rijksdaalder genoemd.
In Kampen geslagen.

Vz. naast elkaar de drie wapenschilden der
drie steden, met linten verbonden met de erboven geplaatste helmen, waarvan de middelste een pluim en de andere een vaantje
dragen. Onder de wapenschilden het jaartal,
het geheel binnen een doorbroken parelrand.
omschr. TRIVM + CIVI -H IM + DAVEN +
CAM + 3WOL.
Kz. rijksappel, rustend op een dubbele ade175

laar binnen parelrand, hierboven een keizersIcroon.
omschr. RVDOL + II + ELEC + RO + IM +
SEM + AVG.
Verk. 146.3; deVr. 6. Ik heb deze munt in
geen enkele collectie aangetroffen!
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1585 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 85.
Kz. omschr. RODOL*II*D*G*ELEC*RO*
IMPE*SEM*AVGV.
(De Kz. van deze munt is merkwaardigerwijze identiek met de in 1581 in Deventer
geslagen munt!)
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere collectie in Deventer.

93a 1585 ZES STUIVER (Z) type nr. 90.
Vz. omschr. ...3WOL.
Kz. geen cijfer 6.
omschr. RVDOL...AVGVS.
Verk. —; P. 7403.
93b 1585 ZES STUIVER type nr. 90.
Vz. omschr. ...3WOL.
Kz. omschr. RVDOL + II + ELEC + RO -H
IM-H SE-H AVGVS.
Verk. —; P. 7404.
94a 1585 DRIE STUIVER (Z) type nr. 91.
Vz. omschr. ...3WO.
Kz op rijksappel het cijfer 3.
omschr. ...AVGV.
Verk. —; P. 7405; W. 503.
94b 1585 DRIE STUIVER type nr. 91.
Vz. omschr. ...3WO. Kz. met cijfer 3 op
rijksappel.
Verk. —. alleen aangetroffen in de collecties
van 's Rijks Munt te Utrecht en in die van
het Stedelijk Museum te kampen onder
nr. 3707.
95a 1586 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 85.
Verk. —; P. 7408; W. 493.
95b 1586 RIJKSDAALDER type nr. 85.
Kz. RVDOL...
Verk. —; P. 7406.
95c 1586 RIJKSDAALDER type nr. 85.
Kz. omschr. ...IM...
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederlandse Bank te Amsterdam.
95d 1586 RIJKSDAALDER type nr. 85.
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —. alleen aangetroffen in de collectie
van het Stedelijk Museum te Kampen onder
nr. 3699.
95e 1586 RIJKSDAALDER type nr. 85.
Kz. omschr. RVDOL -I- II + D + G + ELEC +
RO -I- IM + SEM + AVGVST.
Verk. —; P. 7407.
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96a 1586 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 87.
Vz. omschr. ...IMPE...
Verk. —; D. 691; P. 7410.
96b 1586 HALVE RIJKSDAALDER
type nr. 87.
Vz. omschr. ...IMPE...
Kz. omschr. ...AVGV.
Verk. —; P. 1927/128.
96c 1586 HALVE RIJKSDAALDER
type nr. 87.
Vz. omschr. ...IMPE...
Kz. omschr. RVDOL + ... + SE + AVGVS.
Verk. —; P. 7409.
96d 1586 HALVE RIJKSDAALDER
type nr. 87.
Vz. omschr. ...IMPE...
Kz. omschr. ...IMP + SEM + AVGV.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van het Stedelijk Museum te Kampen onder
nr. 3709.
96e 1586 HALVE RIJKSDAALDER
type nr. 87.
Vz. omschr. ...3WO.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van de Nederlandse Bank te Amsterdam.
96e bis vierkante afslag van nr. 96e.
Verk. —. Alleen aangetroffen in de collectie
van het Provinciaal Overijssels Museum te
Zwolle onder nr. M 241.
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1586 DRIE STUIVER (Z) type nr. 91.
Vz. omschr. ...3WO.
Kz. met cijfer 3 op rijksappel,
omschr. ...AVGV.
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling in Den Haag.

98a 1587 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 85.
Kz. RVDOL...IM...
Verk. —; P. 7411; W. 494.
98b 1587 RIJKSDAALDER type nr. 85.
Kz. omschr. ...RVDOL...
Verk. —; W. 495.
99

1588 RIJKSDAALDER (Z) type nr. 85.
Kz. omschr. RVDOL...
Verk. —; P. 1911/156.

100 1588 HALVE RIJKSDAALDER (Z)
type nr. 87.
Vz. omschr. TRIVM.CIVI.IMPE.DAVEN.
CAMPEN.3WOL.
Kz. omschr. R V D O L . I I . D . G . E L E C . R O .
IMP. SEM. AVGVS.
Verk. —; D. 680; P. 1946/69.
101 1588 ZES STUIVER (Z) type nr. 90.

Vz. omschr. ...IMP...3WOL.
Kz. cijfer 6 op de rijitsappel.
omschr. RVDOL + 11 + D + G + ELEC +
RO + IM + SEM + AVGVS.
Verk. —. Alleen aangetroffen in een particuliere verzameling te Deventer.
102 1588 DRIE STUIVER type nr. 91.
Vz. omschr. ...DAVENT + CAM + 3WO.

Kz. omschr. ...ROM -I- IM -H SE -f- AVGVS.
Verk. —; P. 1966/105.
De afbeeldingen zijn vervaardigd met behulp van
fotonegatieven van het Koninklijk Penningkabinet
te 's-Gravenhage. Hiervoor, en ook voor de hulp
bij het samenstellen van dit overzicht ondervonden, betuig ik gaarne mijn oprechte dank aan
directeur en staf van deze instelling.

Onbekende variant van
een denier van Artois
door G. W. de Wit

In het boek 'Les petits deniers de Flandre des
Xlle et XlIIe siècles' (1) noemt de schrijver onder
nummer 402 een kleine denier geslagen in Artois
in het begin van het derde deel van de Xllle
eeuw. Het muntje is geïllustreerd d.m.v. een
tekening ontleend aan de catalogus van de
coUectie-Dewismes (de schrijver is het muntje in
de door hem bekeken collecties niet tegengekomen).
Het betreft het type met op de voorzijde het
wapen van Artois, op de keerzijde een kruis,
waarvan twee armen met lelies zijn versierd,
terwijl de twee andere armen tweemaal ruitvormig
zijn. In het veld de letters ARAS.
In het boek 'Les monnaies féodales d'Artois du
Xe siècle au dèbut du XlVe siècle' (2) zijn alle
bekende types van deze denier gegroepeerd onder
nummer 33. Eén ervan is afgebeeld onder nummer
33 (vergroot op planche VIII). De schrijver
vermeldt jammergenoeg niet waar dit exemplaar
zich bevindt.

Kortgeleden is een nieuw exemplaar van dit type
ontdekt. Het onderscheidt zich in twee details van
de bovengenoemde exemplaren: in de vorm van
de armen van het kruis en in de letters.
De armen van het kruis zijn als volgt te
onderscheiden:
armen met lelies versierd:
armen met dubbele ruitversiering:
Bij het nieuwe exemplaar luiden de letters ARAG
i.p.V. ARAS.

(1) Van J. Ghyssens en uitgegeven door de Cercle
d'Etudes Numismatiques, Brussel 1971.
(2) Van C. Richebé en uitgegeven met medewerking van
C.N.R.S., Parijs 1963.

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehele wereld.
Schrijf voor prijs- en mancolijst naar:

CHRIS <^IMER
NUMISMATISTS

10 Glebe Crescent, London
N.W. 4, 1 B.U. England
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De penning van de /^~\
maand
^^
door Karel Vermeeren, Eindhoven

In de collectie van het koninklijk kabinet van
munten en penningen te 's-Gravenhage bevindt
zich een zilveren z.g. huwelijkspenning (inv. nr.
2479) welke geslagen werd bij gelegenheid van de
gouden bruiloft van Lodewijk van Renesse en
Wilhelmina Dellon, welk feit op 17 november
1732 te Den Haag werd herdacht.

Voorzijde: Onder een stralende aangezichtszon
twee in elkaar gelegde uit de wolken komende
handen, die samen twee gestrikte banden
vasthouden. Boven de handen een brandend hart.
Aan de banden hangt het alliantiewapen der
echtgenoten binnen een slangenrond. Van
Renesse: in een rood veld, bezaaid met gouden
blokjes, een gouden aanziende leeuw met blauwe
tong en nagels. Helmkroon. Het helmteken is een
zilveren runderkop (geen bokkekop!) met hals en
met gouden hoorns. Dellon: in een rood veld een
zilveren zwaard, geplaatst met de punt omhoog en
met een gouden gevest. Omschrift: LODEWYK VAN
RENESSE EN WILHELMINA DELLON GETROUT NOV

1682.
Keerzijde: Een palm- en een mirtetak kruislings
door een lauwerkrans gestoken. Daaronder het
volgende tienregelige vers: WY SYN NU VYFTIG YAAR GELEEN - IN D'EGTEN STAAT - TE SAAM
GETREEN : - DE HEER WIL VERDER - DOOR SYN
GEEST - ONS LEYDEN TOT HET - EEUWIG FEEST - 17

NOV : - 1732.'
De voor- en keerzijde zijn van hetzelfde type als
de penning, die geslagen werd bij gelegenheid van
het zilveren huwelijksfeest van Leonard
Vermeulen en Jacoba Scheltus in 1729. De voorzijde komt ook overeen met die van de penning
van het zilveren huwelijk van Cornells van Que178

born en Anna Catharina Bruynsteyn uit 1730.
Hieruit zou mogen worden afgeleid, dat de drie
penningen door dezelfde medailleur werden
vervaardigd. Helaas is diens naam nog onbekend.^
Lodewijk van Renesse werd op 5 mei 1655 te
Eindhoven geboren als zoon van Constantijn
Daniël van Renesse en Christina Drabbe. Deze
Constantijn, - een leerling van Rembrandt! werd op 11 september 1653 benoemd tot secretaris
van de stad Eindhoven en vier daaraangrenzende
dorpen Gestel, Stratum, Strijp en Woensel, welke
functie hij bekleedde tot 1680. (Zie over deze
Constantijn meer in De Kroniek van het
Rembrandt-huis, 1978, nr. 1, pag. 3-23). In
december 1675 werd bovengenoemde Lodewijk,
nog tijdens zijn studie in de rechten, aangesteld
als 'clercq ordinaris der Staten van Holland en
West-Friesland', later werd hij advocaat voor den
Hove van Justitie van Holland in 's-Gravenhage.
Hier bereidde hij tezamen met Jacob Drabbe (een
neef van moederszijde) en Nicolaas Kerckhoven
(een aangetrouwde neef van vaderszijde) zijn
huwelijksaanzoek voor aan de heer Dellon, agent
van de Prince van Waldeck en tevens directeur
van de militie, die getrotiwd was met Dina van der
Mast. Het betrof hier hun oudste dochter
Wilhelmina Dellon. Het aanzoek werd met sukses
bekroond op 28 oktober 1682, toen de huwelijkse
voorwaarden notarieel werden vastgesteld. Op
1 november van dat jaar ging men in ondertrouw
en op 17 november daaraanvolgende werd het
huwelijk in de kerk van Voorburg gesloten voor
Ds. Cornells van Aken uit Delft.
Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. Vier
hiervan stierven jong, vijf van de anderen bleven
ongehuwd: 1. Mr. Johan van Renesse: geb. Den
Haag 8 sept. 1683, studeerde aan de universiteit te
Leiden, werd secretaris van Den Haag, stierf daar
ongehuwd op 63-jarige leeftijd en werd aldaar op
8 september 1745 begraven; 2. Constantijn: geb.
Den Haag 31 aug. 1684 en overleden aldaar
3 september 1684; 3. Christina: geb. Den Haag 2
febr. 1686, bleef ongehuwd en werd op 24 maart

1721 in haar geboorteplaats begraven; 4. Dina:
geb. Den Haag 26 aug. 1687 en overleed aldaar
ongehuwd op 64-jarige leeftijd op 23 dec. 1751; 5.
Anna Elisabeth: geb. Den Haag 13 aug. 1690 en
overleed aldaar op 3 sept. 1690; 6. Lodewijk:
geb. Den Haag 29 okt. 1692 en stierf aldaar 5
dec. 1692; 7. Lodewijk: geb. Den Haag 24 aug.
1694, studeerde philosophie te Leiden, huwde op
2 juni 1721 in de Kloosterkerk te Den Haag met
Sara Maria van Belle, uit welk huwelijk op 24
maart 1722 te Den Haag Lodewijk Willem Caret
van Renesse werd geboren. Deze laatste trouwde
op 30 juni 1748 met Catharina Scharphoff. De
tweede zoon uit dit huwelijk, Lodewijk Gerard
van Renesse, die op 8 aug. 1752 in Den Haag
geboren was, kreeg van de jongste broer van zijn
grootvader (zie verderop) het vruchtgebruik van
diens nagelaten goederen;^ 8. Hugo: geb. Den
Haag 6 nov. 1696 stierf aldaar op 27 maart 1697;
9. Cornelia Wilhelmina: geb. Den Haag 13 okt.
1698 overleed aldaar op 13 sept. 1699; 10. Mr.
Constantijn Jacobus van Renesse: geb. Den Haag
12 okt. 1701, studeerde in 1721 rechten te Leiden,
ging in 1724 over naar de universiteit van Utrecht
en werd op 6 september 1724, na afgestudeerd te
zijn, benoemd tot advocaat van Holland en
overleed 80 jaar oud, ongehuwd, op 15 december
1781 in Den Haag. In het gemeente archief van
Den Haag vond ik in het Weeskamerarchief onder
nr. 2309 de staat en inventaris van de nagelaten

VAN REN£5^5E

goederen van laatstgenoemde Mr. Constantijn
Jacob van Renesse. Aan de boekverkoper Thierry
was opdracht gegeven een catalogus te laten
drukken, bestemd voor de liefhebbers voor de te
verkopen boeken, prenten, kaarten, gouden en
zilveren medailles, penningen en rariteiten. In deze
inventaris worden genoemd:
zilveren medaille: zilveren bruiloft Lodewijk van
Renesse en Wilhelmina Dellon, 1707;
gouden medaille: idem als hierboven;
gouden medaille: idem als hierboven, maar wat
groter,
gouden medaille: gouden bruiloft 1732;
zilveren medaille: gouden bruiloft 1732.
Er blijken dus in ieder geval (minstens) vijf te
onderscheiden huwelijkspenningen van dit
echtpaar te hebben bestaan. De zilveren penning
van de gouden bruiloft werd hierboven
beschreven. Hoe zagen de penningen van de
zilveren bruiloft eruit? Wie kan inlichtingen
verschaffen over genoemde niet besproken
penningen?
Noten
1. Gegevens op fiche van het Kon. Penningkabinet
met enkele aanvuUingen en wijzigingen van de auteur,
gevonden in familie-aantekeningen van de famiUe
Renesse.
2. Litt. Dirks P.R. Ill, 470; Alg. Ned. Familieblad
1883, nr 51.
3. Gem. Archief Den Haag, Weeskamerarchief 2309.

BEtDC GE<SE VEN5 i I6SO

„DE SNEEKER VLIEGER"
J I L L E B. W E S T E R H O F
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale muni^n,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek-Telefoon05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

Een moderne Engelse
prijspenning uitgereikt
aan een landgenoot
Het Engelse 'Institute of Hospital Engineering',
dat in 1943 werd opgericht, heeft een prijs
ingesteld voor het beste 'paper' dat in elk
kalenderjaar ingeleverd is, onverschillig of dit een
artikel is, gepubliceerd in het instituutsorgaan
'Hospital Engineering', dan wel een lezing betreft,
gehouden voor het Instituut of een andere
organisatie. De voorwaarden zijn eenvoudig, het
artikel mag niet meer dan 3000 woorden bevatten
en moet te maken hebben met hospital
engineering.
Voor het jaar 1977 ging de prijs naar de
Nederlander J. de Vries ing. voor zijn artikel 'A
new concept of energy supply for hospitals'. De
reden van het hier vermelden van dit niet
alledaagse gebeuren is dat deze prijs in hoofdzaak
bestaat uit de zilveren Northcroft penning,

omcirkelde vlammende toorts. De slang is groen
met een rode tong, de toorts grijs en de vlammen
rood en geel. Het helmkleed is goud met zwart.
Als toelichting wordt daarbij gegeven dat de haan
en de slang vanouds medische symbolen zijn, de
tandraderen uiteraard de techniek representeren
en dat de vlammende toorts de wetenschap
symboliseert. De wapenspreuk, die ook op de
penning is weergegeven luidt: 'Life in our hands'.
Om dit alles heen de tekst 'The seal of the
institute of hospital engineering'.
De keerzijde toont een lauwerkrans en de
vermelding 'Northcroft Silver Medal Award'
alsmede de naam van de ontvanger en het jaar.
Daaronder enkele zilvermerken en de letters
W.J.C, die (vermoedelijk) de initialen zijn van de
medailleur.
Het leek ons interessant een voorbeeld te geven
van deze moderne Engelse prijspenning, waaruit
blijkt dat in dat land nog steeds het ontwerpen
van zo'n penning op sterk conventionele wijze
benaderd wordt.
W. K. de Bruijn

Een moderne
Nederlandse medische
prijspenning

genaamd naar de eerste president van het
instituut. Deze hierbij op ware grootte afgebeelde
penning toont op de voorzijde het wapen (seal)
van het instituut zoals dat officieel beschreven is
in een Grant of Arms van het Royal College of
Heralds dd. 30 september 1969. Deze beschrijving
geeft aan dat op een ondergrond van goud twee
zwarte hanen staan, gescheiden door een schuine
balk van zwart, waarop 3 gouden tandraderen.
Op de helm (blauw) staat een door een slang
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Het betekent heel wat, wanneer een Engelse
instelling een buitenlander wil onderscheiden met
een erepenning. De documentaire waarde van het
hierboven beschreven exemplaar rechtvaardigt dan
ook publicatie in dit blad. De vormgeving ervan
zou op zichzelf echter geen reden kunnen zijn om
er aandacht aan te schenken. Het is zeker geen
voorbeeld van geïnspireerde penningkunst. De
voorstelling op de voorzijde is eenvoudig
gecopieerd van een afbeelding van het zegel van
het Institute of Hospital Engineering. De gekruiste
lauwertakken op de keerzijde zijn de hele vorige
eeuw standaarduitvoering geweest voor dergelijke
erepenningen. Waarschijnlijk is hiervoor een oud
19e eeuwse stempel gebruikt. De sporen van
roestplekjes zijn tenminste duidelijk op het
penningoppervlak te zien, vooral langs de rand.
De medailleur (signatuur W.J.C.) heeft geen
enkele artistieke inbreng gehad, maar heeft zijn
opdracht wel op technisch competente wijze
uitgevoerd. Helaas is het een feit dat de meeste
mensen niet beter weten of een erepenning hoort
er zo uit te zien.
Dat het ook anders kan, bewijst de prijspenning
die een Nederlandse instelling op medisch gebied,
de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds,
organisatie voor de kankerbestrijding, in 1975 liet
maken (afb. 3 en 4). Enige bestuursleden hebben

zich eerst georiënteerd over de mogelijkheden bij
het Koninklijk Penningkabinet en de Vereniging
voor Penningkunst, die zich er beide voor
inspannen om activiteiten op het gebied van de
moderne Nederlandse penningkunst zoveel
mogelijk te stimuleren. Het was de bedoeling van
het bestuur om een goede kunstenaar de vrije
hand te geven voor een eigentijds ontwerp. Nadat
zij voorbeelden van het werk van Nederlandse
medailleurs gezien hadden, viel hun keuze op
Marianne Letterie. Het resultaat is een prachtige
penning geworden, de Prof. Dr. P. Muntendam
Prijs, in 1974 ingesteld ter beloning van
Nederlanders die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de kankerbestrijding in ons
land.

Op de voorzijde staat links onderaan incuus een
klein tekentje dat op een S lijkt, maar dat in
werkelijkheid het geabstraheerde astrologische
teken voor het sterrenbeeld Kreeft is, hier
doorboord. Zoals bekend, is 'cancer' het Latijnse
woord voor kreeft. Schuin daarboven wordt dit

-^

teken min of meer herhaald in de laatste letter van
het opschrift, die doorboord wordt door het
uiteinde van het aesculaapteken, dat haaks op de
tekst staat. Rechts daaronder wordt het bloemetje
van de wilde maagdepalm afgebeeld. Deze plant
wordt gebruikt in geneesmiddelen tegen kanker.
De kunstenares wilde hiermee iets uitdrukken van
haar geloof in de heilzaamheid van natuurlijke,
plantaardige geneesmiddelen, tegenover de
middelen van de officiële medische wetenschap.
Deze heeft natuurlijk veel goeds tot stand
gebracht, maar heeft toch ook beangstigende
aspecten, waartegenover de patiënt zich vaak
machteloos voelt. Het bloemetje en het bovenste
gedeelte van het aesculaapteken liggen in een
flauwe holte, waarvan de randen vloeiend in het
penningvlak overgaan. Alle elementen op de
penning zijn trouwens prachtig vloeiend gevormd,
met allerlei kleine nuances in het reliëf. Het is
jammer dat deze fijne nuanceverschillen op een
foto niet voldoende tot hun recht kunnen komen,
evenmin als de kleurnuances in het patine.
Ook de opstaande kant is zo gevormd, dat vooren keerzijde vloeiend met elkaar verbonden
worden. De gestyleerde slangen op de keerzijde,
die in eikaars staart bijten, overigens ook een
oudgermaans motief, kunnen opgevat worden als
een verdere uitwerking van een onderdeel van het
aesculaapteken. Rechts staat, weer incuus, het
internationale embleem voor de kankerbestrijding,
een zwaard dat een gestyleerde kreeft doorboort.
De beide slangen zijn bedoeld als eikaars
complement en hun lichamen gaan dan ook in
elkaar over. De kunstenares heeft geprobeerd het
mysterie van de ziekte weer te geven, die voor
velen, naast veel leed, ook een verdieping van het
geestelijk leven teweeggebracht heeft. Maar, zoals
iedere kunstenaar, meent ook Marianne Letterie,
dat iedereen haar werk kan interpreteren, zoals
het ieder individu het meest aanspreekt. Zelfs als
de symbolen alleen als decoratieve elementen
gezien zouden worden, zou dit een zeer geslaagd
voorbeeld zijn van een moderne artistieke
prijspenning.
G. van der Meer

« A A N - E N VERKOOP MUNTEN
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten

SPAAR- EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SURHUISTERVEEN , TEL. 05124-1925

181

aktualiteiten

£1^

De Konkinklijke Eijsbouts B.V., gespecialiseerd in
het maken van o.a. beiaarden en luiklokken, en
ook in het gieten van penningen, maakt op het
ogenblik een astronomisch kunstwerk voor het
nationaal Beiaardmuseum te Asten. Voor het
linker gedeelte, een astrolabium met carillon, zijn
al fondsen bijeengebracht, maar voor het
reahseren van het middendeel en later het rechter
gedeelte, een armillairsfeer, moet nog veel geld
verzameld worden. Als bijdrage aan de fondsenwerving heeft Niel Steenbergen een bronzen
penning gemaakt, die herinnert aan de
ingebruikname van het eerste deel van het
uurwerk, op 27 juli 1979, in het paleis op de Dam
in Amsterdam. Het wordt daar tentoongesteld,
samen met andere voorwerpen uit het Nationaal

Beiaardmuseum te Asten en het Nationaal
Museum 'Van Speelklok tot Pierement' te
Utrecht, tussen 30 juli en 9 september (zaterdags
en zondags gesloten).
De gietpenning, die een diameter van 60 mm
heeft, beeldt aan de ene zijde een huwelijksinzegening af met de tekst: Vivos Voco (ik roep
de levenden), en aan de andere kant een lijkstoet
met de inscriptie Mortuos Plango (ik beween de
doden). Dezelfde afbeeldingen worden ook
gebruikt voor de levensklok en de doodsklok van
het astronomisch uurwerk, als deel van de
randversiering op de flank van de klokken. Deze
hebben een doorsnede van resp. 26 en 22 mm. Zij
worden door jacquemarts aangeslagen, d.w.z.
door klokkemannetjes, een voor het leven, die
ieder uur slaat, en een voor de dood, die ieder
half uur slaat. Deze jacquemarts zijn ook gemaakt
door Niel Steenbergen. Later zal hij in het
middengedeelte van het astronomisch uurwerk een
laatste oordeelsspel maken, geheel volgens oude
traditie, bestaande uit een 40-tal bewegende
beelden.
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De penning kan besteld worden door overmaking
van ƒ 100,— op rekening 52.34.41.673 van de
Algemene Bank Nederland te Asten, ten name
van het Nationaal Beiaardmuseum. Het postgironummer van de bank is 1070649. De opbrengst is
geheel bestemd voor het goede doel van de
realisering van het totale astronomische
kunstuurwerk.

boeken en
tijdschriften

^^
^^

Recensie naar aanleiding van: P. Berghaus:
Dortmunder Münzgeschichte I. Dortmund 1978.
Dit boekje, bedoeld als volledige muntgeschiedenis van Dortmund, is opgezet om het
vroegere werk van Prof. Berghaus' en Adolf
Meyer^ te vervangen. Na een inleiding en opgave

van benutte verzamelingen, bronnen, literatuur en
vondsten van Dortmunder munten, als deze in de
tekst of catalogus gebruikt worden, volgt een
samenvatting van het historische verloop van de
Dortmunder muntslag en een catalogus met foto's.
De catalogus is, wat indeling, streven naar
volledigheid en duidelijkheid betreft, zeker een
vooruitgang met hetgeen tot nog toe voor
Dortmund beschikbaar was. Hoewel af en toe wat
schoonheidsfoutjes bij verwijzingen naar teksten
of jaartallen op munten als afgebeeld,^ is de opzet
als typecatalogus door haar duidelijkheid zeker
geslaagd. Het enige nadeel is, dat er wat
inconsequentie te bespeuren valt met betrekking
tot literatuurverwijzingen, - zoals voor de tijd
van Karel V naar het werk van W. Schuiten" - ,
en opgave van collecties.* Voor de determinatie is
het catalogusgedeelte ondanks deze punten
bruikbaar. De foto's zijn echter vaak onderbelicht
en daardoor soms moeilijk te bekijken.
Het historisch gedeelte is, zoals in de woorden van
de schrijver, inderdaad een kort overzicht,
hetgeen eigenlijk niet in overeenstemming is met
de titel en inleiding van het boekje. Ten eerste is
het ontbreken van een notenapparaat een gemis
en ten tweede ligt de nadruk zo sterk op een
typologisch-chronologisch overzicht, dat de
wisselwerking tussen economische, sociale en
politieke verhoudingen en het muntwezen, zeker
na de periode van de regionale penning, - rond
1400 - , verloren gaat.
Op dit gebied is het werk van Meyer, dat hiervoor
een aantal bronnen geeft, zeker nog niet
vervangen. Noten hadden de tekst kunnen
verduidelijken,* evenals wanneer bij het kaartje
van de vondplaatsen op pagina 14 de plaatsnamen
vermeld zouden zijn.
De waarde van dit boekje zit dus eigenlijk in het
beschrijvende gedeelte van de catalogus. Als
'umfassender Dortmunder Münzgeschichte' is het
m.i. minder geslaagd.

1. P. Berghaus: Münzgeschichte der Stadt Dortmund.
Dortmund 1958.
2. A. Meyer: Die Münzen der Stadt Dortmund.
Numismatische Zeitschrift (Wenen) 15, 1883, pg. 238357 en 19, 1887.
3. Vergelijk bijvoorbeeld Berghaus no. 10 en 17: Keerz.
THROTMONiA in het historisch gedeelte als THORTMONIA
vermeld. Berghaus no. 61, een penning van Hendrik V.
In de catalogus wordt het randschrift gespeld als
+ ODDO + IV1PING, terwijl het vermelde exemplaar in Den
Haag als tekst heeft: +ODDO IVHINOV.

4. W. Schuiten: Deutsche Munzen aus der Zeit Karls V.
Frankfurt 1974.
5. In Den Haag bevinden zich o.m. een penning van
Richard van Cornwall (1257-1271) met RICART als
opschrift op de voorzijde voluit leesbaar, cf. Berghaus
no. 77, en een Vi stüber van Frederik III (1440-1493),
met een afwijkend gewicht van 1,55 gr., terwijl dit
exemplaar met tekst en beeldenaar aansluit op de
Viertelstüber van dezelfde keizer, -cf. Berghaus 113 en
114.
6. Literatuurverwijzingen o.m. bij:
- De muntrechtverlening van Corvey, pag. 17.
- De vviDOVicvsMiP randschriften op de penningen van
Hendrik IV (1056-1106).
- Het betoog over Scandinavische vondsten over de
periode 800-1000 maakt enige verwijzing naar het boek
van Gert Hatz: Handel und Verkehr zwischen den
Deutschen Reich und Schweden in der spaten
Wikingerzeit. Die deutschen Münzen des 10. und 11.
Jahrhunderts in Schweden. (Stockholm 1974),
noodzakelijk.
K. P. Companje

verenigings C^O^
nieuws
^Z7^Z7
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde
De Najaarsvergadering zal plaatsvinden op 6 oktober
1979 in Middelburg.
De leden van de kring Zeeland zijn hierbij uitgenodigd
mede aanwezig te zijn.

Ter opening van het nieuwe seizoen
organiseren wij op:
^Ü<'/>f7t?(r \u///fy///(///(•(/

/()-

z a t e r d a g 2 9 s e p t e m b e r 1979
een Internationale munten- en
penningenbeurs te Den Haag
in het Ned. Congresgebouw, Expo-foyer,
Churchillplein 10, van 10.00-17.00 uur
inlichtingen:
Secr, Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
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agenda
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25-28 september: veiling Schulman, Amsterdam.

DE BEELDENAAR - munt- en penningkundig

nieuws

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

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

B. A. SEABY L T D .

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

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

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

Boeken
Catalogi
Albums

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

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

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^AqSON TL'^TT s.a.
Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de fournitures numismatiques sur demande
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Association Internationale
Des Numismates Professionels (A.I.N.P.)
opgericht in Geneve in 1951 is een groep van meer dan
honderd van 's werelds belangrijkste handelaren,
gevestigd in een twintigtal landen.
Het doel van het A.I.N.P. is het coördineren van de
inspanningen en ideeën voor de ontwikkeling van de
numismatische handel, het aanmoedigen van
wetenschappelijk onderzoek en het propageren van de
numismatiek.
De leden staan in voor de echtheid van alles wat ze
verkopen.
Het A.I.N.P. is oprichter en sponsor van het International
Bureau for the Suppression of Conterfeit Coins
(I.B.S.CC).
Informatie over de doelstellingen, de aktiviteiten en het
lidmaatschap van het A.I.N.P. is samengevat in een
boekje dat men op verzoek kan verkrijgen bij

SECRETARIAT • A.I.N.P. • 11 ADELPHI TERRACE
LONDON WC2N 6BJ, ENGLAND

MUNTWISSELBANK
GEVRAAGD:

inkoop verkoop • taxatie

catalogi van
verzamelingen en
veilingcatalogi van
antieke Griekse munten
met fotografische
afbeeldingen.
S. v.d. Werf, de Kei 352,
8918 BM Leeuwarden.

Munthandel

Huizinga

munten
penningen
i^OLld

vraag
prijslijst

zilver
platina
Korklaan 22
7311 AE Apeldoorn
Tel 056 217913

Markt2o - oeift - tei.015-122022
Gedurende de vakantiemaanden is
onze winkel open. Zie hierna.

Wij hebben een toonbare voorraad van meer dan 5000 munten, waaronder veel Romeinse, West-Europese van + 1200-heden, Nederlandse van ± 1400-heden,'vOC,
Ned. Indië, penningen, bankbiljetten enz.
De winlael is open di t/m vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00, za 9.00-12.30 en 13.30-16.00,
koopavond vr 19.00-21.00
Gratis prijslijst op aanvraag. Correspondentie-adres: Postbus 3010, 2601 DA Delft.

Dit is de eerste en enige
aankondiging* voor het
nieuwe Olympische gouden
100 roebel É*i~"
muntstuk» Il 1_ R$^
•in dit tijdschrift

Het gouden
f 100 roebel muntstuk
ter ere van de
Olympische
wedstrijden in de
l sporthal ,,Drush ba"
te Moskou, 1980.

Wij adviseren u zo snel mogelijk uw
exemplaar van dit muntstuk te reserveren.
Want de laatste orders voor west-Europa
zullen bij de Staatsbank van de U.S.S.R.
geplaatst worden op 30 september 1979
ten laatste en er wordt maar een
beperkte hoeveelheid ter beschikking
gesteld van verzamelaars uit de hele
wereld.

De oplage van dit muntstul< is
strikt beperlct t o t 130.000 stui<s voor
de gehele wereld. Dit wordt gewaarborgd door de staatsbank van de
U.S.S.R. Slechts 55.000 stuks hiervan
zijn bestemd voor West-Europa.
Nooit tevoren in de moderne
geschiedenis was de oplage van
gouden Olympische herdenkingsmunten zo beperkt.
Dit alleen ai verleent de nieuwe
gouden 100 roebeimunt een hoge
numismatlsche waarde. Waarde die
nog meer betekenis krijgt door het
feit dat deze roebels de eerste
gouden herdenkingsmunten zijn
die in de U.S.S.R. uitgegeven worden sinds 500 jaar.
Dit is de vierde uit de reeks van
zes goudemoo roebelmunten, ieder
met een verschillend Olympisch
design.

De voorzijde van het muntstuk
draagt het staatsembleem van de
U.S.S.R. en de nominale waarde.
Op de keerzijde staat een fijn geciseleerde afbeelding van de sporthal
„Drushba" te Luzhniki, die deel uitmaakt van het Centraal stadioncomplex waar de meeste Olympische
wedstrijden in 1980 zullen plaatshebben.
De officiële reservatieformulieren zijn nu beschikbaar in de banken en bij de munthandelaars.
De bestellingen zuilen aanvaard
worden In de volgorde van hun ontvangst, t o t zolang de voorraad
strekt.
Gebruik de herinneringsbon om
niet te vergeten dat u zo snel mogelijk moet reserveren.

->^HERINNERINCSBON
Dit is het gouden 100
roebel muntstuk ter
ere van de olympische
wedstrijden in de
sporthal „Drushba",
Moskou 1980.

karakteristieken:
1
Diameter:
1,8 mm
30 mm Dikte:
Gewicht:
17,28 g Fijn goudgewicht 15,55 g
Fijn goudgehalte: 900/1000
Ontwerp: Alexander Yernnakov
Er zijn twee kwaliteiten beschikbaar: „numismatlsche
proef' (proof) en,.uncirculated'.
Verkrijgbaar bij banken en munthandelaren.

11
Wettig betaalmiddel
scM I I
uitgegeven door de Regering van de U.S.S.R.
Sai*
naar aanleiding van de Olympische Spelen te Moskou in 1980.

OLYMPISCH
MUNTPROCRAMMA
MOSKOU 1980

Koning StadhouderA\^em UI
b i j \ ^ Lanschot
Koning Stadhouder
Willem III, Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot. Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
,,Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

F van Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31. 5211|N s-Hertogenbosch telefoon (073) 153245

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willenn Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs ^ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs f89,50
Gepatlneerd brons prijs f 4b,—

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr.
nr.
nr.
nr.

722A,
7228,
714,
710,

nr.
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

702,
701,
641,
619,
617,
607,
506,
403,
101,

85
80
92
83

mm,
mm,
mm,
mm.

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schwelzer
Paul Steenbergen

75
85
68
100
80
75
75
82
125

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rembrandt & Saskla
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zllv. Huw. Kon. Jullana/Pr. Bernhard

Mod.
Mod.
Mod.
vz. Mod.
kz. Mod.
Mod

Mod.
Mod
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

R. C. Augustlnus
R. C. Augustlnus
Pol Dom
Pol Dom
Willem Vis
J . Grutterswijk
A. Bartels
R. C. Augustlnus
Pol Dom
R. C. Augustlnus
NIel Steenbergen
NIel Steenbergen
Dr. J . Wiegersma
A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wllhelmina hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr-,
gr.
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje,

/^185
f181
/^195
f^85
/^155
f^85
f^55
f220
f^8^
f:55
/^161
/'179
f238

prijs
prijs
prijs
prijs

f170
f 38
f 70
f 63,

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de In 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen In brons, prijs ^14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs f 19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van de
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behandellngskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
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NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

locques Schuimon B,U
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

LINDNER MUNTENBOX
voldoet aan al Uw wensen
AL MET EEN MUNTENBOX VORMT U DE OPZET VAN UW VERZAMELING.

LINDNER Falzlos-Gesellschaft KG
Depot Nederland
Postbus 457-VENLO

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

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE97

7671 AT VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR,
ABONNEMENTS-SYSTEEM, NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET
10% KORTING, DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
GROOTHANDEL

-

KLEINHANDEL
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"De Wouwse T o l "
Bergse Baan 85
van 10.00 - 17.00 uur
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In het Golden Tulip Hotel Central
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van 11.00 -17.00 uur
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Utrecht- en Wassenaarzaal
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Romeinse beurzen
door A. N. Zadoks-Josephus Jitta
Vijfenveertig jaar zijn verlopen sinds Evelein, later directeur van
het Kon. Penningkabinet, in een uitvoerig en gedegen artikel in
het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde dit onderwerp
besprak. Sindsdien is er veel bij gekomen.
Enige jaren later komt hij op het onderwerp terug en wel speciaal
op de bronzen armbeurzen. Deze zijn schuitvormig, met een
scharnierend deksel dat met een sluitveer of een schuifgrendel kan
worden vastgezet, en met een grote beugel, zodat zij om de arm
gedragen kunnen worden. Evelein noemt 29 stuks. In een recent
artikel weet echter Ypey er 43 te vermelden, waarvan 10 in
Nederland zijn gevonden. Daar vrijwel alle aan of dichtbij de
limes tevoorschijn zijn gekomen, mag men aannemen, dat zij
vooral of zelfs uitsluitend bij militairen in gebruik waren.
Evelein noemde ook leren, zakvormige beurzen, maar deze waren
hem alleen uit antieke literatuur en afbeeldingen bekend. Ook
hierin is verandering gekomen. Merkwaardigerwijze is juist
Nederland een vruchtbaar terrein gebleken. Leren beurzen zijn
gevonden in de drie delen van ons land, langs, benoorden en
bezuiden de limes; zij dateren bovendien uit verschillende tijden.
Benoorden de limes is in 1952 te Bargercompascuum (Dr.) een
leren beurs gevonden, die weliswaar niet intact was, maar waarvan
genoeg fragmenten aanwezig waren voor een betrouwbare
reconstructie.
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Hij bevatte 312 denarii, de laatste van
Commodus, zodat de vondst eind 2e eeuw
gedateerd kon worden. Hij was niet echt begraven
maar, kennelijk tijdelijk, verborgen onder een
veenpol, waarschijnlijk door een reizend
koopman, bang om in deze verre en barre streken
te worden beroofd. Misschien was zijn angst niet
ongegrond; in elk geval is hij niet in staat geweest
om zijn kapitaal weer op te halen.
Een nauwkeurig onderzoek heeft uitgewezen, dat
de beurs uit twee stukken leer bestaat van 22 k 26
cm, van boven recht afgesneden, van onderen
afgerond. Een leren reep verbindt de beide
stukken. Bovenaan is er een rij gaatjes waardoor
een riempje werd gehaald om er de beurs mee
dicht te trekken. Daarboven was nog ter versiering
een rij stippels ingedrukt. Van binnen was het
onderste gedeelte door een tussenwand in tweeën
gedeeld. Stukken van de gordel, waar hij aan
hing, zijn ook gevonden.
Uit het aan de limes gelegen castellum Valkenburg
(Z.H.) brachten de opgravingen uit de zestiger
jaren vier fragmenten geiteleer aan het licht,
afkomstig van drie beurzen, waarvan één kon
worden gereconstrueerd. Hij is van verwante
makelij, maar wat gedrongener van vorm en van
vroeger datum dan de Drentse, misschien al uit de
Ie eeuw.
In of vóór 1910 is bij Deurne, bezuiden de limes,
een dergelijke beurs gevonden, pas onlangs als
zodanig herkend. Hij behoorde aan een militair.
/. bronzen beurs, ie eeuw A.D., mogelijk te Roermond
gevonden.

die met paard en al in het moeras de Peel
verdronk; de koperen munten, die hij bij zich
had, dateren het ongeluk herfst 319 of voorjaar
320. Tegelijk kwamen zijn helm, zijn fibula en
drie schoenen tevoorschijn.
Duidelijk draagt ook de Mainzer schipper Blussus
op zijn grafsteen een leren beurs stevig in zijn
linker hand.
De leren beurs blijkt dus zowel bij militairen als
bij burgers in gebruik te zijn geweest. Zelfs bij
goden, want Mercurius wordt altijd voorgesteld
met e.en leren beurs in of op zijn rechterhand!

2. Reconstructie van de leren beurs van Bargercompascuum.
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Westerheem 25(1976) 196-206.
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Kopergeld
van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
17. Munten met een afbeelding van de vorst zelf
(te paard, in een strijdwagen of zittend)
A. Algemene gegevens
Munten, waarop de emitterende vorst zelf op de
keerzijde is afgebeeld, zijn in de numismatische
geschiedenis van het Romeinse Rijk een regelmatig
voorkomend verschijnsel. De boodschap daarvan
is niet steeds dezelfde. Soms toont de munt de
vorst in een bijzondere situatie bv. bij een
triomfantelijke intocht, strijdend tegen zijn
vijanden of zittend op zijn troon ter gelegenheid
van een of andere plechtigheid. Soms echter alleen
staande (of gaand) in militaire uitrusting om te
tonen dat hij zich identificeert met het leger of
ook wel om op deze wijze een jonge vorst (bv. de
zoon van de regerende keizer die tot caesar
verheven werd) bij het volk te introduceren als
een soldateske figuur. De munten met dit laatste
type (staand of gaand) zullen in het volgende
artikel besproken worden. De eerder genoemde
typen komen in dit artikel aan bod.

(aes 4 formaat) herdenkingsmunten uitgegeven,
waarop de overleden keizer staand of staand in
een quadriga is afgebeeld. Deze munten vallen
buiten de hier behandelde periode en blijven
daarom hier buiten beschouwing.
In totaal zijn de hier te bespreken munten
afkomstig uit 7 muntplaatsen. De munten met de
strijdende keizer zijn geslagen van 305-307 en nog
alle van voor de Ie reductie. Zij wegen van 8'/210'/2 gram. Die met de stapvoets rijdende keizer
zijn tussen 307 en 315 geslagen voor uiteenlopende
gelegenheden. Zij variëren van 3 tot %Vi gram en
behoren tot verschillende reductieperioden. De
stukken met de keizer in strijdwagen wegen 6-7
gram (2e reductie) zo ook dat uit Roma met de
zittende keizer, de andere van dat type wegen 3
tot 4 gram.

B. De Muntplaatsen
De stukken van het Ie type werden geslagen in
Aquilea en Ticinum. In Aquilea van 305-307
gedurende één periode (eventueel op grond van
wijziging in de Tetrarchie in 2 delen splitsbaar),
gemerkt AQ -I- atelierletter in de afsnede. De
ateliers P en S werkten voor de Augusti en f voor
de caesars. In Ticinum werd van 306-307 in 3
ateliers (P, S, T) geslagen. Er kunnen hier 3
slagperioden worden onderscheiden met resp. A,
een punt en niets in het veld, alle 3 met de atelierletter en een T in de afsnede.
De stukken van het 2e type zijn van Carthago,
Londinium, Ostia en Roma. In Carthago werden
(308-311) onder Alexander 2 stukken geslagen met
PK in de afsnede. Londinium heeft de grootste
emissie eerst in 307 een enkel (twijfelachtig) stuk
/. Galerius, Aquilea, atelier 2
(na de Ie reductie) met PLN in de afsnede,
vervolgens een serie van 310-312 (3%-3% gram)
De wijze van afbeelden gedurende de te
eveneens met PLN in de afsnede maar bovendien
behandelen periode is drieërlei nl. te paard, staand
een ster in het veld. Dan (313/314) 2 stukken (3-4
in een strijdwagen dan wel zittend op een stoel of
gram) met PLN maar met SF in het veld en
troon. Die te paard kunnen in 2 typen gesplitst
tenslotte (314/315) een met MLL in de afsnede en
worden zodat in totaal 4 series te onderkennen
SF in het veld (ook 3-4 gram). Er was maar 1
zijn (tussen haakjes de aantallen volgens de R.I.C.
atelier
in Londinium.
resp. ex- en inclusief atelieraanduidingen) nl.
In Ostia is 1 stuk geslagen (5'/2-6% gram) in de
1. De keizer in galop strijdend tegen zijn vijanden
periode 309-312 met MOSTT (atelier T) in de
(38-54).
2. De keizer stapvoets rijdend (intocht type (25-25). afsnede. Tenslotte zijn er 3 stukken van Roma,
geslagen tussen 308 en 310. In de Ie periode (6-7
3. De keizer staand in een strijdwagen (4-7).
gram) gemerkt RB + atelierletter in de afsnede,
4. De keizer zittend (3-3).
daarna (5Vi-6 gram) de B vervangen door een E
In totaal derhalve 70 typen (inclusief atelier(ateliers P of S).
aanduidingen 89).
De stukken van het 3e type komen alle uit Roma.
Voor stukken waarop de keizer tesamen met een
Zij zijn uit de bovengenoemde 2e periode en
tweede figuur (meestal Jupiter) afgebeeld staat zij
bekend van de ateliers P, T en Q.
verwezen naar het 8e artikel uit deze serie, voor
Die van type 4 zijn van Roma (Ie bovengenoemde
die waar een gesluierde keizer zittend is afgebeeld
periode, atelier P) en van Arelate (313-315). Hier
naar het artikel over de 'herdenkingsmunten' (no.
waren 2 periodes de eerste met TARL in de
14).
afsnede en niets in het veld, de tweede idem met
Na de dood van Constantinus I (337) is onder de
SF in het veld (alleen atelier T dus).
regering van diens zonen nog een aantal kleine
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De verdeling der stukken over de muntplaatsen is
als volgt:
Muntplaats

Totaal

Aquilea
Arelate
Carthago
Londinium
Ostia
Roma
Ticinum

31-37 31-37
2- 2
2- 2 2- 2
19-19
19-19
1- 1 1- 1
3- 3 4-7
8-11
7-17
7-17
-

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

70-89 38-54 25-25 4 - 7

2-2

-

1-1

3-3

De teksten op de voorzijde zijn alle van gangbare
typen, namen en titels zonder markante
afwijkingen.
De verdeling over de vorsten is als volgt:
Vorst
Constantinus I
Galerius
Severusll
Severus II
Constantinus I
Constantinusl
Maximinus II
Maxentius
Alexander

Totaal

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

Aug 2 - 2 2 - 2
Aug
5 - 9 5 - 9
Caes 2 - 2 2 - 2
Aug 3 - 7 3 - 7
Caes 2 0 - 2 8 1 9 - 2 7
Aug 2 0 - 2 0
Caes
7 - 7 7 - 7
Aug 9 - 1 2
Aug 2 - 2
-

1- I
18-18
4-44
2-2

-

-

-7

-

70-89 38-54 25-25 4 - 7

2. Maximinus II, Aquilea, atelier 3
C. De voorzijde
De portretten van deze series tonen een
interessante variatie. Bij alle typen (type 3 zelfs
uitsluitend) komt de oude basisvorm 'hoofd met
lauwerkrans naar rechts' voor. Daarnaast is er een
grote variatie van borstbeelden, geharnast,
geharnast en gedrapeerd, idem maar met het
borstbeeld van achteren gezien. De series 1 en 2
hebben voorts een reeks portretten die gehelmd
zijn, overwegend naar links geplaatst maar
incidenteel ook naar rechts. Vrijwel altijd hebben
de zo geportretteerde vorsten een schild op de arm
en een speer in de hand. Deze speer wordt soms
over de schouder gedragen, soms echter naar
voren gestoken, gewoonlijk omhoog maar

2-2
I-l
3-3

D. De keerzijde
De stukken van de eerste serie tonen de keizer te
paard, in galop naar links, met een schild op de
arm en met een speer een vijand doorborend, een
tweede vijand ligt op de grond. Op één stuk van
Aquilea springt de bereden keizer over 3 gevallen
vijanden heen en steekt met zijn speer naar een
vierde.
De tekst op deze stukken luidt VIRTUS AUGG ET
CAESS NN (de dapperheid van onze keizers en
caesars), hetgeen tesamen met de beeldenaar een
boodschap overbrengt die niets te raden laat.
De stukken van de 2e serie tonen de keizer te
paard naar links, de rechterhand geheven, met
soms een gevangene onder het paard. Een variant
toont hetzelfde beeld maar met een speer in de
hand (links). De gevangene is hier steeds aanwezig
en staat links in het beeld. Op het exemplaar van
Ostia draagt de keizer ook nog een schild.
Eén stuk van Roma toont de keizer als boven met
speer en trofee, terwijl zijn paard wordt geleid
door Mars. De tekst van dit stuk luidt MARTI
COMITI AUG N (Mars de begeleider van onze
keizer).
In Londinium is de gangbare tekst ADVENTUS
AUG, incidenteel AUGG met soms de toevoeging N
(of bij AUGG de meervoudsvorm NN), of wel 'De

3. Constantirtus I, Aquilea, atelier 3
incidenteel ook omlaag gericht. Een enkele keer
wordt niet een speer maar een scepter over de
schouder gedragen. In serie 1 komt verder een
afwijkend portret voor met een halflang
borstbeeld naar rechts, gehelmd met speer en
schild, geharnast en gedrapeerd en een ander met
borstbeeld naar rechts in imperiale mantel met in
de handen mappa en olijftak. Ook in serie 2
komen enkele bijzondere portretten voor nl.
gehelmd met op de helm een stralenkrans, één
alleen geharnast, het andere bovendien met een
speer over de schouder en een schild op de arm.
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aankomst van de (onze) keizer(s)'. Voorstelling en
tekst hebben normaliter betrekking op de
zegevierende intocht van een vorst na behaalde
militaire successen. In dit geval het succes van
Constantinus I (de emitterende vorst) tegen
Maxentius. Op enkele der Londense stukken staat
echter SPES REIPUBL (ICAE) al dan niet verkort (De

hoop van het Rijk) hetgeen ook een duidelijke
boodschap inhoudt. Alle Londense stukken staan
op naam van Constantinus I.
De stukken van Ostia en Roma staan alle op
naam van Maxentius en dragen (behoudens
bovengenoemde uitzondering) de tekst VIRTUS AUG
N. (de dapperheid of de vastberadenheid van onze
keizer). De beide stukken van Carthago staan op
naam van de usurpator Alexander en hebben de
(eventueel verkorte) tekst GLORIA EXERCIT (US)

KART, hetgeen betekent 'De roem van het
(geoefende) leger van Carthago'. Zowel de
stukken van Maxentius als die van Alexander
dienen tesamen met vele andere door hen
tezelfdertijd uitgegeven munten (ten dele al in
vorige artikelen besproken) als propagandistisch te
worden beschouwd.
De stukken van de 3e serie tonen de keizer
(Maxentius) staand naar links dan wel van voren
gezien, in een strijdwagen getrokken door of 4
olifanten (waarboven een Victoria met een krans
zweeft) of door 6 paarden. Op een type kroont
Victoria de keizer. De tekst luidt FEL PROCES(S)
CONS III AUG N hetgeen de wens uitspreekt van een
voorspoedige continuering van de regering van
onze keizer die zijn 3e consulschap bekleedt. Ook
deze stukken vormen deel van de bovengenoemde
propagandaemissies van Maxentius. Deze
propaganda startte na zijn breuk met
Constantinus I.
Van de stukken van de 4e serie tonen die van
Arelate de keizer (Constantinus I) met scepter en
globe zittend op een stoel naar links. De tekst
luidt TRB p CONS iiii PP PROCONSUL. De stukken
geven dus eigenlijk een beeld van de vorst in zijn
waardigheden met opsomming van zijn functies
Vorst
Constantinus I
Galerius
Severus II
SeverusII
Constantinus I
Constantinus I
Maximus II
Maxentius
Alexander

A
A
C
A
C
A
C
A
A

Totaal

Aquilea

2- 2
5- 9
2- 2
3- 7
20-28
20-20
7- 7
9-12
2- 2

2- 2
5- 9
2- 2
2- 4
13-13

70-89

31-37

-

7-

Arelate

Totaal

Type l

c
s

I- 3
17-24
34-43
7- 7
5- 6
3- 3
3- 3

1- 3
13-20
22-29
2- 2

70-89

38-54

R
R2
R3
R4
R5

-

Type 2

25-25

Londinium

Ostia

Roma

Ticinum

1- 3
6-14

I- 1
18-18
I-l

8-11

1-1

i-11

2-2
2-2

Type 4

-

4- 4
10-10
5- 5
2- 2
3- 3
1- 1

Carthago

2-2

-

Type 3

4. Constantinus I, Ticinum, atelier 3
Het stuk van Roma toont de keizer (Maxentius)
zittend op een stoel naar links gekroond door de
achter hem staande Victoria. Hij ontvangt tevens
een globe van een voor hem staande soldaat,
terwijl er voorts nog 8 soldaten met een standaard
bij staan. De tekst is weer VIRTUS AUG N. Dit stuk
vormt ook een deel der genoemde propagandaserie.
De verdeling der stukken over vorsten en
muntplaatsen is als volgt:

7

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De stukken van deze series zijn alle schaars tot
zeldzaam. De meeste zijn slechts gedurende korte
perioden geslagen en de afwijkende afbeeldingen
maken ze attractief voor verzamelaars. Het aanbod is bepaald gering zodat het toevoegen van een
stuk van een dezer typen als een waardevolle en
belangrijke aanwinst mag gelden.
De verdeling naar zeldzaamheidsgraad volgens de
R.I.C. is als volgt:
Graad

nl. TRBP (Tribunicia Potestate) geeft de rang van
volkstribuun en civiel gezaghebber, aan, CONS iiii
vermeldt zijn 4e consulschap, PP (Pater Patriae)
de titel Vader des Vaderlands (een hem
geschonken eretitel) en tenslotte zijn positie als
stadhouder (Proconsul).

2-4
2-3

1-1

4-7

3-3

2-2

2-2

19-19

7-17

Nederlandse makers van
penningen 4
BRAM ROTH
door W. F. van Eekelen
Inleiding
Toen Bram Roth dertig jaar geleden van de Vereniging voor Penningkunst opdracht kreeg een JanLuykenpenning te ontwerpen, had hij nog nooit
een penning gemaakt. Waarom men bij hem terecht kwam, weet hij niet. Hij vermoedt dat het
was omdat zijn beelden 'enigszins de platte kant
uit gingen' en hij in die tijd enkele goede reliefs
had gemaakt.
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Ook later heeft hij nooit uit zichzelf penningen
ontworpen.
Al zijn penningen zijn opdrachtpenningen geweest. Ze ontstonden nooit uit innerlijke aandrang, nooit, zoals hij het zelf zegt, 'uit het hart'.
Toch heeft hij zijn penning opdrachten consciëntieus en soms zelfs met veel plezier en enthousiasme uitgevoerd. Hij heeft er ook succes meegehad. Zo werd hij als bekroning voor zijn penningwerk in 1953 met J. J. Pieters afgevaardigd naar
het FIDEM-kongres in Rome. Op kosten van deze
organisatie mocht hij zelfs na afloop van het kongres nog enige weken in Italië blijven.

Kenmerken van zijn penningkunst
Roth is geen portrettist. Na zijn Luyken-penning
heeft hij geen portretpenningen meer gemaakt.
Hoewel hij in staat is gelijkende portretten te
boetseren en hij er ook les in geeft, heeft het realistisch afbeelden van individuele personen hem
nooit geboeid. Ook de Luyken-penning is trouwens geen echte portretpenning. Het ging er Roth
niet om de dichter-schilder natuurgetrouw af te
beelden, maar meer om een bepaalde geaardheid
en wijze van bezig-zijn weer te geven. Daarom
plaatste hij de piëtistische kunstenaar met een lier
en een poes op een krukje, werkend in een cellulair atelier. Hij had wel op een oude gravure gekeken hoe Luyken er uit moet hebben gezien, maar
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hij streefde er allerminst naar deze prent nauwgezet te kopiëren. 'De mensen moeten maar geloven
dat het Luyken is'.
In zijn later werk heeft hij nooit een enkele persoon of een enkel voorwerp op een penning geplaatst, maar steeds een aantal dingen die zich op
een bepaalde wijze tot elkaar verhouden. Hij is er
vooral op uit de goede relatie te vinden. Daarbij
probeert hij loze toevoegsels te vermijden. Ieder
onderdeel moet noodzakelijk zijn voor de kompositie; geen enkel attribuut moet weggelaten kunnen worden zonder dat de samenhang wordt verstoord. Als het kleinste detail wegvalt, moet, volgens Roth, 'de hele plastiek naar de knoppen
zijn'.

Dit benadrukken van de samenhang houdt niet in,
dat zijn penningkunst gekompliceerd is. De verbanden die hij legt, zijn eenvoudig, soms zelfs op
het simpele af. Hij plaatst betrekkelijk weinig objecten op zijn penningen en, wanneer zijn opdrachtgevers niet per sé anders willen, ook weinig

tekst. Hij zoekt het ook niet te ver. In bijna al
zijn penningen blijft hij dicht bij huis. Hij streeft
naar herkenbaarheid en komt niet met ondoorzichtige symboliek of moeilijk te begrijpen spreuken. Zo beeldde hij op zijn penning voor het Algemeen Haags Comité eenvoudig een achttal aktiviteiten van dat comité af. Op zijn eerste Maecenaspenning van het Schildersgenootschap Pulchri
Studio plaatste hij een schilder met zijn model, op
de erepenning voor schenkers aan Haagse musea
het hoofd van een weldoenster met enkele geschonken voorwerpen. Op de openingspenning
voor een galerie zette hij wat kijkers , waarbij hij,
omdat een deel van de galerie hoger lag dan een
ander deel, bezoekers op twee nivo's afbeeldde.

heid. In de bijna 25 jaar die de Vereniging voor
Penningkunst bestond, was het n.l. nog slechts
eenmaal voorgekomen dat een gietpenning was
uitgebracht*. Het resultaat vond Roth wat grof,
vooral wat de eerste letters betrof. Hij wilde verfijnder gaan werken en dacht dat de cleanere slagpenningen hem meer bevrediging zouden verschaffen.

Samenhang dus en eenvoud. Maar altijd strevend
er wat poëzie in te brengen. Zijn tweede Maecenaspenning van Pulchri is als het ware een ode
aan de schilderkunst. Op de achterzijde kust een
stier (symbool van de schilderspatroon Sint Lucas)
een vrouw (weldoenster) tussen de bloemen. Een
soortgelijke afbeelding is te vinden op zijn erepenning van de gemeente Wassenaar. Hier kombineerde Roth een kop en wat bloemen met de
pauw, het Wassenaarse symbool. Eigenlijk had hij
in plaats van bloemen liever vuurwerk aangebracht, maar het lukte hem niet dat op de fonkelende manier die hem voor ogen stond, op de penning te krijgen.
Vaak heeft zijn poëzie een speels karakter. Zo
beeldde hij op een erepenning voor onderwijs en
kunstzaken een uil als symbool van de wijsheid
af, maar hij plaatste de vogel in een charmant
scheef tempeltje. Aan de andere kant beseft hij
ook, dat een penning vaak een officieel karakter
moet hebben. Een erepenning wordt niet cadeau
gedaan, maar uitgereikt. 'Daarbij kan men niet alleen maar pretjes maken'. Toen hij zich dat eenmaal onvoldoende had gerealiseerd en hij op een
ontwerp voor een gemeentelijke prijspenning
enigszins ironisch twee wethouders met hoge hoeden een grote cup liet overhandigen, kwam hem
dat te staan op intrekking van zijn opdracht.
Ontwikkeling
Zijn ontwikkeling als penningkunstenaar is niet
rechtlijnig verlopen. Zo wisselen bij hem giet- en
slagpenningen elkaar af. Ten dele is dit het gevolg
van de wensen van de opdrachtgevers: wanneer
deze grote oplagen of lange teksten willen, kan
Roth moeilijk anders doen dan slagpenningen ontwerpen. Ten dele heeft het echter ook aan hem
zelf gelegen.
Zijn eerste penning was een gietpenning. Voor de
opdrachtgever was dat toen nog een zeldzaam-

'A van ware grootte

Ten dele is dit ook het geval geweest. De achterkant van de Wassenaarse erepenning en de in 1962
in de Geuzenpenning lovend besproken penning
bouwsyndicaat kenmerken zich inderdaad door
een fijnzinnige behandeling. Beide vertonen ook
een sterke kompositorische eenheid. Bij de Bouwsyndicaatpenning geldt dat tevens voor de samenhang tussen de voor- en achterkant. De voorzijde
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toont het bouwen, de achterzijde het resultaat ervan.
Toch is Roth later tot de gietpenning teruggekeerd. De gegoten penningen zijn volgens hem
'opener'; de geslagen penningen maken op hem
meer een 'dichtgeslagen' indruk. Geslagen penningen vindt hij vaak te vlak, te plat en te hard; de
gegoten penningen zijn plastischer en ruimtelijker.
In de gegoten penningen durft hij ook meer het
hoofdmotief naar de periferie te verleggen. Heel
duidelijk is dat te zien in de genoemde erepenningen van de Haagse musea en van Pulchri Studio.
Doordat de koppen aan de rand zijn geplaatst,
ontstaat er een verwijzing naar de achterzijde en
komt de beschouwer er ook sneller toe de penning
om te draaien.

er op 7 september 1916 geboren en kwam er al
vroeg met de ambachtelijke kant van het beeldhouwersvak in aanraking. Zijn vader had namelijk een houtbewerkingsbedrij f. Als jongen kon
hij het houtdraaiwerk afkijken en nu en dan zelf
meehelpen. Op krap 16-jarige leeftijd ging hij
naar de akademie, waar hij gedurende vijfjaar
beeldhouwonderricht kreeg van Ingen Housz. Vervolgens werkte hij nog vijf jaar in Voorburg bij
Termote, die hem opleidde tot allround beeldhouwer.
Na de oorlog kreeg hij veel opdrachten, voornamelijk in de Haagse regio. In tegenstelling tot de
meeste van zijn collega's hield hij zich niet bezig
met oorlogs- en andere monumenten, ook niet in
de eerste plaats met monumentale sculpturen aan

Werkwijze
Zijn slagpenningen maakt Roth op de tegenwoordig gebruikelijke wijze. Hij modelleert zijn ontwerp in was in een cirkel ter grootte van ± 30 cm,
maakt hiervan gipsafgietsels, snijdt daarin de letters, gooit weer was in de gietvorm en werkt het
ontwerp opnieuw bij. Soms giet hij, telkens bijwerkend, het ontwerp enkele malen heen en weer,
net zolang tot het resultaat hem bevredigt. Daarna stuurt hij het gipsmodel naar de fabriek, die
het op de reduceerbank verkleint.
Gietpenningen maakt hij op ware grootte. Het
gieten besteedt hij uit, maar het ciseleren en patineren verricht hij zelf. Ieder stuk neemt hij apart
zelf onder handen. Zoals gezegd verschaft deze
arbeid hem meer bevrediging. Hij heeft het idee
dat er met het verkleinen toch altijd iets van de
opzet verloren gaat. Volgens hem lijkt een verkleind model wel exact hetzelfde, maar ontstaat er,
bijvoorbeeld doordat het licht anders valt, toch
vaak een penning, die hij, als hij op ware grootte
had gemodelleerd, net iets anders had gemaakt.
Naar zijn ervaring wordt het resultaat door het
verkleinen vaak juist iets te zwart.
Zowel de slag- als de gietpenningen ontwerpt hij
staande. Hij maakt geen ontwerptekeningen op
papier, maar begint meteen in de was te boetseren, waarbij hij ook de kleine ontwerpen voor
gietpenningen als een schilderij op een ezel
plaatst. Het maken van een penning vraagt volgens hem, net zo goed als het maken van ieder
ander beeldhouwwerk, dat men er afstand van
moet kunnen nemen en men zich er omheen moet
kunnen bewegen. Want de beeldhouwkunst is
tenslotte een ruimtelijke kunst.
Enige biografische gegevens
Bram (Abraham Cornells) Roth heeft steeds gewoond en gewerkt in en om Den Haag. Hij werd
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Vi van ware grootte

en in grote gebouwen. Het liefst maakte hij
vrijstaande beelden 'op menselijke schaal' in parken en plantsoenen.
In 1962 aksepteerde hij, ook al omdat hij zich in
zijn artistieke vrijheid wat beknot ging voelen
door het inspraakgebeuren dat toen op gang begon te komen, een baan als half time docent
beeldhouwen aan de Rotterdamse akademie. Deze
functie heeft hij nog steeds. Het lesgeven doet hij
graag, vooral omdat hij daardoor kontakt houdt
met de jongere opvattingen in de beeldhouwkunst.
Het voorkomt volgens hem 'dat je alleen in je ateliertje gaat staan bloeien'. Aan de andere kant
heeft hij moeten ervaren dat het niet gemakkelijk
is naast het docentschap als kunstenaar actief te
blijven. De eerste tien jaar van zijn leraarschap
kwamen althans zijn beelden zeer moeizaam tot
stand. De laatste zes jaar is hij als kunstenaar
weer produktiever geworden, al wordt het hem
soms wel eens te veel, vooral wanneer hij zich ook

Beredeneerde katalogus van zijn penningen

'A van wan grootte

nog bezig moet houden met het voorbereiden van
tentoonstellingen.
Momenteel verdeelt hij zijn aanwezigheid over
drie plaatsen: Rotterdam, Kijkduin en Wassenaar.
In Rotterdam geeft hij les, in Kijkduin brengt hij
zijn avonduren in huiselijke kring d o o r in een o p
de tiende verdieping gelegen flat met uitzicht o p
de Noordzee en de Nieuwe Waterweg, en in Wassenaar heeft hij zijn atelier. Na de oorlog heeft hij
het geluk gehad met T h e o van de Nahmer de beschikking te krijgen over een in een fraai park gelegen in onbruik geraakte oude filmstudio. Deze
heeft hij opgeknapt en tot werkruimte ingericht.
Of hij er zich nog zal bezig houden met de penningkunst, die hij de laatste tien j a a r heeft laten
liggen, blijft vooralsnog de vraag.

1. Jan-Luykenpenning (t.g.v. diens 300e
geboortedag). Zilver (enkele ex.) en brons. 1949. 0
65. Vz. portret 3/4 naar rechts en randschrift (Jan
Luyken 1649 1712). Kz. Luyken in zijn atelier met
poes en lier, met randschrift (mijn lief is al mijn
vreugd). Uitgegeven door de Vereniging voor
Penningkunst en gegoten bij Begeer, Voorschoten.
vW 1846.
2. Erepenning gemeente 's-Gravenhage. Zilver en
brons. 1951. 0 60. Vz. 3 naakte kinderen dansend
om een paal met een ooievaarsnest. Kz.
Ridderzaal, randschrift (van het gemeentebestuur
van 's-Gravenhage) en ruimte voor een naam.
Geslagen bij Begeer. vW 1953.
3. Jubileumpenning Truffino (t.g.v. diens 25-jarig
kommissariaat van de Zeeuws-Vlaamsche
Waterleiding maatschappij, waarvan 18 jaar als
voorzitter). Brons. 1951. 0 75. Vz. vrouw met
kind staande bij een fontijn, waarboven een
dansend cherubijntje, en randschrift (1926 1951 B
A Th M Truffino). Kz. aangekleed vignet ZVWM
en randschrift (aangeboden door de nv
waterleiding mij Zeeuwsch Vlaanderen). Unikum,
uitgereikt aan de heer Truffino, destijds
burgemeester van Hulst. Vermoedelijk gegoten bij
Begeer, maar niet vermeld bij von Weiier.**
4. Erepenning Haagse stichting voor lichamelijke
opvoeding. Brons. 1952. 0 60. Vz. hurkende
vrouw met fakkel. Kz. de vrouw geeft de fakkel
aan een jongentje, en randschrift (een gezonde ziel
huize in een gezond lichaam). Geslagen bij
Begeer. vW 2054 (met afb, waarbij titel verkeerd
vermeld).
5. Erepenning Algemeen Haags Comité. Brons. 1954.
0 60 en 30. Vz. 2 herauten en randschrift
(Algemeen Haags Comité). Kz. rand met 8
voorstellingen van kinderspelen en ruimte voor een
naam in het midden. Geslagen bij Begeer. vW
2156/7.
6. Eerste maecenaspenning Pulchri Studio. Brons.
1955. 0 88. Vz. Ontworpen door Dirk Bus (met
gevleugelde stier, titel en jaartal). Kz. schilder
werkend aan een naaktmodel. Gegoten door
Steylaert, Rumpt. Afbn in de Geuzenpenning 15
(1965) 87.
7. Prijspenning Vereeniging tot bevordering van de
belangen des boekhandels. Goud en brons. 1957.
0 60. Vz. gestyleerde voorstelling van een vrouw
op een paard. Kz. 3 lezende figuren, uil, slang, vis
en stier, met randschrift ( = titel). Geslagen bij de
Rijksmunt, Utrecht.
8. Erepenning namens de wethouder van onderwijs
en kunstzaken. Brons. 1961. 0 60. Vz. heraut en
randschrift ( = titel). Kz. uil in tempeltje en
randschrift ('s-Gravenhage). Geslagen bij Begeer.
vW 2624.
9. Relatiepenning NV Nederlandsch Bouwsyndicaat.
Brons. 1962. 0 60. Vz. bouwwerk met hijskranen
en randschrift ( = titel). Kz. gevel met ramen,
waarachter enkele figuren. Geslagen bij Begeer. vW
2702. Afbn met toelichting in De Geuzenpenning
12(1962) 21.
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10. Erepenning kunstschenkers. Brons. 1962. 0 92.
Vz. kop weldoenster met waardevolle schenkingen.
Kz. museumstukken waartussen tekst (het
gemeentebestuur van 's-Gravenhage voor
verdiensten wegens de kunstverzamelingen der
gemeente) en ruimte voor een naam. vW 2762.
11. Ontwerp gedenkpenning postzegeltentoonstelling.
Brons. 1963. 0 57. Vz. een verzamelaar bekijkt
een postzegelalbum met een loupe en randschrift
(Bretep) Kz. tekst (nationale
postzegeltentoonstelling Bretep 1963 aangeboden
door het staatsbedrijf der PTT). Gegoten bij
Begeer vW 2880.
Van deze door von Weiier vermelde penning
bezit noch het Kon. Penningkabinet noch het
Postmuseum noch de kunstenaar zelf een
exemplaar. De kunstenaar kan zich wel
herinneren een dergelijk ontwerp te hebben
gemaakt. In zijn herinnering betrof het echter
niet de in Breda gehouden tentoonstelling
Bretep, maar de eerdere internationale
postzegeltentoonstelling Itep.
12. Erepenning gemeente Wassenaar. Goud, zilver en
brons. 1965. 0 50. Vz. niet van Roth
(gemeentewapen). Kz. pauw, meisjeskopje en
bloemen. Geslagen bij Begeer. vW 3017 (zonder
vermelding dat de voorzijde niet van Roth is).
13. Tweede maecenaspenning Pulchri Studio. Brons.
1967. 0 86. Vz. door D. Bus (analoog aan die van
nr. 6). Kz. een stier kust een weldoenster met
bloemen boven het hoofd. Gegoten bij Steylaert.
14. Gedenkpenning opening Pulchri Studio. Brons.
± 1972. 0 86. Vz. als van vorige. Kz.
galeriebezoekers op 2 nivo's. Gegoten bij
Steylaert. Aangeboden aan diegenen die hadden
bijgedragen aan de totstandkoming van de galerie.
Appendix
Behalve de hier beschreven penningen heeft Roth nog
enkele penningen c.q. penningontwerpen gemaakt, die
bij zijn weten verloren zijn gegaan. Hij herinnert zich:
Add 1. Onuitgevoerd ontwerp prijspenning gemeente
's-Gravenhage, met 2 wethouders met hoge hoeden, die
en grote cup uitreiken.

Een jaar eerder had Louise Metz het spits afgebeten.
Welwillende mededeling van ir. G. P. M. Dikötter,
Terneuzen.

De * Haantjes-duiten'
Tot de interessantere muntjes welke een belangrijke rol hebben gespeeld in de geldomloop van
het voormalige Nederlands-Indië, behoren zeker
de z.g. Haantjes-duiten. Dit is toch wel vreemd,
omdat deze munten niet van Nederlandse of
Nederlands-Indische oorsprong zijn.
Er zijn ongelooflijke hoeveelheden van geslagen,
in particuliere Engelse munthuizen, in opdracht
van handelaren uit Singapore.
Omdat ze bedoeld waren voor omloop in de
Nederlandse koloniën, en daar, zij het niet
wettelijk, maar wel algemeen geaccepteerd waren,
zijn ze terecht opgenomen in het boek van
Scholten (1).
De muntjes zijn geslagen in de periode van 1828
tot 1853. Vissering (2), die in opdracht van de
Javase Bank in 1911 een onderzoek instelde naar
het in Indië in omloop zijnde geld, constateerde
dat de haantjes-duiten nog volop in omloop
waren in z.g. Buitengewesten.
Uit de grote hoeveelheden welke ik enkele jaren
geleden in het huidige Indonesië heb gezien en
hetgeen mij er over verteld werd, moet, tot aan de
tweede wereldoorlog, de haantjes-duit nog in
omloop geweest zijn.
Door de lange circulatie is het wel moeilijker
geworden om gave exemplaren te vinden en al zijn
de munten dan helemaal niet schaars en dus goedkoop, een werkelijk prachtig exemplaar is van de
meeste soorten zeer zeldzaam.

MUNTWISSELBANK
inkoop • verkoop taxatie

munten
penningen

vraag
prijslijst

zilver
platina
Kerklaan 22
7311 AE Apeldoorn
Tel 055 217913

« A A N - E N VERKOOP MUNTEN
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten

SPAAR- EN V O O R S C H O T B A N K , T O R E N P L E I N 7 , SURHUISTERVEEN , T E L . 05124-1925
200

Zoekt u dit soort munten?
Indo-Scythen
Azes I, 57-35 v. Chr.
tetradrachme
Mitchiner (Indo-Greek and
Indo-Scythian Coinage) 743 c

Aq Qoyunlu
Sultan Ya'qub, 883-896 AH
tan ka
muntplaats Mardin
Mitchiner (World of Islam) 1824

Zutphen
duit
1687

Osnabrück
5 pfennig
1726

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

Bezoekt U onze numisnnatische stand op de beurs va
"Stichting Numismatica 1977" op Zaterdag 29 sept. '7'
Ned. Congresgebouw, E x p o - z a a l ; Churchillplein 10
Den Haag.
Zaal open van 10.00 - 17.00 uur.

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden. ;
HO LEEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423 T221

De HBU verkoopt alleen originele munten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
Ook u zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe,
waarin onder meer het volgende wordt aangeboden:

•Jf ZELDZAME VERZAMELMUNTEN

^

BINNEN-EN BUITENLANDSE MUNTEN

^

ROMEINSE MUNTEN

•X-

GOUD, ZILVER EN PLATINA

•X-

MUNTENLITERATUUR

H:U
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
1017 BZ

AMSTERDAM

Voor

inlichtingen,

prijzen,

bestellingen

en

aanvraag

prijslijst kunt u zich wenden tot de
A f d . NUMISMATIEK en EDELE METALEN van de HBU:
(020) - 292255 - 292286 - 292287 - 292288.

Daarbij komt dat de handel de munten meestal zo
slecht beschrijft, dat het verzamelen van deze
muntjes daardoor erg bemoeilijkt wordt.
Ook het boek van Scholten is op dit gebied door
zijn vele verwijzingen onduidelijk en ook
incompleet.
Veel beter, maar erg gespecialiseerd is het boek
van Pridmore (3) en ook de opgave in Pridmore
(4) is ruim voldoende.
In al de bovengenoemde boeken ontbreekt echter
een duidelijk overzicht, dat determineren en
bijhouden van wat men reeds in de verzameling
heeft, zou vergemakkelijken.
De bedoeling van het overzicht dat ik hierbij geef
is daarmee aangegeven.
Ik heb de voorzijde aangegeven met een letter en
de keerzijde met een cijfer.
De twintig verschillende voorzijden zijn daarmee
bepaald door de letters A t/m U en de tien verschillende keerzijden met de nummers 1 t/m 10.
Op deze wijze zijn dan ca. 40 verschillende
munten te herkennen die door Scholten worden
opgegeven in de 22 nummers van 984 t/m 1005.
Pridmore (3) maakt onderscheid tussen 105 verschillende munten en is dan nog niet aan de
stempelvariaties toe, want dan zou het geheel
meer dan 1250 varianten opleveren.
Dit laatste geeft meteen een indicatie van de
geweldige hoeveelheden die er zijn geslagen.
Op de meeste z.g. Haantjes-duiten komt helemaal
geen haan voor. Dit is alleen het geval op de
munten met voorzijde F, G, H of J. De naam
'haantjes-duit' is in Nederland ingeburgerd voor
al deze munten, maar 'Kepeng' zou beter zijn. Dit
is nl. de naam die op de munt zelf voorkomt.
Het overzicht geeft voor elke bestaande
combinatie van voor- en keerzijde het nummer
waaronder de betreffende munt in een van de
genoemde boeken voorkomt.
Het bovenste nummer (nummers) geeft aan de
nummering volgens Pridmore (3). Het middelste
nummer is volgens Pridmore (4) en het onderste
nummer is volgens Scholten (I).
Dakers (5) maakte reeds een onderscheid naar de
verschillende haantjes die op de munten
voorkomen. Dit onderscheid is zo duidelijk dat
ook Pridmore het handhaaft. Scholten maakt dit
onderscheid niet en naar ik meen ten onrechte.
Daarom heb ik het wel in mijn overzicht
opgenomen. De verschillen zitten in de staart van
de haan.
Zijn er twee gekruiste laatste staartveren, dan is
dat voorzijde F. Is er een enkele laatste staartveer
die recht naar beneden hangt of iets naar binnen
gekromd is, dan is dat voorzijde G.
Is de laatste staartveer enkel en duidelijk naar
buiten gekromd, dan is dat voorzijde H.

Dit is verder duidelijk uit het overzicht op te
maken.
Voor foto's verwijs ik naar de betreffende
boeken, maar die zijn voor de hantering van het
overzicht niet nodig.
Nu nog enkele opmerkingen betreffende het overzicht.
In Al bestaat een zeldzame variant met Q in
plaats van P op de keerzijde. Deze variant (3
stempels) is RRR en wordt door Pridmore (3)
opgegeven onder nr. 11 en in Pridmore (4) onder
nr. 2.
In Al komt ook een variant voor met
'SUNATRA' i.p.v. SUMATRA. Dit is echter een
stempelbreuk en geen vergissing van de stempelsnijder dus eigenlijk geen echte variant.
Toch wordt deze curieuze stempelbreuk welke ik
ook ken van A5 veel gevraagd en als aparte
variant opgenomen in de verzamelingen. Scholten
geeft deze variant onder 984 b maar niet onder
984c waar hij ook voorkomt.
De zeldzaamheid is zeker RRR.
De hele groep A5 is zeldzaam (RR).
De groep B3 is nog zeldzamer (RRR), er zijn
slechts 5 stempels van bekend. Van B4 zijn maar
2 stempels bekend en deze soort is dan ook zeker
RRR.
Door Scholten wordt onder 985 b een leuke
variant opgegeven met 'Sultana' over 'Sumatra'.
Deze variant wordt niet vermeld in Pridmore (3),
maar hij bestaat wel, is zeker RR en hoort thuis
onder BI.
Hieruit blijkt meteen dat voorzijde B uit voorzijde
A ontstaan is.
De leuke serie met paarden als schildhouders
wordt vermeld met voorzijden C, D en E.
Van C zijn 12 stempels bekend, de groep is dus R.
Van D zijn slechts 3 stempels bekend en van E
maar 2. Deze zijn dan ook RRR.
De door Scholten opgegeven 5 kepeng onder nr.
987 behoort niet in deze serie thuis omdat hij door
Amerikaanse handelaren is geïntroduceerd en
niet door Engelsen.
Deze munt wordt vermeld door Pridmore (3)
onder nr. 45 en door Pridmore (4) onder nr. 17.
Van G3 bestaat een fout in het jaartal op de
keerzijde, er staat danlt'hl
i.p.v. I t* t^V .
De munt is RRR (Pridmore (3) nr. 60).De variant
van H3 met ƒ / t*-V i.p.v. I f t*V als jaartal op
de keerzijde is waarschijnlijk van inlandse makelij
en hoort niet thuis in dit overzicht.
De serie H5 (slechts 12 stempels) is R.
De dubbele kepeng F9 is uiterst zeldzaam (RRR)
evenals F2.
Het verschil tussen keerzijde 2 en 3 is dat bij 2 de
letter ^ in ^ii/'(de K in kepeng) uit één stuk
bestaat terwijl in keerzijde 3 dit als jjüï/ ~ (dus
losse poot van de K) voorkomt.
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Keerzijde 2 is van veel nettere uitvoering en moet
beschouwd worden als de voorloper van keerzijde
3, die veel vaker voorkomt en veel slordiger is.
De nrs. F2 en F9 zijn geslagen in de 'Soho mint'
en behoren tot dezelfde muntslag.
De variant die Scholten onder nr. 990e opgeeft
bestaat niet.
Het nr. 82 dat Pridmore (3) opgeeft en dat onder
J5 zou thuis horen, is een vergissing en moet zijn
J4.
Er bestaat een zeer zeldzame (RRRR) hybridemunt met voorzijde J en als keerzijde, de
keerzijde van een V kas van 1803 uit Madras. Dit
geeft wel aan dat de munten van Madras uit
hetzelfde munthuis stammen als een deel van de
haantjes-duiten. De munt is in het overzicht
opgenomen onder J7.
De nummers 998a, 1000a, 1001a en 1002a die
Scholten opgeeft bestaan niet.
De dubbele kepeng met keerzijde 9 of 10 zijn alle
min of meer zeldzaam, naar soms verkrijgbaar als
hele mooie proef slagen. Dit geldt ook voor de
overige munten met de namen van de landstreken
(voorzijden K t/m U).
De munten in afwijkende metalen zoals brons,
messing e.d. zijn zeldzame specialiteiten die terug
te vinden zijn bij Pridmore (3). Messing munten
bestaan van type G3 en H3 (Pridmore (3) nr. 68
en 76, zij zijn resp. RRR en RR).
Proefslagen in koper en brons bestaan van J4
(Pridmore (3) nr. 84). Verder bestaan er van alle
munten met voorzijden K t/m U proefslagen.
Sommigen zijn alleen als proefslagen bekend.
Een zeer zeldzame proefslag is bekend van K9 met
gedeeltelijk voltooide voorzijde. (Scholten nr.
997A, Pridmore'(3) nr. 89, Pridmore (4) nr. 37).
Voor alle varianten met kleine tekstfouten (zoals
Scholten 984d en 990c) e.d. moet ik verwijzen
naar Pridmore (3) die daar een goed overzicht
geeft. Scholten is daarin onvolledig. Dit geldt ook
voor het verschil in Scholten 986a en 986b,
waarbij Pridmore (3) 4 varianten vermeldt,
verdeeld in 12 stempels.
De door Scholten vermelde munt van James
Brooke onder nr. 1006 hoort in dit overzicht niet
thuis, omdat dit een meer of minder officiële
munt van Sarawak is.
Wel is deze munt en ook de twee munten welke
de handelaren voor gebruik in Siam hebben laten
slaan, op hetzelfde gewicht en uitvoering geslagen
als de andere Haantjes-duiten en als zodanig in
het geldverkeer zonder meer als gelijkwaardig
behandeld. Ze zijn alle RRR.
Zie hiervoor Pridmore (3) nr. 106 en 107 voor de
munten van Siam en Pridmore (4) voor de
munten van Serawak.
De nrs. 1007 en 1008 welke Scholten vermeldt, zijn

lokale vervalsingen en horen niet thuis in dit
overzicht.
Zij zijn uitvoerig beschreven bij Pridmore (3)
onder nr. 108 t/m 114.
Het overzicht loopt wat betreft de voorzijden A
t/m H en keerzijden 1 t/m 6 parallel met de
indeling volgens Pridmore.
Het zou aanbeveling verdienen als de handel bij
het aanbieden van deze muntjes zich zou bedienen
van de nummers volgens Pridmore (4). (Het
middelste nummer in het overzicht). Dit is de
eenvoudigste en voor de gemiddelde verzamelaar
voldoende gespecificeerde indeling.
J. Leyten
Literatuur
(1) Scholten; De Munten van de Nederlandsche
Gebiedsdelen Overzee, door C. Scholten, Amsterdam
1951.
(2) Vissering; Muntwezen en Circulatie-banken in
Nederlandsch Indiê, door Mr. G. Vissering, Amsterdam
1920.
(3) Pridmore; Coins and Coinages of the Straits
Settlements and British Malaya 1786 tot 1951 including
Tokens issued by the Merchants of Singapore 1828 to
1853 by Major F. Pridmore, London 1968.
(4) Pridmore; The Coins of the British Commonwealth
of Nations, Part 2, by major F. Pridmore, London
1965.
(5) Dakers; Some copper Tokens in the Raffles
Museum, Singapore Journal of the M.B.R.A.S. Vol. 15,
Pt. 2, 1937.

aktualiteiten
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Tussen 10 juli en 15 september stelt de Stichting
Beeldende kunst, Amstel 34, Amsterdam, Penningen van Eric Claus tentoon in het SBK penningenkabinet. Deze verkoopexpositie is geopend van 10
tot 5 uur, behalve op maandagen.

Zoo geld
Evenals het vorige jaar heeft de Antwerpse dierentuin ook dit jaar toegangspenningen laten slaan
voor resp. één, twee, drie en vier personen. Dit
jaar tonen die een tocotoekan (roodkoper), een
witte pelikaan (semilor), een valkparkiet (nieuwzilver of melchior) en een apenarend (zilver). De
prijs van de penningen tezamen bedraagt 1600
Belgische Franken +60 id. voor verzendkosten.
De penningen kunnen worden besteld door overschrijving van dit bedrag op rekening 4100140531-01 van het Bijzonder Fonds van de Koninklijke Maatschappij van Dierkunde van Antwerpen voor 31 oktober a.s. (vermelding van het
aantal bestelde reeksen is gewenst). De verzendkosten gelden voor ten hoogste 2 series.
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Diefstal
Op 8 juli 1979 zijn uit het museum De Waag de volgende munten ontvreemd (alle munten zijn geslagen
in Deventer):
inv.nr.

omschrijving

penning Hendrik II
M 11
penning Hendrik II
M 14
groot V Fred, van Blankenheim
M63
dubbele groot Floris van
M53
Wevelinkhoven
Driestedenmunten:
M401
driebutgen met D 1560
M402
»»
M427
stichtse stuiver 1488
stichtse stuiver 1488
M430
M437
dubbele gosseler 1534
M444
gosseler
M469
Lebuinusdaalder z.j.
M474
Daalder Karel V 1555
M475
Daalder Karel V 1555
M507
flabbe (15)61
M508
flabbe (15)61
Deventer stadsmunten
M636
goudgulden
M637
goudgulden met DAVON
M639
dukaat 1603
M 640
dukaat 1632
M641
dukaat 1634
M 568
witpenning 1472
M578
stichtse stuiver 1481
M585
'/4 stuiver 1488
M588
braamse z.j.
M608
Lebuinusstuiver 1503
Lebuinusstuiver 1509
M609
statenschelling 1683
M 645
M666
dubbele stuiver 1708
M682
duit 1594
M683
duit 1594
M684
duit 1602
M685
duit 1663
M 731
gulden 1698
M663
dubbele stuiver 1701
M701
rijksdaalder 1662
M702
rijksdaalder 1666
M708
daalder 1685
M719
3-gulden 1683
M721
3-gulden 1687
M736
florijn 1619
M 737
florijn met klop Holland 1619
274 koperer1 noodmunten van 2 stuiver 1578 a 187,50 per

Chijs
Chijs
Chijs
Chijs

v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.

Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.
Chijs Ov.

Keizers XVI-6
Keizers XVI-9
Utrecht XIl-7
Utrecht XIII-8

VII-5
IX-1
X-4
X-14
X-11
V-22/2
V-22/2
V-25
VII-45
VII-45

Verkade 147-1
Verkade 147-3
Verkade 147-3
Verkade 147-3
v.d. Chijs XVll-1
v.d. Chijs XlI-20
v.d. Chijs XII-24
v.d. Chijs XIl-28
v.d. Chijs XII-28
Verkade 156-1
Verkade 156-3
Verkade 157-2
Verkade 157-2
Verkade 157-3
Verkade 157-4
Verkade 152-4
Verkade 156-3
Verkade 149-2
Verkade 149-22
Verkade 151-1
Verkade 152-1
Verkade 152-1
Verkade 153-2
Verkade 153-4
stuk

3 kroesjes van het Deventer Smedengilde
tin, hoog 7 cm, diameter voet 5 cm, diameter bovenrand 6,3 cm
a. embleem met aanbeeld en hamer opschrift:
Hoefsmit Gerrit Hak - Johannitus Butte wek - Hoefsmit 1769
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n

cat. nr.
v.d.
v.d.
v.d.
v.d.

z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
g
g
g
g
g
z
z
k
k
z
z
z
z
k
k
k
k
z
z
z
z
z
z
z
z

b. embleem met aanbeeld en hamer opschrift:
Hoefsmit Gerrit van Santen - Hoefsmit lohannes Pieter Symonis 1774
c. embleem met aanbeeld en hamer opschrift:
Hoefsmit Andries Jebbink - Hoefsmit Berent Barendsen 1778.
beker a met merk: gekroonde roos met I.N.
Agenda numismatische kringen:

nieuws

^7^17

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479.
De najaarsvergadering zal niet op 6 oktober in
Middelburg plaats kunnen vinden, doordat de spreker
verhinderd is. De bijeenkomst zal daarom worden
gehouden te Nijmegen, de datum blijft ongewijzigd.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP Alkmaar,
tel. 072-120041, postgiro 96820.
Oproep tot de besturen van alle numismatische kringen
Zoals reeds herhaaldelijk werd medegedeeld in deze
rubriek dienen berichten voor het Verenigingsnieuws te
worden ingezonden voor de 10de van de voorafgaande
maand. Inzending van convocaties voor bijeenkomsten,
2-3 weken voor de datum van de bijeenkomst, heeft
geen enkele zin, omdat deze reeds heeft plaats gehad
voordat de Beeldenaar is gedrukt. Daarom werd
toezending van jaarprogramma's verzocht.
Aangezien slechts weinig kringbesturen de agenda van
hun bijeenkomsten TIJDIG opzenden ter opneming in
deze rubriek, 'Verenigingsnieuws', overweegt de
redaktie deze rubriek op te heffen, met dien verstande,
dat voortaan alleen 1 maal per jaar het adres van de
secretarissen, de dag en de plaats van bijeenkomst van
alle kringen wordt gepubliceerd, en eventuele incidentele
gebeurtenissen worden vermeld. Alvorens tot deze
opheffing over te gaan wil de redaktie een laatste
poging doen om deze rubriek, die in vroeger jaren toch
wel in de belangstelling stond, te behouden.
Aangenomen mag worden dat het programma van de
kringbijeenkomsten in het begin van het seizoen wordt
vastgesteld.
Voor het geval toch nog belangstelling bestaat bij de
Kringbesturen om de kringbijeenkomsten in de
Beeldenaar aan te kondigen, dan verzoekt de redaktie
om de jaarprogramma's (of desnoods de
haljaarprogramma's) van de kringbijeenkomsten voor 1
oktober a.s. in te zenden aan bovenstaand adres. Mocht
aan dit verzoek door het merendeel van de
kringbesturen geen gevolg worden gegeven, dan zal de
mogelijkheid tot opneming van aankondigingen van
bijeenkomsten per 1 januari 1980 komen te vervallen.

Hoogeveen
12 sept.: onderl. veiling.
10 okt.: lezing door de heer Wielhouwer.
14 nov.: bijeenkomst.
12 dec: lezing door Dr. H. J. v.d. Wiel, tevens viering
van het 10-jarig bestaan.
4 nov.: intern, muntenbeurs met medewerking van de
kring.

De penning van de <^^
maand
^C7
Jeroen Bosch
door G. van der Meer
In Frankrijk bestaat een vereniging van penningliefhebbers, de Club francais de la médaille, nauw
gelieerd met de Parij se Monnaie, die ieder kwartaal tientallen penningen uitgeeft. Er zijn geslagen
en gegoten penningen, soms met email versierd, in
experimentele of traditionele stijl, en ze bestrijken
een groot scala van onderwerpen, ledereen kan
hier penningen van zijn gading vinden, in allerlei
prijsklassen. De genummerde oplagen zijn betrekkelijk klein. Wanneer men Hd wordt van deze
club hoeft men geen contributie te betalen, maar
moet men zich ertoe verbinden om ieder jaar tenminste vier penningen te kopen. Wanneer men 6
penningen binnen 18 maanden koopt krijgt men
zelfs een penning ter keuze tot een waarde van
1/6 van de totale aankoopprijs cadeau. Bovendien
krijgt men ieder kwartaal gratis een prachtig tijdschrift toegezonden met interessante artikelen, rijkelijk geïllustreerd, waarin de nieuwe uitgaven gepresenteerd worden. Natuurlijk is een dergelijke
opzet alleen mogelijk doordat de Monnaie het
tijdschrift zwaar subsidieert en de nodige werkkrachten beschikbaar stelt. Het doel van de club
is om de interesse van het publiek voor de penningkunst te vergroten en om de verzamelaars zo
volledig mogelijk in te lichten over de produktie
van penningkunstenaars in Frankrijk, maar ook
soms daarbuiten. Van tijd tot tijd krijgen n.l. ook
buitenlandse kunstenaars opdrachten. Louise
Metz heeft b.v. eens een Vermeerpenning voor de
club ontworpen.
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Een aantal van de penningen die in de loop der
jaren zijn uitgekomen hebben een Nederlands onderwerp, b.v. Vincent van Gogh, Pieter Brueghel,
Rubens, Anne Frank, Spinoza e.a. Een daarvan
wordt hier afgebeeld, een penning met op de
voorzijde het portret van de schilder Jeroen Bosch
(ca. 1450-1516) en met motieven ontleend aan zijn
werk op de keerzijde door Raymond Joly gemaakt in 1967.
Het portret op de voorzijde is ontleend aan een
tekening die zich in de Stadsbibliotheek van
Atrecht (Arras) bevindt, getekend door
Jacques Ie Boucq. Men neemt aan dat
het een kopie is van een zelfportret
van de schilder, gemaakt tegen het
eind van zijn leven. Op de penning
is zijn gezichtsuitdrukking
cynischer en harder dan op de
tekening. Daar kijkt hij meer
ironisch, ook vriendelijker, en
zeer alert. Joly beeldde op de
keerzijde de Boommens af, die
op een beroemde pentekening in
de Albertina te Wenen voorkomt,
maar spiegelverkeerd en met
enkele toevoegingen en weglatingen
De Boommens heeft een menselijk
hoofd met een tamelijk sinistere
uitdrukking, maar een boomachtig
eivormig lichaam. Dit heeft opzij een
opening waardoor men in het binnenste
een groepje mensen
ziet, zittend aan
een tafel,

waarop een kruik staat. De vreemd gevormde benen van het gedrocht staan in bootjes. Joly heeft
het portret op de voorzijde en de Boommens op
de keerzijde direct in het staal van de stempels
gesneden, met veel elan en met vaste hand. Toch
was het niet te vermijden, dat door het verschil in
techniek van uitvoering veel nuances van de tekeningen, die tot voorbeeld dienden,
verloren zijn gegaan.

Dit zou minder opgevallen zijn, wanneer
hij een herschepping had gegeven van
zijn voorbeelden, in plaats van een
getrouwe kopie. Alleen de Christuskop op de keerzijde voegt een
nieuw element toe aan de voorstelling, dat echter niet past bij
de geest van het werk van Jeroen
Bosch. Op de keerzijde wordt
nog meegedeeld dat Jeroen
Bosch te 's-Hertogenbosch werd
geboren omstreeks 1450/60, dat
hij er van 1480 af werkte en er
stierf in 1516. Rechts onderaan
staat het monogram RJ, de signatuur van Raymond Joly. De penning
is uitgevoerd in koper, met een zilverkleurig patine en heeft een diameter
van 96 mm. Er zijn 150 genummerde
exemplaren van geslagen.
Geraadpleegde literatuur: Anthony Bosman, Jheronimus
Bosch, Utrecht 1962 Jheronimus Bosch, Catalogus van
het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1%7
Bulletin du Club franijais de la médaille 16, 3me trimestre 1967, p. 37-38.
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nieuwe
uitgaven

^Z^ r~\
^17 "KU

Herdenkingsmunt op het 20-jarige bestaan van de
Nationale Bank van Maleisië. Speciaal voor verzamelaars werd de dollar ook in zilver geslagen. De
zilverstukken zijn wel wettig, maar geen betaalmiddel! (Afb. 3).

Muntennieuws
BRAZILIË:
1 Cruzeiro 1979; koper-nikkel: 020 mm; 3,2
gram.
Nieuwe circulatiemunt, die aan het FAOprogramma is gewijd.
CYPRUS:
500 Mils 1977; koper-nikkel; 032,2 mm; 13,85
gram.
Alhoewel het jaartal anders doet vermoeden, is
deze munt eerst voor kort in circulatie gebracht.
(Afb. 1).
j.l. (Afb. 4).

DOMINIKAANSE REPUBLIEK:
1 Centavo 1978; brons; 019 mm; 3 g
5 Centavos 1978; koper-nikkel; 018,0 mm; 2,5 g
10 Centavos 1978; koper-nikkel; 021,1 mm; 5 g
25 Centavos 1978; koper-nikkel; 024,3 mm; 6,25 g
1/2 Peso 1978; koper-nikkel; 030,9 mm; 12,4 g
Serie nieuwe circulatiemunten, die van de serie
van 1976 verschilt door de weglating van de legende op de keerzijde.
DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPUBLIEK:
5 Mark 1979; 'nieuw zilver'; 029 mm; 12,2 gram.
Herdenkingsmunt op de 100-ste geboortedag van
Albert Einstein (1879-1955). (Afb. 2).

PHILIPPIJNEN:
1 Sentimo 1978; aluminium; 016,5 mm; 1,2 g
5 Sentimos 1978; koper-zink; 019,1 mm; 2,5 g
10 Sentimos 1978; koper-nikkel; 018,1 mm; 1,9 g
25 Sentimos 1978; koper-nikkel; 021 mm; 4 g
1 Piso
1978; koper-nikkel; 029 mm; 9,4 g
5 Piso
1978; nikkel; 036 mm; 21,8 g
(Afb. 5 t/m 10)

MALEISIË:
1 Dollar 1979; koper-nikkel; 033 mm; 17 gram.
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POLEN:
20 Zlotych 1979; koper-nikkel; 029 mm; 10,15 g.
Herdenkingsmunt op het Jaar van het Kind.
(Afb. 11)

TURKIJE:
50 Kurus 1978; koper-nikkel; 025 mm; 6,05 g
1 Lira 1978; koper-nikkel; 027,2 mm; 6,95 g
IVi Lira 1978; koper-nikkel; 030 mm; 8,95 g
5 Lira 1978; koper-nikkel; 033,8 mm, 10,85 g
150 Lira 1978; zilver; 030 mm; 9 g
Het betreft hier nieuwe FAO-uitgaven.
(Afb. 12 t/m 16).
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agenda

iO> {C^

25-28 Sept.: Veiling J. Schulman, Amsterdam.
26 Sept.: Veiling Sotheby London, 34/5 New Bond
Street.
26-28 Sept.: Veiling Karl Kresz, München.
29 Sept.: St. Numismatica, Int. Beurs Den Haag,
Congresgebouw, Churchillplein 10, 10-17 uur.
2 okt.: Veiling P.N. Schuiten, Frankfurt a/M.
3-4 okt.: Veiling Frankfurter Münzhandlung, Frankfurt
a/M.
7 okt.: Muntenbeurs Oss, 'De Lievekamp',
Raadhuislaan 14, 13-19 uur.
9 okt.: Veiling Sotheby, London, New Bondstreet 34/5.
10-13 okt.: Veiling Rauch, Wenen.
13 okt.: St. Numismatica, Int. Beurs Zutphen, Cult.
Centrum Hanzahof, Coehoornsingel 1, 10-17 uur.
17-18 okt.: Veiling Bank Leu, Zurich.
18-20 okt.: Veiling Münzgalerie Christa Mohr, Munster.
20 okt.: St. Numismatica, Int. Beurs Bunnik
Postiljonmotel, 10-17 uur.
20-21 okt.: Int. Coin Fair Zurich, Hotel International.
23-25 okt.: Veiling Dr. B. Peuss Nachf., Frankfurt
a/M.
24 okt.: Veiling Sotheby, Londen, New Bondstreet
34/5.
27 okt.: Int. Postzegel en muntenbeurs Montfoort,
Nieuwe Sporthal 11-17 uur.
27 okt.: St. Numismatica, Int. Beurs Amsterdam,
Hiltonhotel, Apollolaan 138, 10-17 uur, tevens
tentoonstelling oude maten en gewichten.
27 okt.: London Coin Fair, Cumberland Hotel Marble
Arch, 10-17 uur.
3 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs Bergen op Zoom,
Motel de Wouwsche Tol, 11-17 uur.
4 nov.: Int. Muntenbeurs Hoogeveen, Cult. Centrum de
Tamboer, Hoofdstraat 17, 10-17 uur.
7-9 nov.: Veiling Münz Zentrum Köln.
11 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs 's-Hertogenbosch,
Hotel Centraal, Markt 51/57, 11-17 uur.
14 nov.: Veiling Sotheby, Londen, New Bondstreet
34/5.
15-16 nov.: Veiling F. Sternberg, Zurich.
17 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs Leiden, Hotel
Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 10-17 uur.
18 nov.: Muntenbeurs Verg. De Verzamelaar,
Rotterdam.
19-21 nov.: Veiling Coin Investment, Den Haag.
19-20 nov.: Veiling Tietjen-I-Co, Hamburg.
29-30 nov.: Veiling Schenk-Behrens, Essen.
30 nov.-l d e c : VeiUng Berliner Münz Cabinet.
1 d e c : St. Numismatica, Int. Beurs Hengelo O.

Ontmoetingscentrum Cirkel, Pastoriestraat 33, 11-17
uur.
5-7 d e c : Veiling Hirsch München.
11-14 d e c : Veiling Kurpfalzische Münzhandlung,
Mannheim.
12 d e c : Veiling Sotheby Londen, New Bondstreet 34/5.

vragen

r^^ r~\

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

Vraag 37: Bijgaand stuur ik u een afkrassel van een
zilveren munt van 1669 uit Duitsland. Kunt u mij
hierover nadere inlichtingen verstrekken.
Antwoord: De munt is een 12 Mariengroschen stuk of
ook een Vi gulden van Ernst August die van 1662-1698
bisschop van Osnabrück was. Op de voorzijde staat een
versierde helm met als helmteken het springende paard
van Brunswijk met pauwenveren daarboven. De tekst
luidt ERNEST AUGUST Bischof Zu Osnabrück Herzog
Zu Braunschweig Und Lüneburg hetgeen geen nadere
toelichting behoeft. Op de keerzijde staat vrijwel voluit
de waarde aangegeven XII MARIEN GROS-12
Mariengroschen en rondom VON FEINEN SILBER
1669. De letters A S staan voor Andreas Scheele, die
van 1666-1674 muntmeester was in Hannover, waar
deze munt dus werd geslagen, voor de bisschop van
Osnabrück, die immers familie was van de landsheer
aldaar. De munt is geslagen volgens de muntvoet van
Zinna en dient derhalve 12.4 gram fijn zilver te bevatten
(27 uit de mark fijn). In die tijd werd de Taler op
allerlei wijzen onderverdeeld, zoals bv. 1 'A gulden, 72
Kreuzer, 24 Gute Groschen, 36 Mariengroschen en 3
Marken (Lübecks). Hier is dus sprake van een dezer
indelingen. Interessant is verder dat de tekst op deze
munt al geheel duits is.
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Grote Internationale Muntenbeurs in Hoogeveen
Met vele prominenten
Op zondag 4 november a.s. in het Cultureel Centrum 'De Tamboer',
Hoofdstraat 17
Voor deze beurs, een van de grootsten van Nederland, is internationaal veel
propaganda gemaakt.
Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur voor bezoekers, voor handelaren
vanaf8.30 uur.
Reservering en inlichtingen: Muntenbeurs Hoogeveen, l\/liddenweg 51,
7906 LK Hoogeveen. tel. 05280-65582 of 05919-2634.
Allen tot ziens op zondag 4 november a.s.!

INTERNATIONALE MUNTENBEURS
De Verzamelaars Vereniging Tilburg
organiseert een internationale muntenbeurs op zondag
1 april (30 sept. en 2 dec.) 1979 van 9.00-17.00 uur
in het strandpark-restaurant van de Beekse Bergen.
Contact-adres: Secr. E. Jussen-Bos,
Jac. V. Campenstraat 26, Tilburg - Tel. 013-432392.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

«MA^SON TDATT s.a.
„,oh.,KA«PMANN

^Lo7-p'^ms""

Expert pres les Tribunaux
et les Douanes

742 74 26
R^ 0.701341"

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

B. A. SEABY LTD.

•

MUNTEN EN PENNINGEN

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

A.G. van der DUSSEN b.v.
Beëdigd taxateur/Sworn valuer/Vereidet Wertsachverstandiger
Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, Nederland
Telefoon (043) 15119
Postrekening 15.38.597
Bank: Rabobank Maastricfit, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht
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TWINTIG MOOIE ROMEINSE FOLLES
(alle ± 2 8 m m en met borsbeeld of hoofd naar rechts, tenzij anders aangegeven)
De prijzen zijn deze maal inclusief port en BTW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

DIOCLETIANUS (284-305 n.C.)
Vz. IMP DIOCLETIANUS AUG. Kz. GENIO POPULI ROMANI, st. Genius. Geen mm.t. ( = in LONDON geslagen.
RIC. 28a.
ZF 110,Vz. D N DIOCLETIANO BAEATISSIMO SEN AUG, borstbeeld naar rechts, in staatsiegewaad gekleed. Kz.
PROVIDENTIA DEORUM QUIES AUGG, st. Providentia en Quies. In ex. PTR ( = TRIER). RIC. 673a. (Vz. met
origineel zilverlaagje.I
bijna PR/ZF 160,—
Vz. D N DIOCLETIANO P F S AUG, borstbeeld naar rechts, in staatsiegewaad gekleed. Kz. QUIES AUGUSTORUM,
st. Quies. In ex. PLG ( = LUGDUNUM). RIC. 216.
ZF 140,MAXIMIANUS HERCULIUS (286-306: 306-308. 310 n.C.)
Vz. IMP MAXIMIANUS AUG. (Kz. GENIO POPULI ROMANI, st. Genius. In ex. PTR ( = TRIER), RIC. 582b. (met
origineel zilverlaagje).
PR 170
08b.
PR 170
— nog een exemplaar maar met PLG in ex. ( = LUGDUNUM). (ook met origineel zilverlaagje). RIC. 108b
— nog een exemplaar maar met PT in ex. (=TICINUM). (ook met origineel zilverlaagje) RIC. 33b
PR 170
— en nog één, met S" in ex. ( = ROMA). (ook met origineel zilverlaagje). RIC. 94b.
ZF 125
CONSTANTIUS CHLORUS. als Caesar (293-305 n.C.)
Vz. CONSTANTIUS NOB CAES. Kz. GENIO POPULI ROMANI, st. Genius. Geen mm.t ( = in LONDON geslagen),
(met origineel zilverlaagje). Niet in RIC! Zie foto.
bijna PR 300,
Vz. CONSTANTIUS NOB C. Kz. als boven maar PLG in ex. ( = LUGDUNUM). RIC. 164a. (ook met origineel
zilverlaagje).
ZF + /ZF 150,
Vz. CONSTANTIUS NOB CAES. Kz. SAC MON URB AUGG ET CAESS N N, St. Moneta. In ex. ROT (= ROMA).
RIC. 112a.
ZF + 140,GALERIUS als Caesar (293-305 n.C.)
Vz. MAXIMIANUS NOBIL C. Kz. GENIO POPULI ROMANI, st. Genius. ITR in ex. ( = TRIER). RIC. 508b.
PR 160,
Vz. MAXIMIANUS NOB C. Kz. GENIO POPULI ROMANI, st. Genius. PLG in ex. (= LUGDUNUM). RIC. 178b. (met
origineel zilverlaagje). ZFe foto.
PR/ZF 160,.
Vz. MAXIMIANUS NOB CAES. Kz. SACRA MONET AUGG ET CAESS NOSTR, st. Moneta. In ex. PT.
( = TICINUM). RIC. 44b.
bijna PR 150,
Vz. als Nr. 13. Kz. FELIX ADVENT AUGG N N, st. Afrika. In ex. PKQ ( = KARTHAGO). RIC. 24b. (een pracht
exemplaar, met origineel zilverlaagje)
PR 220,
GALERIUS als Augustus 1305-311 n.C.)
Vz. IMP C MAXIMIANUS P F AUG. Kz. FIDES MILITUM, zittende Fides. In ex. TT (= TICINUM). RIC. 55b. PR/ZF 140,
MAXIMINUS II als Caesar (305-308 n.C.)
Vz. GAL VAL MAXIMINUS NOB C. Kz. GENIO POPULI ROMANI, st. Genius. In ex. PTR ( = TRIER). RIC. 667b.
ZF + 160,
CONSTANTINUS I, als Caesar (306-307 n.C.)
FL VAL CONSTANTINUS NOB C. Kz. GENIO POP ROM, st. Genius, In ex., PTR ( = TRIER). RIC. 720b. (met
origineel zilverlaagje) (7,62 g)
PR 175,
FL. VAL. CONSTANTINUS N.C. Kz. als Nr. 17 maar in ex. PLG ( = LUGDUNUM). RIC. 233. (met origineel
zilverlaagje) (9,72 g)
PR 175,
CONSTANTINUS I als Augustus (307-337 n.C.)
Vz. IMP CONSTANTINUS P F AUG. Kz. MARTI PATRI CONSERVATOR!, St. Mars. In ex. PTR ( = TRIER). RIC.
772a. (met origineel zilverlaagje) (6.66 g)
PR 175,
halve follis (7) - als nr. 19 maar slechts 4.06 g. zie RIC. 772a
bijna PR 250,

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

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

Boeken
Catalogi
Albums

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

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT

1^^%

gespecialiseerd in
provinciale mun^n,
historie- en moderne penningen
van alle landen
NauweNoorderhornel8, Sneek-Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

cJcieAting'OVunujTnatica

1977
Zaterdag 27 oktober 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Amsterdam
in het Hilton Hotel, Balzaal
Apollolaan 138-140
van 10.00 -17.00 uur

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehele wereld.

Schrijf voor prijs- en mancolijst naar:

^BlmER

(JHRIS

NUMISMATISTS
10 Glebe Crescent, London
N.W. 4, 1 B.U. England

I&ning Stadhouder^^em III
bij %Q Lanschot
Koning Stadhouder
Willem 111. Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot. Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
„Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

Fvan Lanschot
Bankiers

Hoge steenweg 27-31, 5211 )N 's-Hcrtogenbosch telefoon (073) 153245

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER

GIETPENNINGEN VAN BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willem Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs y^ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs /^89,50
Gepatineerd brons prijs / 4 5 , —

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr. 722A,
nr. 722B,
nr. 714,
nr. 710,
nr. 702,
nr. 701,
nr. 641,
nr. 619,
nr. 617,
nr. 607,
nr. 506,
nr. 403,
nr. 101,

85 mm,
80 m m ,
92 mm,
83 m m .
75 mm,
85 mm,
68 mm,
100 mm,
80 mm,
75 mm,
75 mm,
82 mm,
125 mm.

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schweizer
Paul Steenbergen
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rembrandt & Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
•
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

Mod.
Mod.
Mod.
vz. Mod.
kz. Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

R. C. Augustinus
R. C. Augustinus
Pol Dom
Pol Dom
Willem Vis
J . Grutterswijk
A. Bartels
R. C. Augustinus
Pol Dom
R. C. Augustinus
Niel Steenbergen
Niel Steenbergen
Dr. J . Wiegersma
A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmina hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr.,
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje.
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HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de in 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen in brons, prijs f 14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs ^19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van de
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behandelingskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, fst, 30
Telex nr. 34184 DCWKB
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Ook u zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe,
waarin onder meer het volgende wordt aangeboden:
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Grote Internationale Muntenbeurs in Hoogeveen
M e t vele prominenten
Op zondag 4 november a.s. in het Cultureel Centrum 'De Tamboer',
Hoofdstraat 17
Voor deze beurs, een van de grootsten van Nederland, is internationaal veel
propaganda gemaakt.
Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur voor bezoekers, voor handelaren
vanaf8.30 uur.
Reservering en inlichtingen: Muntenbeurs Hoogeveen, Middenweg 51,
7906 LK Hoogeveen. tel. 05280-65582 of 05919-2634.
Allen tot ziens op zondag 4 november a.s. I
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Een jaargang van De Beeldenaar
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Regelmatig komen munten voor die behalve de gewone beeldenaar
in relief ook niet-opzettelijk vervaardigde incuse sporen vertonen.
Deze incuse afdrukken zijn lager dan het vlak gelegen
(incusum = ingeslagen) en vertonen zich in spiegelbeeld. De algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is als volgt: Bij het slaan blijft
een pas geslagen muntplaatje op de onderstempel liggen of aan de
bovenstempel kleven; het volgende muntplaatje wordt tussen de
stempels geplaatst en bij de slag ontvangt dat tweede muntplaatje
aan de ene zijde de gewone stempelafdruk en aan de ander zijde
een afdruk van de reeds geslagen munt die zich op de andere
stempel bevindt. Het tweede muntplaatje heeft dan aan de ene
kant de positieve en aan de andere kant de negatieve (incuse) afdruk in spiegelbeeld van dezelfde stempel gekregen. Dit soort
munten, dat eigenlijk de munt niet behoorde te verlaten, is toch af
en toe in de circulatie gekomen. Soms wordt op de munt zo'n
stuk nogmaals op gewone wijze geslagen, waarbij de incuse afdrukken vaag zichtbaar blijven. Deze munt wordt dan normaal in
circulatie gebracht.
Van een geheel andere soort is een dubbele gouden dukaat Westfriesland 1696 die zich in het Penningkabinet bevindt. Op deze
munt zijn namelijk aan beide zijden incuse sporen zichtbaar. De
boven genoemde verklaring - het blijven plakken van een muntplaatje aan een stempel - is in dit geval niet bruikbaar.
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Afb. lb

Afb. 2b

Een gelukkige omstandigheid is dat zich in het
KPK naast de gewone slag ook een piedfort van
hetzelfde jaartal bevindt. Van deze piedfort heeft
de keerzijde dezelfde incuse sporen als het gewone
stuk, terwijl de voorzijde geen enkel incuus spoor
vertoont. Bij nadere vergelijking blijken de keerzijden van beide stukken identiek, maar de voorzijden zijn van verschillende stempels afkomstig.

gelijkbare stukken in het Penningkabinet.
Uit deze feiten kan maar één conclusie getrokken
worden: de incuse sporen moeten in de stempels
zitten en zijn niet gemaakt door een fout bij het
slaan van deze munten. Een aanvaardbare verklaring is dat tijdens het slaan van de munten met de
schroefpers een keer geen muntplaatje op de stempel is gelegd en de stempels op elkaar zijn geslagen zonder muntplaatje er tus.sen. Hierbij hebben
de stempels elkaar een gedeeltelijke afdruk gegeven. De stempels hebben deze klap blijkbaar overleefd en men is gewoon doorgegaan met de aanmunting, waarbij de boven vermelde dubbele dukaten geslagen zijn. Op een bepaald moment
daarna is de voorzijdestempel vervangen door een
nieuw, onbeschadigd stempel, waarna de piedforts
geslagen zijn.

In de verzameling van Teylers Museum te Haarlem bevinden zich eveneens twee dubbele gouden
dukaten Westfriesland 1696: een gewone slag en
een piedfort. De gewone slag vertoont ook incuse
sporen op voor- en keerzijde; de piedfort heeft
alleen incuse sporen op de keerzijde. De beide
munten in Teylers Museum zijn gelijk aan de vcr220

Aan de hand van de afbeeldingen 4a-d kunnen we
zien hoe de incuse afdruk op de munt tot stand
komt. Afbeelding 4a toont een geschematiseerde
doorsnede van de voor- en keerzijdestempels zoals
ze in een schroefpers tegenover elkaar zitten. Afbeelding 4 b laat het moment zien waarop de stempels bij de slag (wegens het ontbreken van een
muntplaatje) elkaar raken en van elkaar een afdruk overnemen. Dit gebeurt niet erg diep omdat

beelding 4d getoonde munt, geslagen met de
voorgaande stempels, laat naast de gewone afdruk
van de beeldenaar ook de - incuse - afdrukken
van de gevormde verhogingen op de stempels
zien, natuurlijk weer in spiegelbeeld.
Als we nu naar de munt in afbeelding 1 kijken
zien we op de voorzijde de spiegelbeeldige incuse
afdruk van delen van het tekstvierkant en de versiering daar omheen. Op de keerzijde zien we de
spiegelbeeldige incuse afdruk van de voet van de
ridder en delen van het omschrift. In afbeelding 2

imimjk
Afb. 4a. Geschematiseerde doorsnede van voor- en
keerzijdestempels.

Afb. 4b. De stempels klappen op elkaar en krijgen een
afdruk van elkaar.
Afb. 3

0MMJk
Afb. 4c. De stempels na de klap.

Afb. 4d. Doorsnede van een mum geslagen na de klap.

het harde stempelmateriaal zich moeilijker laat
vervormen dan het veel zachtere goud, dat als
muntmateriaal gebruikt wordt. Afbeelding 4c
toont dat zich in de stempels kleine verhogingen
gevormd hebben. Omdat de beeldenaar op de
muntstempels spiegelbeeldig is, zijn deze kleine
verhogingen op de stempels gewoon. De op af-

zijn de delen die op voor- en keerzijde als incuse
afdruk zichtbaar zijn met zwart aangegeven. Duidelijk is dat het vooral de buitenste delen van de
stempels zijn die elkaar een afdruk hebben gegeven; bv. van de tekst in het vierkant zijn op de
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voorzijde van de munt vrijwel geen sporen te zien,
terwijl ze in het vlak terweerszijden van de ridder
juist duidelijk zichtbaar zouden zijn. Dit is het gevolg van het feit dat het stempelvlak enigszins hol
wordt in de loop van de aanmunting wegens onvoldoende harding van de stempel of slecht stempelmateriaal: het midden zakt door de steeds terugkerende druk tijdens het slaan wat weg, terwijl
de randen beter tegen de druk bestand zijn. Door
deze inzinking van het stempelvlak hebben bij de
slag zonder muntplaatje voornamelijk de randdelen van beide stempels elkaar geraakt.

zonder automatische voeding vaker zijn voorgekomen. Het moet dan ook waarschijnlijk geacht
worden dat een deel van de munten met incuse
sporen op dezelfde wijze vervaardigd zijn als de
Westfriese dubbele dukaten 1696 in het Penningkabinet en Teylers Museum.

Nederlandse makers van
penningen 5
JAN MEEFOUT
door W. F. van Hekelen

Afb. 5

Bij de techniek van aanmunting met de schroefpers of balancier zat een munter bij de schroef
om met de hand muntplaatjes op de onderstempel
te plaatsen en te verwijderen. De armen van de
schroefpers werden door enkele sterke kerels
(soms met behulp van touwen) in een vast ritme
heen en weer bewogen, waardoor de bovenstempel
op en neer ging. Het is gemakkelijk voor te stellen
dat het neerleggen van de muntplaatjes gevaar
opleverde voor de vingers. Indien de munter het
ritme van de pers niet goed volgde was er grote
kans dat zijn vingers tussen de stempels kwamen.
Dat dit regelmatig gebeurde blijkt uit Pistrucci's
beschrijving van het 19e eeuwse muntbedrijf te
Londen waar iedere munter minstens één van zijn
vingerkootjes miste. We moeten aannemen dat de
munter die in 1696 bij de Westfriese munt te
Hoorn dubbele dukaten aan het slaan was zijn
vingers heeft gered, maar daardoor niet het muntplaatje op de stempel heeft kunnen leggen.
Zeer waarschijnlijk zal dit op elkaar klappen van
de stempels tijdens het gebruik van de schroefpers
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Inleiding
Als Jan Meefout in de afgelopen zomer niet zijn
heupbeen had gebroken, zou hij misschien nooit
een penning hebben gemaakt. In de ruim 40 jaar
die hij daarvóór als beeldhouwer had gewerkt,
was hij tenminste nooit aan het ontwerpen van
penningen toegekomen. Het hakken in steen en in
hout had hem altijd meer aangetrokken dan het
maken van kleine voorwerpen die in metaal moeten worden afgegoten.
Toen hij in oktober, na drie maanden ziekenhuis
en nog steeds moeilijk ter been, zijn caravan in
Hulshorst op de Veluwe opzocht, had zijn vrouw
daar kleine stukjes gips voor hem klaargelegd
waar hij zich zittende mee zou kunnen okkuperen.
Eigenlijk was het meer haar bedoeling hem tot het
maken van plastiekjes of kleine ontwerpen voor
groter werk te verleiden dan tot het produceren
van penningen. Na eerst wat onwennig tegen het
materiaal te hebben aangekeken, zag Meefout
plotseling de mogelijkheden voor zich opdoemen.
Meteen ging hij aan de slag en binnen een tijdsbestek van drie maanden had hij een serie van
acht schelpvormige penningen, alle variaties op
eenzelfde thema, gereed.
De schelpvorm
Dit plotselinge ontstaan als gevolg van een incidentele aanleiding impliceert niet dat er aan deze
penningen in het geheel geen geschiedenis vooraf
is gegaan. Vermoedelijk is het opgevatte thema
reeds lang sluimerend bij Meefout aanwezig geweest.
Dat de neergelegde blokjes gips hem tot het maken van juist schelpachtige vormen brachten, is
niet zo vreemd. Schelpen hebben hem altijd geboeid. Hij vindt dat ze de mooiste vormen hebben
die er in de natuur bestaan en hij heeft ook diverse op het strand gevonden eksemplaren bewaard
en bestudeerd. Derhalve is het geen wonder
dat hij, toen hij spelenderwijs met het gips bezig

meerd tot een Venus-figuur, waarin diverse fysieke verschijningsvormen van bestaande vrouwen
zijn verweven.
De kombinatie naakt-schelp heeft voor hem iets
fascinerends. Het verhaal van de schone vrouw
die uit de zee oprijst en geboren wordt uit een
schelp, is voor hem dan ook een bron van inspiratie. Juist de ronde, komachtige schelpvorm met
enerzijds zijn omslotenheid en anderzijds zijn vrijheid, biedt de mogelijkheid de Venusfiguur op een

Schelp 3

treffende en gevarieerde wijze uit te beelden.
Gewoonlijk heeft hij dat gedaan door haar alléén
weer te geven. Een enkele keer voegde hij er een
liefhebbende mannelijke figuur aan toe.

was en hij de resten daarvan onderin de gipsbeker
waarnam, schelpachtige vormen zich zag aftekenen.
De Venusfiguur
Zo mogelijk nog meer dan de schelpvorm heeft de
vrouwenfiguur Meefout geïntrigeerd. Hij weet niet
waarom, maar hij heeft gekonstateerd, dat de
vrouwenfiguur steeds centraal heeft gestaan in zijn
denken. Sinds zijn jeugd heeft zij hem bezield en
met tussenpozen 'rakelt hij haar op'. Daarbij
heeft hij geen speciale vrouw voor ogen. Hij
werkt niet naar een model. In zijn hoofd heeft hij
de schoonheden van zijn eigen vrouw en van andere vrouwen die hij heeft ontmoet, getransfor-

De penningen
Zijn penningen zijn kleine beeldhouwwerkjes. Het
zijn geen penningen in de traditionele zin, geen
door officiële instanties of belangrijke personen
geslagen merktekens of herdenkingsplaatjes van
bijzondere gebeurtenissen. Een dienovereenkomstige waarde bezitten zij dan ook niet. Eerder
zijn ze bedoeld als kleine, leuke, inspirerende
voorwerpen, die - als een schelp - prettig zijn
om in de hand te pakken, in de zak te stoppen en
met zich mee te nemen. Meefout wil er dan ook
geen boodschap mee uitdragen. Of het zou de
boodschap moeten zijn te laten zien hoe mooi
simpele dingen kunnen overkomen.
Zijn eerste penning, waarop een naakte vrouw
met lange haren in een schelpvorm die aan een
hart doet denken, is afgebeeld, is te beschouwen
als het centrale thema. De tweede heeft dezelfde
vorm, maar nu is er een man bij. Deze penning
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Schelp 4
heeft iets gezelligs. Man en vrouw zitten, in de
omslotenheid van de schelpvorm, prettig-doend en
genoeglijk bij elkaar.
In de derde penning is de vrouw weer alleen afgebeeld. Meefout heeft hier geprobeerd wat van het
frontale los te komen en het lichaam meer naar
voren te plaatsen. Deze penning heeft iets
jugendstil-achtigs.
In de vierde, waarin hij misschien de meeste
emotie heeft gelegd, is de schelpvorm 90° gedraaid, zodat 'het scharnier' zich rechts bevindt
en de hartvorm is verlaten. Het lichaam van de
afgebeelde vrouw is gebogen naar rechts en vormt
als het ware een rustpunt tussen de trillingen die
de kop en de ledematen linksboven en onder teweegbrengen.
De vijfde en zesde zijn geïnspireerd op een schelpvorm van een ander type. Het zijn langgerekte
voorwerpen waarop de vrouwenfiguur liggend
naar links resp. rechts is weergegeven. De zevende
heeft weer de vorm van de eerste, maar is iets
kleiner. De vrouwenfiguur, die hier iets dikker is
dan anders, is tamelijk symmetrisch in het vlak
geplaatst.
In de achtste penning keert Meefout weer op zijn
uitgangspunt terug. Op soortgelijke wijze als op
de eerste, maar iets groter, beeldt hij zijn Venus
met haar lange haren af.
Daarna heeft hij nog een negende ontworpen,
waarop hij, evenals op de tweede (maar groter),
een man toevoegde. Het resultaat bevredigde hem
echter niet geheel, zodat hij hiervan geen afgietsels
heeft laten maken. Hij meent dat hij in zijn acht
penningen voorlopig alles heeft uitgedrukt wat hij
over dit thema te zeggen heeft. Voorshands wil hij
daarom dit onderwerp loslaten en zich op anderewerkzaamheden richten.
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Iets over zijn manier van werlcen
Meefout is iemand die zijn ontwerpen uit het materiaal naar voren laat komen. Hij begint, wanneer hij er eenmaal aan toe is, meteen in de materie te hakken of te snijden. Zoals hij altijd verliefd is op vrouwen, zo is hij altijd verliefd op zijn
materiaal. Beiden zijn eigenlijk voor hem onafscheidelijk. Zelf zegt hij: 'Ik moet verliefd zijn;
dan kan ik werken.' Hij heeft het idee dat het
ontwerp al opgesloten ligt in de struktuur van het
materiaal en dat dit de richting aangeeft die hij uit
moet gaan. Een blok dat hij gaat bewerken, is
voor hem meer dan 'een stom stuk hout'. Er zit
voor hem 'een wezen in, dat van hem verlangt dat
hij het eruit haalt, dat hij het losbreekt'.

Schelp 7

Aan zijn werken gaan dan ook meestal geen studies op papier, in was of anderszins vooraf. Ook
bij zijn penningen is dat niet het geval geweest.
Toen hij eenmaal gezien had wat in het materiaal
aanwezig was, is hij direkt, trefzeker en 'onder de
impuls van het moment' in het gips gaan snijden.
Al bezig zijnde ging het thema steeds meer tot
hem spreken. Hij ontdekte als vanzelf nieuwe mogelijkheden. Het gevolg was dat hij, zoals wij zagen, niet één, maar acht penningen maakte. Daarna kreeg hij het gevoel dat hij zichzelf zou gaan
herhalen en dat hij op moest houden.
Hij bracht zijn gipsontwerpen naar de bronsgieter
Van Schie in Rijsenhout bij Aalsmeer, volgens
hem niet de goedkoopste, maar misschien momenteel wel de beste vakman voor dit soort werk.
Deze wist ze subliem en haarscherp in brons te
reproduceren. Hij verzorgde ook het patineren, al
gebeurde dit wel onder Meefout's direkte supervisie.
Enkele biografische gegevens
Jan (Johannes Petrus Wilhelmus) Meefout heeft
zijn hele leven in Amsterdam gewoond. Op 29 december 1915 werd hij er geboren als zoon van een
smid/metaalbewerker. Hij zou wel pianist hebben
willen worden, maar zijn ouders dachten - het

Jan Meefout met krukken en penningen, eind 1978

was in het begin van de krisistijd - dat hij als zodanig geen droog brood zou kunnen verdienen en
dat het beter was dat hij, net als de andere familieleden, ambachtsman werd. Hij koos voor een
beroep waarin hij 'iets moois' zou kunnen maken.
Hout sprak hem meer aan dan het gloeiende ijzer
waarmee zijn vader te maken had, en zo werd hij
meubelmaker. Overdag bezocht hij de meubelvakschool in de Jordaan, 's avonds de tekenschool.
Daar kreeg hij een solide basis voor de konstruktieve kant van het vak. Ten aanzien van de ornamentiek en de plastiek keek hij de kunst af bij enkele vaklieden die als 'beeldhouwer' werden aangeduid. Op instigatie van zijn tekenleraar meldde
hij zich vervolgens bij de avondopleiding van de
kunstnijverheidsschool, waar hij, hoewel hij
slechts ƒ10,— bezat (verdiend door met een reklamebord door de stad te lopen) toegelaten werd,
hoewel het lesgeld eigenlijk ƒ30,— bedroeg. Hij
werd er leerling van Frits van Hall, die hem al
gauw wist over te hevelen naar de dagopleiding.
Voor Van Hall, op wiens atelier hij later ook gewerkt heeft, heeft hij altijd 'een grandioze bewondering' behouden. Als het ware denkt hij nog iedere dag aan hem. Andere kunstenaars die in die
tijd invloed op hem hebben uitgeoefend, zijn Jan
Havermans, Henk Henriet, Jaap Kaas en Moissej
Kogan. De meesten van hen waren militante lieden. Vooral met de overtuigde kommunist Havermans had Meefout, toen anarchist, heftige diskussies.
Thans is hij veel gematigder geworden in zijn opvattingen. Hij is ondogmatisch en niet fanatiek.
Hij voelt zich nog wel republikein, maar dat belemmert hem niet om ook het koningshuis ter wille te zijn. Zo maakte hij, toen Prinses Beatrix een
beeldhouwwerkje dat hij niet wilde verkopen, wilde bezitten, voor haar een soortgelijk nieuw eksemplaar.
Dit terzijde. Na in 1939 het diploma van de kunstnijverheidsschool te hebben behaald en gedurende
twee jaar ambulant allerlei bezigheden te hebben
verricht, ging hij naar de rijksakademie, waar hij
leerling werd van Bronner en waar hij, met onderbrekingen, vier jaar bleef. Na de bevrijding kreeg
hij een atelier in een oud schoollokaal op het kinderarmer wordende eiland Wittenburg. Daar
maakte hij een groot aantal beelden, meest in
steen, vaak in hout en een enkele keer in brons.
O.a. nam hij, toen Hildo Krop het als stadsbeeldhouwer kalmer aan moest gaan doen, een deel
van diens opdrachten over, met dien verstande dat
hij als voorwaarde stelde dat hij ze naar eigen
ontwerp mocht uitvoeren.
In 1970 werd hij voor twee dagen in de week docent houtbewerken aan de lerarenopleiding die
vroeger rijksnormaalschool heette en die thans de
naam stichting opleiding leraren tehatex heeft ge225

kregen. Het lesgeven belemmert zijn kreativiteit in
genen dele. Hij beschouwt zich als één van de weinige kunstenaars die zo gelukkig zijn om zich
stante pede los te kunnen maken van hun leerlingen ('ook al zijn ze nog zo lief') om zich op hun
eigen werkzaamheden te koncentreren.
Beredeneerde katalogus van zijn penningen
Alle penningen zijn gemaakt in het najaar van 1978 en
(met uitzondering van nr. 9) gegoten in brons. De
genoemde voorstelHngen bevinden zich aan de
voorzijden. De achterzijden bestaan uit schaalachtig
gebogen, schelpachtige vormen (met 'ribbels').
1. Naakte vrouwenfiguur met lange haren, liggend op
de rug, het hoofd links. 73x75.
2. Zittende naakte man en vrouw. 76x77.
3. Vrouwelijk naakt, iets in elkaar gedoken, het
lichaam naar voren, het hoofd naar rechts. 77x79.
4. Vrouwelijk naakt, het lichaam rechts, hoofd en
ledematen links. 73x71.
5. Vrouwelijk naakt, op de rug liggend naar links.
38x76.
6. Idem naar rechts. ±40x75.
7. Tamelijk dik vrouwelijk naakt met geheven armen.
66 X 69.
8. Vrouwelijk naakt, zittend naar rechts, haar haren in
de hoogte houdend met haar hand. 82x87.
9. Naar elkaar toegewende zittende naakte man en
vrouw. Niet afgegoten gipsontwerp. 90x92.

bestuur werd gevormd door de latere presidentdirecteur-oprichter van de KLM Ie It. vliegenier
Albert Plesman, overleden 31 december 1953,
voorzitter, M. L. J. Hofstee, Ie It. vhegenier, secretaris, en E. Fuld, lid van het hoofdbestuur van
de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart - opgericht 25-1-1908, sedert 14-11-1912 Koninklijk penningmeester.

De penning van de / ^ ^
maand
^~~?
ELTA, de grondslag van
het Nederlandse
luchtvaartgebeuren
door F. A. Nelemans
Het is thans zestig jaar geleden, dat in 1919 van I
augustus tot 11 september te Amsterdam-Noord
een grootse 42-daagse luchtvaarttentoonstelling
werd gehouden, de E(erste) L(uchtverkeer) T(entoonstelling) A(msterdam). Het tentoonstellingsterrein lag tussen het Johan van Hasseltkanaal (West) en de Papaverweg. Hierop stonden,
geplaatst in v-vorm, drie grote hallen, ontworpen
door de latere KLM-bouwmeester architect D.
Roosenburg. Aan de overzijde van de Papaverweg
lag het bijbehorende vliegveld voor de
demonstratie- en rondvluchten.
De luchtvaartpromotor C. J. Snijders, generaal
b.d. en oud-opperbevelhebber van land- en zeemacht, was de voorzitter van het algemeen
bestuur van de tentoonstelling. Het dagelijks
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Naast inzendingen uit Engeland (zoals Handley
Page en Vickers), Italië (Caproni) en de Verenigde
Staten van Amerika (Curtiss Engineering Co.) 'debuteerde' onder meer uit Nederland: N. V. van
Berkel's Patent Rotterdam, afd. voor vliegtuigbouw (marineverkenners); N. V. Nederlandse
Vliegtuigenfabriek Fokker (een verbouwde D
Vlll-jager); Koolhoven Vliegtuigen N. V. - failissement 1966 - (5-persoons tweedekker en
2-persoons sportvliegtuig) en N. V. Automobiel
en Vliegtuigenfabriek 'Trompenburg' te Amsterdam, directeur Henrie Wijnmalen (een Spijker les-

vliegtuig en een Spijker V2 jager gevlogen door Ie
It. vliegenier W. C. J. Versteegh).
Nadat de tentoonstelling was gesloten werd in de
hallen ondergebracht de (eerste) Nederlandse nederzetting van de Fokker-fabriek (opgericht in
1909), sedert 21 juli 1929 gevestigd te Amsterdam.
Binnen een maand na het einde van de tentoonstelling werd 7 oktober 1919 opgericht - en
daarbij reeds vereerd met het predicaat koninklijk
- de Koninklijke Luchtvaart-Maatschappij voor
Nederland en Koloniën - thans de oudste nog
bestaande luchtvaartmaatschappij! - De eerste
KLM-lijnvlucht vertrok van de luchthaven Schiphol op 17 mei 1920.
Ter gelegenheid van de ELTA werd door I. C.
Wienecke een fraaie penning ontworpen." Voorzijde: Een krans van negen verschillende typen
vliegtuigen - waarvan althans de voorste mogelijk
voorstelt een Royal Aircraft Establishment
R(econnaissance) E(xperimental) 8. Door een opening in de wolken binnen die krans ziet men de
plattegrond van Amsterdam. Beneden de letters
E. L. T. A. Ernaast rechts langs de rand de signatuur J. C. Wienecke.
Keerzijde: Tussen twee rondgebogen lauwertakken, met voor het samenvoegingspunt het gekroonde wapenschild van Amsterdam, opschrift in
zes regels: EERSTE - LUCHTVERKEER TENTOONSTELLING - AMSTERDAM AUGUSTUS - 1919. Eronder een 130 pk clerget
roterende 2-takt luchtgekoelde 9 cylinder stermotor met een houten luchtschroef. Ernaast als signatuur een monogram IWC.
Geslagen, brons, 65,5 mm.
1. Cat. Begeer II no. 3

Aanvulling op de
Catalogus
van de Stedelijke Muntslag te
Deventer tot 1575
door J. Fortuijn Drooglever
Aanvulling op de catalogus van deze muntslag,
gepubliceerd in De Beeldenaar, 2de jaargang
(1978) blz. 10. Tussen de nrs. 12 en 13 dient te
worden gevoegd:
Nr. 66. 1458, halve plak, zilver-biljoen. Vz. arend
binnen parelrand. Omschr. MONETA*NOVA*
DAVETRIE. Kz. kort gevoet kruis, binnen parelrand. Omschr. ANNON*DNrMCCCCLVIII.
Doorsn. 14 mm, vdCh. - . Deze munt werd in
1979 aangetroffen in een particuliere verzameling
te Dordrecht. Cf. nr. 14.

Muzeum Sztuki
Medalierskiej
door Jadwiga Tyszkiewicz

Het Museum voor Penningkunst te Wroclaw
bestaat sinds 1 januari 1965 en is de eerste en
enige instelling van deze soort in Polen. De
oprichter en huidige direkteur dr. A. Wiegek gaf
het Museum het gespecialiseerde karakter dat het
nu heeft: vooral de artisticiteit van oudere en
moderne penningen staat centraal in de aandacht.
Anders dan bij de bestaande penningkabinetten in
Polen en elders in Europa het geval is, zijn
munten hier welbewust van de verzameling
uitgesloten. Dit is een geheel nieuw idee, dat
voortkomt uit de gedachte dat de penningkunst in
die algemene verzamelingen niet die plaats krijgt
waarop zij recht heeft. Naast het bijeenbrengen,
bewaren, bewerken en toegankelijk maken van de
kollektie penningen en ridderorden, worden ook
ontwerptekeningen, gipsmodellen, gietvormen,
stempels etc. aktief verzameld.
De kollektie moest vanaf de grond worden
opgebouwd, hetgeen zeer veel moeite kostte. Wel
was het hierdoor mogelijk de verzameling op
moderne wijze te organiseren. In de eerste jaren
van het bestaan werden vele geschenken
ontvangen van zowel kunstenaars en munthuizen
als overheidsinstellingen en partikulieren uit
binnen- en buitenland. Zo werd de basis gevormd
voor de thans meer dan 25.000 voorwerpen
tellende kollektie.
Het Museum heeft vier afdelingen met 8 wetenschappelijke stafleden. De afdeling Poolse
Penningen legt er zich op toe om een zo volledig
mogelijke verzameling bijeen te brengen van wat
er in Polen aan penningen is gemaakt. De nadruk
ligt op het werk van de na-oorlogse kunstenaars.
Zo'n 10.000 stuks geven een goed beeld van 5
eeuwen Poolse penningkunst. De afdeling
Buitenlandse Penningen wil de belangrijkste
tendenzen van de penningkunst in de wereld laten
zien. Er zijn werken van een 400-tal kunstenaars
bijeengebracht door schenkingen en ruilingen. Eén
en ander zal in de nabije toekomst de kern gaan
vormen van de vaste expositie der moderne
buitenlandse penningkunst. De afdeling
Ridderorden en Draagtekens verzamelt Poolse
zowel als buitenlandse voorwerpen. De 8.000
stuks die men nu heeft, zijn de basis voor
verschillende thematische tentoonstellingen. De
afdeling Dokumentatie richt zich op het bijeenbrengen van ontwerptekeningen, modellen,
stempels, gietvormen en ook klein beeldhouwwerk
van kunstenaars die veel penningen vervaardigen.
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De bibliotheek tenslotte omvat naast boekwerken
op penningkundig gebied ook handschriften en
affiches van penning-tentoonstellingen.
Als één van haar belangrijkste taken ziet het
Museum de bevordering van de penningkunst op
een hoog artistiek niveau. Het vervult een
patronaatsrol voor de tegenwoordige Poolse
penningkunstenaars, door voortdurend kontakt
met hen te houden en stelselmatig de beste van
hun werken aan te kopen. Bovendien stimuleert
het Museum de kunstenaars in hun zoeken naar
nieuwe artistieke vormen door opdrachten te
verstrekken. Er zijn tot dusver een 40-tal van
dergelijke penningen verschenen, alle gegoten in
brons en in beperkte hoeveelheden aangemaakt.
Deze penningen worden ook gebruikt als ruilmateriaal met buitenlandse kunstenaars, musea en
verzamelaars. Natuurlijk werkt het Museum ook
in andere richting. Het voert een zeer aktief
tentoonstellingsbeleid, waarin het veel van zijn
rijke verzameling kan laten zien. In de 14 jaar van
het bestaan, heeft men naast de richting van de
eigen vaste opstelling ('Poolse penningkunst van
de 16e tot 20e eeuw', 'Ridderorden en
draagtekens', 'Moderne Poolse penningkunst',
'Moderne buitenlandse penningkunst') niet minder
dan 120 tijdelijke tentoonstellingen in binnen- en
buitenland georganiseerd; vele daarvan gingen
vergezeld van een katalogus. Het uitgeven van
studies is ook een belangrijk doel van het
Museum. Men kwam op het denkbeeld een serie
monografieën over het werk van vooraanstaande
Poolse penningkunstenaars en over Poolse
ridderorden te publiceren. Daarnaast wil men
door middel van wetenschappelijke katalogi de
diverse onderdelen van de eigen kollektie aan een
groter publiek bekend maken. Een eerste deel

Het stadhuis Ie Wroclaw, 1970, door Antoni Kostrzewa,
diameier 132 mm. Uitgave van het Museum.
over de ontwerptekeningen is juist verschenen; dat
over de Poolse penningen is in bewerking.
Al vanaf het begin onderhoudt het Museum in
Wroclaw betrekkingen met Nederland. Daarbij
speelt vooral het Koninklijk Penningkabinet in
Den Haag een rol. Zo was daar 7 jaar geleden een
tentoonstelling over moderne Poolse penningen te
zien (zie: De Geuzenpenning 21 (1971) 29-34).
Ook bestaan er goede kontakten met een aantal
Nederlandse kunstenaars. Het Museum wil graag
haar relatie uitbreiden met andere penningkunstenaars en -verzamelaars in Nederland om tot
ruiling van penningen te komen.
Adres: Muzeum Sztuki Medalierskiej, Rynek Ratusz, 50 - 106 Wroclaw.
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Beëdigd taxateur/Sworn valuer/Vereidet Wertsachverstandiger
Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, Nederland
Telefoon (043) 15119
Postrekening 15.38.597
Bank: Rabobank Maastricht, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht

NEDERLANDSE

PENNINGEN

(de prijzen zijn exclusief verzendkosten en 18% BTW)
1713 Koningin Anna van Engeland. Op vrede van Utrecht. Door John Croker.
Zilver, 35 mm. Pax. 431/vL.IV.660,2
Zf
1747 Nieuwjaarspenning t.g.v. het verbreken van het Barrière tractaat; door Holtzhey.
Zilver, 2G mm. vL.verv. 221
Zf
1747 Benoeming van Pr. Willem IV tot Stadhouder. vL.IV. 239, 41 mm.
Koper Zf 6 0 , - / Brons Pr
1747 Op den zorgelijken toestand e t c ; door N. van Swinderen.
Zilver, 37 mm. vL.verv. 196
Pr
1766 Plechtige inhuldiging van Willem V te Utrecht; door H. de Meyer.
Zilver, 32 mm
Pr
1766 Herdenking storm- en watervloeden; door J . M. Lageman.
Zilver, 28 mm. vL.verv.513
Zf
1782 Raadcommissie van Johan Dirk van der Capellen; door J . G. Holtzhey.
Zf
Zilver, 33 mm. vL.verv.578
Pr
1797 Adm. Vise. Duncan. Zeeslag bij Kamperduin; door Webb. Br., 40 mm. vL.verv.842 Pr
Zf
1816 Anna Paulowna, Prinses van Oranje; door Simon. Br., 47 mm. Dirks 89
1841 Beloningspenning Zuid Hollandse Mij tot redding van schipbreukelingen te RotterZf
dam; door Loos/König. Br., 59 mm. Dirks 592
Zf
1844 Overlijden van Joh. Graaf van den Bosch. Br., 52 mm. Dirks 625
Pr
1845 Opening Nieuwe Beurste Amsterdam; door v.d. Keilen. Br., 48 mm. Dirks 642
Pr
1876 Hulst Zeeland, Festival; door C. Würden. Br., 50 mm. Zw.391
1888 50 j . Bestaan van de Artis. Br., 43 mm.
Zw.782 Pr 2 5 , - / Z w . 7 8 2 a Pr
1894 Opening van de Nieuwe Beurs en Fruithal op het Vreeburg te Utrecht.
Br. 31 x 8 3 m m . Zw.1,210
Zf
1924 Rotterdam. Cornells Jan Struijk, Directeur van de Bouwpolitie; door J . J . van Goor.
Br., 41 mm
Pr
1947 Op de geboorte van Prinses Marijke. Een nieuwe vrucht van ouden staiti. Oranjeboom. Br., 4 0 m m
Pr
1947 Penning van het Drents Genootschap. Vz. Dr. Joh. Picardt; door M. Meester.
B r . , 6 0 m m . vW.V.1705
Zf
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HOLLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel
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tel. 05423 T221

Zoekt u dit soort munten?
Lokaal kopergeld van Caesaraugusta
(Saragozza)
geslagen onder keizer Augustus,
27 V. Chr.-14 AD
kz. priester met span ossen tijdens stichtingsplechtigheid

Servië
koning Vukasin, 1366-1371
denarius zilver
Ljubic lib

Engeland
Commonwealth, 1649-1660
zilveren penny
Seaby 3222

Lahej
Sultan Ali bin Muhsin, 1849-1863
V2 pessa koper
Yeoman 1

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.
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A. NAP
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Uw adres voor:
M U N T E N , BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, N U M I S M . LITERATUUR,
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KLEINHANDEL
's Zaterdags

UITGEVERS

gesloten.

Zaterdag 17 november 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Leiden
in het IVIotel Holiday Inn
Utrecht- en Wassenaarzaal
Haagsche Schouwweg 10
van 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 1 december 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Hengelo (O)
in het Ontmoetingscentrum " C i r k e l '
Pastoriestraat 33
van 1 1 . 0 0 - 17.00 uur
Zaterdag 15 december 1979
Internationale munten- en
penningenbeurs te Hilversum
in het Hotel " H e t Hof van H o l l a n d "
Weverszaal, Kerkbrink 1
van 10.00 - 17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 1 1 2 , 3 0 3 2 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

LINDNER MUNTENBOX
voldoet aan al Uw wensen
AL MET EEN MUNTENBOX VORMT U DE OPZET VAN UW VERZAMELING.

LINDNER Falzlos-Gesellschaft KG
Depot Nederland
Postbus 457-VENLO

De Gebroeders Wiener
A. J. Bemoh van Loghum Slaterus
In september 1978 werd in Venlo een tentoonstelHng gehouden over penningen door de gebroeders
Wiener vervaardigd. De aanleiding was dat de familie Wiener in Venlo gewoond heeft en dat het
Goltziusmuseum aldaar, dat al een grote verzameling van hun penningen bezit, juist nog een aantal
penningen ontvangen had. Bij de opening was
veel belangstelhng, vooral van Belgen en Duitsers.
Nederlanders waren er maar een handje vol. Erg
jammer omdat de tentoonstelling zo uitmuntend
ingericht was. Voor die Nederlanders die er niet
waren schrijf ik dit stuk.
De drie gebroeders waren Jacques (1815-1899),
Leopold (1823-1891) en Charles (Karel 1832-1888).
De familie was van Hongaarse afkomst en woonde, toen Jacques geboren werd, in een klein
plaatsje in het Rijnland, niet ver van de Limburgse grens. In 1817 vestigden zij zich in Venlo.De
Wieners leefden in een eeuw die, wat onrust aangaat, zich in niets onderscheidde van onze tijd. En
zo mogelijk was het nog gevaarlijker. Ook toen
waren er oorlogen en geruchten van oorlogen,
bom- en moordaanslagen door anarchisten en
nihilisten, ook toen economische crises gepaard
met een enorme werkloosheid, maar zonder sociale voorzieningen, ook toen studenten op de barricades.
Maar ook de eeuw van nieuwe uitvindingen:
stoommachine, electriciteit, telefoon, telegraaf,
postzegel, enz. Merkwaardig is het dat wij bij de
Wieners niets van dit alles in hun werk terugvinden. Zij waren, wat men noemt, niet politiek
geëngageerd. Zij leefden tevens in een tijd dat de
penningkunst aan het vervallen was. Belangrijk is
dat zij iets nieuws brachten, zoals hun bekende
serie van gebouwen, kerkelijke zowel als wereldlijke. Zij gaven, wat bijna nooit voorkomt, op de
keerzijde het interieur van het op de voorzijde afgebeelde gebouw. Een voorbeeld: vroeger, wanneer een gebouw, kerk, weeshuis of wat dan ook
een eeuw bestaan had liet men een penning vervaardigen met op de voorzijde een nauwkeurige
afbeelding van het gebouw. Op de keerzijde in de
regel een krans met een opschrift. Maar de Wieners beeldden een gebouw om zich zelf af, zonder
directe historische aanleiding, maar eenvoudig
omdat zij het mooi vonden. En dat met een grote
preciesheid en een prachtig perspectief. En als
eersten maakten zij veel werk van het interieur,
met een inwaarts relief, zodat de penning een
extra dimensie lijkt te hebben.
Jacques Wiener
Geboren op 2 maart 1815 in Hoerstgen, een
plaatsje in het Rijnland. Toen hij twee jaar was,
vestigden zijn ouders zich in Venlo. Op 13-jarige

leeftijd, in 1828, vertrok hij naar Aken, naar zijn
oom Baruch. Onder diens leiding heeft hij tekenen gestudeerd, daarbij modelleren en medailleren. In 1835 was hij reeds zover gevorderd dat hij
naar Parijs kon gaan om daar zijn studies af te
maken. In 1839 was dit het geval, hij vertrok toen
als medailleur naar Brussel, waar hij zich in 1845
als Belg liet naturaliseren. Zijn eerste penning vervaardigde hij op de toevoeging van Venlo aan Nederland in 1839. Zijn tweede penning heeft eveneens op ons land betrekking nl. op het behoud
van Maastricht voor ons land en tevens op de opheffing van de staat van beleg in 1839 (Afb. 1).

Voor hem waren deze twee uitgaven belangrijk.
Hij kwam daardoor in de belangstelling te staan
en al spoedig volgden officiële opdrachten. Hij
heeft een tiental penningen vervaardigd op Belgische kerkgebouwen, alle goed afgewerkt met een
verwonderlijk gevoel voor details. Daarnaast
maakte hij penningen op wereldlijke gebouwen, ja
zelfs de gevangenissen vergat hij niet! Aangemoedigd door dit succes begon hij aan een serie van
50 penningen op de voornaamste monumenten
van Europa, maar hij bracht het niet verder dan
het nog altijd respectabele getal van 41 stuks in
1865. Daarbij is er een die op ons land betrekking
heeft: het paleis op de Dam (afb. 2). Van hem is
het idee afkomstig om jaarlijks jetons te slaan met
een geschiedkundig onderwerp. Dit in navolging
van de vroegere Nederlandse rekenpenningen uit
de 16e en 17e eeuw. De serie loopt van 1847 tot
1868. In 1848 ontving hij van de Belgische minister Frère Orban de opdracht om stempels voor
de Belgische postzegels te graveren. Van 1848 tot
1864 stond hij aan het hoofd van een inrichting
die Belgische postzegels moest vervaardigen. Ook
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aan Limburg
1841 Opening van de synagoge
te Maastricht
1841 Prijspenning tentoonstelling Maastricht
1841 Opening Oude Mannen- en
Vrouwenhuis in Den Haag
1841 Instelling van de Orde van
de Eikenkroon
1842 Overlijden van Mr.
A. R. Falck
1850 Stadhuis van Amsterdam
(= Paleis op de Dam)
1852 Overlijden van C. R. A.
van Bommel (geboren in
Leiden), bisschop van Luik

de eerste Nederlandse postzegels heeft hij ontworpen in 1851, zegels van 5, 10 en 15 cent. Wanneer
ik vertel dat hij ook nog Belgische munten ontworpen heeft dan krijgt u de indruk dat hij een
druk leven had. Maar hij vond toch nog tijd zijn
twee broers, Leopold en Charles te leren penningen te ontwerpen. Zij zijn niet minder bekend geworden dan hij. In 1872 werd hij bijna blind. Het
gevolg van jaren lang precisiewerk. Na een operatie trad er eerst een kleine verbetering in, maar
twee jaar later was hij geheel blind. Na 1874 heeft
hij geen penningen meer kunnen vervaardigen. In
1899 stierf hij. Hij is geëerd met vele onderscheidingen; daaruit blijkt hoezeer men zijn werk gewaardeerd heeft.
Van de Nederlandse penningen, die hij vervaardigd heeft, noem ik u de volgende:
1839 Venlo teruggebracht
Dirks 551
1839 Op de politieke toestand
van Maastricht
Dirks 552
(afb. 1)
1841 Eerste bezoek van Willem I
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Dirks 587
Dirks 591
Dirks 592
Dirks 597
Dirks 599
Dirks 623
Dirks 675
(afb. 2)

Dirks 726

Leopold Wiener
In 1823 is hij in Venlo geboren, hij stierf in 1891
te Brussel. Al heel jong vertrok hij naar Brussel,
in 1840, waar hij eerst in het ateher van zijn broer
Jacques studeerde. Daarna nog 5 jaar aan de academie. In 1845 vertrok hij naar Parijs waar hij
leerling werd van de bekende beeldhouwer David
d'Angers en van J. J. Barre, graveur van Franse
munten. Deze beide kunstenaars hebben een grote
invloed op hem uitgeoefend. In 1847 ging hij naar
België waar hij meedeed aan een wedstrijd voor
het ontwerpen van een nieuw vijffrankstuk. Er
waren tien candidaten. De Belgische regering had
een prijs van 10.000 frank uitgeloofd. Hij had
succes, maar er doken geruchten op dat de proeven niet geheel en al zijn werk zouden zijn. Men
belegde een vergadering die niet minder dan 6 uur
duurde en waarin men besloot dat hij alleen, geïsoleerd in het hotel des Monnaies en onder streng
toezicht, een nieuw vijffrankstuk zou ontwerpen.
In antwoord op deze laster maakte hij in enkele
dagen andere stempels die nog beter waren. De
jury kende geen hoofdprijs toe, maar besloot om
aan ieder van de mededingers 1.000 frank te geven. Tussen 1850 en 1864 kwam hij met een serie
historiepenningen voor de dag, grote stukken, de
meeste met een diameter van 75 mm. De penningen hebben haast alle betrekking op Belgische gebeurtenissen. Van Leopold is verder nog een reeks
presentiepenningen bekend die uitgedeeld werden
op de vergaderingen van de Société royale de numismatique de Belgique. Daarbij zijn enkele met
de beeltenissen van Nederlandse numismaten o.a.
van Goltzius, van Mieris, van Loon en van Berckel. Na de dood van Braemt kreeg Leopold in
1864 de betrekking van Chef Medailleur aan de
Belgische Munt. In deze hoedanigheid heeft hij
veel muntstempels gegraveerd. Ook hij heeft vele
onderscheidingen ontvangen. Maar nog eervoller
vind ik een uitspraak bij zijn overlijden gemaakt:

'Hij was een man van karakter, eerlijk, rechtuit,
een ernstig en overtuigd artist'. Van de penningen
die hij gemaakt heeft en die op ons land betrekking hebben, noem ik de volgende:
1852 Overlijden van C. R. A.
van Bommel, bisschop van
Luik. Deze penning maakte
hij tezamen met zijn broer
Jacques
Dirks 726
1853 Invoering van de bisschoppelijke hiërarchie in ons
land
Dirks 739
(afb. 3)
1861 Samenkomst van koning
Leopold met Willem III te
Luik
Dirks 856
1872 Ontzet van Aardenburg
herdacht
Zwierzina 244
1889 Ter ere van Mr. N. P. van
den Berg
Zweirzina 847

Afb. 3

ér •^.

De laatste penning toont ook de signatuur van
Jacques, een beetje vreemd, omdat deze sinds
1874 geheel blind was.

Afb. 4
Charles (Karel) Wiener
Ook hij is te Venlo geboren, in het jaar 1832. Hij
overleed in 1888 te Brussel. Ook hij kreeg zijn
eerste onderricht in het atelier van zijn broer Jacques. Zijn verdere opleiding ontving hij aan de
academie van Schone Kunsten te Brussel. Vervolgens werkte hij 4 jaar in Parijs onder Oudiné. In
1856 vinden wij hem in Den Haag, waar hij de titel ontving van Graveur du Roi. In 1862 is hij te
Londen, waar hij de betrekking van assistent medailleur bij de Royal Mint vervulde. In 1864 werkte hij in Lissabon waar hij Portugese munten ontwierp. De beide medailleurs aan de munt waren
oud en ziek. Charles kreeg toen het verzoek hun
ambt te vervullen en tevens de directie van de
school voor medailleurs op zich te nemen. De
school was niet erg groot: het aantal leerlingen bedroeg drie. Wiener ondertekende het contract
met: Charles Wiener statuaire et graveur des medailles de Sa Majesté Ie Roi des Pays Bas. Hij
werkte hard in Lissabon, reeds in 1867 kon hij op
een tentoonstelling 55 munten en penningen exposeren. In 1867 ging hij naar Brussel, waar hij, vermoeid van het vele reizen, behouden aankwam.
Daar ontving hij van alle kanten vererende opdrachten. In België bevindt zich zijn bijna volledig
oeuvre in het Penningkabinet te Brussel. Tot zijn
meest bekende werken behoren een reeks vervaardigd op binnen- en buitenlandse kathedralen, voor
een groot deel te samen met zijn broer Jacques
vervaardigd. In Portugal kreeg hij een opdracht
de stempels voor de Portugese postzegels te graveren. Hij heeft bedacht om de postzegels van tanden te voorzien. De penningen die voor Duitsland
bestemd waren tekende hij soms met A. Schmitz.
Dit om zijn werk in Duitsland beter te kunnen
verkopen. Met het ontwerpen van Portugese munten kreeg hij moeilijkheden. Het portret van de
koning wilde maar niet lukken. Tenslotte vroeg
hij ontslag. Driemaal werd hij bekroond door de
classe des Beaux-arts de l'Academie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique. Tweemaal won hij een prijs in een concours
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ingesteld door de City van Londen. En dat wil
wat zeggen omdat de elite van kunstenaars uit alle
landen daaraan deelnam. De eerste maal in 1874,
de tweede maal in 1884. Ook hij heeft, evenals
zijn broers, vele eerbewijzen ontvangen. Door zijn
karakter was hij algemeen bemind. Hij behoorde
niet tot de mensen die menen alles te weten en dus
niets meer behoeven te leren, integendeel, hij
vroeg steeds informaties en discussieerde graag.
Zijn grootste belangstelling ging uit naar de geschiedenis van zijn vak.
Ik eindig dit verhaal met het noemen van enkele
penningen van zijn hand die op ons land betrekking hebben.
1858 Hulde aan de Staten van
Gelderland
Dirks 812
1860 Overlijden van E. W. van
Dam van Isselt
Dirks 822
1860 Overlijden van H. J. W.
van Aken, burgemeester
van Maastricht
Dirks 825
1860 Hulde aan Willem III
Dirks 832
1861 Hulde aan Willem III bij
de watersnood
Dirks 841
(afb. 5)

1861 Samenkomst van Leopold
en Willem III te Luik
1869 Afschaffing van het dagbladzegel in ons land
1875 Derde eeuwfeest van de
Universiteit te Leiden

Dirks 856
Zwierzina 128
Zwierzina 359
(afb. 6)

Afb. 6

boeken en
tijdschriften
Trésors monétaires, I, 1979.
Paris, Bibliothèque nationale, 1979.
Reeds vele eeuwen lang zijn bij toeval of als gevolg van welbewuste graafactiviteiten munten gevonden. Pas in deze eeuw is men echter ervan
doordrongen geraakt, dat met alleen het vinden
van munten, het dateren en classificeren en het
toevoegen ervan aan openbare en particuliere collecties, het werk niet af is.
Muntvondsten zijn historische documenten en
wanneer ze goed worden gepubliceerd, kan men
er een schat aan gegevens aan ontlenen. Het
bestaan van circulatie-patronen, het voorkomen
van clandestiene emissies naast de officiële, de
spreiding van de produktie over verschillende ateliers, zijn slechts enkele problemen waarvoor men
door een grondige studie van muntvondsten een
oplossing kan zoeken. Ook de context van de
vondsten wordt tegenwoordig in het onderzoek
betrokken: men geeft aandacht aan de plaats
waar iets is gevonden, de eventueel tezamen met
de munten gevonden objecten, de verpakking van
de schat; ook deze gegevens kunnen van belang
zijn bij de interpretatie van de schatvondst.
Publicatie van muntvondsten is in de numismatiek vaak een problematische aangelegenheid. Her
en der worden vondsten beschreven, soms in tijdschriften met een internationale verspreiding, vaker echter in kleine, lokale publicaties. Bovendien
werken vele auteurs ieder op hun eigen wijze en is

een zekere uniformiteit in. presentatie ver te zoeken. Het is duidelijk dat er behoefte bestaat aan
een centrale instantie, die zich met de publicatie
van muntvondsten bezig houdt. Nadat men in Engeland en Duitsland reeds enkele jaren geleden
begonnen is met het uniformeren en coördineren
van publicaties van muntvondsten, is nu ook in
Frankrijk een dergelijke serie gestart. Het Cabinet
des Médailles van de Bibliothèque Nationale te
Parijs heeft zich belast met de uitgave van een serie publicaties onder de titel Tresors monetaires.
In het onlangs verschenen eerste deel wordt een
zevental muntvondsten uit de vorige eeuw gedetailleerd beschreven. Een redelijk aantal stukken
is afgebeeld o p 26 platenpagina's; deze foto's zijn
over het algemeen van goede kwaliteit. De
vondsten lopen in datering nogal uiteen: van de
late repubUek/ vroege keizertijd tot in de vierde
eeuw. De periode van de Tetrarchie en van
Constantinus I is met vier vondsten het best vertegenwoordigd. Deze nieuwe vondstpublicatie is van
bijzonder belang, niet alleen voor vakspecialisten
op numismatisch, archeologisch en historisch gebied, maar ook voor verzamelaars van antieke
munten die er een schat aan gegevens in zullen
ontdekken.
J. v.d. V.
Politiek en penningen
Onder deze naam werd door het Centraal Museum te
Utrecht een boekje uitgegeven, waarin een uitvoerige
beschrijving wordt gegeven van de 105 politieke
penningen, die ter gelegenheid van de Unie van Utrecht
manifestaties werden tentoongespreid, als onderdeel van
de grote tentoonstelling 'De Kogel door de Kerk'. De
tekst is geschreven door F. A. M. Pietersen. Alle
penningen zijn voortreffelijk afgebeeld. Wij kunnen dit
boekje van harte aanbevelen.
W.K.B.
Peter Berghaus: Die Münzen von Dortmund.
Uitg. Stadtsparkasse Dortmund 1979.
DM. 19.60.
De bij vele Nederlandse numismaten bekende Prof. Dr.
P. Berghaus uit Munster, is de auteur van dit boek, dat
naast een overzicht van de Dortmunder Muntslag ook
een beredeneerde catalogus van de betrokken munten
bevat. De Munt van Dortmund was vanaf het einde van
de 10e eeuw met enkele onderbrekingen tot 1760
werkzaam. De catalogus is overzichtelijk ingedeeld en
val alle 255 besproken munten is een foto opgenomen,
die, op een enkele uitzondering na fraai genoemd kan
worden. Het werk kan als voorbeeld dienen voor een
moderne muntbeschrijving, waarvan er in ons land nog
maar zo weinig zijn verschenen.
Het goed verzorgde boek is uitgegeven door, en met
financiële hulp van, de Dortmunder Spaarbank. Een
dergelijke vorm van subsidiëring bij numismatische
publicaties komt hier te lande nog maar sporadisch voor
en zou zeker navolging verdienen!
J.F.D.

Germano Fenti: Medagliere Cremonese - Moneta
romane del'etè republicana. Brescia, 1979.
Uitgever: La Numismatica, Via Ferramola l/a, 25100
Brescia.
In maart 1978 is er een begin gemaakt de ruim 23.000
numismatische objecten tellende collectie van het
Stedelijk Museum van Cremona door middel van
catalogi toegankelijk te maken voor iedere
geïnteresseerde, zonder dat deze de collectie zelve onder
ogen behoeft te hebben. Het betrof toen de uitgifte van
een catalogus van Middeleeuwse munten uit de kleinere
muntplaatsen in Lombardije. Zie hiervoor 'De
Beeldenaar' nr. 7, 1978, pag. 26.
Onderhavige catalogus, de tweede in de reeks, beschrijft
de munten van de Romeinse Republiek tot aan 27
v.Chr. kolomsgewijs. De kolommen bevatten
achtereenvolgens het catalogisatienummer van het
museum en de verwijzing naar de afbeelding; waarde en
metaalsoort; gewicht en diameter; emissie; volledige
beschrijving van voor- en keerzijde; de conservatie en
een literatuurverwijzing.
Na het tabellarische gedeelte volgen nog indici van
emissies, monetariërsnamen en op de munten
voorkomende letters en legenden, een alfabetisch
lexicografische opsomming van praenomina en
cognomina en een 19-tal fotopagina's. Hoewel de foto's
op kunstdrukpapier zijn aangebracht, zijn een aantal
ervan wat flets uitgevallen, zodat het visuele aspect niet
helemaal tot zijn recht komt.
v.d.W.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Nordamerika (Kanada ab
1837, Mexico ab 1822, Vereinigte Staaten von Amerika
ab 1793).
Eerste druk, jaargang 1979/80. Braunschweig, 1979.
Zie voor een algemene beschrijving der Dietzel-catalogi
onder de rubriek HERDRUKKEN.
v.d.W.

HERDRUKKEN
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Europa ab 1945. 11de
druk, jaargang 1978/79. Braunschweig, 1979.
Münzenkatalog Deutschland ab 1871. 13de druk,
jaargang 1978/79. Braunschweig, 1979.
Münzenkatalog Europa 19. und 20. Jahrhundert. 2de
druk, jaargang 1979. Braunschweig, 1979.
Münzenkatalog Israel mit Palestina ab 1927. 4de druk,
jaargang 1979/80. Braunschweig, 1979.
Het betreft hier prijscatalogi in zakformaat met
afbeeldingen op 2/3 grootte van alle munttypen,
prijsindicaties voor de kwaliteitsklassen zeer fraai,
prachtig en stempelglans, gegevens omtrent
muntmetalen, muntplaatsen en -tekens,
jaartallenreeksen en verwijzingen naar toonaangevende
standaardwerken.
Schrijver onbekend: Netto Marktpreis Katalog
'Oesterreich', Spezialkatalog Briefmarken-Münzen 1980.
35ste druk. Wenen, 1979.
Gecombineerde postzegel-muntencatalogus van
Oostenrijk in kleurendruk.
Harry Rosenberg: Die Banknoten des deutschen Reiches
ab 1971. 5de druk. Braunschweig, 1979.
Ten opzichte van de 4de druk is deze catalogus
uitgebreid met de bankbiljetten van de Duitse koloniën.
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aktualiteiten

^C^

Wijzigingen in de omzetbelasting in verband met
de aanpassing van de wetgeving aan de zesde E.G.richtlijn per 1 januari 1979.
Onder deze titel werd begin januari van dit jaar
door de Inspecties van de invoerrechten en accijnzen een circulaire verspreid waarin op de valreep
ter kennis werd gebracht dat op 7 december jl. de
Tweede Kamer der Saten-Generaal het wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 had aanvaard. Dit wetsontwerp had
voornamelijk ten doel de omzetbelastingwetgeving
aan te passen aan de bepalingen van de zesde
E.G.-richtlijn en dit in principe met ingang van
1 januari 1979.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van het
wetsontwerp door de Eerste Kamer en de definitieve vaststelling van de gewijzigde uitvoeringsvoorschriften en de overgangsregeling werd in dit
vouwblad een overzicht opgenomen van de
belangrijkste wijzigingen waartoe de aangepaste
wetgeving leidde. Deze wijzigingen werden tamelijk globaal aangegeven.
Voor u en mij was in dit verband alleen van belang wat er veranderde in de prestaties in de geldsfeer.
Het eerste punt van deze paragraaf luidde als
volgt:
In de geldsfeer zijn vanaf 1 januari 1979 de
volgende prestaties vrijgesteld:
- de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten
en munten, die in enig land de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben, met
uitzondering van bankbiljetten en munten
die gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel
worden gebruikt of die een verzamelwaarde
hebben. De laatstbedoelde goederen zijn
belast naar het verlaagde tarief.
Hieruit werd door mij en vele anderen geconcludeerd:
(a) dat over munten en bankbiljetten - alhoewel
wettig betaalmiddel zijnde - als ze aan verzamelaars werden verkocht 4% O.B. (BTW)
moet worden berekend;
(b) dat over de andere (oude) bankbiljetten nog
immer, zoals vóór 1 januari 1979, 18% O.B.
(BTW) moet worden berekend.
Ik zond dit vouwblad destijds aan enige bevriende
relaties.
Toen na enige maanden de definitieve teksten
1979 van de Wet op de omzetbelasting 1968 verschenen, werden deze door mij, als oude koek,
ongelezen opgeborgen.
Dit zal ook door anderen zijn gedaan voor zover
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het althans in de muntenhandel gewoonte is zich
op de wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting te abonneren.
Toevalligerwijze kwam de omzetbelasting op oude
bankbiljetten een dezer dagen weer aan de orde,
redenen om de hele omzetbelasting op munten en
bankbiljetten opnieuw te bezien.
Hieruit kwam naar voren dat volgens het Ministerie van Financiën, munten, welke als wettig betaalmiddel moeten worden aangemerkt en die
worden geleverd door een muntenhandelaar of
door een in die kwaliteit optredende rechtspersoon
(b.v. een bank), gelet op de aard en het karakter
van de transacties, moeten worden beschouwd als
munten met verzamelwaarde in de zin van artikel
11, lid 1, letter i van de Wet op de omzetbelasting
1968. Terzake van bovengenoemde prestaties zal
derhalve de vrijstelling van omzetbelasting niet
kunnen worden toegepast. Op de levering van
deze munten kan echter, gezien het gestelde in
post a 37 van Tabel I, behorende bij de Wet op
de omzetbelasting 1968, het 4% tarief worden toegepast.
En nu komt het:
Dit standpunt inzake verzamelwaarde kan ook
worden toegepast ten aanzien van de levering van
bankbiljetten. Anders dan vóór 1 januari 1979
zijn niet meer geldige bankbiljetten thans ook opgenomen in de reeds genoemde post a 37, zodat
terzake van de levering van deze biljetten van genoemd tijdstip af ook het verlaagde tarief kan
worden toegepast.
Of transacties plaats gehad hebbende in de eerste
twee kwartalen van 1979, waarover te veel O.B.
werd berekend en afgedragen, kunnen worden teruggedraaid betwijfel ik. Dit behoort echter niet
tot mijn competenties. Ten slotte werd dit artikel
geschreven door een muntenhandelaar en niet
door een belastingconsulent. (Oef!)
A. G. van der Dussen

verenigïngs r~\r^
nieuws
^^ ^37
Berichten voor deze rubriek dienen vóór de 10e van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningliunde
Secr. Burg. Lefèvre de Montignylaan 190,
3055 NH Rotterdam.

Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d.Meystraat 1, 1815 GP Alkmaar,
tel. 072-120041, postgiro 96820.
OPROEP TOT DE BESTUREN VAN ALLE
NUMISMATISCHE KRINGEN
Zoals reeds herhaaldelijk werd medegedeeld in deze rubriek dienen berichten voor het verenigingsnieuws te worden ingezonden vóór de 10e van de
voorafgaande maand. Inzending van een convocatie voor de bijeenkomsten, 2 a 3 weken vóór de
datum van de bijeenkomst heeft geen zin, omdat
deze reeds heeft plaatsgehad voordat De Beeldenaar is gedrukt. Daarom werd toezending van een
jaarprogramma gevraagd.
Aangezien slechts weinig kringbesturen de agenda
van hun bijeenkomsten TIJDIG opzenden ter opneming in de rubriek 'Verenigingsnieuws', overweegt de redaktie deze rubriek op te heffen, met
dien verstande dat voortaan alleen éénmaal per
jaar het adres van de secretarissen, de dag en de
plaats van bijeenkomst van alle kringen wordt gepubliceerd en eventuele incidentele gebeurtenissen
worden vermeld. Alvorens tot deze opheffing over
te gaan wil de redaktie een laatste poging doen
om deze rubriek, die in vroeger jaren toch wel in
de belangsteUing stond, te behouden.
Aangenomen mag worden dat het programma van
de kringbijeenkomsten in het begin van het seizoen wordt vastgesteld. Voor het geval toch nog
belangstelling bestaat bij de kringbesturen om de
bijeenkomsten in De Beeldenaar aan te kondigen,
dan verzoekt de redaktie om de jaarprogramma's
(of desnoods de halfjaarprogramma's) van de
kringbijeenkomsten vóór 1 december a.s. in te
zenden aan bovenstaand adres. Mocht aan dit verzoek door het merendeel van de kringbesturen
geen gevolg worden gegeven, dan zal de mogelijkheid tot opneming van aankondiging van bijeenkomsten per 1 januari 1980 komen te vervallen.
Agenda numismatische kringen:
Hoogeveen
10 okt.: Lezing door dhr Wielhouwer.
14 nov.: Bijeenkomst.
4 nov.: Intern, muntenbeurs met medewerking
van de kring.
12 dec: Lezing door Dr H. J. v. d. Wiel, tevens
viering van het 10-jarig bestaan.
Verder geen opgaven ontvangen!
Vereniging voor Penningkunst
Enquête 1978
Vorig jaar werd, zoals bekend, een enquête onder

de leden van de vereniging gehouden, betreffende
de belangstelling voor penningen, verenigingsaktiviteiten en het tijdschrift 'De Beeldenaar'.
Het aantal ingestuurde enquêteformuheren overtrof verre de verwachtingen: ruim 453 van de leden zond de vragenlijst ingevuld retour! Zoals
toegezegd zal de uitslag in algemene termen tijdens de komende jaarvergadering kunnen worden
besproken. In verband met het zeer grote aantal
reakties van de leden, meent het bestuur dat publicatie van een samenvatting van de uitkomst van
de enquête op zijn plaats is.
De antwoorden op acht van de tien gestelde vragen laten zich eenvoudig in cijfers uitdrukken; een
uitkomst van getallen, waaruit men een aantal
conclusies kan trekken, die evenwel kritisch gehanteerd moeten worden. De antwoorden op de
overige twee vragen zijn door de grote verscheidenheid moeilijk in cijfers weer te geven.
Over het algemeen komen de ingezonden antwoorden en reakties overeen met de ideeën en de
gedachtengang van het bestuur inzake het gevoerde beleid, maar men is allerminst - en dat is verheugend - zonder kritiek.
Ruim Ti% van de leden/inzenders beantwoordde
vraag Ia: Heeft u belangstelling voor penningen
als kunstvoorwerp, kleinplastiek of sierstuk positief; terwijl 8% een positief antwoord gaf op
vraag Ib: Of gaat uw interesse meer uit naar penningen als herdenkingsstuk - met een officiële
bestemming - ongeacht de artistieke uitvoering.
18% heeft een voorkeur voor beide.
Op vraag 2: Bezit, verzamelt of koopt u naast verenigingspenningen ook andere penningen - gaf
78% een positieve reaktie.
Ruim 16% beantwoordde vraag 3: Bezit u een gerichte zgn. thema- of motiefverzamehng, positief.
77% van de inzenders beantwoordde vraag 4:
Naar welke soort penningen gaat uw belangstelling uit. Uit deze antwoorden blijkt dat een grote
voorkeur uitgaat naar artistiek uitgevoerde gegoten penningen en dat veelal het onderwerp ondergeschikt is aan de wijze van uitwerking van de
visie van de kunstenaars. Vele malen - als voorbeeld - genoemde verenigingspenningen zijn: Ahce in wonderland (1976), Herder met schapen
(1972), Shakespeare (1964) en Israël (1968). Vele
leden doen suggesties voor onderwerpen.
Vraag 5: Heeft u belangstelling voor evt. extra uit
te geven penningen tegen betaling, werd door
85% van de inzenders met Ja beantwoord; een
groot deel verbindt daaraan de voorwaarde dat
deze penningen van hoge artistieke waarde moeten
zijn, waarbij 47% vermeldt dat deze uitgiften betaalbaar moeten zijn.
Op vraag 6: Heeft u, naast penningen, ook belangstelling voor munten - gaf 41% een positief
antwoord.
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Vraag 7: Leest of las u 'De Geuzenpenning' of
'De Beeldenaar':
Geheel of grotendeels: 50%,
Alleen artikelen betreffende penningen: 40%,
Niet of nauwelijks: 10"%.
Vraag 8: Bezoekt u de jaarvergaderingen:
Regelmatig: 5%,
Soms: 10%,
Nooit: 82%.
Ruim 50% reageerde positief op vraag 9: Zult u
evt. een jaarvergadering bezoeken indien er een
voor u interessante lezing, voorlichting o.i.d. gegeven wordt?
Ruim 60% van de inzenders heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid suggesties en/of opmerkingen te doen inzake verenigingsaktiviteiten,
penningonderwerpen en het tijdschrift 'De Beeldenaar', (vraag 10).
Wat de door de vereniging uitgegeven penningen
betreft wordt veelal lof toegezwaaid voor de huidige uitgiften; daarnaast is er een enkele maal kritiek op de afwerking van sommige penningen. Vele inzenders doen suggesties voor penningonderwerpen: Een grote verscheidenheid, die zich moeilijk laat samenvatten. Een greep uit de opgaven:
geschiedenis, architectuur, muziek, literatuur en
ook bijv. portretten en herdenking van belangrijke of beroemde personen, in tegenstelling tot:
géén portretten, géén herdenkingen. Enige malen
de suggestie: een onderwerp naar keuze via voorkeurstemming op bijv. de jaarvergadering.
Betreffende het tijdschrift 'De Beeldenaar' zijn de
reakties over het algemeen minder positief. Het
merendeel van de inzenders heeft kritiek op de
uitvoering en de inhoud van het blad. De kritiek
is in twee grote groepen te splitsen:
Ie. Men vraagt meer artikelen over - hedendaagse - penningen.
2e. Men vindt de lay-out van het blad voor verbetering vatbaar: te veel nadruk op advertenties,
'kleurloosheid', de vereniging is te weinig herkenbaar, teveel reclameblad voor munten, geen 'visitekaartje' voor de vereniging. Sommige inzenders
geven de voorkeur aan een - minder frequent verschijnende - eigen verenigingsuitgave.
Inzake andere verenigingsaktiviteiten doet men
suggesties betreffende het organiseren van penningtentoonstellingen, kontakten met kunstenaars
en hun werk bijv. tijdens de jaarvergaderingen.
Voorts zijn er een aantal algemene suggesties die
echter buiten de verenigingstaak vallen.
Hoewel het bij voorbaat onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, zal het bestuur zoveel mogelijk proberen de geuite kritiek te volgen, binnen
het kader van de doelstellingen der vereniging,
zoals vastgelegd in statuten en reglemen, en de fi242

nanciële mogelijkheden.
Het bestuur dankt alle inzenders voor hun medewerking en blijft - als steeds - geïnteresseerd in
suggesties van de leden.
Namens het bestuur,
A. J. de Koning.

agenda

^C^ ^Z^

27 okt.: Int. Postzegel en muntenbeurs Montfoort,
Nieuwe Sporthal II-17 uur.
27 okt.: St. Numismatica, Int. Beurs Amsterdam,
Hiltonhotel, ApoUolaan 138, 10-17 uur, tevens
tentoonstelling oude maten en gewichten.
27 okt.: London Coin Fair, Cumberland Hotel Marble
Arch, 10-17 uur.
3 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs Bergen op Zoom,
Motel de Wouwsche Tol, 11-17 uur.
4 nov.: Int. Muntenbeurs Hoogeveen, Cult. Centrum de
Tamboer, Hoofdstraat 17, 10-17 uur.
7-9 nov.: Veiling Münz Zentrum Köln.
11 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs 's-Hertogenbosch,
Hotel Centraal, Markt 51/57, 11-17 uur.
14 nov.: Veiling Sotheby, Londen, New Bondstreet
34/5.
15-16 nov.: Veiling F. Sternberg, Zurich.
17 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs Leiden, Hotel
Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 10-17 uur.
18 nov.: Muntenbeurs Verg. De Verzamelaar,
Rotterdam.
19-21 nov.: Veiling Coin Investment, Den Haag.
19-20 nov.: Veiling Tietjen^-Co, Hamburg.
23-24 nov.: Veiling Lanz Graz (o.a. Middeleeuws
Bohemen).
29-30 nov.: Veiling Schenk-Behrens, Essen.
30 nov.-I d e c : Veiling Berliner Münz Cabinet.
1 d e c : St. Numismatica, Int. Beurs Hengelo O.
Ontmoetingscentrum Cirkel, Pastoriestraat 33, 11-17
uur.
5-7 d e c : Veiling Hirsch München.
11-14 d e c : Veiling Kurpfalzische Münzhandlung,
Mannheim.
12 d e c : Veiling Sotheby Londen, New Bondstreet 34/5.
15 d e c : Int. Muntenbeurs Zeist (Slot), 11-17 uur.
15 d e c : St. Numismatica, Int. Beurs Hilversum 'Het
Hof van Holland', Kerkbrink 1, 10-17 uur.
16 d e c : Muntenbeurs Oss, De Lievekamp, Raadhuislaan 4, 13-17 uur.
12 jan.: St. Numismatica, Int. Beurs Kampen, gebouw
Hanzestad, Oudestraat 135, 11-17 uur.

« A A N - E N VERKOOP M U N T E N
op verzoek zenden w i j u onze prijslijsten

SPAAR-EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SURHUISTERVEEN,TEL. 05124-1925

AANBIEDING!

Oude jaargangen v.d.
Beeldenaar
1977 nr's 2 t/m 10 f 2%,- incl. verz.bnd.
1978 nr's 1 t/m 10 f25,- incl. verz.bnd.
Bestellingen richten aan:

Vonk Uitgevers bv

munten
penningen
^oud
zilver
Kerklaan 22
7311 AE Apeldoorn
Tel. 055 217913

Postbus 420, 3700 AK Zeist
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AanbiedingsUjsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
Tevens verzorgen wij alle opdrachten voor veilingen binnen Europa

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

Op zaterdag 3 novennber 1979 houdt de Numismatische Kring
'De Duit'-Zwolle een

MUNTENBEURS
in de halfronde tuinzaal van de 'Buitensociteit' (schuin tegenover
het N.S.-station) te Zwolle.
Inlichtingen, secr W. Loos, telefoon 05200-11443.

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart, Spoorv/egen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehete wereld.

Schrijf voor prijs- en nnancolijst naar: 0 / j / ? / S

^BIMER

NUMISMATISTS
10 Glebe Crescent, London
N.W. 4, 1 B.U. England

Koning Stadhouder^^^em M
bij\kQ Lanschot
Koning Stadhouder
Willem III. Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhelmina, u vindt ze bij
Van Lanschot. Op oude bank^
biljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is. die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
„Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

Fvan Lanschot.
Bankiers

Hoge Steenweg 27 31, 5211 |N s-Hertogtnbüsch telefoon (073) 153245.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER

GIETPENNINGEN VAN BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willena Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs ^ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Eric van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs f 89,50
Gepatineerd brons prijs /^45, —

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr. 722A,
nr. 722B,
nr. 714,
nr.710.
nr. 702,
nr. 701,
nr. 641,
nr. 619,
nr. 617,
nr. 607,
nr. 506,
nr. 403,
nr. 101,

85
80
92
83

mm.
mm.
mm.
mm.

75 mm.
85 mm,
68 mm.
100 mm.
80 mm,
75 mm.
75 mm,
82 mm.
125 mm,

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schweizer
Paul Steenbergen
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rembrandt & Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

Mod.
Mod.
Mod.
vz. Mod.
kz. Mod
Mod.
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod
Mod

R. C. Augustinus
R. C. Augustinus
Pol Dom
Pol Dom
Willem Vis
J . Grutterswijk
A. Bartels
R. C. Augustinus
Pol Dom
R. C. Augustinus
Niel Steenbergen
Niel Steenbergen
Dr. J . Wiegersma
A. Termote

EVENEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmina hangend haar.
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr..
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr..
14krtgoL den gladde rand voor tientje.
14 krt gouden gladde rand voor vijfje.

f^85
A 181
ƒ 195
ƒ185
/^155
f:85
f:55
f220
/^181
f:55
ƒ 161
f179
f238

prijs
prijs
prijs
prijs

f MO
f 88
f 70
f 63,

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de in 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen in brons, prijs f 14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs f 19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van de
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
btw en behanrielinqskosten.

Koninklijke Begeer B. V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
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NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

locques Schuimon BcU
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

LINDNER MUNTENBOX
voldoet aan al uw wensen
AL MET EEN MUNTENBOX VORMT U DE OPZET VAN UW VERZAMELING.

LINDNER Falzlos-Gesellschaft KG
Depot Nederland
Postbus 457-VENLO

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

-^TH

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97

7671 AT VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR,
ABONNEMENTS-SYSTEEM, NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET
10% KORTING, DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
GROOTHANDEL

KLEINHANDEL

-

UITGEVERS

'sZaterdags gesloten.

<Jiie/)tincrOVunuj'm/ztica

igjj

Zaterdag 17 november 1979
Internationale nnunten- en
penningenbeurs te Leiden
in het Motel Holiday Inn
Utrecht- en Wassenaarzaal
Haagsche Schouwweg 10
van 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 1 december 1979
Internationale nnunten- en
penningenbeurs te Hengelo (O)
in het Ontmoetingscentrum "Cirkel'
Pastoriestraat 33
van 11.00-17.00 uur
Zaterdag 15 december 1979
Internationale munten-en
penningenbeurs te Hilversum
in het Hotel "Het Hof van Holland"
Weverszaal, Kerkbrink 1
van 10.00-17.00 uur
Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 6 5 52 44

Historiepenningen aangeboden
op gebied van Architectuur, Medicijnen, Scheep- en Luchtvaart,
Spoorwegen,
Vorstenhuizen en vele andere onderwerpen.
Wij geven een driemaandelijkse prijslijst uit van penningen uit de gehele wereld.
Schrijf voor prijs- en mancolijst naar: KJHRJS

^EIMER
NUMISMATISTS

10 Glebe Crescent, London
N.W. 4. 1 B.U. England

INTERNATIONALE MUNTENBEURS
De Verzamelaars Vereniging Tilburg
organiseert een internationale muntenbeurs op
zaterdag 1 december 1979 van 9.00-17.00 uur
in het strandpark-restaurant van de Beekse Bergen.
Contact-adres: Secr. E. Jussen-Bos,
Jac. V. Campenstraat 26, Tilburg - Tel. 013-432392.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^ A q S O N T^UATT s.a.
Michel KAMPMANN

^Srue de Richelieu

Expert prés les Tribunaux

m :

«"«^°°"^"«^

R C.^1341

296-50-S

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

B. A. SEABY L T D .

•

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

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.
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Association Internationale
Des Numismates Professionels (A.I.N.P.)
opgericht in Geneve in 1951 is een groep van meer dan
honderd van 's werelds belangrijkste handelaren,
gevestigd in een twintigtal landen.
Het doel van het A.I.N.P. is het coördineren van de
inspanningen en ideeën voor de ontwikkeling van de
numismatische handel, het aanmoedigen van
wetenschappelijk onderzoek en het propageren van de
numismatiek.
De leden staan in voor de echtheid van alles wat ze
verkopen.
Het A.I.N.P. is oprichter en sponsor van het International
Bureau for the Suppression of Conterfeit Coins
(I.B.S.CC).
Informatie over de doelstellingen, de aktiviteiten en het
lidmaatschap van het A.I.N.P. is samengevat in een
boekje dat men op verzoek kan verkrijgen bij

SECRETARIAT • A.I.N.P. • 11 ADELPHI TERRACE
LONDON WC2N 6BJ, ENGLAND

inhoud
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De Munten van Elburg
door Dr. H. J. van der Wiel
In het werk van Verkade worden op plaat 38 een drietal koperen
munten afgebeeld, waarvan één met een jaartal (1621), die zonder
verder commentaar als duiten van Elburg worden aangeduid. De
keerzijde vertoont het Elburgse wapen, een poort met 2 torens, al
of niet zonder schild. In de poort ligt, voor een geopende valdeur,
een naar links gewende leeuw. De tekenaar maakte daar een kanon
van, hetgeen Verkade in de tekst verbeterde. Op de voorzijde staat
in verschillende afkortingen MONETA ECCLESIAE
ELBURGENSIS, oftewel Munt voor (of van) de Kerk van Elburg.
Sindsdien zijn meer varianten gevonden, en is er ook meer over de
muntslag bekend.
De Heer J. Th. M. Meissen vond in het Rechterlijk Archief van de
Stad Elburg een akte (nr. 120, folio 21-22) van 3 september 1619,
waaruit blijkt dat de kerkmeesters van de stad ten overstaan van het
stadsbestuur en met toedoen van haar gezworen gemeensluiden een
contract gesloten hebben met de muntmeester Henrik Wijntgens,
om uit naam van de genoemde kerkmeesters penningen te munten
met zodanige stempels als de stempelsnijder na zijn beëdiging op
hun bevel zou snijden 'welcker sestien sullen gaen op eenen
Hollandschen ende gevalueerden stuiver, wegende 't Stuck 24 asen,
wesende 212 Va stucken in 't Troysche marck gewichts, ter remedie
van 10 stuck lichter ofte swaarder in elcker marck. End sullen die
voers. penningen alleen haren cours hebben in deze stadt ende
derselver vrijheijt op sulcke conditiën, dat nijmant in een summe
geks meerder als sestienden penninck sal geholden sijn te
ontvangen, end die ontfangers op comptoiren gansch geen dan die
Stadt in haren ontvanck den vijftighsten penninck. Edoch bij aldien
du Stadt hierenboven noch met die vurs. penningen vervult ofteanders beswaert worde, so sullen die voers. stempelen wederom
ingetogen worden. Ende sal jaerlix aan de kerkmeesteren daarvoer
betalen sodanige Summe als tussen beide partijen verdragen is'.
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Dit stuk bewijst dat deze stukken halve duiten
zijn, iets wat al in 1904, bij de beschrijving van de
verzameling Stephanik werd aangegeven. De eerste
emissie laat een waarde-aanduiding zien (boven
het opschrift .1.6. eronder .I.S.), die echter door
de slordig gesneden S vaak gelezen werd als het
jaartal 1618. Daarna zien we 4 verschillende typen
zonder waardeaanduiding; de laatste emissie heeft
het jaartal 1621. De stukken doen denken aan de
duiten van Kampen, en zijn vermoedelijk geslagen
met in Kampen gemaakte stempels.
Bijzonder belangwekkend is de uitvoerige regeling
over de beperkingen in het gebruik van dit soort
hagemunt: bij betalingen hoefde niemand meer als
6,25 Vo van het bedrag in dit soort geld te aanvaarden, en de stedelijke overheid niet meer dan
2%. Ook in andere hagemunt-plaatsen zal wel een
regeling bestaan hebben, maar daarvan is ons
niets bekend. De bepahng dat de stukjes alleen in
het Elburgse geldig zouden zijn lijkt mij niet van
schijnheiligheid ontbloot. De muntmeester wist
heel goed dat de winst moest komen uit een bedrieglijk in omloop brengen elders en dan als hele
duiten, en ik vermoed dat hij de kerkmeesters met
althans een deel van deze waarheid tot de
muntslag heeft overgehaald. Het is verder aannemelijk dat hij een tweede argument heeft gevonden in het bestaan van een ongedateerde, maar
vermoedelijk in 1599 geslagen duit van de Stad
Arnhem, met het opschrift MO. EC. ARNHEM
IN GELRIA (Verkade 210-1), zie foto 00, van een
exemplaar van 3,4 g., uit het Kabinet Teyler. Wie

muntslag in omloop te brengen, committeert de
momber Willem Everwijn om aldaar te onderzoeken wat voor munt daar geslagen wordt, en met
welke instructie dat geschied was'. Ook de StatenGeneraal waren waakzaam en besloten op 21
januari 1620 aan de Staten van Gelderland te berichten dat deze de muntslag in Elburg moesten
doen ophouden. Hieraan werd voldaan door de
Elburgse vroedschap te berichten dat het verboden
was aldaar munt te slaan of te laten slaan. Het
Stadsbestuur probeerde zich te rechtvaardigen met
de stelling dat de kerk vanouds hiertoe gerechtigd
was, maar beloofde toch de muntslag te staken.
Bij plakkaat van 24 december 1621 werden de 'Elburgse penninxkens' verboden, gelijk met een
minderwaardige stuiver van Kampen (z.j., in 1621
geslagen, Johan was weer op het verkeerde pad).
Zelfs het bezit was strafbaar, alle exemplaren
moesten worden ingeleverd.
Wat Hendrik Wijntgens tussen 1621 en 1642 heeft
gedaan weet ik niet: op 15 november 1642 werd
hij benoemd tot muntmeester van Oost-Friesland.
Hij overleed in 1645.
De onderstaande catalogus heeft niet de pretentie
compleet te zijn, er bestaan vast meer varianten.
Omdat foto's van gesleten munten niet altijd duidelijk zijn werd de beschikbare foto-illustratie
aangevuld met tekeningen van alle types.
Nadere beschouwing van de muntjes laat een verdehng van 6 typen toe.
Type I

(Verk. —)

Voorzijde: Binnen een bladercirkel een poort met
torens; in de poort een liggende leeuw.
Keerzijde: Vijf-regelig opschrift binnen bladercirkel.

was nu die muntmeester Hendrik Wijntgens? Niemand anders dan de oudste zoon van Johan
Wijntgens, de muntmeester van Kampen. Bij gebrek aan werk had deze minderwaardige munten
geslagen, en in 1617 werd hij in Düsseldorf gearresteerd op verdenking van het maken en verspreiden van te slechte munten. Zoon Hendrik werd nog minderjarig - op 6 januari 1618 tot zijn opvolger benoemd, maar vader werd vrijgesproken
en kort daarna weer in zijn ambt hersteld. Ongetwijfeld is Johan de initiatiefnemer geweest voor
de Elburgse muntslag, maar liet hij veiligheidshalve zijn zoon tot muntmeester benoemen.
De Elburgse munten bleken alras door het hele
land te circuleren. De aanmaak was in strijd met
de wet, Elburg had geen muntrecht. Al op 3 november 1619 reageerde het Hof van Gelderland:
'Het Hof, vernomen hebbende dat men te Elburg
gewaagd had nieuwe munt te slaan en deze
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1.

.I.6./MONET A/ECCLESIAE/
ELBORCH/.I.S.

2.

.I.6./MONETA/ECCLES:/
ELBORG/.I.S.
.1.6./MONETA/ECCLES/
ELBORG/.I.S.

3.

KPK

10.

./MONE/ECCLE/ELBV/...
zilveren afslag

Type IV

(Verk. 38-4)

Voorzijde: Poort met torens, zonder schild of
kroon, binnen een bladercirkel, aan de
zijkanten onderbroken door een sterretje.
Keerzijde: Drie-regelig opschrift, binnen eenzelfde
cirkel als op de voorzijde.
5.

(Verk.—)

Voorzijde: Als type III, maar bredere kroon,
net zo groot als het wapenschild;
andere tekening van de toren, zonder
perspectief. Kransen eindigen opzij
van het schild.
Keerzijde: Als type III.

. I. S. /MONETA/ECCLES
ELBORG/.I.6.
Type II

KPK

11.

../MONE/ECCLE/ELBV/.

12.

.../MONE/ECCLE/ELBV/...

KPK

.••*./MONET A/ECCLESIAE/
ELBORG/.***.
.***./MONETA/ECCLES:/
ELBORG/.**,.

ver.
V.d.Wiel
13.
7.

.***./MONETA/ECCLES:/
ELBVRG/.***.

Type III

Type V
(Verk. —)

Voorzijde: Gekroond schild met wapen van
Elburg, tussen twee neerhangende
halve bladerkransen, die tot onder het
schild lopen.
Keerzijde: Drie-regelig opschrift binnen een
bladerkrans, die opzij onderbroken
wordt door 2 kringetjes.

8.
9.

.../MONE/ECCLE/ELBV/...
.../MONE/ECCLE/ELBV/.
onder in de krans een kruisje,
Mus. Gouda

.../MONE/ECCLE/ELBV

KRM

(Verk. 38-5)

Voorzijde: Wapen van Elburg, nu weer gedekt
door een smallere kroon; aan de zijkanten twee neerhangende takken.
Keerzijde: Drie-regelig opschrift binnen een
bladerkrans.
./MONE/ECCLE/ELBV/.
Boven en opzij vier puntjes tussen de krans
./MONE/ECCLE/ELBV idem
15.
16. .. ./MONE/ECCLE/ELBV/...
nu opzij 2 kringetjes
17 .../MONE/ECCLE/ELBV idem
opzij 2 kringetjes
./MONE/ECCLE/ELBV idem
./MONE/ECCLE/ELBV
19.
idem, maar boven en onder een
rozet
14.

KPK
20.

./MONE/ECCLE/ELBV/. nu
op alle vier de plaatsen een rozet
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Type VI

(Verk. 38-6)

Voorzijde: Gekroond wapen van Elburg met
andersgetekende smalle kroon, tussen
twee afhangende takken, als type V.
Keerzijde: Vier-regelig opschrift in krans als
nr. 20.

21. ../MON./ECCL./ELB./1621
22. ./MON./ECCL.:ELB./1621
(soms lijkt de 2 in het jaartal op
een 1).

KPK

Kopergeld
van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn

late stuk van Roma (Constantinus I) staat geheel
op zichzelf en wordt hier alleen maar vermeld
vanwege de gelijke beeldenaar.
Chronologisch kunnen 2 emissies worden
onderscheiden namelijk een vroege van Roma
(293-295 en 305), die uitsluitend uit deelstukken
bestaat en een latere van een reeks muntplaatsen
tussen 307 en 319, in Treveri voorafgegaan door
enkele deelstukken (305-308). Deze laatste reeks is
niet erg homogeen en zou wellicht in een deel
vóór en na 317 gesplitst moeten worden, het jaar
nl. waarin de introductie van Crispus begint, maar
zelfs dan kan ten aanzien van de stukken vóór dat
jaar niet van een duidelijke homogeniteit
gesproken worden.
Daarom zal ook hier (evenals bij de Jupiterseries)
een indeling naar beeldenaarverschillen worden
gevolgd, die min of meer dwars door de diverse
emissies heen loopt. Langs deze weg vallen 4
groepen te onderscheiden nl.:
1. Stukken waarop de vorst is afgebeeld met
(meestal) 2 standaards (40-40).
2. Stukken waarop de vorst is afgebeeld met
globe en speer (67-78).
3. Stukken waarop de vorst is afgebeeld met
speer en schild (37-54).
4. Stukken waarop de vorst een Victoria op globe
in de hand houdt (4-4).
In totaal derhalve 148 typen (inclusief de
atelieraanduidingen 176).

18. Munten met afbeeldingen van de vorst zelf
(staand)
A. Algemene gegevens
De munten met afbeeldingen van de staande
keizer, praktisch altijd in militair tenue en met
militaire attributen als standaards of speer en
schild, zijn overwegend bedoeld ter introductie
van nieuw verheven jonge vorsten, hetgeen ook
duidelijk blijkt uit de gebruikelijke keerzijdetekst
PRINCIPI JUVENTUTIS (de jonge prins of
vorst). Het is dan ook begrijpelijk dat zeer veel
van deze munten op naam staan van vorsten die
de rang van caesar hebben. De belangrijkste
uitzondering daarop wordt gevormd door
Constantinus I, die met name in het westelijke
deel van het Rijk maar zeer kort deze titel voerde.
Na zijn verheffing tot Augustus werd dit type
munten nog geruime tijd op zijn naam geslagen,
uiteraard met zijn nieuwe titel, hetgeen prompt
ophoudt als hij zijn oudste zoon Crispus tot
caesar verheft. Vanaf dat moment wordt dit type
munten op naam van de zoon geslagen.
De enkele stukken van Carthago (Alexander) en
Roma (Maxentius), die op naam van Augusti
staan, hebben afwijkende teksten en vormen
onderdeel van de reeds eerder vermelde
propagandaseries van deze vorsten. Het ene, zeer
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A/b. 1. foUis Constantinus I, Trier, Ie atelier
De deelstukken van Roma en de eerste uit Treveri
(305-307) wegen resp. 1% - 2'A en 1-2 gram. De
wat grotere uit Treveri (307 4!4 -AVi gram (Vi
Folies). De kleine deelstukken zijn Vs Folies. Het
is theoretisch mogelijk dat de zwaardere
exemplaren '/i Folies zouden zijn, echter dan zou
verwacht kunnen worden dat er naast gewichtsverschil ook diameterverschil zou zijn, dat laatste
wordt echter in de Hteratuur niet vermeld.
De stukken, die vanaf 307 zijn geslagen
verminderen geleidelijk aan in gewicht, al naar
gelang de onderscheiden reducties in de diverse
muntplaatsen werden doorgevoerd. Vroege
stukken wegen van SVi-SVi gram, dan komen de
reeksen die maximaal tot 714 gram wegen, maar
met van plaats tot plaats wisselende ondergrenzen,
daarna een periode van 3V*-4V* gram en na 313
daar onder (3 a 4 gram).

B. De Muntplaatsen
Stukken van beeldenaargroep 1 zijn bekend van
Londinium, Lugdunum, Roma en Treveri. In
Londinium zijn 2 slagperioden te onderscheiden
beide met PLN in de afsnede en verder met of
zonder een ster in het veld. In Lugdunum zijn 3
perioden met PLC in de afsnede en N, niets dan
wel meerdere letters in het veld. In Treveri komen
eerst de kleine deelstukken met TR in de afsnede,
dan een Vi FoUis met PTR in de afsnede en SA
in het veld en daarna de hele Folies gelijk gemerkt
als de halve en later met T F in plaats van SA in
het veld. De stukken van Roma zijn alle
ongemarkeerde deelstukken.
Stukken van beeldenaargroep 2 zijn geslagen in
Antiochia, Arelate, Londinium, Lugdunum,
Roma en Treveri.
Het stuk van Antiochia heeft ANT in de afsnede
en in het veld links een altaar en rechts een Z
(enig bekende atelier). Dat van Arelate heeft
TARL in de afsnede en SF in het veld (alleen
atelier T). In Londinium zijn stukken bekend uit
4 slagperioden: 3 met PLN in de afsnede en een
ster resp. rechts of links in het veld dan wel links
een V. De laatste (derde) met MLL in de afsnede
en SF in het veld. In Lugdunum zijn 3 perioden
steeds met PLC in de afsnede en resp. niets, 2 of
4 letters in het veld. De deelstukken van Roma
zijn weer ongemarkeerd. Het latere stuk op naam
van Maxentius heeft REPQ in de afsnede (alleen
atelier Q). In Treveri kunnen 4 perioden
onderscheiden worden. De eerste 2 met PTR in de
afsnede en resp. SA of TF in het veld, de andere
met atelierletter (A of B) gevolgd door TR in de
afsnede en resp. TF of FT in het veld.
Stukken van beeldenaargroep 3 zijn bekend van
Aquilea, Arelate, Londinium, Roma, Siscia,
Thessalonica en Ticinum. Behoudens het stuk van
Roma uit 337 en een van Londinium, zijn al deze
stukken van 317 en later en staan op naam van
Totaal
Antiochia
Aquilea
Arelate
Carthago
Londinium
Lugdunum
Roma D
Roma
Siscia
Thessalonica
Ticinum
Treveri D
Treveri

Groep

zonen van Constantinus I en incidenteel eenmaal
op naam van Licinius II.
Het stuk van Roma heeft R P in de afsnede
(atelier P), dat van Londinium PLN met SP in
het veld. Beide staan op naam van Constantinus
I.

Afb. 2. follis Constantinus I, Trier, Je atelier
In Aquilea, met AQT in de afsnede (atelier T),
Londinium, met PLN in de afsnede en V in het
veld, Siscia, met A t/m E gevolgd door SIS in de
afsnede en Thessalonica, met .TS. gevolgd door
r., A. of E. in de afsnede, verloopt de slag binnen
een enkele periode. In Ticinum staat de
atelierletter ( P . , S of T) gevolgd door T in de
afsnede en niets resp. P in het veld.
Alleen in Arelate is een groot aantal slagperioden
te onderkennen, in totaal 9, eerst met ARL en
later met A als muntplaatsaanduiding. In de eerste
periode heet het atelier A, daarna Q. Behoudens
de laatste periode is steeds alleen in het vierde
atelier geslagen, dan echter in het eerste (P).
Verder worden letters of bijtekens in veld en/of
afsnede gebruikt alsmede verschillende plaatsing
van de atelierletters vóór dan wel achter de
plaatsaanduiding, maar steeds in de afsnede.
De stukken van groep 4 zijn van Antiochia, gelijk
gemerkt als dat van groep 2, en van Carthago
(PK in de afsnede).
De verdeling van de stukken over groepen en
muntplaatsen is als volgt: (D = deelstukken)
Groep 2

Groep 3

Groep

3
2
19
2
36
16
18
2
7
5
16
3
47

_
11-11
8- 8
5- 5
3- 3
13-13

1- 1
1- 1
20-20
8- 8
13-13
1- 1
—
—
-

—
2- 2
18-18
5- 5
1- 1
2- 7
2- 5
7-6

2-2
2-2
—
-

23-34

-

-

148-176

40-40

67-78

37-54

4-4

321923616182227336-
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C. De Voorzijde
Alleen de stukken van Carthago en dat van
Maxentius uit Roma en de '/s Folies van Treveri
hebben de portretvorm 'Hoofd met lauwerkrans
naar rechts' (alle groep 1). Alle andere stukken
tonen borstbeelden, waarbij een vrij grote variatie

AJb. 3. follis Constantinus I, Londen, Ie atelier
voorkomt. Het meest gangbare portret is geharnast en gedrapeerd met lauwerkrans naar rechts
(heel incidenteel naar links). Regelmatig zijn daar
stukken bij waar het borstbeeld zo geplaatst is dat
het van achteren gezien is terwijl het hoofd zelf
naar rechts staat.
Onder de naar rechts geplaatste borstbeelden valt
Totaal
Constantius I
Galerius
Galerius
Severus II
Maximinus II
Constantinus I
Constantinus I
Maxentius
Alexander
Crispus
Constantinus II
Licinius II

C
C
A
C
C
C
A
A
A
C
C

c

106225763224171-

10
6
2
2
5
7
63
2
2
63
12
2

148-176

1- 1
7- 7
24-24
1- 1

40-40

D. De Keerzijde
De stukken van groep I tonen de vorst in militaire
kleding, staand van voren, het hoofd naar links
gewend met een militaire standaard in elke hand.
Hierop komen enkele varianten voor nl. op enkele
der deelstukken van Roma staat de vorst naar
rechts, op enkele andere naar links met een standaard in de rechterhand en een speer in de linker
en tenslotte op de kleine deelstukken van Treveri
eveneens naar links, leunend op een speer, de
rechterhand geheven en standaards aan weerszijden.
De tekst is steeds PRINCIPI IVVENTVTIS, waar
op de hele Folies van Treveri een punt tussen
staat. Op de deelstukken van Roma wordt het 2e
woord ingekort tot IVVENT of IVVENTVT. Dat
laatste komt ook voor met een verkort eerste
woord PRINC (3 varianten dus).
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voorts te vermelden een stuk uit Antiochia met
halflang borstbeeld gehuld in de imperiale mantel
met de rechterhand geheven (groep 4), en het late
stuk van Roma, waar het hoofd is getooid met
een rosettendiadeem. Voorts zijn er enkele borstbeelden met bloot hoofd (dus zonder lauwerkrans)
van Ticinum en Treveri (groep 3).
Bij de naar links geplaatste borstbeelden van Londinium (groep 1 en 2) zijn er met helm zonder
verdere attributen of idem met speer en schild,
waarbij de speer of over de schouder wordt gedragen (ook eenmaal in Antiochia) of naar voren
wordt gestoken. Verder een exemplaar zonder
helm maar met een arendscepter en één idem met
ook nog een staatsiemantel. Tenslotte is er nog
een stuk van Antiochia met een schild links op de
arm en in de rechterhand een Victoria op globe
(groep 4).
De verdeling van de stukken over groepen en
vorsten is als volgt:
Groep 2

Groep 3

Groep 4

6- 6
5- 5

-

-

2- 2
2- 2

_
-

_
2-2

37-37

2- 2

-

8-14
6-11
-

_
33-49
1- 1
I- 2

2-2
-

67-78

37-54

4-4

De stukken van de tweede groep tonen de vorst
met een mantel over de schouder in militaire kleding, staand van voren, het hoofd naar links gewend, met een globe in de rechter- en een speer in
de linkerhand (Antiochia, Londinium, Lugdunum
en Roma (Maxentius)). Hierop zijn 2 gangbare
varianten, de eerste heeft het hoofd naar rechts en
de attributen omgekeerd (Londinium, Lugdunum
en deelstukken van Roma), op de tweede staat de
vorst geheel naar rechts met gespreide mantel
(Arelate, Londinium, Lugdunum en Treveri).
Ook hier weer is PRINCIPI IVVENTVTIS de
standaard tekst, eveneens in Treveri met een punt
daartussen. Op de deelstukken van Roma is het
tweede woord meestal verkort tot resp.
IVVENTVTI, IVVENTVT, of IVVENT. Het stuk
op naam van Maxentius heeft echter de tekst
VIRTUS AUG. N.

Afwijkende teksten komen verder voor op de
laatste stukken van Lugdunum nl. eerst
PRINCIPI IVVENT BRP NAT en daarna
CONSTANTINO F AUG BRP NAT. De toevoeging BRP NAT staat voor BONO REPVBLICAE
NATO hetgeen betekent 'Geboren tot welzijn (of
heil) van de staat'. Tenslotte staat op het stuk van
Antiochia MAXIMINUS NOBILISSIMUS
CAESAR. In feite iets vollediger dezelfde tekst
van de voorzijde.
De stukken van groep 3 tonen de vorst staand
naar rechts, gehelmd met een gespreide mantel,
rechts een speer en links leunend (Arelate, Londinium en Roma), dan wel idem staand naar Unks
met eventueel de attributen omgekeerd (Aquilea,
Arelate, Siscia, Thessalonica en Ticinum).
Tenslotte kent Arelate nog enkele varianten nl.
- ongekleed*doch met laarzen, naar links, links
de speer en rechts leunend op het schild;
- ongekleed maar met vliegende mantel, gaand
naar rechts met speer en schild;
- in militaire kleding gaand naar links met speer
en schild.

kerhand een Victoria op globe. De tekst luidt lOVIO PROPAGAT ORBIS TERRARUM hetgeen
betekent dat het voortgaan van de wereld aan Jupiter moet worden toegeschreven. (Jupiter zorgt
voor het voortbestaan der aarde). Een duidelijke
propaganda tegen het opkomend Christendom.
E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
Stukken met de staande vorst komen nog steeds
regelmatig voor, hoewel gewoonlijk niet in grote
aantallen. Veel typen zijn betrekkelijk schaars tot
zeldzaam, maar het is toch niet erg moeilijk om
met name stukken van de eerste 3 groepen te vinden.
De verdeling der typen over de zeldzaamheidsgraden volgens de R.I.C. is als volgt:
Totaal Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

C2
C
S
R
R2
R3
R4
R5

4
6
42
21
17
26
38
22

2
1
17
10
6
4
-

1
5
24
10
7
13
13
5

1
1
1
4
7
24
16

—
2
1
1

176

40

78

54

4

Afb. 4. follis Constantinus II Caesar, Trier, 2e atelier
De tekst luidt meestal PRINCIPIA IVVENTVTIS
(in Londinium zonder de letter A). Het laatste
stuk van Roma draagt echter de tekst VIRTUS
AUGUSTI.
Van de stukken van de 4e groep tonen die van
Carthago en één van Antiochia de vorst staand
van voren in militair tenue, links leunend op een
speer en met een Victoria op globe in de rechterhand. Het stuk van Antiochia heeft dezelfde tekst
als het in groep 2 vermelde stuk van die plaats.
Die van Carthago hebben resp. GLORIA EXERCIT en ROMAE AETERNAE. Het laatste stuk
van Antiochia wijkt in veel opzichten af. Het is
sub C. al vermeld als het stuk met halflang borstbeeld. De vorst staat hier naar rechts in toga (ten
dele over de rechterarm gehouden) met in de lin-

Afb. 5. follis Crispus Caesar, Trier, Ie atelier

Nederlandse makers van
penningen 6
door W. F. van Eekelen
IRMGARD MEEFOUT-STAHL
De in het vorige nummer besproken Jan Meefout
is gehuwd met Irmgard Stahl, die hij op de rijksakademie leerde kennen en met wie hij de hongerwinter doorkwam. Zij werd op 9 mei 1911 in Berlijn geboren en kwam eind 1930 naar Nederland,
waar zij als kleuterleidster ging werken en beeldhouwlessen kreeg van eerst Gerarda Rueter en
later Jan Bronner. Na haar huwelijk met Meefout
stagneerden haar artistieke werkzaamheden. Pas
omstreeks 1966 toog zij opnieuw aan de slag.
Behalve een aantal kleine en enkele grote beeldhouwwerken ontwierp zij één penning. Aanleiding
was de onderlinge afspraak van leden van de
kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae elkaar te
portretteren. Zij koos geen kunstenaar uit, maar
de kunstverzamelaar Leo Jailer, die vaak de Artisociëteit bezocht en die een karakteristieke kop
had. Van hem maakte zij een vrij grote plaquette.
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waarvan zij bij de firma Stuksen in Leiden twee
eksemplaren liet gieten. Het ene was bestemd voor
de afgebeelde zelf, het andere voor de boekhandelaar Pfann. Beiden zijn inmiddels overleden. Het
eksemplaar van Jailer is naar alle waarschijnlijkheid door hem nagelaten aan het museum in Tel
Aviv.
Katalogus van haar penningen
1. Leo Jailer, 1969. 0 155. Vz. kop naar rechts en
randschrift (= titel) rechtsboven. Kz. glad (met
handtekening en 'Amsterdam 1969').

Een Noorse muntvondst
in Amerika
In het 'Coin and Medal Bulletin' van december
1978, uitgegeven door de fa. Seaby te Londen,
staat, in het kader van een overzicht van Noorse
Xlde eeuwse munten, een beschrijving van een,
enkele jaren geleden gevonden, sterk
gecorrodeerde en beschadigde munt van de
Vikingkoning Olof III (1067-1093). De munt zelf
is niet zo belangwekkend, er zijn veel fraaiere
exemplaren van dit stuk in het Britse Museum en

in een twintigtal vondsten in Scandinavië. Het
merkwaardige van de thans beschreven munt is de
plaats waar hij gevonden is, want dit geschiedde
in de Amerikaanse Staat Maine (tussen New York
en Canada). De beschadiging wijst erop dat de
munt als sieraad heeft dienst gedaan.
Reeds vele aanwijzingen zijn in Canada gevonden,
die het waarschijnlijk maken dat Vikingen uit
Europa lang voor Columbus naar Amerika zijn
getrokken. Met deze vondst is echter voor het
eerst een authentiek Europees voorwerp uit de
Xlde eeuw in de bodem van de Verenigde Staten
aangetroffen.
(Peter Seaby, The first datable norse find from
North America.)

DE BEELDENAAR - munt- en penningkundig

nieuws

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

VERZAMELBANDEN voor DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk,
kunt u de nummers van één jaargang veilig en overzichtelijk bijeenhouden.
Te bestellen door overmaking van f 17,50 op gironummer 3808080 t.n. v. De Beeldenaar,
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.
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Zoekt u dit soort munten?
Lokaal kopergeld van Caesaraugusta
(Saragozza)
geslagen onder keizer Augustus,
27 V. Chr.-14 AD
kz. priester nnet span ossen tijdens stichtingsplechtigheid

Servië
koning Vukasin, 1366-1371
denarius zilver
Ljubic lib

/RPX^
/EJ^e^roS
SSpNHri
Vi<09;S7i&

\c^^

Engeland
Commonwealth, 1649-1660
zilveren penny
Seaby 3222

Lahej
Sultan Ali bin Muhsin, 1849-1863
V2 pessa koper
Yeoman 1

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

Onlangs verwierven wij een i n t e r e s s a n t 1
gemiddelde kwaliteit van het lot was bete
wordt aangetroffen, terwijl wij ze kunnen
te koop via. deze a d v e r t e n t i e . Wilt U mee
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.

Anoniem
"

211-195vChr.
157-156vChr.
157-156vChr.
Maiania 1 c a . l 5 3 v C h r .
Junia 1 c a . l 4 9 v C h r .
ca.l49vChr.
Baebia 12 c a . l 3 7 v C h r .
Baebia 12 c a . l 3 7 v C h r .
Aburia 1 c a . l 3 4 v C h r .
Maenia 7 c a . l 3 2 v C h r .
Caecilia 38 c a . l 2 8 v C h r .
Cassia 1 c a . l 2 6 v C h r .
Fabia 1 c a . l 2 4 v C h r .
ca.l24vChr.
ca.l24vChr.
Minucia 1 c a . l 2 2 v C h r .
Papiria 7 ca.l21vChr.
TuUia 1 ca.120vChr.
Cosconia 1 ca. 118vChr.
Aemilia 7 c a . l l 3 v C h r .
Licinia 7 c a . l l 2 v C h r .
Mallia 2 c a . l l O v C h r .
Valeria 11 c a . l 0 7 v C h r .
Claudia 6 c a . 7 9 v C h r .

195,
95,
135,
165,
140,
180,
125,
125,
195,
105,
125,
135,
125,
115,
125,
170,
90,
145,
145,
165,
180,
170,
145,
310,

Bezoekt ook onze stand op de b e u r s van
- zaterdag 15 december 1979
- zaterdag 12 januari 1980

Hilversurr
Kerkbrink
Kampen, |
Oudestraa

V
48

d e n a r i i van de Romeinse Republiek. De
dan wat n o r m a a l in vondsten van d e n a r i i
nbieden voor gunstige prijzen. Het lot is
weten, vraag dan onze g r a t i s p r i j s l i j s t aan.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.

Anoniem 206-195vChr.
"
157-156vChr.
"
157-156vChr.
Pinaria 1 ca.l49vChr.
Junia 1 c a . l 4 9 v C h r .
Antestia 1 c a . l 4 6 v C h r .
Baebia 12 c a . l 3 7 v C h r .
Lucretia 1 c a . l 3 6 v C h r .
Marcia 8 c a . l 3 4 v C h r .
Vargunteia 1 ca.lBOvChr.
Servilia 6 c a . l 2 7 v C h r .
Porcia 3 ca.125vChr.
Fabia 1 c a . l 2 4 v C h r .
"
ca.l24vChr.
Minucia 1 c a . l 2 2 v C h r .
Papiria 6 ca.l22vChr.
Papiria 7 ca.l21vChr.
F u r i a 18 c a . 1 1 9 v C h r .
Cosconia 1 c a . l l S v C h r .
Fonteia 1 c a . l l 3 v C h r .
Marcia 12 c a . l l 2 v C h r .
Claudia 1 c a . l 0 9 v C h r .
Memmia 8 c a . 8 7 v C h r .
Aemilia 8 c a . 5 8 v C h r .

180,-160,-135,-170,-120,-135,-110,-115,-125,-95,-180,-135,-115,-115,-115,-135,-135,-145,-190,-140,-200,-210,-160,-80,--

chting Numismatica 1977 :
lotel "Het Hof van Holland"
van 10.00 - 17.00 u u r .
ouw Hanzestad.
35, van 11.00 - 17.00 u u r .

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HOLLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423,1221

De HBU verkoopt alleen originele munten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
Ook u zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe,
waarin onder meer het volgende wordt aangeboden:

^

ZELDZAME VERZAMELMUNTEN

•X- BINNEN-EN BUITENLANDSE MUNTEN

^

ROMEINSE MUNTEN

•X-

GOUD, ZILVER EN PLATINA

^

MUNTENLITERATUUR

H:U
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.,
Herengracht 434-440
1017 BZ AMSTERDAM

Voor

inlichtingen,

prijzen,

bestellingen

en

aanvraag

prijslijst kunt u zich wenden tot de
A f d . NUMISMATIEK en EDELE METALEN van de HBU:
(020) - 292255 - 292286 - 292287 - 292288.

Gildepenningen van
Weesp
door D. A. Wittop Koning
Bij mijn studie van de penningen van de Noordnederlandse ambachtsgilden bleken er een honderdtal niet of nog niet aan een bepaalde plaats
toe te schrijven. Hieronder waren drie zilveren
penningen met zilverkeuren bestaand uit het
wapen van Amsterdam, tweemaal vergezeld van
de letters T H M en een jaarletter.
De Amsterdamse keuren zouden naar Amsterdam
wijzen, maar geen van de drie namen was op het
archief aldaar te vinden. Een bezoek aan de heer
K. A. Citroen bracht aan het licht dat de letters T
H M behoorden bij Thomas Houtman, zilversmid
te Weesp. Tenslotte bleek dat het wapen op de
schoenmakerspenning behalve dat van Delft of
Dordrecht ook dat van Weesp kon zijn.
Een onderzoek in het gildearchief van Weesp bewees dat alle drie penningen in Weesp thuis
hoorden, terwijl voorts bleek dat in het museum
aldaar nog twee schoenmakerspenningen aanwezig
waren.
Schoenmakers
Het rekeningenboek van het schoenmakersgilde
(d7) is nog op het archief aanwezig en aan de
hand daarvan kunnen we tot de oorsprong van
het gebruik van deze penning terug gaan. Immers
vinden we in 1753 de volgende post: 'Den 31
Janueri aan tomis houwtman voor het Maken van
twe sillevere schilde en Een Ketting daar van en 28
sillevere schoenmakerspennige betaalt
/244-15-14.'
Houtman (meester 1738) levert en verandert vervolgens tot 1765/66 de schoenmakerspenningen.
Omtrent 1767/68 neemt Japik (Jacob) Boomsma
(1764 meester) de leverantie en het veranderen
over. Hij levert nog ongeveer 10 penningen. Ook
is er nu sprake van de fraaie rand '21 Nov 1781
voor 't maken van een silvere penningh en een
penninghen Randt om gelijt Aan J. Boomsma
/4-6—.'
Over het gebruik bij begrafenissen licht de volgende passage ons in: '1788 idem aan de gildeknegt
voor het ophalen van d Gildepenninge bij de begravenis van vrouw van Jan Tempese(?)...'
Er zijn nog drie van deze penningen bekend, alle
voorzien van de fraaie rand. De beschrijving luidt
als volgt:
Vz. gekroond wapenschild van Weesp, gehouden
door twee leeuwen. Eronder een cartouche
met naam en jaartal.
Kz. een gekroonde maatlat boven een schoenmakersrondmes.

Zilver, gedreven in kettingrand met oog 45 mm
resp. meesterteken H T M en 1 boom B.
Bekend zijn de namen: Aris Verlaan Gildemeester
1747, Evert van Randeraat 1752 en Hendrik Plaat
1774.
De penningen dragen dus de keur van Amsterdam
omdat Naarden, Muiden en Weesp hun zilver in
Amsterdam moesten laten keuren.
Timmerlieden, Metselaars en Glazenmakers
Het is helaas niet nauwkeurig te zeggen wanneer
dit gilde begonnen is penningen te gebruiken. De
rekeningenboeken (D 6a en b) gaan zelfs tot 1670
terug, maar toen bestond het gebruik blijkbaar al.
In 1674 worden drie penningen geleverd, maar we
weten niet door wie. Van 1675 tot 1717 is het Bernardus Swanenburg die de penningen levert. Hij
legt 30 Oct. 1675 te Amsterdam de eed als zilversmid af. Hij levert in die jaren 24 penningen,
de prijs ligt bij ruim twee gulden per stuk. Tussen
1726 en 1729 is het de Weesper zilversmid Nicolaas Pols die een drietal penningen levert. Hij
kwam op 7 Nov. 1726 met attestatie van Amsterdam naar Weesp.
In de jaren 1729 tot 1734 worden weer drie penningen geleverd, zonder dat blijkt door wie. Van al
deze penningen is er mij geen een bekend. De
penningen werden betaald uit het geld dat voor de
proef werd betaald. Op 6 Febr. 1735 werd aan
Jan Bellaar ƒ 2-10— betaald 'inplaats van zijn Gildepenning vermits zijn Ed Een Gildepenning van
zijn overledene vader was hebbende daar desselfs
Naam op stondt.'
In 1736 werd de zilversmid Thomas Houtman de
leverancier, tot 1770 vervaardigde hij tenminste 17
stuks. Hiervan is er nu een bewaard gebleven. Deze draagt de Amsterdamse keur met de letters
T H M . De omschrijving is als volgt:
Vz. een gekroonde liggende troffel onder een bikijzer.
Kz. een naam en jaartal.
Bekend is slechts de naam Bruyn Moerman 1757.
Zilver, gegraveerd, doorboord 38 mm.
Het stuk werd in 1924 uit de veiling Schulman
naar Amerika verkocht en bevindt zich thans in
de verzameling van de American Numismatic
Society.
Zoals wij bij de schoenmakerspenning gezien hebben neemt Jacob Boomsma de levering over. Hij
zal dus de vervaardiger zijn van de penning (Keuzenkamp 525) waarvan de omschrijving als volgt
luidt:
Vz. een gekroonde schaaf.
Kz. een naam en jaartal.
Bekend is slechts de naam Gosewinus der Balverts
A° 1774.
Zilver, gegraveerd 37 mm, tweemaal voorzien van
de Amsterdamse keur.
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Het stuk bevindt zich in de verzameling van het
Fries Museum te Leeuwarden.
We kennen dus nu vijf gildepenningen van een

plaats, waarvan niet bekend was dat er gildepenningen in gebruik waren, namelijk Weesp.

Catalogus van de
Stedelijke Muntslag te
Deventer tot 1575

Catalogus van de
Driesteden Muntslag
1479-1588

door J. Fortuyn Droogleever
Aanvulling op deze catalogus, gepubliceerd in de
Beeldenaar 2de jaargang (1978) nr. 5 blz. 10.
Tussen de nrs. 12 en 13 dient te worden gevoegd:
nr. 66. 1458. Halve plak, zilver biljoen.
Vz. arend binnen parelrand.
Omschr. MONETA * NOVA •
DAVETRIE. Kz. kort gevoet kruis
binnen parelrand. Omschr.
ANNON • DNI * MCCCCLVIII
vdCh.—
doorsn. 14 mm. Deze munt werd in
1979 aangetroffen in een
particuliere collectie te Dordrecht.
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Aanvulling op deze catalogus, gepubliceerd in de
Beeldenaar 3de jaargang (1979) nrs. 1 t/m 6.
Toe te voegen op blz. 40 tussen de nrs. 17 d en
18:
17 e. Kz. rand van boogjes binnen parelrand.
Omschr. * AN * DN * - * M * CCC - *
CC * 34 * In centrum een D. Deze munt
bevindt zich in een particuliere collectie te
Amstelveen (P.)

Toe te voegen op blz. 86: en te 's Gravenhage
(vl.).

aktualiteiten

^Z^

De Stichting Beeldende Kunst, Amstel 34,
Amsterdam, stelt tot half november penningen en
kleine plastiekjes tentoon, ook voor verkoop, van
Taeke Friso de Jong. Het SBK Penningkabinet is
geopend van 10 tot 5 uur, behalve op maandagen.

10 januari 1980: lezing door Drs. G. C. Eibers over de
munten der Griekse coloniën in Italië.
14 februari 1980: lezing door Dhr. W. J. H. de Jong
over romeinse munten.
13 maart: Dr. Ir. N. v.d. Brandhof over fabricage van
munten vroeger en nu.
10 april: Dhr. H. J. v. Woensel over de Brabantse Hertogen en hun muntslag.
8 mei: Dhr. W. H. F. v. Moll over Engelse tokens
rondom 1800.
Hoogeveen
4 november: intern, muntenbeurs.
14 november: bijeenkomst.
12 december: lezing door Dr. H. J. v.d. Wiel; viering
10-jarig bestaan.

In het Provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstr. 2,
wordt tussen 29 september en 26 oktober, op
werkdagen van 9 tot 17.30 uur, een Beeldententoonstelling gehouden. Hier is werk te zien, ook
penningen, van vier beeldhouwers - drie daarvan
zijn ook medailleurs - nl. Renze Hettema, Floyd
Dewitt, Guus Hellegers en Jeannie Lelyveld. Ter
gelegenheid hiervan is een bijzonder aardig catalogusje verschenen met prachtige foto's en beschouwingen over het werk van de vier kunstenaars
door José Boyens, en met een overzicht van hun
artistieke loopbaan. Deze catalogus is helaas al
uitverkocht.

Kampen
12 november: veiling.
10 december: lezing Dhr. Bakker over Trade-dollars.
14 januari 1980: lezing Dhr. Korteweg, tevens ruilavond.
N.B. De bijeenkomsten vinden voortaan plaats op de
2de maandag van de maand in de Stadsgehoorzaal,
Burgwal 84.

In november en december 1979 zullen in het SBK
Penningkabinet, Amstel 34, Amsterdam, penningen van Inka Klinckhard (ook voor verkoop) tentoongesteld worden. Deze galerie is geopend van
10 tot 5 uur, behalve op maandagen.

Oost-Nederland
27 november: onderlinge veiling.
29 januari 1980: lezing door Ir. J. Koning over Franse
munten.
N.B. De bijeenkomsten vinden voorlopig plaats te Dieren, in café 'De Klok' Lagestraat 2.

verenigings r^\^^ De penning van de
nieuws
^C7 ^Zy maand
Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10 van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redakteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
7439 AT Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redaktie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Burg. Lefèvre de Montignylaan 190 3055 NH Rotterdam.
Vereniging voor Penningkunst
Secr. v.d. Meijstraat 1, 1815 GP Alkmaar, tel. 072120041, postgiro 96820.
Numismatische kringen
Brabant
8 november: korte voordrachten door de leden.
13 december: onderlinge veiling.

r~\
\^ 7

door H. Tijssen

H. Willibrordus
In 1939 werd door de Koninklijke Begeer te Voorschoten een penning geslagen bij gelegenheid van
de herdenking van de 700-jarige sterfdag van de
H. Willibrordus.
Op de voorzijde staat een strak gestyleerde afbeelding van de staande en aanziende heilige, gekleed
in tot op de voeten vallende albe, waaroverheen
de casula antiqua, sinds het jaar 700 het opperkleed van bisschoppen en priesters. Om de hals
draagt hij het aartsbisschoppelijk pallium, een
smalle witte wollen strook met zwarte kruisjes er
op, die tot aan de knieën afhangt. In de hnkerhand heeft hij een staf in de vorm van een kruis,
zoals die gebruikelijk was als waardigheidsteken.
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voorafgaand aan de kromstaf en zoals die nog gebruikt wordt in de Oosterse kerken. In de rechterhand draagt hij een model van de huidige
Utrechtse Dom. Hij staat op een voetstuk,
waarop tevens rechts van hem een waterkruik
staat en links een waterbron spuit. De namen der
steden zijn geschreven in gotische hoofdletters.
Het omschrift luidt: SINT WILLIBRORD 658739 APOSTEL DER NEDERLANDERS. Hieromheen een smalle gladde cirkel.

afb. Ib

afb. la

Op de keerzijde staat de Dom van Utrecht, gezien
van de koorzijde, waarboven de nu vrijstaande toren te zien is. Tegen de Dom rusten 2
schuinstaande wapens, links dat van de stad
Utrecht, rechts dat van Echternach. De namen
van de steden staan op één banderolle, die tussen
de wapens doorkronkelt. Het wapen van Utrecht
is doorsneden van rood en zilder van rechterbovenhoek naar linker benedenhoek, doch op de
penning zijn de beide helften gedamasceerd. De
namen der steden zijn geschreven in gotische
hoofdletters. Het omschrift luidt: WILLIBRORD
LEEFDE VOOR ONS LAND - STREED VOOR
ONS VOLK EN STIERF IN GOD 7 NOV. 739.
Hieromheen eveneens een smalle gladde cirkel.
De penning is geslagen van brons en heeft een
doorsnee van 65 mm. Jac. J. van Goor was de
medailleur van deze penning. Hij werd geboren in
Amersfoort op 19 september 1874. In 1889 kwam
hij als leerling bij de Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C. J. Begeer onder de
leiding van G. Haas. Voor verdere opleiding ging
hij naar de Koninklijke Academie te Hanau bij
Professor Wiese. Behalve medailleur was hij ook
een goed ciseleur. Na terugkomst uit Hanau werkte hij tot 1905 samen met W. Achtenhage. In
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1901 maakte hij zijn eerste portretpenning (Agatha van Meurs). Zijn zeer grote oeuvre bevat alleen al ca. 350 portretpenningen en een groot aantal prachtige wapenpenningen. Van 1920-1922
werkte hij samen met de Hongaarse beeldhouwer
Eduard Telcs.
Tot zijn meest bekende werk behoren de 24 portretpenningen van de Oranjevorsten uit 1930 bij
gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koningin
Wilhelmina.
Op 18 februari 1949 herdacht hij de dag waarop
hij zijn 60-jarige loopbaan als medailleur begon
en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
De laatste jaren was zijn gezondheid slecht en
vooral zijn gezichtsvermogen was erg aangetast,
zodat het hem niet meer mogelijk was portretpenningen te maken. Hij overleed op 13 december
1956 te Utrecht.
Willibrordus werd geboren als zoon van de H.
Wilgisilus (of Wilgis) in 658, waarschijnlijk in
Daira in het zuiden van Northumbrië (Engeland).
Hij werd opgevoed en opgenomen in het klooster
Ripon. In 678 ging hij naar het Ierse klooster
Rathmelsigi, waar hij onder de leiding van de H.
Egbert werd opgeleid voor de bekering van de
Friezen. Na de overwinning van Pepijn van Herstal op de Friese koning Radbod bij Dorestad,
ging hij op diens verzoek met een twaalftal gezellen in 960 naar Utrecht, waar hij de door de Friezen verwoeste Sint Maartenskapel op het huidige
Domplein herbouwde, die voortaan H. Kruiskapel
werd genoemd. Op het zuidelijke deel van dit
plein werd een kerk en klooster gebouwd, toegewijd aan Christus Salvator. Dit klooster leidde
speciaal monniken op voor de bekering der Friezen. Op 21 november 695 werd hij in de S. Caecilia in Trastevere te Rome door Paus Sergius I tot

bisschop gewijd. Later kreeg hij de titel van
Aartsbisschop der Friezen. Zijn werkzaamheden
strekten zich niet alleen uit over de kustgebieden
doch ook over Brabant en Limburg onder de
Franken. Hier kreeg hij belangrijke steunpunten
in de kloosters van Susteren en Echternach, die
hij van Pepijn en diens echtgenote Irmina ten geschenke kreeg. In 714, na de dood van Pepijn,
werd diens rijk aan vele kanten o.a. door Radbod
aangevallen en werd zijn opvolger Karel Martel
bij Keulen verslagen. Het missiewerk werd grotendeels te niet gedaan. In 719 was de toestand zo
ver verbeterd, dat Willibrordus naar Utrecht kon
terugkeren en de bekering van de Friezen met behulp van Bonifacius (tot 721) en met de steun van
Karel Martel met succes kon voortzetten.
Van deze laatste ontving hij in 723 voor het
Salvator-klooster en voor de missie het landgoed
en de kerk van Eist en de burchten van Utrecht en
Vechten. WiJTibrordus bouwde buiten de Utrechtse burcht een nieuwe kerk, zijn kathedraal, toegewijd aan Sint Maarten op de plaats van de huidige
Domkerk. In 726 maakte hij zijn z.g. testament,
waarbij hij een scheiding maakte tussen de goederen van Utrecht en van Echternach. Hij overleed
in de nacht van 6 op 7 november 739 en werd te
Echternach in de door hem gestichte abdij begraven.
Hij wordt afgebeeld met een wijnvat of kruiken,
wat slaat op de volgende gebeurtenis: Willibrordus
zou eens op een plaats in Zeeland twaalf dorstige
bedelaars uit zijn eigen drinkfles gelaafd hebben,
waarna hij de fles, die even vol gebleven zou zijn,
daar achterliet. Deze plaats zou 'Vlessingen' genoemd worden en het huidige Vlissingen zijn, dat
dan ook een fles in het wapen voert, die hieraan
zou herinneren. De waterbron wijst op het veelvuldige dopen door Willibrordus. Was er geen water aanwezig, dan zou hij een bron hebben doen
ontspringen met zijn staf, zonder dat hiermee een
bepaald feit bedoeld zou zijn. Hieraan herinneren
de z.g. Willibrordus-putjes o.a. te Heilo, Oss,
Diessen, Echternach en andere plaatsen.

in Aken en vervolgens voor de tweede maal, in
1977, in Nijmegen georganiseerd. Het Nijmeegse
gebeuren werd minder gelukkig met een 'token'
gememoreerd.
Voor het Koningschieten in Peer werd door de
heer L. JANS, President van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden en President van
de Oud Limburgse Schutters Federatie (België en
Nederland), een fraaie jeton cq draagmedaille ontworpen, die werd vervaardigd door de firma
Firbru-Fisch in Brussel. Deze firma hoopt de medaille overigens in September te exposeren op de
tentoonstelling van de F.LD.E.M.
(Federation internationale de la médaille) in Portugal.
De vervaardiging van de medaille vond in drie uitvoeringen plaats:
a. als draagmedaille in brons met lint. Deze was
ter plaatse voor alle deelnemers verkrijgbaar.
b. als draagmedaille in gepatineerd zilver met lint.
Deze werd als bewijs van erkentelijkheid uitgereikt aan de organisatoren.
c. als jeton in zilver op gepolijste stempels geslagen en als aandenken uitgereikt aan de in Peer
aanwezige autoriteiten.
Van het slaan van een gouden jeton moest, om financiële redenen, voorlopig worden afgezien.

Lit.: Begeer V, 1297 pag. 37. Jaarverslag van de Vereeniging voor Penningkunst, 1949, pag. 9.

Een moderne schutterspenning
door A. G. van der Dussen
Dit jaar vond het derde Europees Koningschieten
plaats in het Belgisch Limburgse stadje PEER.
Dit evenement werd voor de eerste maal in 1975

Op de voorzijde van de medaille staat de heilige
Sebastiaan, afgebeeld naar het schilderij van Andrea Mantaigne, geflankeerd door de wapens van
Belgisch Limburg en het Koninkrijk België, met,
aan zijn voeten, twee takken bronsgroen eiken265

hout om nogmaals de provincie Limburg te benadrukken. Het omschrift luidt 'EUROPEES
KONINGSCHIETEN PEER LIMBURGIA
BELGICA'.
Op de keerzijde van de medaille ziet men het jaartal en de in een sterrenkrans gekroonde papagaai
van het embleem van de Europese schutterskoning
met in zijn klauwen het zegel van de waarderingspenning van de stad Aken waar in 1975 het
eerst Koningschieten plaats vond.

gram; oplage 8.350.000 stuks.
Herdenkingsmunt op de 100-jarige geboortedag
van de chemicus en Nobelprijswinnaar Otto
Hahn. Op de voorzijde staat een kernsplitsing afgebeeld als gevolg van het binnendringen van een
neutron in een atoomkern. Het randschrift sluit
hierop aan en luidt 'ERSTE SPALTUNG DES
URANIUMKERNS 1938'. Onderstaand een afbeelding van het bekroonde ontwerp voor deze
munt van de hand van Helmut Stromsky te
Esslingen. (Afb. 3).

Het lint werd in de belgische kleuren uitgevoerd.
De mogelijkheid de jeton in één of meer uitvoeringen ook voor verzamelaars in België en Nederland verkrijgbaar te stellen wordt nog onderzocht.

Muntennieuws /^Z^ z^H^
door J . C . van der Wis
BRAZILIË:
1 Cruzeiro 1979; staal; 0 20 mm; 3.23 gram.
In het kader van een hervorming van het muntsysteem werd op 20 maart 1979 deze munt uitgegeven in een oplage van 400.050.000 stuks. Op de
voorzijde staan suikerriethalmen afgebeeld. (Afb.

EGYPTE:
10 Piaster 1979; koper-nikkel; 0 27 mm; 5,97
gram.
1 Pond 1979; zilver 720/1000; 0 35 mm, 9,85
gram.
Herdenkingsmunten op het 25-jarige bestaan van
de Munt te Kairo. Het lO-Piasterstuk is voor de
circulatie bestemd, het I-Pondstuk niet. Op de
voorzijde van de munten staat het Muntgebouw
afgebeeld. (Afb. 4 en 5).

COLUMBIA:
25 Centavos 1979; nikkel-messing; 0 23,2 mm.
Voor het eerst in haar meer dan 150-jarig bestaan
heeft Columbia een 25-Centavosstuk uitgegeven,
dat bestemd is voor de circulatie. Op de voorzijde
staat de nationale held Simon Bolivar, op de keerzijde de waardeaanduiding binnen concentrische
cirkels, die onderbroken worden door het woord
'CENTAVOS'. (Afb. 2).

DUITSLAND-BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1979; zilver 625/1000; 0 29 mm; 11,2
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FIJl-EILANDEN:
50 Cents 1979; koper-nikkel; 0 31,6 mm, 15,55
gram.

Het betreft hier een FAO-uitgave, bestemd voor
de circulatie, die aangeeft, dat men ernaar moet
streven de gehele wereld van voldoende suiker te
voorzien. (Afb. 6).

de Chinese karakters, omgeven door de waarde en
de naam van het moederland.
OOSTENRIJK:
100 Schilling 1979; zilver 640/1000; 0 36 mm, 24
gram. Oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt naar aanleiding van het feit, dat
200 jaar geleden het gebied rond de rivier de Inn
aan Oostenrijk werd afgestaan. Een en ander
werd beklonken bij de vrede van Teschen (13 mei
1779), die een einde maakte aan de Beierse
successie-oorlog tussen Oostenrijk en Pruisen.
(Afb. 9).

FINLAND:
5 Markkaa 1979; aluminium-brons; 0 26,2 mm;
8,33 gram.
Zoals uit onderstaande afbeelding moge blijken,
hebben de beeldenaars van Finlands hoogste
muntgelddenominatie enige wijzigingen ondergaan. Voorts is het veld niet meer door een zevenhoek omsloten, maar door een vierhoek met afgeronde hoeken. (Afb. 7).

ITALIË:
100 Lire 1979; staal; 0 27,8 mm, 8 gram.
FAO-uitgave met op de voorzijde een moderne
uitvoering van de Romeinse godin van de landbouw Ceres, waarmee men het werk van de FAO
voor de verbetering van de positie van de vrouw
in de landbouw onder de aandacht wil brengen.
Op de keerzijde staat een koe van het oorspronkelijk uit Tuscane stammende chianina-ras, dat de
laatste 10 jaren tot één van de meest bekende Italiaanse koeienrassen is geworden. (Afb. 8).

MACAO:
5 Avos 1978; koper-nikkel; 0 23,7 mm; 5.94
gram.
Nieuwe circulatiemunt met op de voorzijde het
wapen van de Portugese kolonie en op de keerzij-

100 Schilling 1979; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram. Oplage 2 miljoen stuks.
Herdenkingsmunt op de officiële opening van het
UNO-gebouwencomplex (in de volksmond
'Beambten-Silo' genaamd) te Wenen, waarvan de
bouw ca. 5,7 miljard Schilling heeft gekost en dat
voor het symbolische bedrag van 1 Schilling per
jaar aan de UNO wordt verhuurd. Onderstaand
een afbeelding van de ontwerptekening van deze
munt. (Afb. 10).

ROEMENIË:
5 Leu 1978; aluminium; 0 28,5 mm; 2,72 gram.
Nieuwe circulatiemunt, die begin december 1978
aan de omloop werd toevertrouwd. (Afb. 11).
267

16 dec: Muntenbeurs Oss, De Lievekamp, Raadhuislaan 4, 13-17 uur.
12 jan.: St. Numismatica, Int. Beurs Kampen, gebouw
Hanzestad, Oudestraat 135, 11-17 uur.

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA:
1 Dollar 1979; koper-nikkel, 0 26,5 mm;
8.1 gram.
Op de nieuwe (mini-)dollar van de U.S.A. staat
Susan B. Anthony (1820-1906). Zij was een vurig
voorvechtster van rechtsgelijkheid voor de vrouw
(afb. 12).

boeken en
tijdschriften

^^
^17

Herdrukken
Johan Mevius: Speciale catalogus van de Nederlandse munten van 1795 tot heden met Ned.
West-Indië, Suriname, Curasao, Ned. Antillen.
11de Herziene en verbeterde druk. Amsterdam,
1979. Prijs ƒ8,90.
GeïUusteerde prijscatalogus, die aansluit bij Jacques Schulman's 'Handboek der Nederlandse
Munten'.
Günter Schön: Kleiner deutscher Münzkatalog mit
Liechtenstein, Oesterreich und Schweiz ab 1871.
9de Herziene en verbeterde druk. München, 1979.
Prijs DM. 8,90.
Geïllustreerde prijscatalogus, die aansluit bij de
'Weltmünzkatalog' van dezelfde schrijver en bij
de 'Grosser deutscher Münzkatalog' van P. Arnold, H. Küthman en D. Steinhilber.

agenda

(^ tO^

14 nov.: Veiling Sotheby, Londen, New Bondstreet
34/5.
15-16 nov.: Veiling F. Sternberg, Zurich.
17 nov.: St. Numismatica, Int. Beurs Leiden, Hotel
Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 10-17 uur.
18 nov.: Muntenbeurs Verg. De Verzamelaar,
Rotterdam.
19-21 nov.: Veiling Coin Investment, Den Haag.
19-20 nov.: Veiling Tietjen-(-Co, Hamburg.
22-23 nov.: Veiling Köllner Münzkabinett, Köln.
23-24 nov.: Veiling Lanz Graz (o.a. Middeleeuws
Bohemen).
29-30 nov.: Veiling Schenk-Behrens, Essen.
30 nov.-l dec: Veiling Berliner Münz Cabinet.
1 dec: St. Numismatica, Int. Beurs Hengelo O.,
Ontmoetingscentrum Cirkel, Pastoriestraat 33, 11-17
uur.
3-4 dec: Veiling Gieszener Münzhandlung, München.
5-7 dec: Veiling Hirsch München.
11-14 dec: Veiling Kurpfalzische Münzhandlung,
Mannheim.
12 dec: Veiling Sotheby Londen, New Bondstreet 34/5.
15 dec: Int. Muntenbeurs Zeist (Slot), 11-17 uur.
15 dec: St. Numismatica, Int. Beurs Hilversum 'Het
Hof van Holland', Kerkbrink 1, 10-17 uur.
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Nieuwe uitgaven
Walter Grasser: Numismatischer Exlibris. München, 1979.
In Duitsland kocht ik onlangs deze bibliofiele uitgave, die in een oplage van 400 genummerde
exemplaren is gedrukt en verkocht is met talrijke
afbeeldingen van ex-librissen (eigendomsmerken
van boeken) of originelen daarvan. Het boekje
vond ik zo aardig, dat ik mij geroepen voelde de
uitgifte ervan via 'De Beeldenaar' in Nederland
bekendheid te geven.
Na een historisch overzicht van de ontwikkeling
van het numismatisch ex-libris en de groei van de
belangstelling daarvoor, die ook in ons land is gewekt door o.a. Dr. J. Fortuyn Droogleever in 'De
Florijn' (mei 1973), nr. 8), geeft de schrijver een
lijst van kunstenaars, waarvan bekend is dat zij in
dit boekje beschreven ex-librissen hebben ontworpen, alsmede een opgave van ca. 300 ex-librissen
van 233 eigenaren, waaronder zich meerdere Nederlanders bevinden.
Voorts geeft Walter Grasser van elke ex-librisbezitter een korte karakteristiek met betrekking
tot diens numismatische aktiviteiten en is er m.i.
alleszins in geslaagd de charme, die van numismatische ex-libris uitgaat, in dit boekje vast te leggen, daarbij geholpen door een goede typografische verzorging.
JCvdW

Meuwe Katalogus:
Munten
van het Koninkrijk.

I

n deze katalogus vindt u wederom
een zeer uitgebreid aanbod van
Koninkrijksmunten, waarvan vele
tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Daarnaast bevat deze katalogus
147 middeleeuwse munten afkomstig
uit de muntvondst Woerden gedaan
in 1972. Verder een 40-tal 16-18e
eeuwse penningen.

Bevrijdingstientje 1970.
Kz. hoofd van Koningin Wilhelmina n.l.Het ontwerp voor
de beeldenaarisvanProf.L.O.
Wenckebach, vervaardigd in
194 7en gebruikt voor de munten met het jaartal 1948.

Tenslotte is er voor de verzamelaars van gouden buitenlandse munten een ruime keus: meer dan 150
stuks.
Vele van de middeleeuwse en
gouden buitenlandse munten, alsmede alle penningen zijn afgebeeld.
Geïnteresseerden kunnen deze
bijzondere katalogus met fotobijlage
bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam

Het 'Jacob a kannetje' waarin
de 371 munten van de muntvondst Woerden hebben gezeten.

Coin 1980 Year Book (Essex), 1979. Prijs £3.99.
Dit jaarboekje, dat uitgegeven wordt onder auspiciën van de uitgevers van het maandblad 'Coin
Monthly', bevat naast een prijscatalogus van
munten van Groot-Brittanië en het Britse Gemenebest nog tal van korte en gemakkelijk verteerbare artikelen, uitgaande van de gedachte 'voor
elk wat wils'. Een greep uit deze artikelen: het opzetten van een collectie farthings; beroemde personen op antieke munten; het muntwezen van Guernsey, Britse medailles voor langdurige trouwe
dienst; het verwerven van moderne munten van de
gehele wereld; kloppen; heden ten dage door de
munthuizen in de wereld gebruikte munttekens;
hoe moet men Romeinse munten gaan verzamelen; e t c .
Dat de manier van opzet van een dergelijk jaar-

boekje onder een breed verzamelaarspubliek aanslaat, bewijst wel het feit, dat het hier om de dertiende uitgave in successie gaat!
JCvdW

ERIKALBARDA
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MUNTWISSELBANK
inkoop -verkoop taxatie

vraag
prijslijst

munten
penningen
goud
zilver
platina
Kerklaan 22
7311 AE Apeldoorn
Tel. 056 217913

JEAN ELSEN
Numismat

Ahornbomenstraat 1/3

Erik Albarda
GEZELUG BELIGGEN
Op een eenvoudige, vaak liumoristische wijze wordt de lezer wegwijs
gemaakt in de beleggingskunst.
f 17,50
UITGEVERIJ BERT BAKKER AMSTERDAM

Antieke en Moderne Munten
Moslims, Kruisvaarders en
Zuidelijke Nederlanden
Numismatische literatuur
Gratis prijslijst op aanvraag
1040 BRUSSEL

telefoon 02/640.24.78)

^ A A N - E N VERKOOP M U N T E N
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten

SPAAR- EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SURHUISTERVEEN , TEL. 05124-1925
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Uitgeverij Venadam, postbus 41053 - 1009 EB Amsterdam
Herdruk

Bij voldoende belangstelling verschijnt bij ons in de loop van 1980 een facsimilé uitgave in offset van:

Mr. Gerard van Loon Beschrijving Der Nederlandsche Historiepenningen.

1723-1731. 4 delen met totaal ca. 2600 pagina's.
Deze herdruk in 4 stevige banden brengt dit unieke standaardwerk weer in het bereik van velen, die dit nu node moeten missen, omdat een origineel exemplaar U op
het moment tussen de f 4000,— en f 6500,— zou gaan kosten. Dat, terwijl Van
Loon eigenlijk bij geen enkele serieuze munt- of penningverzamelaar in de boekenkast zou mogen ontbreken. Wij zijn er waarschijnlijk in geslaagd om een kwalitatief
goede herdruk te kunnen verzorgen tegen een redelijke prijs ondanks de vermoedelijk vrij kleine oplage.
vóórintekenprijs f 185,— *) per deel (inclusief f 7,12 BTW en ca. f 1,— portokosten),
betaling per deel na verschijnen van ieder deel
Na verschijnen van eerste deel f 245,— per deel (inclusief f 9,42 BTW en ca. f 7,—
portokosten).
Na het verschijnen van het eerste deel zullen de overige delen steeds met tussenpozen van 3 maanden verschijnen.
Aanbieding aan de lezers van de beeldenaar. (Geldig t o t 1 februari 1980). Indien U
rechtstreeks bij ons besteld heeft vóór 1 februari en bereid bent binnen 14 dagen na
ontvangst van het eerste deel voor de gehele reeks tegelijk te betalen, krijgt U
f 1 0 0 , - korting, of:
de hele reeks van 4 delen voor f 640,— of voor slechts f 160,— per deel (inclusief
de ruim f 50,— aan BTW en portokosten).
*) Cliënten, die rechtstreeks bij onze uitgeverij besteld hebben kunnen ook in 12
maandelijkse termijnen van f 62,50 betalen, of bij aflevering van één deel per halfjaar in 24 termijnen van f 31,50.
Gepland:
V.O.C, coins in Ceylon.
Overdruk van 64 bladzijden en 1 gecombineerde plaat uit H.W. Codrington. Ceylon
coins and currency. 1924. (Numisbooks no. 1). f 19,50 incl. 4% BTW en excl. f 2,75
portokosten.
Handel korting, behalve op aanbieding aan de lezer.

..-j. --j ,-

Bestellingen zonder postzegel zenden aan:
^ / ^
^J
Uitgeverij Venadam. Antwoordnummer 1048. 1000 WC Amsterdam.
VENADAM

A.G. van der DUSSEN bv.
Beëdigd taxateur/Sworn valuer/Vereidet Wertsachverstandiger
Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, Nederland
Telefoon (043) 15119
Postrekening 15.38.597
Bank: Rabobank Maastricht, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht

BIOGRAPHICAL DICTIONARY
of
MEDALLISTS
Coin-, Gem-, and Seal-Engravers
Mint-Masters, &c.
Ancient and Modern
WITH REFERENCE TO THEIR WORKS
B.C. 500-A.D. 1900
compiled
by
L. FORRER
Een integrale herdruk door A. H. Baldwin & Sons Ltd. en A. G. van der Dussen b.v., met de toestemming van Spink & Son Ltd.
De herdruk zal geheel gelijk zijn aan het origineel en omvat ook het gewijzigde deel I, hetwelk nooit eerder werd herdrukt.
Zowel de platen als de tekst worden met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd.
De acht delen worden uniform gebonden in blauw linnen met een gouden
opdruk op de band.
Het eerste deel is nu leverbaar en iedere zes weken verschijnt er een volgend deel.
vol. 1 (revised)
742 biz
A-D
E-H
590 biz
2
l-Maz
650 bIz
3
M-Q
730 biz
4
R-S
740 biz
5
T-Z
740 biz
6
Suppl. A --L
570 biz
7
Suppl. M--Z
465 biz
8
De prijs per deel is/^ 1 8 0 , - + f 5 , - p o r t en 4 % BTW
= f 192,40
De intekenprijs van de hele serie is, bij vooruitbetaling,
f 1 0 8 0 , - + f 4 0 , - port en 4 % BTW
= f 1164,80

Bestellingen gaarna aan: A . G . VS 11 d e r D u S S e n b.V.
of aan de betere

Hondstraat 5 - 6211 HW Maastricht
Telefoon 043-15119
muntenhandel.

Kaning Stadhouder^\^em UI
bij\èii Lanschot
Koning Stadhouder
Willem III, Prins Willem van
Oranje en Koningin
Wilhclmina, u vindt ze bij
Van Lansehot. Op oude bankbiljetten, waarvan het
verzamelen een nieuwe
fascinerende hobby is, die
door steeds meer mensen
wordt ontdekt. Al was het
alleen al om aan de hand
ervan meer inzicht te krijgen
in de historie (kunst, politiek,
economie) van de tijd en
plaats waarin dat papiergeld
circuleerde. Van Lanschot
heeft een bijzonder groot

assortiment van dit zo in de
belangstelling staande
papiergeld. Waaronder een
200-guldenbiljet uit 1927, een
zilverbon van 1 gulden uit
1914 en papiergeld uit de
eerste en tweede wereldoorlog.
Als u ook geïnteresseerd bent in oude
Nederlandse bankbiljetten is
een bezoek aan
Van Lanschot zeer de moeite
waard. Wenst u regelmatige
toezending van onze
uitgebreide prijslijst? Als u
even belt of schrijft sturen
wij u deze gratis toe.

Als attentie ontvangt u
bovendien het boekwerkje
„Van papier tot betaalmiddel"
met daarin een groot aantal
schitterende reproducties
van zeer zeldzame biljetten.

F van Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31, 5211 ]N s-Hcrtogcnbosch telefoon (073) 153245,

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER

GIETPENNINGEN VAN BEGEER
NIEUW
Nr. 729

GOLDA MEIR
Modelleur Willenn Vis
Sterling zilver, afmeting ca. 42 mm
Gewicht ca. 65 gram
Prijs ƒ 1 5 0 , -

Nr. 728

KO VAN DIJK
Modelleur Erie van den Boom
Sterling zilver, afmeting ca. 35 mm
Prijs f89,50
Gepatineerd brons prijs ^45,—

VEEL GEVRAAGDE BRONZEN GIETPENNINGEN
nr. 722A,
nr. 722B,

85 mm,
80 mm,

nr. 714,
nr. 710,

92 mm,
83 mm,

nr. 702,
nr.701,
nr.641,
nr. 619,
nr. 617,
nr. 607,
nr. 506,
nr. 403,
nr. 101,

75 mm,
85 mm,
68 mm,
100 mm,
80 mm,
75 mm,
75 mm,
82 mm,
125 mm.

P. P. Rubens/Helene Fourment
Francisco de Goya
Albert Schweizer
Paul Steenbergen
:
Dag Hammarskjold
Pablo Picasso
Vrouwen
Rembrandt & Saskia
Vincent van Gogh
300 jaar Vrede van Breda
Driekoningen
Haile Selassie
Zilv. Huw. Kon. Juliana/Pr. Bernhard

^185,
f^8^,
A 195,

Mod. R. C. Augustinus
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Pol Dom
vz. Mod. Pol Dom
kz. Mod. Willem Vis
Mod. J . Grutterswijk
Mod. A. Bartels
Mod. R. C. Augustinus
Mod. Pol Dom
Mod. R. C. Augustinus
Mod. NIel Steenbergen
Mod. NIel Steenbergen
Mod. Dr. J . Wiegersma
Mod. A. Termote

EVElSlEENS VEEL GEVRAAGD:
14 krt gouden naslag TIENTJE, Wilhelmlna hangend haar,
afmeting ca. 22,5 mm gewicht ca. 6,7 gr.,
14 krt gouden naslag VIJFJE, afmeting ca. 18 mm, gewicht ca. 3,3 gr.,
14 krt gouden gladde rand voor tientje,
14 krt gouden gladde rand voor vijfje.

f^85,
f155,
A 185,
f155,
f220,
ƒ 181,
f155,
f 161,
fM9,
f238.

prijs
prijs
prijs
pVijs

f
f
f
f

170,
88,
70,
63,

HEEL SPECIAAL:
Herinneringspenning het Leidse stadhuis, heruitgifte van de in 1929 vervaardigde Leidse Brandpenning, met
thans op de ommezijde de jaartallen 1929-1979.
Geslagen In brons, prijs /^ 14,55, en verzilverd brons, ook draagbaar als hanger, prijs f 19,05.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door overschrijving op gironummer 53764 t.n.v. de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten onder vermelding van de
juiste penning en het juiste nummer.
Voorschoten 1 maart 1979
Prijswijzigingen voorbehouden; alle prijzen zijn incl. 18%
' en behandelingskosten.

Koninklijke Begeer B.V.
Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
'3e jaargang nr.

mÊÊmmmÊsmmKi

NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

Icques Schuimen B.Li
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

^
y ^ '

A.G.van der DUSSEN b.v.

^^Jv

Beëdigd taxateur/Sworn valuer/VereidetWertsach«eKtandiflw

/^^/^W^^^ÈirmS.

Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, Nederland

"V^^Ssf^P.^^

Telefoon (043) 15119

^ ^ ^ ( B i g g ^ ^ ^
\ ^ ^ ~ ^ / ' ^
N^y^/'

Postrekening 15.38.597
Bank: Rabobank Maastricht, rekening nr. 13.13.01.780
Telegramadres: Munten Maastricht

'M

MODERNE MUNTEN
(de prijzen zijn exclusief verzendkosten en 4% BTW)
IRAK:

250 fils 1979, Jaar van het kind (CuNi) (Photo)

f

17,50

ISRAEL: 25 lirot 1974, Ben Gurion, Yeo. 71
- idem

FdC f
Proof f

25,50,—

INDIA:

FdC
FdC
FdC

0,40
0,60
30,-

5paise1976, FAO. Yeo. 107
- 10paise1977, FAO. Yeo. 108
- 50 (zilver) & 10 rupees 1974, FAO. Yeo. 102 & 103

NEDERLANDSE ANTILLEN:
- 10gulden1978, 150]. Bank. Yeo.20
- 100 gulden 1978 (goud), 150]. Bank. Yeo. 21
- Officiële stempelfrisse munt set 1979: 1 en 21/2 cents
(alu.), 5, 10, 25 cents, 1 gulden en 2/2 gulden. In etui van
demunt
OMAN:

FdC

f
f
f

FdC f 2 5 , Proof f 2^2,bO

FdC

f

17,—

1978 FAO munten: V2 rial (citroen) (CuNi, Yeo. 9) en 1 rial
(vis) (zilver, Yeo. 10). De twee munten
FdC

f

20,-

TURKIJE: 5 lira 1976, Jaar van de v r o u w / F A O . Yeo. 130
- 1979 FAO serie: 50 kurus & 1 lira (trekker) en 214, 5 &
150 lira (vrouwenkop) (zilver)
- 150 lira 1978, Atatürk op een trekker (zilver)

FdC

f

2,-

FdC
FdC

f
f

33,75
30,—

VATIKAAN: Paus Paulus VI, postume serie 1978 (anno XVI).
7 munten in karton

FdC

/

31,50

ZUID-AFRIKA: 1979 Proofset (zonder goud): R1 (zilver) en nieuwe
types: 50, 20, 10, 5, 2, 1 en V2 cent. President Dr. N.
Diedericks. (8 munten)
- de 1979 FdC set: R1 (CuNi) t / m 72 cent (8 munten)

Proof f
FdC f

49,50
17,50

ZWITSERLAND: 5 fr. 1974, Grondwet. In doosje

Proof f

30,-

*,^-*.^-*-*»^-^

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

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE97

7671 AT VRIE2ENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
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Nederlandse makers van
penningen 7
Cephas Stauthamer
door W. F. van Hekelen
Inleiding
In december wordt Cephas Stauthamer 80 jaar. Niet alleen daarmee is hij gelukkig, maar ook omdat hij de gunstige ontwikkeling
van de penningkunst in de afgelopen jaren mee heeft kunnen maken. Hij is er getuige van geweest, dat de penning langzamerhand
meer in de belangstelling is komen te staan. Vóór de oorlog maakte de industrie veel sport- en andere medailles die, volgens
Stauthamer, het aankijken vaak nauwelijks waard waren. Daartegenover stond Bronner - één van zijn leermeesters - die wees
op de artistieke mogelijkheden van de penning en die probeerde de
beeldhouwers daarvoor te interesseren. Het heeft lang geduurd,
maar thans meent Stauthamer op te kunnen merken dat Bronner's
werk vrucht begint te dragen en dat steeds meer kunstenaars (in
plaats van talentvolle vaklieden) bij het ontwerpen van penningen
worden betrokken.
Dit geldt ook voor hemzelf.
De liontakten met de opdraclitgevers
Hij heeft ongeveer - het juiste aantal kan hij niet zeggen - 30
penningen ontworpen, waarvan ruim de helft in opdracht van grote bedrijven en instellingen.
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Met opdrachtgevers heeft hij dan ook een ruime
ervaring. Niet altijd waren deze gunstig. Zo heeft
hij moeten konstateren dat slechts weinigen van
hen voldoende fantasie hebben om een kunstenaar
een idee aan de hand te doen waarmee deze iets
kan beginnen. Eén van de uitzonderingen was de
ANWB, die duidelijk aangaf welke gedachte men
in de penning uitgedrukt wilde zien, namelijk de
enorme expansie van de bond. Stauthamer speelde
hierop in door een opvliegende vogel die zijn nest
verlaat en zijn vleugels wijd uitslaat, af te beelden.
Vaak hebben opdrachtgevers weinig notie van wat
op een penning kan en wat niet. Zo wilden de instellers van een prijspenning voor beroepswedstrijden dat op het kleine penningoppervlak een kleermaker, een schoenmaker en nog tal van ambachtslieden zouden worden afgebeeld. Stauthamer lostte het probleem op door een rozet te maken van tien gelijkvormige gestyleerde figuren
zonder armen, en dus ook zonder gereedschap.

Met die poort hadden de Friezen moeite omdat alle poorten in Leeuwarden allang waren afgebroken. Stauthamer wilde echter laten uitkomen dat
een stad een besloten gemeenschap is en daarvoor
kon de poort die hem voor ogen stond, prachtig
dienst doen.
Niet alleen kunnen de opdrachtgevers zich vaak
slecht in de gedachtenwereld van de kunstenaar
verplaatsen, ze leggen hem soms ook erg aan banden. Dat bleek o.a. bij de Lely-penning, waar
Stauthamer precies werd voorgeschreven welk portret van de drooglegger hij, zonder dat hij ook
maar iets mocht veranderen, op de penning moest
afbeelden.
Minder gunstige ervaringen heeft hij ook met het
laten kiezen door opdrachtgevers. Voor een penning van de uitgeversmaatschappij Elsevier had hij
drie ontwerpen gemaakt. De keus viel volgens
hem niet op de best geslaagde.
Zelfs een soort plagiaat kwam hij tegen. Een paar
jaar nadat hij de genoemde penning voor de
nationale beroepenwedstrijden had gemaakt, zag
hij tot zijn verwondering een variant hiervan, die
gebruikt werd als prijspenning voor soortgelijke
internationale beroepen wedstrijden. Eigenmachtig
en zonder hem iets te zeggen had men zijn ontwerp 'aangepast', o.a. door andere, smakeloze
letters te gebruiken. Wel stond Stauthamer's monogram er in.

De teksten
Voor Stauthamer is het woord zeer belangrijk.
Niet alleen besteedt hij veel zorg aan het snijden
van letters, maar ook is hij er steeds op uit een
pakkende tekst te vinden, die past bij het uitgebeelde. Zo koos hij als spreuk op een penning van
een verzekeringsmaatschappij: 'Voorzorg voorkomt zorg.'
Iets analoogs deed hij bij een legpenning voor een
textiel- en konfektiefabriek. Hem werd gevraagd
uit te drukken dat er tussen beide fabrieken een
wederzijdse samenwerking moest zijn. Stauthamer
sneed twee naakte vrouwen, voor- en achterzijde.
De één had een lap stof, de ander een spiegel in
de hand. Groot was de verwondering van de opdrachtgevers. Stauthamer's argumentatie lostte het
probleem op: naakt is het mooiste kostuum (tevens duurzaam en niet aan mode onderhevig) en
de vrouw kijkt in de spiegel of het kleed goed is.
Bij een erepenning van de stad Leeuwarden wilden de opdrachtgevers een stier op de voorkant.
Stauthamer gaf de voorkeur aan een stadsgezicht
met o.a. de Oldenhove en een oude stadspoort.
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Vaak gebruikte hij Latijnse teksten. Bij de keuze
daarvan werd hij geholpen door de klassikus dr.
A. M. Bent, indertijd rektor van het Amsterdamse Vossius-gymnasium. Voor de genoemde
ANWB-penning speelde deze hem als tekst toe:
majores pennas nido extendens (die zijn vleugelen
wijder uitslaat dan het nest). De Lely-penning
kreeg als motto: omnis feret omnia tellus (alleen
de aarde brengt alle vruchten voort).
Een vondst uit duizenden werd gedaan voor een
erepenning die de gemeente Nijmegen aan zijn
verdienstelijke burgers wilde uitreiken. In deze
stad was juist tumult ontstaan rondom een Trajanusbeeld. Bent ondekte dat deze Trajanus in een

bewaarde brief aan de stadhouder Plinius had geschreven: 'Civis boni partibus functus es (Gij hebt
U als een goed burger gedragen).' Een passender
randschrift voor de betreffende penning was nauwelijks denkbaar.

Vrije penningen
Behalve opdrachtpenningen heeft Stauthamer ook
enkele penningen voor zichzelf gemaakt. Zo goot
hij in 1963 een plaquette van de begaafde,
hartstochtelijk werkende schilderes Josje Smit, die
op 18-jarige leeftijd bij hem kwam wonen.

In 1965 beeldde hij zichzelf uit ter gelegenheid van
zijn 65e verjaardag. Josje had hem gezegd, dat hij
te dik werd en te veel naar de vrouwen keek. Het
resultaat was een geestige penning waarop de
kunstenaar, niet zonder embonpoint, aan het hakken is aan een vrouwelijk naakt.

Voorts maakte hij in 1968 een 25-jarige verlovingspenning. Aan de ene kant modelleerde hij
een gevoelig portret van Josje, aan de andere kant
een markant profiel van zichzelf.

Werkwijze
Zijn voorkeur gaat uit naar gietpenningen, maar

hij heeft, omdat de meeste van zijn opdrachten in
vrij grote oplagen verspreid moesten worden, ook
veel slagpenningen gemaakt. Het merendeel daarvan is vervaardigd door de Koninklijke Begeer in
Voorschoten. In een enkel geval, bij de erepenning voor Leeuwarden, heeft hij eerst zelf een
moedermodel gegoten.
De meeste gietpenningen heeft hij geheel zelf vervaardigd. Op zijn atelier heeft hij daartoe de beschikking over twee ovens. Een enkele keer werkt
hij volgens de cire-perdue-methode, die hij indertijd in Arnhem bij Jacobs van den Hof leerde. Zo

maakte hij van de beide niet gekozen ontwerpen
van de genoemde Elsevierpenning twee wasafdrukken van de beeldenaar, plakte deze met de achterzijde aan elkaar en goot ze vervolgens è eire perdue in brons.
In enkele gevallen besteedde hij het gietwerk uit.
Zo goot de Koninklijke Begeer voor hem o.a. de
Hendrick-de-Keyser- en de William-H-Singerpenning.
Van groot belang acht hij het snijden in het negatief. 'Wat je negatief snijdt, kun je nooit positief
modelleren.' Als voorbeeld noemt hij de bolletjes
op de achtergrond van de penning die hij maakte
voor het Koningin-Wilhelminafonds.
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Niet altijd zijn zijn ontwerpen uitgevoerd. Soms,
zoals bij zijn ontwerpen voor het museum in Assen en voor de kulturele prijs Drenthe, lag dat
aan de opdrachtgevers. In andere gevallen veranderde Stauthamer zelf van gedachte. Zo tekende
hij enige jaren geleden een penningontwerp dat op
suggestieve wijze de Vietnam-ellende uitbeeldde.
Toen hij echter op het onderwerp doorging,
besloot hij er een ets van te maken. Daarmee
greep hij terug op een techniek die hij in zijn
jeugd veel had beoefend. Nadien had hij evenwel
zijn etspers in 40 jaar niet aangeraakt.

Enkele biografische gegevens
Cephas - officieel Constantinus - Stauthamer
werd op 9 december 1899 geboren. Deze gebeurtenis had in Zeeuws-Vlaanderen moeten plaatsvinden, maar, doordat zijn ouders tijdelijk in Den
Haag vertoefden, kwam hij in de residentie ter
wereld. Omstreeks 1930 bezocht hij, samen met
Niel Steenbergen, de kunstakademie in Tilburg.
Omdat zij vonden dat ze er weinig leerden, besloten zij naar de rijksakademie in Amsterdam te
gaan. Steenbergen werd daar leerling van Bronner, maar Stauthamer gaf de voorkeur aan Roland Holst, die hij als kunstenaar en als mens universeler vond. Hij werkte graag met kleur en bij
Holst leerde hij ook glas-in-lood, mozaïeken en
wandschilderingen maken. Het penningen snijden
werd hem echter door Bronner bijgebracht.
Aan zijn Amsterdamse-akademietijd bewaart hij
goede herinneringen. Daarbij neemt hij in aanmerking dat in zijn tijd de direkteur een kunstenaar was.
Later heeft hij zelf lesgegeven. Van 1954 tot 1965
was hij leraar beeldhouwen aan de kunstakademie
in Arnhem, eerst voor twee dagen in de week,
toen voor drie en tenslotte voor 3 Vi. Het lesgeven
heeft hij met genoegen gedaan. Hij vond het een
inspirerende bezigheid, 'al vereiste het wel eens
moed te erkennen dat jongeren je meerdere zijn.'
Hij had het geluk een aantal goede leerlingen te
hebben. Vooral enkele meisjes kwamen soms met
verrassende vondsten voor de dag.
Ook andere taken is Stauthamer niet uit de weg
gegaan. Zo was hij gedurende 25 jaar bestuurslid
van de Ned. Kring van Beeldhouwers.
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Sinds 1932 woont hij o p de Amsterdamse
walletjes. Hij heeft de beschikking over een groot,
uit 1615 daterend huis met een aantal ruime ateliers en een prachtig uitzicht op de O u d e Kerk.
Helaas heeft hij moeten ervaren, dat de buurt er
in de 46 jaar die hij er woont, niet o p vooruit is
gegaan. Toen hij er kwam, waren de prostituees
fidele meiden en k o n hij met de zeelui uit alle landen prettig een glas drinken in de kroegen van de
Zeedijk. N u is er veel meer herrie. De sex is harder en luidruchtiger geworden en de heroïnehandel heeft veel kriminaUteit in de buurt gebracht.
De politie treedt daar weinig tegen o p . Toen hij
althans enkele jaren geleden voor zijn huis werd
beroofd en hij de politie belde, was het k o m m e n taar: ' W a t doet U d a n ook daar te gaan lopen.'
Beredeneerde katalogus van zijn penningen
1 Opdrachtpenning voor de joodse stichting Gedenk
in den ander. Gebakken klei. ± 1935/40. 0 58.
Vz. kat naar links en randschrift (Stam Kat stichting GIDA). Kz. glad. Door de kunstenaar gebakken in ± 10 eksemplaren, die door de heer Kat aan
leden van zijn 'stam' werden geschonken.
2 W. E. Goyarts, 10 jaar direkteur konfektiefabriek.
Plaquette in brons. 1949. 0 94. Vz. naakte vrouw
en randschrift (W. E. Goyarts 1939 1949). Kz.
glad. Door de kunstenaar gegoten.
3 Opdrachtpenning Hendrick-de-Keyserschool,
Amsterdam. Zilver. 1950. 0 82. Vz. geknield zittende naakte man met passer, en randschrift (artis
est creare et cignere Hendrick de Keyserschool).
Kz. glad. Door de kunstenaar gegoten.
4 Hommage aan de konfektie. Opdrachtpenning
konfektiefabriek. Brons. 1950. 0 105. Vz. 2 ongeklede staande vrouwen met resp. lap stof en spiegel, en randschrift (idem veile ea vera amicitia est).
Kz. glad. Door de kunstenaar gegoten.
5 Prijspenning Fonds Reich, Universiteit van
Amsterdam. Brons. 1953. 0 59. Vz. zwevende
vrouwenfiguur boven gevleugeld paard, en randschrift (secundis usque laboribus pubes crescit).
Kz. Griekse kop naar rechts en randschrift (praemium certaminis in academia amstelodamensi indicti). Geslagen door de Rijksmunt in Utrecht.
Afbn. in Muntverslag over het jaar 1953.
6 Opdrachtpenning verzekeringsmij De Nederlanden
van 1845, t.g.v. de opening van het herbouwd en
vergroot hoofdkantoor. Brons. 1954. 0 60. Vz.
vrouw met naakt kind, en randschrift (voorzorg
voorkomt zorg). Kz. 1845 in vignetvorm en randschrift (de nederlanden alle verzekeringen). Geslagen door Begeer, Voorschoten. vW 2140.
7 Dr. ir. C. Lely-penning. Brons. 1954. 0 59. Vz.
kop naar rechts en randschrift (1854 1929 Cornells
Lely). Kz. naakte man naar rechts, de golven bedwingend en 3 korenschoven, met randschrift (omnis feret omnia tellus). Geslagen door Begeer,
Voorschoten. vW 2170.
8 Onuitgevoerd ontwerp voor een erepenning van
het Provinciaal Museum van Drenthe in Assen.
Brons. 1954. 0 80. Vz. 2 figuren bij een veenlijk.

en randschrift (nieuwe kroon op oude stam). Kz.
glad. Door de kunstenaar zelf in enkele eksemplaren gegoten.
9 Ontwerp kukurele-prijspenning Drenthe. Gemaakt
i.v.m. een meervoudige opdracht, gewonnen door
J. Petri. Gips. 1956. 0 77. Vz. Maria-uitbeelding
van het Drentse wapen. Kz. glad.
10 Erepenning stad Nijmegen. Brons. 1957. 0 78. Vz.
Trajanus met rijksappel en staf, en tekst (civis boni partibus functus es). Kz. wapen (dubbele adelaar) en plaatsnaam (Nijmegen). Geslagen door
Begeer, Voorschoten. vW 2316. (met afbn).
11 Prijspenning gemeente Nijmegen. Brons. 1958. 0
49. Vz. wapen (dubbele adelaar) boven plaatsnaam
(Noviomagus). Kz. kop van een athleet 'A naar
rechts, vertikaal schrift (Stad Nijmegen) en ruimte
voor inskriptie. Geslagen door Begeer. vW 2396.
11a Soortgelijke penning, maar 0 97.
12 Prijspenning hoger onderwijs. Brons. 1958. 0 59.
Vz. gevleugeld paard naar links en randschrift
(prijsvraag universiteit Groningen). Kz. zittende
vrouwenfiguur met nike-figuurtje en bul, met
randschrift (faculteit der wis- en natuurkunde).
Geslagen door Begeer. vW 2425, 2516.
Diverse varianten m.b.t. randschrift aan voorzijde
(verschillende universiteiten en hogescholen) en
keerzijde (verschillende faculteiten).
13 Gregoriuspenning. Brons. 1958. 0 80. Vz. St Gregorius in driehoekige vorm en face, met duif, en
tekst (Nederlandse Sint Gregoriusvereniging). Kz.
glad. Gegoten door de kunstenaar.
14 Jubileumpenning Kamer van Koophandel Amsterdam. Brons. 1961. 0 60. Vz. 2 figuren kopen op
handslag, en randschrift (kamer van koophandel
en fabrieken Amsterdam). Kz. Mercuriuskop met
helm en staf, boven tekst (deze penning werd
geslagen bij het 150 jarig bestaan der kamer 1 mei
1961). Door Begeer geslagen in 1000 eksemplaren.
vW 2618.
15 Erepenning gemeente Leeuwarden. Brons. 1961. 0
94. Vz. stad met o.a. Oldenhove en poort, en
randschrift (Liowerdera meente hold ende
constigh). Kz. leeuwtje en randschrift (pace et
justitia Leeuwarden). Gegoten bij Begeer. vW
2673.
De kunstenaar goot zelf een moedermodel.
16 Relatiepenning Industrieele Handels Compagnie.
Brons. 1962. 0 59. Vz. oude baggermolen op
golfje, en randschrift (portus navigantibus tutos
facite). Kz. keten van 6 baggeremmers rondom letters IHC en randschrift (Holland). Geslagen bij
Begeer. vW 2727.
17 josje Smit, huisgenote van de kunstenaar. Brons.
1963. 0 100. Vz. portret met vaasje, rechtsboven
naam (Josje) en rechtsonder getekend (Cephas
1963). Kz. glad. Door de kunstenaar zelf gegoten.
18 Prijspenning nationale beroepenwedstrijden.
Brons. 1964. 0 65. Vz. rozet van 10 gestyleerde
armloze figuren rondom tekst (nationale beroepenwedstrijden) onder leeuw. Geslagen bij Begeer. vW
2908.
18a Prijspenning internationale beroepenwedstrijden.
Als vorige, maar met andere tekst op de keerzijde
(XXIIl internationale beroepenwedstrijden Utrecht
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1977) onder leeuw. Geslagen door Begeer.
Vermoedelijk zullen varianten worden gemaakt
met gewijzigd jaartal. Voorts bestaat een niet door
Stauthamer ontworpen, maar wel CSt gesigneerde
variant uit 1966, groot 0 80, met aan de voorzijde
een tekst i.p.v. de gereedschappen. vW 3169 (modelé W. Vis).
19 Erepenning Economische Faculteitsvereniging.
Brons. 1965. 0 70. Vz. 2 handen en tekst (ec fac
ver R). Kz. glad. Door de kunstenaar gegoten met
oog.
20 Cephas 65 jaar. Brons. 1965. 0 80. Vz. Cephas
hakkend in een naaktmodel en jaartal
(MCMLXV). Kz. portret naar links en randschrift
(Cephas Stauthamer). Door de kunstenaar gegoten.
21 25-jarig huwelijksfeest Wijngaards - van Berkum.
Brons. 1967. 0 75. Vz. man die naakte vrouw
draagt, en tekst (Carel J Wijngaards Agaath J H v
Berkum 27 mei 1942). Kz. familie aan tafel,
waaronder namen (Carel Ineke Henk). Door de
kunstenaar gegoten.
22 25-jarige verlovingspenning Josje-Cephas. Brons.
1968. 0 57. Vz. vrouwenhoofd met opgestoken
haar naar links en naam (Josje). Kz. mannenkop
met bril naar links, naam (Cephas) en jaartal
(1968). Door de kunstenaar zelf gegoten.
Op sommige eksemplaren staat de naam links, op
andere rechts van het jaartal.
23 William H. Singer-penning. Brons. 1968. 0 87.
Vz. portret naar links en randschrift (1868 William
H Singer jr 1943). Kz. 3 zwanen rondom jaartal
(MCMLXVllI) en randschrift (eenvoud schoonheid waarheid). Gegoten bij Begeer. vW 3482.
24 Opdrachtpenning Elsevier - Winkler Prins. Brons.
1970. 0 64. Vz. lezende monnik bij een vruchtboom, en tekst (Elsevier non solus). Kz. vignet en
teksten (Winkler Prins MCCMLXX MCMLXX
100 jaar democratisering van kennis). Geslagen
door Begeer in 1000 eksemplaren. vW 3586.
De kunstenaar maakte drie ontwerpen, waarvan er
één werd geslagen. Zelf goot hij een penning met
de niet-gekozen varianten op resp. voor- en achterzijde (unikum).
25 Edo-Bergsma-prijs. Opdrachtpenning ANWB.
Brons. 1970. 0 92. Vz. opvliegende vogel met
randschrift (majores pennas nido extendens). Kz.
vignet (ANWB) en randschrift
(Edo-Bergsma-prijs). Gegoten bij Begeer. vW
3652.
26 Opdrachtpenning Koningin-Wilhelmina-fonds.
Brons. 1974. 0 70. Vz. schorpioen en tekst (cancer
retrotundatur). Kz. Kroon boven tekst (Koningin
Wilhelmina Fonds MCMXLIX MCMLXXIV).
Door Begeer gegoten in ±50 eksemplaren. vW
3910.
27 Opdrachtpenning vereniging Hendrick de Keyser.
Brons. 1975. 0 65. Vz. portret naar links. Kz. monogram H de K in fraaie letters, en randschrift
(servata antiqua presentibus serviant). Door Begeer
in eerste instantie in ± 10 eksemplaren gegoten.
vW 4008.
28 Afscheidspenning H.A.M. Eijkman als direkteur
van het St Jozef-ziekenhuis in Gouda. 1977. 0
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115. Vz. kop van St Jozef (geïnspireerd op een figuur op een wandkleed van Josje Smit in genoemd
ziekenhuis) en tekst (St Jozef). Kz. aesculaap en
tekst in breedschrift (1935 1978 HAM Eijkman St
J Z Gouda). Gegoten bij Binder, HaarlemmerUede. Unikum (in brons) en moedermodel (in lood),
(zie voorpagina)
Signatuur
Hij signeert zijn penningen

cJT

Een rendez-vous met een
numismatisch tintje?
door J. C. van der Wis
'Als 't goed weer is, kom ik van avond na afloop
van de Bondsvergadering, anders morgen vroeg',
schreef een jongeman aan zijn vriendin in Veendam op de voorkant van een ansichtkaart en postte deze (blijkens de poststempels) op 11 september
1903 's morgens op de trein van Zuid-Broek naar
Ter Apel. Dezelfde dag nog werd de kaart bij de
jongejuffrouw A. Herwich te Veendam bezorgd.
Of het rendez-vous een amoureus karakter heeft
gehad, is helaas niet meer te achterhalen. Zo dat
wel het geval is geweest, resultaat heeft het niet
opgeleverd; de 'jongejuffrouw' is ongehuwd
gestorven.
Evenmin is te achterhalen of de keuze van de ansichtkaart is voortgekomen uit een numismatische
belangstelling van één of beide jongemensen.
De ansichtkaart moet in de jaren 1901-1903 gedrukt zijn en vertoont afbeeldingen van muntsoorten, die op dat moment deel uitmaakten van
de geldcirculatie. Het goudgeld ontbreekt.
Op de bovenste rij staan v.I.n.r.
a. rijksdaalder Willem II (voorzijde);
b. gulden 1901 Wilhelmina (keerzijde), munt- en
muntmeesterteken en de waardeaanduiding 1(X)
C. ontbreken;
c. halve gulden Willem III (voorzijde);
d. 25 Cents 1901 Wilhelmina (keerzijde), munt-en
muntmeesterteken ontbreken.
Op de onderste rij staan v.I.n.r.
e. 10 Cents Wilhelmina (voorzijde);
f. 5 Cents 1900 (keerzijde), dit jaartal is nooit
geslagen, munt- en muntmeesterteken ontbreken;
g. 21/2 Cents (keerzijde);
h. 1 Cent 1900 Wilhelmina (voorzijde), munt- en
muntmeesterteken ontbreken;
i. Vi Cent (keerzijde).
Zo op het eerste oog gezien, heeft de tekenaar de
munten zo natuurgetrouw mogelijk trachten na te
tekenen; de keuze van nog in omloop zijnde mun-
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ten van de koningen Willem II en Willem III en
de jonge koningin Wilhelmina, alsmede het afwisselend afbeelden van voor- en keerzijden getuigt
van originaliteit. De tekenaar heeft zich, zoals uit
bovenstaande opsomming moge blijken, een aantal malen vergist. Zo heeft hij o.a. munt- en
muntmeestertekens weggelaten. Daar het kleine
details in het muntbeeld betreft, is dit niet zo verwonderlijk.

Opmerkelijk is, dat hij, in de konsekwente doorvoering van het jaartal 1900 in de onderste muntenreeks, de indruk vestigt, dat tijdens de regering
van Koningin Wilhelmina zilveren stuivertjes zouden zijn geslagen. Niets is minder waar. Het zal
de beide jonge mensen vermoedelijk niet opgevallen zijn en tijdens hun ontmoeting geen onderwerp van gesprek zijn geweest.

De duit in Westfalen

Als men een kaart maakt van de vindplaatsen van
Nederlandse koperen duiten, constateert men dat
deze muntsoort in het westelijke en noordelijke
Munsterland, in het Emsland en ook in
Ostfriesland regelmatig wordt gevonden. Daarentegen zijn duiten ongewoon in de gebieden ten
zuiden van de rivier de Lippe en ook ten oosten
van het Teutoburgerwoud. In het westelijke
Munsterland vindt men af en toe in rekeningen uit
de 17e en 18e eeuw het woord 'deut' (duit) als
synoniem van 'pfenning'. Hier wordt ook met
stuivers betaald. In Coesfeld, de belangrijkste stad
van het Westmünsterland, wordt gerekend met 8
penningen per 'Stufer' en 50 'Stufer' per Rijksdaalder, een systeem dat overeenkomt met het
Nederlandse. Dit in tegenstelling tot het
Münsterse systeem, waar men rekende met 12
penningen per schilling en 28 schillingen per
Rijksdaalder.
Uit het Emsland zijn de auteur van dit artikel
geen losse vondsten bekend. Daaruit mag echter
niet de conclusie worden getrokken, dat
Nederlandse duiten daar onbekend waren. Dit
wordt bijzonder duidelijk gemaakt door de schat-

door Peter Ilisch,
Westfalisches Landesmuseum in Munster
Nederlandse munten zijn in schatvondsten uit het
aan Gelderland, Overijssel en Drente grenzende
Westfalen, vaak talrijk. Uit de 17e en 18e eeuw
moeten we vooral zilveren guldens, drieguldens en
schellingen vermelden; de aanwezigheid van
koperen munten in schatvondsten is ongewoon.
Dus zijn wij voor de kennis van de omloop van
koperen munten afhankelijk van de zogenaamde
losse vondsten.
Schriftelijke bronnen over de omloop van het
kleingeld in Westfalen zijn niet te vinden, met
uitzondering van een lijst van 1611/12, die als
uitvloeisel van een strijd om de muntslag tussen
Stad en Domkapittel te Munster was opgetekend.
Deze lijst vermeldt koperen duiten en oorden,
maar ook koperen munten van Luik en de
Spaanse Nederlanden, die in de dorpen en steden
van het noordelijke Munsterland in omloop
waren.

II

vondst uit het gehucht Dalvers in de gemeente
Berge, die na 1742 is begraven. Deze bestond met
uitzondering van 8 Brabantse oorden geheel uit
Nederlandse duiten. Daarvan waren er 13 uit
Gelderland afkomstig, 70 uit Holland, 9 uit
Overijssel, 9 uit Utrecht, 20 uit Westfriesland en 2
uit Zeeland.
In Ostfriesland waren duiten in het begin van de
19e eeuw nog in o m l o o p . Dat blijkt uit een
bericht uit het Amt Friedeburg (in het oosten
van Ostfriesland) van 3 juni 1819, namelijk dat
van de oude oostfriese pasmunt er nog maar
weinig in o m l o o p was en dat d a a r o m vaak
Nederlandse duiten als oostfriese '/i stuivers
werden gebruikt. In 1821 hadden de magistraten
in de stad Emden er bezwaar tegen dat Hollandse
duiten en Duitse pfennige in grote massa's werden
ingevoerd en als 'oortjes' {V* stuiver) in o m l o o p
werden gebracht.'
Het westelijk en noordelijk Munsterland was
evenals het Emsland een arm gebied. Het had al
sedert de Middeleeuwen nauwe contacten met de
oostelijke Nederlandse gebieden en vooral met de
stad Deventer. Veel ambachtslieden verkochten
h u n producten in de Nederlanden, bijvoorbeeld de
pottenbakkers van O c h t r u p en de lijnwevers uit
het Munsterland. Doch de import van Nederlands
kleingeld is zeker niet alleen het gevolg van
handel. Niet minder belangrijk was de
seizoenarbeid in Overijssel en Drente door
dagloners uit het noorden en noordoosten van het
Munsterland. Zij werkten bijvoorbeeld veel in het
veen als turfstekers.
Opgemerkt moet nog worden, dat koperen
munten uit het gebied rond Munster, en dan
speciaal die van het Domkapittel en van de stad
Munster, in het oosten van de Nederlanden
terecht zijn gekomen; hierover heeft prof. dr.
H . E n n o van Gelder enkele jaren geleden een
artikel gepubliceerd.^
1. Staatsarchiv Aurich, Rep. 6 Nr. 12455 en 12456.
Voor deze mededeling dank ik de heer Anton
Kappelhoff te Emden van harte.
2. H. Enno van Gelder, Vreemd kopergeld langs onze
grenzen, in: De Geuzenpenning, 26 (1976), 1-5.
Vindplaa(sen:
Friese duiten:
Rheine, Kr. Steinfurt: 1619 (Acta van het Landesmuseum Munster)
Oedt, Kr. Kempen-Krefeld: 1638 (?) (Bonner Jahrbuch
165, 1965, p. 364)
Westerkappeln, Kr. Steinfurt: 168(5?) Acta Landesmuseum Munster)
Telgte, Kr. Warendorf: 1686 (zoals boven)
Gelderse duiten:
Altkalkar, Kr. Kleef: 1633 (Bonner Jahrbuch 165, 1965,
p. 304)
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Vreden, Kr. Borken: 1635 (Acta Landesmuseum
Munster)
Vreden, Kr. Borken: 1655 (Numismatisches
Nachrichtenblatt 18, 1969, p. 9)
Holthausen, Kr. Steinfurt: 1720 (NNB 11, 1962, p. 210)
Vreden, Kr. Borken: 1751 (2 stukken) (Acta L.M.)
Giershagen bij Marsberg: 1756 (Acta L.M.)
Sendenhorst, Kr. Warendorf: 1758 (Acta L.M.)
Westerkappeln, Kr. Steinfurt: 1761 (NNB 28, 1979, p.
214)
Lingen-Bawinkel: 1761 (NNB 13, 1964, p. 91)
Munster: 1763 en 1786 (Acta L.M.)
Mettingen, Kr. Steinfurt: 1785 (Acta L.M.)
Norf, Kr. Grevenbroich: 1783 (Bonner Jahrbuch 155:
156, 1955/56, p. 595)
Groningen en Ommalendse duiten:
Jever: 1771 (NNB 9, 1960 p. 196)
Hollandse Duiten:
Munster: 1702 (NNB 8, 1959, p. 194)
Hatzum, Kr. Leer: ca. 1740 (Acta L.M.)
Metelen, Kr. Steinfurt: ca. 1740 (Acta L.M.)
Overijsselse duiten:
Enger, Kr. Bielefeld: 1628 (Acta L.M.)
Vreden, Kr. Borken: 1628 (Acta L.M.)
Emmerich, Kr. Kleef: 1628 (Bonner Jahrbuch 160,
1960, p. 549)
Minden: 1741 (Acta L.M.)
Südlohn, Kr. Borken: 1741? (Acta L.M.)
Etzum, Kr. Leer: 1768 (Acta L.M.)
Vreden, Kr. Borken: 1767 (Acta L.M.)
Esklum, Kr. Aurich: 1768 (Acta L.M.)
Welbergen, Kr. Steinfurt: z.j. (begin van de 17e eeuw)
(Peter Berghaus, Der Münzschatzfund von Welbergen
Kr. Steinfurt 1965. Munster 1978, S.7)
Reckhemse duiten:
Borken: 1621 (NNB 6, 1957, p. 98)
Utrechtse duiten:
Ottmarsbochoh, Kr. Coesfeld: 1757 (NNB 28, 1979,
p. 318)
Rheine, Kr. Steinfurt: 1768 (Acta L.M.)
Bielefeld: 1784 (Eberhard Pinder, Münzfunde aus dem
Besitz des Bielefelder Museums, Bielefeld 1959, p. 22)
Emmerich, Kr. Kleef: 1785 (Bonner Jahrbuch 160,
1960, p. 549)
Aurich: 1787 (NNB 9, 1960, p. 194)
Westfriese duiten:
Halle: 1765 (Pinder, zie boven, p. 22)
Pogum, Kr. Leer: 1767 (NNB 9, 1960 p. 196)
Zeelandse duiten:
Wybbelsum, Oost friesland: (1724-54) (NNB 24, 1975,
p. 67)
Coesfeld: 1759 (NNB 23, 1974, p. 309)
Munster: 1788 en 1790 (NNB 11, 1962, p. 78 en Acta
L.M.) 1753 voor de V.O.C. (Acta L.M.)
Warendorf: 1788 (Acta L.M.)
Diele, Kr. Leer: 1791 (Acta L.M.)
Rheurdt, Kr. Mors: 17.. (Bonner Jahrbuch 165, 1965,
p. 364)
Zutphense duiten:
Duimen, Kr. Coesfeld: z.j.

Zoekt u dit soort munten?
Byzantijns
Phocas, 602-610 AD
30 nummi
geslagen in Constantinopel,
Ie atelier, reg. jaar 5.
Over follis van Maurice Tiberius, 582-602
van reg. jaar 17

Spanje
Philips IV, 1621-1665
16 ma raved i
Madrid 1663

Kerkestaat
Innocentius XII, 1691-1700
Vï grosso
1699

China, Yunnan
keizer Te Tsung, 1875-1908
periode Kuang-Hsu 1875-1908
dollar zonder datunn

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
Op aanvraag sturen wij u gaarne onze lijsten.

Onlangs verwierven wij een i n t e r e s s a n t Ic
gemiddelde kwaliteit van het lot was bete:
wordt aangetroffen, terwijl wij ze kunnen
te koop via deze a d v e r t e n t i e . Wilt U mee:|
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
3 5.
37.
39.
41.
43.
45.
47.

Anoniem 211-195vChr.
"
157-156vChr.
"
157-156vChr.
Maiania 1 c a . l 5 3 v C h r .
Junia 1 c a . l 4 9 v C h r .
"
ca.l49vChr.
Baebia 12 c a . l 3 7 v C h r .
Baebia 12 c a . l 3 7 v C h r .
Aburia 1 c a . 1 3 4 v C h r .
Maenia 7 c a . l 3 2 v C h r .
Caecilia 38 c a . l 2 8 v C h r .
C a s s i a 1 ca. 126vChr.
Fabia 1 c a . l 2 4 v C h r .
"
ca.l24vChr.
"
ca.l24vChr.
Minucia 1 c a . l 2 2 v C h r .
Papiria 7 ca.l21vChr.
Tullia 1 c a . l 2 0 v C h r .
Cosconia 1 c a . l l 8 v C h r .
Aemilia 7 ca. 113vChr.
Licinia 7 c a . l l 2 v C h r .
Mallia 2 ca. llOvChr.
Valeria 11 c a . l 0 7 v C h r .
Claudia 6 c a . 7 9 v C h r .

195,-95,-135,-165,-140,-180,-125,-125,-195,-105,-125,-135,-125,-115,-125,-170,-90,-145,-145,-165,-180,-170,-145,-310,--

Bezoekt ook onze stand op de b e u r s van ^
- zaterdag 15 december 1979
- zaterdag 12 januari 1980

Hilversum,
Kerkbrink
Kampen, gJ
Oudestraat f

denarii van de Romeinse Republiek. De
dan wat normaal in vondsten van d e n a r i i
nbieden voor gunstige prijzen. Het lot is
weten, v r a a g dan onze g r a t i s p r i j s l i j s t a a n .
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.

Anoniem

206-195vChr.
157-156vChr.
II
157-156vChr.
Pinaria 1 ca.149vChr.
Junia 1 c a . 1 4 9 v C h r .
Antestia 1 ca. 146vChr.
Baebia 12 c a . l 3 7 v C h r .
Lucretia 1 c a . 136vChr.
Marcia 8 ca.134vChr.
Vargunteia 1 c a . l 3 0 v C h r .
Servilia 6 c a . 1 2 7 v C h r .
Porcia 3 ca.125vChr.
Fabia 1 ca. 124vChr.
ca.l24vChr.
Minucia 1 c a . 1 2 2 v C h r .
Papiria 6 ca.122vChr.
Papiria 7 ca.121vChr.
F u r i a 18 c a . 1 1 9 v C h r .
Cosconia 1 c a . l l S v C h r .
Fonteia 1 c a . 1 1 3 v C h r .
Marcia 12 c a . 1 1 2 v C h r .
Claudia 1 c a . 1 0 9 v C h r .
Memmia 8 c a . 8 7 v C h r .
Aemilia 8 c a . 5 8 v C h r .

"

180
160
135
170
120
135
110
115
125
95
180
135
115
115
115
135
135
145
190
140
200
210
160
80

chting Numismatica 1977 :
[otel "Het Hof van Holland"
van 10.00 - 17. 00 u u r .
3UW Hanzestad.
5, van 11. 00 - 17. 00 u u r .

Op aanvraag wordt onze lijst U gratis toegezonden.
HOLLEMAN-MUNTEN
7586ZG Overdinkel

postbus 32
tel. 05423^221

De HBU verkoopt alleen originele munten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
Ook u zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe,
waarin onder meer het volgende wordt aangeboden:

•K" ZELDZAME VERZAMELMUNTEN

•}f BINNEN-EN BUITENLANDSE MUNTEN

•5f ROMEINSE MUNTEN

•K- GOUD, ZILVER EN PLATINA

•X-
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prijslijst kunt u zich wenden tot de
A f d . NUMISMATIEK en EDELE METALEN van de HBU:
(020) • 292255 - 292286 - 292287 - 292288.

Roma en
Constantinopolis
door J. P. A. van der Vin
Op 18 September 324 vond de beslissende slag
plaats tussen Licinius I en Constantijn, de twee
keizers die sedert 313 tezamen over het romeinse
rijk regeerden en elkaar daarbij de heerschappij
betwistten. Bij ChrysopoUs, een plaatsje op de
oostelijke oever van de Bosporus nabij het punt
waar deze zeestraat uitmondt in de Zee van Marmara, werden leger en vloot van Licinius vernietigend verslagen. De verliezer werd gevangen geno-

Afb. I Licinius I
men, maar zijn leven werd gespaard, waarschijnlijk op voorspraak van zijn echtgenote Constantia, die een halfzuster was van Constantijn. Enkele jaren later werd hij echter na een mislukte poging tot samenzwering toch terechtgesteld (326).
De antieke traditie om een overwinning te gedenken met het stichten van een nieuwe stad, die naar
de overwinnaar werd genoemd, werd door
Constantijn in zeker opzicht gevolgd, want reeds
kort na de slag in het najaar van 324 besloot hij

zwaartepunt van het romeinse rijk in de vierde
eeuw na Chr. in de welvarende en dichtbevolkte
gebieden van voor-Azië, Egypte en de Balkan was
gelegen, was Constantinopel meer in het centrum
van het rijk gesitueerd dan het ver naar het
westen gelegen Rome. Daarbij kwam nog dat de
stad over een zeer goede en veilige haven kon beschikken in de Gouden Hoorn, een circa 6 kilometer het land instekende diepe zijarm van de
Bosporus.
In 326, toen de uitbreiding van de stad al in volle
gang was, kregen Constantijns plannen een vastere omlijning. Hij besloot dat ook in Constantinopel een keizerlijke residentie zou worden gevestigd. Op zich betekende dit nog geen definitieve breuk met Rome, de oude woonplaats van de
keizers, want al sedert Diocletianus (284-305)
woonden de keizers niet meer permanent in die
stad; ook in andere belangrijke steden van het
rijk, zoals Trier, Sirmium, Nicomedia en Antiochia, stonden paleizen waar de keizers af en toe
verblijf hielden. De aanleiding van Constantijns
besluit is uit de geschiedschrijving duidelijk: de
moeilijkheden die de stadsadel en het volk van
Rome, die in meerderheid nog de traditionele
staatsgodsdienst aanhingen, de keizer bezorgden
vanwege zijn voor de christenen zo gunstige politiek, hadden in 326 een climax bereikt. Constantijns poging om Senaat en volk van Rome voor

Afb. Ill a-b: Follis Constantinus I, Rome, 326 v.C.

Afb. Il Constantinus I
het tegenover Chrysopolis op de westoever van de
Bosporus gelegen stadje Byzantion te gaan uitbreiden en verfraaien; tevens gaf hij de stad een nieuwe naam: ConstantinopoUs.
Op dat moment wees nog niets erop dat deze stad
het oude Rome uiteindelijk in belang zou gaan
overtreffen. Zeker is wel dat Constantijn zich de
zowel economisch als strategisch uitzonderlijk
gunstige ligging van Constantinopel direct al bewust is geweest. De stad beheerste de belangrijke
scheepvaartroute van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee en bovendien de oversteek in de
landroute van Europa naar Azië. Omdat het

zich te winnen door plechtig zijn vicennalia (twintigjarig regeringsjubileum) in Rome te komen vieren volgens het oude ritueel, liep op niets uit. Na
een fikse ruzie vertrok de keizer om nooit meer
naar Rome terug te keren. Toch was zijn breuk
met de pagane aristocratie van Rome niet volledig; regelmatig benoemde hij na 326 nog leden ervan in hoge bestuursfuncties, als consul, provinciegoeverneur e.a.
Vanaf 326 is het duidelijk dat Constantinopel de
tweede stad in het rijk naast Rome moest worden.
Met grote voortvarendheid werd gebouwd aan een
regeringscentrum, paleizen, tempels en christelijke
basilieken, lange met zuilen omzoomde straten en
grote met standbeelden en triomfzuilen gesierde
pleinen. Kosten noch moeite werden gespaard bij
de bouw van Constantinopel. Tientallen antieke
kunstwerken werden uit de Griekse centra naar de
nieuwe stad overgebracht om daar straten en pleinen te sieren. Sommige van deze kunstwerken wa17

ren al eeuwen oud en zeer vermaard, zoals een
beeld van Zeus uit Dodona, het bronzen slangenmonument van Plataeae uit de Apollotempel te
Delphi of een groot Athena-statue uit Lindos op
Rhodos. Ook steden als Athene en Olympia leverden - onder dwang - hun bijdrage; geen stad tot
in de verre omgeving ontkwam aan deze plundering.
Als gevolg van decentralisatie van de muntproductie, die onder Diocletianus was doorgevoerd, waren in de voornaamste steden van het rijk munthuizen gevestigd, waar in één of soms in enkele
muntwerkplaatsen (officinae) geld werd geslagen.

de westelijke als in de oostelijke helft, in enorme
aantallen twee bij elkaar behorende series munten
in koper geslagen.
Het ene munttype toont op de voorzijde een afbeelding van de godin Roma met helm op het
hoofd en gekleed in een keizerlijke mantel; het
opschrift luidt URBS ROMA. De andere serie die

Afb. VI a-b: Urbs Roma en Constantinopolis, Trier
Afb. IV a-b: Follis Constantinus I, Constantinopel, 327328; atelier 6 (S)
betrekking heeft op Constantinopel, heeft op de
voorzijde eveneens een gehelmde vrouwenfiguur,
in keizerlijke mantel gekleed, en met een omgekeerde speer in de hand; hier luidt het opschrift
CONSTANTINOPOLIS of in vier oostelijke
muntplaatsen (Heraclea, Constantinopel, Nicomedia en Cyzicus) een variant daarvan CONSTANTINOPOLI.
Afb. V a-b: Follis Constantinus I, Constantinopel, 328
atelier 7 (Z)
Ook in Constantinopel werd al spoedig een munthuis geopend, waarvan de productie - vooral van
kopergeld - in snel tempo toenam. In de zomer
van 326 werd gestart met 2 officinae, in de winter
was dat aantal met één uitgebreid. Met nieuwjaar
327 waren er al zeven officinae in bedrijf en in
mei 330 werd zelfs in het zeer grote aantal van elf
officinae tegelijk gewerkt. Personeel voor dit nieuwe munthuis was er in 326 in Constantinopel
uiteraard nog niet; daarom werden technici uit
reeds bestaande muntplaatsen, zoals Aquileia, Ticinum en nog later ook uit Sirmium (Sofia) aangetrokken. De overeenkomsten in stijl en techniek
tussen de vroegste emissies van Constantinopel en
iets oudere stukken van die muntplaatsen, tonen
dit met zekerheid aan.
In 330 was de uitbreiding van de stad zover voltooid, dat Constantinopel plechtig door de keizer
kon worden ingewijd. Op 11 mei vond de feestelijke inauguratie plaats; daarna volgden gedurende
veertig dagen feestelijkheden. Op numismatisch
gebied is deze gebeurtenis herdacht met de uitgifte
van enkele, zeer zeldzame gouden medaillons te
Constantinopel en te Nicomedia, en een eveneens
nogal zeldzame serie zilveren munten te Constantinopel. Daarnaast werden in de jaren tussen 330 en
335 in alle muntplaatsen van het rijk, dus zowel in
18

Afb. VII a-b: Urbs Roma uit Nicomedia, Constantinopoli(s) uit Cyzicus
De keerzijde van de Urbs Roma munten brengt
een herinnering aan de legendarische stichting van
Rome in de 8e eeuw voor onze jaartelling in
beeld: de wolvin die de kleine Romulus en Remus
voedt, een voorstelling die als hét symbool bij uitnemendheid voor de stad Rome kan gelden. De
nieuw gestichte stad bezat geen symbool zoals Rome; daarom werd voor de keerzijde van de

Afb. VIII a-b: Urbs Roma uit Lyon, Constantinopolis
uit Thessalonica.
Constantinopolis munten de in de oudheid welbekende voorstelling van een victoria met de voet op
een scheepsboeg gekozen, ongetwijfeld bedoeld als
een duidelijke verwijzing naar het moment dat
aan de stichting ten grondslag lag: de overwinning
van Constantijn te land en ter zee bij Chrysopolis
in 324.
Vijf jaar lang werd door de uitgifte op grote
schaal van deze koperen munten de bevolking van
het romeinse rijk bekend gemaakt met het feit dat
er nu twee hoofdsteden naast elkaar bestonden.

gelegd op het feit dat Constantinopel in 330 Rome
als hoofdstad zou hebben vervangen. Ik geloof
dat deze conclusie te ver gaat: wat we uit de zeer
omvangrijke parallel uitgegeven emissie van de typen Urbs Roma en Constantinopolis uit de jaren
tussen 330 en 335 met een kleine uitloop naar 339
kunnen concluderen, is slechts dat beide steden op
dat moment door de keizer als gelijkwaardig werden beschouwd. Dat Constantinopel door zijn
gunstiger ligging en grotere mogelijkheden de

Afb. XI a-b: Urbs Roma uit Constantinopel, Constantinopolis uit Rome
oude hoofdstad Rome al snel zou gaan overvleugelen, is een ontwikkeling, die in 330 al wel te
voorzien was, maar die zich pas na de dood van
de stichter van Constantinopel zou voltrekken.

Afb. IX a-b: Urbs Roma uit Alexandria, Constantinopolis uit Antiochia
Na 335 is de productie van deze parallel lopende
emissies nog voortgezet tot enkele jaren na de
dood van Constantijn (in 337), maar de omvang
ervan is dan al veel beperkter. Bovendien gaat
men na 335 de voorzijden met Roma en Constantinopolis ook in combinatie met de in datzelfde
jaar ingevoerde nieuwe keerzijde met twee soldaten naast één veldteken uitgeven. Na Constantijns

Een zeldzame penning
uit 1775
door A. J. Bemolt van Loghum Slaterus

In 1675 stichtten de Amsterdamse CoUegianten,
waarvan ook de doopsgezinden deel uitmaakten,
een weeshuis, waarin die wezen zouden worden
opgenomen, waarvan de ouders niet gereformeerd
waren geweest en het beginsel van de weerloosheid
aanhingen. Vooral in de zeeplaatsen groeiden deze
wezen vrijwel verwilderd op. De CoUegianten hadden medelijden met deze 'onschuldige zieltjes' en
waren bang dat de overheid zich over hun lot zou
Afb. X a-b: Urbs Roma/Gloria Exercitus. Constantino- ontfermen en dat deze wezen terecht zouden kopel; 336-337
men in een gereformeerd weeshuis en dus in de
gereformeerde leer zouden worden opgevoed, hetgeen zij een 'schadelijke zaak' noemden.
dood is de uitgifte van dit soort Roma en
Groot was het aantal wezen niet dat men het
Constantinopolis munten onder zijn zonen vooral
eerste jaar opnam: een jongen en vier meisjes.
in de oostelijke muntplaatsen nog even voortgeMeer kon ook niet vanwege de kleine behuizing.
gaan, totdat omstreeks 340 het motief geheel werd
Later is het aantal gegroeid maar het weeshuis
opgegeven.
bleef klein in vergelijking met andere weeshuizen.
In publicaties waarin de stichting van ConstantiDit had echter ook voordelen.
nopel aan de orde komt, wordt vaak de nadruk
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In 1775 vierde dit weeshuis zijn eeuwfeest. Uit het
archief, dat in de oorlog bij een bombardement
voor een groot deel verloren is gegaan, kan ik
over dit feest het volgende meededelen. De regenten besloten dit eeuwfeest 'waardiglijk' te vieren.
Op de dag zelf, 17 augustus, hield de oudste regent Anthony du Plouis op de coUegiantenplaats,
met open deuren, ten aanhore van een talrijke
vergadering des morgens om tien uur een redevoering 'ter zake dienende.' Daarop volgde een maaltijd opgeluisterd door het voorlezen van een gedicht van Agatha Deken, die van 1746 tot 1767 in
het weeshuis opgevoed was. En tenslotte heeft
men een zilveren penning laten vervaardigen, geheel en al op kosten van de regenten zoals het Resolutieboek nadrukkelijk vermeldt. De penning
deelden de regenten met het gedicht van Agatha
Deken uit aan diegenen die door hun relaties
daartoe gerechtigd werden geacht.

Over de wezen, die toch het belangrijkste element
in een weeshuis zijn, horen wij niets. Maar wij
mogen daarom niet denken dat de wezen niet genoeg aandacht kregen. Agatha Deken getuigt er
later van dat de meisjes het daar zeer goed hebben
gehad. De jongens eveneens mogen wij aannemen.
Zij zijn, zo zegt zij, tot mensen opgevoed die geleerd hebben zelfstandig te denken.
Dit geschrift is een gunstig getuigschrift voor het
weeshuis, ook voor de regenten die in vele opzichten hun tijd vooruit waren.
Nog altijd bestaat Oranje Appel, nu in Hilversum.
Bij gebrek aan wezen trekt men zich het lot van
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voogdijkinderen aan. De oude gevelsteen, 'de
Oranje Appel', staat nog altijd in de gevel; de
steen is echter niet van steen, maar van hout!
De penning, afgebeeld in Vervolg van Loon 504,
is van zilver en heeft een middellijn van 43 mm.
VvL geeft weliswaar een summiere beschrijving
maar het leek mij aardig meer uitvoerige uitleg te
geven aan de hand van een copie van een zg. 'verklaring' uit 1775 die berust op het Koninklijk
Penningkabinet.
Verklaring der zinnebeeldige vertooning op de gedenkpenning die ten koste van de Regenten van
het Weeshuis de Oranje-appel aan ieder der Weezen en Supoosten van het zelven is geschonken 17
Augustus 1775.
De barmhartigheid geleid een zoontje onder haar
opzigt zijnde naar het dankaltaar dat zij met den
hand aanwijst, een dochtertje naar haar luisterende toont zich begerig om op te rijzen en mede
derwaarts te gaan aan welk altaar de Godsvrucht
te kennen aan de flikkerende vlam en de bijzijnde
Ojevaar gereed staat om aan de Hemelsche voorzienigheid aangeduid door het oog dat uit de
hooge Heerlijkheid alles beschouwd het offer op
te dragen, terwijl zij zich verzeld vindt van de
Godsdienstvrijheid, die de hoed der vrijheid vertoont en het Juk der overheerzing onder de voet
hebbende, het Godlijk Woord onder haar rechterarm zorgvuldiglijk bewaart. Een slang de staart in
de bek houdende op het outer afgemaakt wijst
aan, dat de Eeuw haar kring gesloten heeft. Het
bekende merkteeken de Oranje-appel onderscheidt
het huis voor het welk deeze penning is vervaardigd van alle anderen.
Jammer genoeg is het mij niet gelukt de naam van
de medailleur te achterhalen, de rekeningen zijn
verdwenen en het archief, voor zover aanwezig,
geeft geen bijzonderheden.

Ma^onnieke Penning
door J. C. Tamse

« A A N - E N VERKOOP MUNTEN
op verzoek zenden wij u onze prijslijsten

SPAAR- EN VOORSCHOTBANK, TORENPLEIN 7, SURHUISTERVEEN , TEL. 05124-1925
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Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het
kapittel 'Le pro fond Silence' heeft (B/.) H. Vree
een herdenkingspenning ontworpen die onlangs in
brons gegoten uitgebracht is.
Op de voorzijde ervan is het embleem van 'Le
profond Silence' afgebeeld, het klauwvoetkruis
vult de ruimte van de achthoek, welke de drie gelijkzijdige driehoeken maken. De getande rand is
naar binnen gericht en is verhoogd uitgevoerd om
de diepe stilte van het (D.'.) Deventer uit te drukken.
Om die reden is de voorzijde 'creux' (dal) en de
aanduiding (D.'.) voor (D.'.) Deventer niet in het
randschrift opgenomen.
Op de keerzijde staat het rad met vier spaken, het
oersymbool voor het vuur dat de natuur vernieuwt en waar in het snijpunt (conjunctio opositorum) de Rode Roos ontluikt; de Tudorroos, met
lichte, bijna doorschijnende blaadjes, zodat het
symbool van het vuurkruis nog door de blaadjes
te zien is. Op de gladde rand van het rad is de
tekst 'Igne Natura Renovatur Integra' geplaatst,
enigzins oblique gehouden om verbinding te maken met de getande rand. 'Natura Renovatur'
staat aan deze zijde; als men ze een kwartslag in
de richting van de hniaire tijd, de klokketijd,
draait, en de penning dan omkeert, staan het vignet en het randschrift in de juiste stand. Hiermee
heeft (Br.'.) Vree bedoeld, dat er sinds de oprichting van het kapittel nu 200 jaar zijn verstreken.
Over zeshonderd jaar zal een andere opdrachtgever een nieuwe penning moeten laten ontwerpen
en snijden! Het signatuur van de
ontwerper/graveur H.V. vindt men tussen de R en
de K van Deventer en Kapittel.
Voor nadere informatie wende men zich tot (Br.*.)
J. C. Tamse te Zwolle, Parkweg 7, tel. 0520019295.
't Is wat onduidelijk, maar .'. is een afkorting:
Br.'. = Broeder; D.'. = Dal, de plaats bepaling.

Muntennieuws ^^Z^ /^^
door J . C . van der Wis
INDIA:
5 Paise 1979; aluminium; 0 19 mm; 1,5 gram.
10 Paise 1979; aluminium; 0 26 mm; 2,3 gram.
Nieuwe circulatiemunten, waarvan de voorzijden
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betrekking hebben op het Jaar van het Kind. De
legenden 'HAPPY CHILD - NATION'S PRIDE'
(een gelukkig kind, 's lands trots) kan een zekere
propagandistische waarde niet ontzegd worden!
(Afb. 1 en 2).

ITALIË:
100 Lire 1979; staal; 0 27,8 mm; 7,9 gram. Oplage 100 miljoen stuks.
Het betreft hier een nieuwe circulatiemunt, die gewijd is aan het werk van de Food and Agricultural Organization (F.A.O.). (Afb. 3).

boeken en
tijdschriften

/C^
^17

Heinz Dietzel: Münzenkatalog Osteuropa (Albanien ab 1825, Bulgarien ab 1881, Jugoslawien ab
1918, Polen ab 1917, Rümanien ab 1866, CSSR
ab 1919, Ungarn ab 1814, Russland ab 1855).
Eerste druk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Österreich ab 1848
(mit Lombardei und Venetien). Achtste druk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Skandinavien
(Schweden ab 1859, Danemark ab 1848, Finnland
ab 1860, Norwegen ab 1859). Eerste druk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Benelux (Belgien
ab 1831, Niederlande ab 1815, Luxemburg ab
1849). Eerste druk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Grossbritannien ab
1837 (mit Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jer-

sey, Malta, Zypern, Republik Irland). Derde
druk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog Frankreich ab 1848
(mit Monaco). Vijfde druk.
Heinz Dietzel: Münzenkatalog
Schweiz/Liechtenstein ab 1848. Zesde druk.
Prijscatalogi, uitgegeven door Verlag Deutsche
Münze te Braunsweich op 20 september 1979 in
een nieuwe bewerking, met afbeeldingen van alle
munttypen op % grootte, informatie over jaartallen, oplagen, metaalsoorten, munttekens en verwijzingen naar de standaardwerken van Yeoman
en Kurt Jaeger.
JCvdW

aktualiteiten C:^
Internationaal
Numismatisch Congres
Van 10 tot 15 september 1979 is in Bern het
negende internationale numismatische congres
gehouden. Deze congressen, die om de zes jaar
worden gehouden, zijn bedoeld om de contacten
tussen numismaten uit alle landen - zowel
beroepsnumismaten als verzamelaars - te
onderhouden.
Vanuit Nederland waren zes personen op het
congres aanwezig: mevr. G. van der Meer, de
heren H. W. Jacobi, A. Pol en J. F. A. van der
Vin van het Koninklijke Penningkabinet, de heer
W. K. de Bruijn, verzamelaar en redacteur van de
Beeldenaar, en mevr. J. Pol-Tyskiewics.
Van de zes dagen werden er vier besteed aan
lezingen en discussies, waarvoor de universiteit
van Bern ruimte beschikbaar had gesteld. Hierbij
kon uit verschillende gebieden van interesse
gekozen worden: munten en economische
geschiedenis, munten en kunstgeschiedenis,
muntvondsten, en munttechnologie en muntproduktie.
Eén dag werd een excursie over het meer van
Thun gehouden waarbij enige zeer fraaie kastelen
werden bezocht. Als slot van het congres werd een
bijeenkomst gehouden van het Internationale
numismatische Commitee. Besloten werd o.a. om
het volgende internationale numismatische congres
in 1985 in Londen te houden.
Ter gelegenheid van het congres werd aan mevr.
drs. G. van der Meer en aan prof. dr. P. Berghaus de erepenning van de Zweedse
numismatische vereniging, de Elias-Brennermedaille, uitgereikt, wegens hun grote inzet bij
het werk aan het project: Zweedse muntvondsten
uit de Vinkingentijd.

Bij een vergadering van redacteuren van
numismatische tijdschriften bleek dat de
Beeldenaar bij collega's in het buitenland zeer
goed gewaardeerd werd vanwege kwaliteit en
vormgeving.
Door de vele lezingen en de hernieuwing van
contacten met buitenlandse collegae was dit
congres een belangrijke inspiratie voor ons allen.
HWJ.

Prof. dr. H. Enno van
Gelder 30 jaar directeur
van het Koninklijk
Penningkabinet
Op 1 december was het dertig jaar geleden, dat
prof. dr. H. Enno van Gelder zijn functie als
directeur van het Koninklijk Penningkabinet
aanving. Een directeurschap van een rijksmuseum
over een zo lange periode is in Nederland zeer
uitzonderlijk. Daarom wil de redactie de heer
Van Gelder van harte gelukwensen met dit
jubileum.
Niet alleen heeft prof. Van Gelder in die jaren de
Nederlandse numismatiek gestimuleerd en verrijkt
door zijn talrijke publicaties op het gebied van de
Nederlandse numismatiek, maar ook voor de
redactie van de Beeldenaar - en de daaraanvoorafgaande Geuzenpenning - is hij steeds een
grote steun geweest, zowel door zijn adviezen en
hulp, als door zijn bijdragen in de vorm van
artikelen en mededelingen. De redactie wenst hem
daarom nog vele vruchtbare jaren.
Red.

agenda

r^ r~\

16 dec: Muntenbeurs Oss, De Lievekamp, Raadhuislaan 4, 13-17 uur.
12 jan.: St. Numismatica, Int. Beurs Kampen, gebouw
Hanzestad, Oudestraat 135, 11-17 uur.
23 jan.: Veiling Sotheby Londen, New Bond street
34/5.
26 jan.: St. Numismatica, Int. Beurs Breda, Euromotel,
Roskamp 20, 10-17 uur.
9-10 febr.: St. Numismatica, Int. Beurs Den Haag,
Congresgebouw, Churchillplein 10, 10-17 uur.
16 febr.: St. Numismatica, Int. Beurs Middelburg,
Schouwburg, Molenwater 99, 11-17 uur.
20 febr.: Veiling Sotheby Londen, New Bondstr. 34/5.
23 febr.: St. Numismatica, Int. Beurs Arnhem,
Postiljonmotel, Europaweg, 10-17 uur.
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Koning\Mem n bij
yan Lanschot.
Tijdens de regering
van Koning Willem II
zijn schitterende
gouden- en zilveren
munten geslagen. Bijvoorbeeld het gouden tientje van
1842, waarvan er slechts 860
geslagen zijn. Of het gouden
vijfje uit 1843, waarvan er maar
1595 zijn gemaakt. Van Lanschot
heeft die munten.
Wilt u meer weten over

munten uit de regeringsperiode
van Koning Willem II, de tijd
van Lodewijk Napoleon of
het Provinciale Tijdperk?
Als u even schrijft of belt,
sturen wij u gratis onze
uitgebreide prijslijst toe.

ï / a ^ ^ " ^0^^
'
rÖL
Fvan Lanschot
Bankiers
SINDS \7M

Hoge Steenweg 29,5211 IN 's-Hertogenbosch,
telefoon (073) 153245.

Uitgeverij Venadam, postbus 41053 - 1009 EB Amsterdam
Herdruk

Bij voldoende belangstelling verschijnt bij ons in de loop van 1980 een facsimilé uitgave in offset van:

Mr. Gerard van Loon Beschrijving Der Nederlandsche Historiepenningen.

1723-1731. 4 delen met totaal ca. 2600 pagina's.
Deze herdruk in 4 stevige banden brengt dit unieke standaardwerk weer in het bereik van velen, die dit nu node moeten missen, omdat een origineel exemplaar U op
het moment tussen de f 4000,— en f 6500,— zou gaan kosten. Dat, terwijl Van
Loon eigenlijk bij geen enkele serieuze munt- of penningverzamelaar in de boekenkast zou mogen ontbreken. Wij zijn er waarschijnlijk in geslaagd o m een kwalitatief
goede herdruk te kunnen verzorgen tegen een redelijke prijs ondanks de vermoedelijk vrij kleine oplage.
vóórintekenprijs f 185,— *) per deel (Inclusief f 7,12 BTW en ca. f 7,— portokosten),
betaling per deel na verschijnen van ieder deel
Na verschijnen van eerste deel f 245,— per deel (inclusief f 9,42 BTW en ca. f 1 —
portokosten).
Na het verschijnen van het eerste deel zullen de overige delen steeds met tussenpozen van 3 maanden verschijnen.
Aanbieding aan de lezers van de beeldenaar. (Geldig t o t 1 februari 1980). Indien U
rechtstreeks bij ons besteld heeft vóór 1 februari en bereid bent binnen 14 dagen na
ontvangst van het eerste deel voor de gehele reeks tegelijk te betalen, krijgt U
f 1 0 0 , - korting, of:
de hele reeks van 4 delen voor f 640,— of voor slechts f 160,— per deel (inclusief
de ruim f 50,— aan BTW en portokosten).
*) Cliënten, die rechtstreeks bij onze uitgeverij besteld hebben kunnen ook in 12
maandelijkse termijnen van f 62,50 betalen, of bij aflevering van één deel per halfjaar in 24 termijnen van f 31,50.
Gepland:
V.O.C, coins in Ceylon.
Overdruk van 64 bladzijden en 1 gecombineerde plaat uit H.W. Codrington. Ceylon
coins and currency. 1924. (Numisbooks no. 1). f 19,50 incl. 4% BTW en excl. f 2,75
portokosten.
Handel korting, behalve op aanbieding aan de lezer.

" T •I.-^I-^

Bestellingen zonder postzegel zenden aan:
^Li
%J
Uitgeverij Venadam. Antwoordnummer 1048. 1000 WC Amsterdam.
VENADAM

Ware grootte: diameter 18 mm.
Goudgehalte: 900/1000.
Fijngoudgewicht: 3,024 gram.
Totaalgewicht: 3,360 gram.
Met staande kartelrand.
Geslagen op 's Rijks Munt te Utrecht.
Voorzijde: hoofd van Hare Majesteit
Koningin Juliana (ontwerp beeldenaar
Mevr. CE. Bruyn-Van Rood).
Omschnft: JULIANA
KONINGIN
DER
NEDERLANDEN

Keerzijde: onder kroon
wapenschilden van de Nederlandse
Antillen en Nederland tussen de
waardeaanduiding SO G, daaronder een
lint waarop de tekst LI BERT ATE
UN ANIMUS
Onder het lint het jaartal 1979
Omschrift:
NEDERLANDSE
ANTILLEN
Met munt- en muntmeesterteken. Het
ontwerp voor de keerzijde is van de hand
van de chefgraveur van 's Rijks Munt, de
Heer D.J. Houtman.

GOUDEN 50 GULDEN HERDENKINGSMUNT
VAN DENEDERLANDSE ANTILLEN.
25JAAR KONINKRIJKSSTATUUT 1954-1979
O p 29 december 1979 is het
Koninkrijksstatuut 25 jaar van
kracht. T e r herdenking van deze
belangrijke Koninkrijksbeslissing
geeft de Bank van de
Nederlandse Antillen een volstrekt unieke
en officiële gouden m u n t uit.
Dit 50-guldenstuk is voor beleggers en
verzamelaars extra interessant omdat o p de
voorzijde H . M . d e Koningin is afgebeeld
in dit ook voor haar zo gedenkwaardige jaar.
Enige officiele gouden munt met portret
van Koningin Juliana geslagen in het jaar
waarin zij 70 is geworden.
In dit jaar is het gouden 50-guldenstuk van
de Nederlandse Antillen binnen ons Koninkrijk
de enige officiële gouden munt met het portret
van de Vorstin.
Het gouden 50 guldenstuk van de
Nederlandse Antillen heeft exact dezelfde grootte,
hetzelfde gewicht en gehalte als het ons
zo bekende en algemeen geliefde gouden vijfje van
Koningin Wilhelmina uit 1912.

Wettig betaalmiddel.
Deze gouden herdenkingsmunt geldt op
de Nederlandse Antillen als wettig betaalmiddel.
Er is hiervoor op 19 april 1979 een officieel
Landsbesluit afgegeven.
Gelimiteerde oplage.
De oplage is gelimiteerd, er worden van dit
50-guldenstuk niet meer dan 100.000 stuks in
totaal geslagen, in normale (z.g. mintstate)
en prooflike kwaliteit.
Prooflike munten worden met gepolijste
stempels en met extra veel zorg geslagen.
Zij zijn dan ook veel fraaier dan mintstate stukken.
Prijs per mintstate exemplaar f 85,-.
Prijs per prooflike exemplaar in cassette van
's Rijks Munt f115,-. Over beide exemplaren is
4% BTW verschuldigd.
Nu reeds bestellen.
Gezien de gelimiteerde oplage en de te verwachten
grote belangstelling verdient het aanbeveling
nu reeds uw bestelling te doen bij de kantoren
van de Nederlandsche Middenstandsbank.
Bestellingen worden uitgevoerd in volgorde
van binnenkomst.

Mede verkrijgbaar bij alle banken. Grenswisselkantoren N.V. en de munthandel.

MUNTGALERIE LIMBURG B.V.
(voorheen Munthandel Habets)
Boeken
Catalogi
Albums

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

Munten
Penningen
Medailles

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

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
gespecialiseerd in
provinciale munfbn,
historie- en moderne penningen
van alle landen
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek-Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten
ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

«TMAqSON TL^TT s.a.

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

49 rue de Richelieu
75001 - PARIS
Tél.: 296-50-48
R. C. 701341

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

B. A. SEABY L T D .

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

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

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
BIJZONDERE PENNINGEN
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. 633

Zilveren huwelijk Kon. Juliana/Pr. Bernhard, modelé A. Termote, tekst G. v. d. Graft, 21,6 krt
goud, 18,5 en 25 mm, Ie geh. zilver 25 mm.
30-jr. huwelijk Kon. Juliana/Pr. Bernhard, modelé j . Hekman, 21,6 krt. goud, 18,5 en 22,5 mm,
Ie geh. zilver 25 en 50 mm, brons 50 mm.
40-jr.huwelijk Kon. Juliana/Pr. Bernhard, modelé J . v. Goor, 14krt. goud, 22,5mm, l e g e h . zilver 22,5 mm.
65e verjaardag Pr. Bernhard, modelé J . Sloos, 14 krt. goud, 22,5 mm, Ie geh. zilver 50 mm,
brons 50 mm.
25-jr. regeringsjubileum Kon. Juliana, enkel portret, modelé J . Sloos, 21,6 krt. goud, 22,5 mm,
Ie geh. zilver 50 mm, brons 50 mm, of dubbelportret, modelé J . Hekman.
Huwelijk Pr. Beatrix/Pr. Claus, modelé vz. J . Hekman, kz. W . Vis, 21,6 krt goud, 18,5 mm, I e
geh. zilver 25 en 50 mm, brons 50 mm.
Huwelijk Pr. Margriet/ P. v. Vollenhoven, modelé J . Hekman, 21,6 krt. goud, 22,5 mm, Ie geh.
zilver 22,5 mm, brons 55 mm.
Huwelijk Pr. Christina/J. Guillermo, modelé W . Vis, 21,6 krt. goud, 22,5 mm, l e g e h . zilver22,5
mm, brons 22,5 mm.
Geboorte Pr. Willem Alexander, modelé W . Vis, 21,6 krt goud, 18,5en22,5mm, l e g e h . zilver 25
mm, brons 50 mm.
Geboorte Pr. Maurits, modelé W . Vis, 21,6 krt. goud, 18,5 en 22,5 mm, Ie geh. zilver 25 mm,
brons 50 mm.
Geboorte Johan Friso, modelé W. Hekman, 21,6 krt. goud, 18,5 en 22,5 mm, Ie geh. zilver 22,5
en 50 mm, brons 50 mm.
Geboorte Pr. Constantijn, modelé W . Vis, 21,6krt. goud, 18,5en22,5 mm, l e g e h . zilver 50mm,
brons 50 mm.
2e Vaticaanse Concilie I modelé Niel Steenbergen, 21,6 krt. goud, 18,5 en 25 mm, Ie geh. zilver
25 mm, gepatineerd brons 65 mm.
2e Vaticaans Concilie II, modelé Jan Snoeck, 21,6 krt. goud, 18,5 en 25 mm, Ie geh. zilver 25
mm, gepatineerd brons 65 mm.
Paus Paulus VI, modelé Pol Dom, 21,6 krt. goud, 18,5 en 25 mm, Ie geh. zilver 25 mm, gepatineerd brons 65 mm.
Paus Johannes XXIII, modelé Pol Dom, 21,6 krt. goud, 18,5 en 22,5 mm, Ie geh. zilver 25 mm,
gepatineerd brons, 65 mm.
Mgr. Bekkers, modelé Willem Vis, 21,6 krt. goud, 18,5 en 22 mm, Ie geh. zilver 25 mm, gepatineerd brons 50 mm.
Driekoningen, modelé Niel Steenbergen, gietpenning gepatineerd brons, genummerde uitgave.
Eeuwfeest Opheffing Slavernij Suriname, modelé Pol Dom, 21,6 krt. goud, 25 mm, Ie geh. zilver
25 mm.
Nederland 150 jaar onafhankelijk, modelé Louise Metz, 21,6 krt. goud, 18,5 en 25 mm, l e g e h . zilver 25 mm, gepatineerd brons 70 mm.
Eeuwfeest Int. Rode Kruis, Henri Dunant, modelé Pol Dom, 21,6 krt. goud, 18,5 en 25 mm, I e
geh. zilver 25 en 50 mm, gepatineerd brons 50 mm.
300 jaar Vrede van Breda, modelé Niel Steenbergen, 21,6 krt. goud, 18,5 mm, Ie geh. zilver 30
mm, gepatineerd brons, gietpenning, 75 mm.
450 jaar Kerkhervorming Martin Luther, modelé J . J . Van Goor/D. Scholtus, 21,6 krt. goud, 18,5
en 22,5 mm, Ie geh. zilver 30 en 50 mm, gepatineerd brons 50 mm.
3 grote Amerikanen: John, Robert Kennedy en Martin Luther King, modelé Willem Vis, 21,6 krt.
goud, 18,5 en 22,5 mm, Ie geh. zilver 22,5 en 50 mm, gepatineerd brons 50 mm.
Ie maanlanding, nr. 629 2e maanlanding (Apollo XII), nr. 630 Apollo XIII en nr. 632 Apollo XIV,
21,6 krt. goud, 18,5 en 22,5 mm, Ie geh. zilver 50 mm, gepatineerd brons 50 mm.
Apollo XV, nr. 634 Apollo VII, nr. 635 ApolloXVII, l e g e h . zilver 50 mm, gepatineerd brons50 mm.

Wijze van bestellen:
Telefonisch of schriftelijk bij de Koninklijke Begeer
B.V., Leidseweg 219, postbus 5, Voorschoten,
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Tel. 01717-4500, tst. 30.
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{ysS Postbus 5, 2250 AA Voorschoten
Prijzen op aanvraag, aangezien i.v.m. de hoge goud-en
zi/verkoersen wij ons genoodzaakt zien een goud-en/of
zilvertoeslag te berekenen, gebaseerd op de dagkoers
van het fijngoud- en/of fijnzilver.
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