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JAN PELSDONK

Penningvormige overpeinzingen

Soms maakt een artikel in De Beeldenaar 
de nodige reacties bij de lezers los. Dit 
geldt logischerwijze ook voor het stuk 
Penningen of toch niet? van onze redacteur 
Raf Van Laere in de voorgaande afleve-
ring. Aardig is, dat uit de reacties blijkt 
dat ook het Belgische lezerspubliek het 
tijdschrift niet ongeopend terzijde legt 
maar actief met de materie bezig is. Wat 
is een penning? Sinds jaar en dag houd 
ik mijzelf bij een definitie die ik mis-
schien onbewust ergens heb opgepikt 
(zie verderop in dit nummer een quote 
van de oude meester Piet Esser) en die 
ik heb omgevormd naar mijn eigen 
denkwereld: wie ben ik om te ontkennen 
dat iets een penning is als de kunstenaar 
zegt een penning gecreëerd te hebben? 
Ik neig er wel eens naar om daarbij te 
zeggen ‘al heeft het de vorm en het for-
maat van een lantaarnpaal’. Het is ver-
volgens aan de kunstenaar om er een 
goede bestemming voor te vinden en het 
is aan de koper of ontvanger om er blij 

van te worden (al dan niet door het voor-
werp snel door te schuiven naar iemand 
die er zo mogelijk nog blijer van wordt). 

De twee mooiste reacties op Van 
Laere’s vraag vindt u verderop in dit 
nummer. Bij de voorwerpen die wij als 
munt definiëren duikt een van de schrij-
vers dit keer ver terug in de tijd, naar de 
vroege middeleeuwen, om de gangen 
van een muntmeester uit de elfde eeuw 
uit te pluizen. Ook het 125-jarig bestaan 
van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde – proficiat! – krijgt aandacht in 
de vorm van een vacature voor een bui-
tengewoon hoogleraar numismatiek en 
een artikel over penningen van de 
Numismatische Kring Oost-Nederland. 
Dat penningen en munten nog steeds 
dicht bij elkaar liggen blijkt tenslotte 
nog uit een artikel over recent uitge-
voerde atelierbezoeken. Ik wens u veel 
plezier bij het lezen en bovenal een 
gelukkig 2017.  

Bij de voorplaat
1760. TER ERE VAN JACOB MOSSEL GOUVERNEUR 
GENERAAL VAN NED. INDIE. Door Johann George Holtzhey.
Vz. Borstbeeld van Jacob Mossel en face gekleed in uniform. Omschrift: jaco-
bus mossel gvb.[ernator] gen.[eralis] ind.[iæ] or.[ientalis] fo[ederati] b.[elgii] 
1 nov.[embris] 1750 exerc.[itus] ped.[estris] gen.[ealis] 25 apr.[ilis] 1754.
Kz. Mossel als Romeins veldheer met commandostaf en olijftak (tekens van 
gezag en macht van de Gouverneur Generaal). Mercurius tilt het baldakijn 
met voc-embleem op, waardoor het land en een schip op zee zichtbaar wor-
den, synoniemen voor de rijke bezittingen in Nederlands Indië. Achter 
Mossel een stoel met het gekroonde Wapen van Batavia, en de tekst sen.[atus] 
ind.[iæ]. Rechts Justitia met een weegschaal en scepter met alziend oog 
(tekens voor bestuur en rechtsuitoefening van de ‘Hooge Indische 
Regeering’). Links een altaar met hoofddeksels van de Inlandse vorsten 
onder het Nederlands gezag. Het gebouw naast Justitia is waarschijnlijk het 

Gouvernementspaleis. Omschrift: batavos apvd indos honestat. In de afsnede het jaartal mdcclx. Gesigneerd. 
VvL.361; goud; 49 mm, 60,61 gram. Collectie Munthandel Verschoor, foto’s Dimitri Verschoor.
Jacob Mossel (Enkhuizen 1704 – Batavia 1761) is de zoon van Pieter Jacobsz. Mossel, makelaar en Geertruyda 
Leydecker. Hij vertrok in 1720 als lichtmatroos op het fluitschip ‘de Haringtuyn’ naar Indië en trad in dienst bij de 
VOC. Werd respectievelijk opperkoopman 1736, gouverneur en directeur van de Coromandelkust 1738, raad extra-
ordinair van Indië 1740, raad van Indië 1743, directeur-generaal 1747, en tenslotte gouverneur-generaal op 1 novem-
ber 1750. Hij huwde in Negapatnam in 1730 met Adriana Appels (Batavia 1714 – Batavia 1743), dochter van Pieter 
Appels en Catharina van Loo. 
Mossel trachtte als een vroom man te leven, liet op eigen kosten de bijbel vertalen en drukken in het Maleis, stelde 
een rustgage (pensioen) voor zijn ambtenaren in, bestreed misstanden en zorgde goed voor zijn familie in Enkhuizen. 
Tegelijkertijd zag hij kans rijkdom te vergaren, onder andere als aandeelhouder van de Amfioen Sociëteit. Amfioen is 
de inlandse benaming voor opium.
Lit.: m.a. van rhede van der kloot ‘De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal’ (Den Haag 1891).
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Marit Hartman, 
penning over 
Marie-Louise Dupont, 
brons, gegoten, 2009

gaan en entreegeld betalen… hij heeft 
zijn eigen collectie, groot of klein.

Waaruit bestaat het volle genot van 
een penning? Ze in de hand houden, 
haar karakter voelen, de patinering zien, 
de dikte, de diameter, haar gewicht en 
vooral ze kunnen omkeren om de volle 
zin ervan te begrijpen. Het verhaal te 
kunnen lezen wat de kunstenaar ons 
wilde vertellen. De penning is zo de 
uiting van een innerlijke spanning in de 
sterkst gebalde vorm. ‘De betekenis 
moet niet in één enkele oogopslag te 
vangen zijn, maar pas duidelijk worden 
bij het telkens weer omkeren’ (Karel 
Soudijn).

Materiaal en maker
De kunstenaar moet van alle markten 
thuis zijn. Hij moet een grondige kennis 
hebben van de beeldhouwkunst, de gra-
veerkunst, metaalbewerking, materiaal-
kennis en hij moet een letterkunstenaar 
zijn. Verder moet hij rekening houden 
met de begrenzing van de ruimte, fanta-
sie hebben, het materiaal beheersen en 
zijn gedachten kunnen synthetiseren in 
een bepaalde vorm. Hij moet zich afvra-
gen: wat is het essentieelste motief? 
Welke attributen en/of symbolen kan ik 
hiervoor vinden en hoe kan ik deze lin-
ken aan de voorzijde en de keerzijde? 

LUC VANDAMME

Medailles of toch niet?

Naar aanleiding van het artikel Penningen 
of toch niet? van de hand van Raf Van 
Laere in de Beeldenaar 2016-6 graag mijn 
commentaar op het begrip medaille (in 
Vlaanderen) of penning (in Nederland).

Ondergewaardeerde vorm
Mij lijkt de term penning een overkoepe-
lende term te zijn waartoe onder andere 
de kunstpenning, de jeton, de plakette 
en het medaillon behoren. Ik wil het 
hier duidelijk over de kunstpenning 
hebben en een belangrijk element is 
daarbij dat dat zeker niet de vorm van 
het kunstwerk bepaalt of dit een pen-
ning is of niet. De penningkunst is 
gegroeid uit de economische noodzaak 
om portretten goedkoper en gemakke-
lijker transporteerbaar te maken. 
Logisch dat Pisanello, een schilder uit 
de Renaissance, op het idee kwam. 
Schilderijen dienden om – en dan ver-
gelijk ik het nu met het hedendaagse 
Tinder – louter op basis van het uiterlijk 
een echtgenoot of echtgenote uit te zoe-
ken. De schilderijen waren moeilijk 
zonder schade te transporteren en zeer 
kostbaar in productie. Soms moest men 
ook de waarheid wat geweld aandoen, 
vergelijk het met ons huidige 
Photoshop…

De penningkunst is ook één der 
minst gewaardeerde kunsten, er is te 
weinig oog voor de artistieke waarde. 
Een penning is immers een beeldhouw-
werk met enorme beperkingen: een 
klein werkvlak en een zeer beperkt 
reliëf. Het voordeel is het handformaat 
dat ervoor zorgt dat dit kunstwerk 
draagbaar is en de bezitter er dus op elk 
ogenblik kan van genieten. Wie pennin-
gen heeft hoeft niet naar een museum te 
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Godfried Devreese, à 
mes amis, plakette (geen 
penning), brons 78 × 
54 mm, blanco 
keerzijde

Hij moet met andere woorden een 
straffe kerel zijn! En hier doemt zeker 
een kloof op tussen ambacht en ‘echte’ 
kunst. ‘Un chef d’œuvre est de toute 
nécessité une chose simple’ (Auguste 
Rodin).

Is het materiaal dat hij gebruikt bepa-
lend of het een penning is of niet? 
Neen, maar liefst moet het wel van 
duurzaam materiaal zijn en hierbij keren 
we terug tot bij de bron, namelijk 
Pisanello. Ze moet gemakkelijk trans-
porteerbaar zijn en liefst lang meegaan, 
met andere woorden een eeuwigheids-
waarde hebben. En het materiaal, (edel)
metaal of een legering ervan, keramiek, 
acrylaat, terracotta, glaspasta, enz… 
bepalen in hoge mate de te volgen 
werkwijze bij de productie ervan. Ze 
moet dus makkelijk reproduceerbaar 
zijn. Als hij brons gebruikt of een gelijk-
aardige legering, dan is patinering 
noodzakelijk. Zonder patina is het maar 
een mager beestje, het spreekwoord 
luidt immers: de kleren maken de man. 
En vergeten we vooral niet dat patine-
ren een kunst apart is.

De tastbare vorm en ruimte moeten 
op een vlak in reliëf worden opgeroe-
pen, dus tussen beeldhouwkunst en 

tekenkunst. Dit kan gebeuren onder de 
vorm van een medaillon dat bevestigd 
wordt op een grafsteen. Of als plaket 
bevestigd op de gevel van een gebouw, 
beide meestal als eerbetoon aan een per-
soon. Deze kunnen dus rond, rechthoe-
kig, vierkant of gelijk welke andere 
vorm hebben en zijn dus geen penning. 
Ze zijn soms wel han(d)teerbaar maar 
meestal niet, vertellen ons geen verhaal 
(geen tijdsverloop en tonen ons maar 
één enkele moment) en worden meestal 
geplaatst in een groter geheel.

Oorsprong
Wat we niet mogen vergeten is dat de 
penning uit de munt is geboren. De glo-
rievolle geboorte kwam er in de vijf-
tiende eeuw met, zoals reeds eerder ver-
teld, de schilder Pisanello die de abso-
lute harmonie bereikte en als voorbeeld 
diende voor verschillende generaties 
medailleurs. De penningkunst dankt dus 
haar ontstaan aan de hernieuwde 
belangstelling voor de Oudheid. De 
geschiedenis van Athene en Rome lag 
immers vast in een schitterende reeks 
van munten met de portretten van de 
heersers en hun familie. Was dan een 
bronzen portret niet goedkoper maar 
vooral niet gemakkelijker te vermeerde-
ren, wat bij een schilderij quasi onmoge-
lijk is. De metallieke fotografie was op 
die manier dus geboren. Hij model-
leerde het portret in was, maakte er een 
vorm van waarin het metaal werd gego-
ten. De techniek van het gieten vergt de 
zorgzame handigheid van de gieter, ook 
een vak apart. Elk stuk is een individueel 
stuk want wordt apart geciseleerd en 
gepatineerd. En de zwaarte van het 
reliëf wordt niet beperkt door de wetten 
en beperkingen van machines.

Wondere werken van scherpte en 
gevoelige nauwkeurigheid ontstaan als 
de geslagen stempel rechtstreeks in het 
staal wordt gegraveerd, op het defini-
tieve formaat, de stempel waaruit de 
matrijs groeit. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw ontstaat de reduceer-
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Armand Bonnetain, 
Quand même, zilver, 
gegoten, 1912 en de 
voorbeeldtekening van 
Pisanello

bank: een zegen of een vloek? Gedaan 
met moeizaam steken van een negatief 
op uitvoeringsgrootte onder het ver-
grootglas. Een bas-reliëf in klei of gips 
wordt door de beeldhouwer gemaakt en 
een ambachtsman maakt via de redu-
ceerbank een matrijs en met een pers 
slaat hij de penning. Armand Bonnetain 
zei ooit: ‘een geslagen medaille is dood!’ 
Hij was dan ook een groot bewonderaar 
van Pisanello en zijn zelf gegoten pen-
ningen zijn dan ook schitterende kunst-
werken.

Mening
Sommige medailleurs willen teruggaan 
naar het denken en uitvoeren van een 
penning op ware grootte. Anderen wil-
len teruggaan naar de gegoten penning 
maar dan ook is een keerzijde een inner-
lijke noodzaak. Anderen nemen het bin-
nenwerk van een klok en kleven daar 
een popje aan vast en noemen dit een 
penning … Wat is een penning en wat 
niet? Naar mijn mening dienen er voor 
een kunstpenning drie voorwaarden 
vervuld te zijn:
1. De tastbare vorm en ruimte worden 

opgeroepen op een klein vlak en in 
reliëf.

2. De figuren worden ingebracht in een 
hanteerbare vorm en in een mooie 
compositie.

3. De voorzijde loopt soepel en logisch 
over naar de keerzijde en vormen zo 
samen een verhaal.

‘La médaille est à la sculpture ce que le 
poème est au roman’ (Orlando 
Orlandini). Wat is immers het doel van 
de penningkunst? Belangrijke histori-
sche feiten van een land, een volk, een 
gemeente, een vereniging of een familie 
vast te leggen in een artistieke en sier-
lijke vorm. Hoort daar ook de penning 
bij die de kunstenaar maakt om uiting te 
geven aan zijn gevoelens, zijn aard, zijn 
idee in een artistieke en sierlijke vorm? 
Mits de nodige uitleg van de auteur, 
zeer zeker! In die zin zijn de getoonde 
werken van Wim Maex in het artikel 

van Raf Van Laere volgens mij geen 
penningen maar voorbeelden van prach-
tige kleine sculpturen. Een kleine sculp-
tuur heeft de volgende kenmerken: 
1. Er is geen uitleg op de voor- en keer-

zijde, er is zelfs geen sprake van een 
voor- en keerzijde,

2. Ze is wel han(d)teerbaar,
3. Ze kan twee of twee en een halve of 

drie dimensies hebben, en
4.  Ze heeft een hoge esthetische waarde.
Wie gaat dan bepalen wat kunst is en 
wat niet? Zoals altijd zal het de geschie-
denis zijn, die zal bepalen wat kunst was 
en wat niet. Wat als waardevol zal over-
blijven en wat kitsch zal genoemd wor-
den. Maar voor beide zaken zullen er 
altijd wel overtuigde verzamelaars zijn! 
Laat mij eindigen met nog een paar ver-
rassende uitspraken die ik u niet wil ont-
houden: ‘Een penning is een penning als 
de kunstenaar zegt dat het een penning 
is’ (Piet Esser). ‘De kwaliteit van een 
penning hangt af van de kant die je nu 
niet ziet’ (Karel Soudijn). ‘Tout mettre, 
mais en mettre le moins possible, ça 
c’est l’art vrai!’ (F. Brigand).  

Luc De Blick, 
Daydream, brons,
94 mm
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KAREL SOUDIJN

Penningen in context
Antwoord op een vraag naar definities 

maar die we toch niet graag buitenslui-
ten. De oplossing lijkt dan om maar een 
minimalistische omschrijving te beden-
ken, maar dat levert zo weinig op. Mijn 
favoriete, brede definitie is: ‘een pen-
ning moet in mijn jaszak passen’. 
Hiermee doe ik dan helaas onrecht aan 
de prachtige ‘dansende penning’ die 
Linda Verkaaik enkele jaren geleden op 
een tentoonstelling in het Haagse 
Pulchri presenteerde, want haar pen-
ning bestond uit een videopresentatie. 
Bovendien moet ik meteen denken aan 
een penning die ik van Niko de Wit 
kocht. Toen ik dat kunstwerk bij hem 
thuis in mijn jaszak wilde stoppen, hield 
zijn echtgenote, Mariëlle, mij tegen, 
want door de scherpe randen en punten 
van deze penning zou mijn jas scheuren. 
Mariëlle haalde een washandje tevoor-
schijn waarin ik het werk van haar man 
kon vervoeren. Moet ik mijn definitie 
nu aanpassen en zeggen dat een penning 
een object is dat in een washandje past?

Gombrich en Wittgenstein
Het probleem van slecht passende defi-
nities kan op twee manieren worden 
weggewerkt. Voor mij zijn beschouwin-
gen van Ernst Gombrich en Ludwig 
Wittgenstein hier inspirerend. De 
kunsthistoricus Gombrich legt in zijn 
publicaties nadruk op de betekenis van 
traditie. Kunstwerken, dus ook pennin-
gen, zijn te beschouwen in het licht van 
wat er aan vooraf ging. Het werk van 
leermeesters wordt voortgezet of gevari-
eerd, of er wordt tegen gerebelleerd. 
Een traditie wordt verder ontwikkeld, 
versterkt, gewijzigd of radicaal omver 
gegooid. Bij Gombrich is traditie een 
levend geheel, maar door naar tradities 
te kijken, benadrukt hij het belang van 

Wat is een penning? Die vraag stelde 
Raf Van Laere in De Beeldenaar 2016-6. 
Hij spitste zijn vraag toe op twee objec-
ten van de kunstenaar Wim Maex: zijn 
dat penningen, of niet – en waarom?

Naar mijn mening is het zinloos het 
begrip ‘penning’ duidelijk te definiëren. 
We lopen namelijk vast op een pro-
bleem: elke definitie sluit kunstwerken 
uit die we toch eigenlijk óók graag als 
penningen willen zien. Wie ongewenste 
uitsluiting wil vermijden, komt uit op 
nietszeggende omschrijvingen. Een 
voorbeeld uit een ander domein dan de 
penningkunst kan dit illustreren. Lang 
geleden, in 1965, publiceerde prof. dr. 
S. Dresden het boek Wereld in woorden. 
Dresden, een taalkundige, wilde de 
essentiële kenmerken van de roman for-
muleren. Bij elke definitie moest hij 
echter spijtig constateren dat hij hier-
mee belangrijke werken uit de wereldli-
teratuur degradeerde tot boeken die 
geen ‘roman’ meer mochten worden 
genoemd. Dat wilde hij niet. Daarom 
nam hij zijn toevlucht tot een wel zeer 
ruime omschrijving. Hij schrijft: ‘Zo is 
een conclusie bereikt die in haar van-
zelfsprekendheid wel ontmoedigend 
werkt: een roman is geschreven in 
woorden. In woorden die de lezer leest.’ 

De geciteerde aanduiding leert ons 
weinig, want ook bijvoorbeeld handlei-
dingen voor het gebruik van een dril-
boor zijn ‘geschreven in woorden’, ter-
wijl Dresden dergelijke teksten niet 
gauw als een roman zal betitelen. Bij 
penningen stuiten we op vergelijkbare 
problemen. Wie met een heldere defini-
tie in het achterhoofd een tentoonstel-
ling bezoekt of een catalogus doorbla-
dert, komt al heel snel objecten tegen 
die niet aan de omschrijving voldoen, 

99431-17_Beeldenaar_1.indd   8 12/12/16   08:16



DE BEELDENAAR 2017-1
9

een context waarin iets is vervaardigd. 
Een penning is dan een object dat als het 
ware commentaar geeft op andere objec-
ten die reeds als penning worden erkend.

De filosoof Wittgenstein liet ooit 
zien hoe moeilijk het is om essentiële 
kenmerken van het begrip ‘spel’ te 
beschrijven. We duiden talrijke activitei-
ten met hetzelfde begrip aan, maar 
onderling verschillen ze zo sterk van 
elkaar dat nauwelijks nog duidelijk is in 
welke opzichten ze overeenstemmen. 
Voetbal is een spel, net als bijvoorbeeld 
patience – en dat is toch iets heel 
anders? Volgens Wittgenstein moeten 
we ons niet blind staren op eigenschap-
pen die alle spelvormen met elkaar 
gemeen hebben. Het is zinvoller om te 
zoeken naar familieverwantschap. Broers 
en zusters hebben meer met elkaar 
gemeen dan neven en nichten. 
Achterneven en achternichten delen 
nog minder kenmerken met elkaar. Er is 
echter geen natuurlijke grens rond een 
familie te trekken. Iedereen mag hier 
eigen keuzes maken. Een penning is dan 
een object dat af mag wijken van andere 
kunstwerken die zo heten, maar waarbij 
ik voldoende overeenkomsten herken 
om zélf het gebruik van die naam zinvol 
te vinden. 

Als Raf Van Laere wil weten wat een 
penning is, dan is mijn advies: ga na of 
een bepaald object binnen een bepaalde 

traditie van penningkunst te plaatsen 
valt, desnoods in termen van rebellie. 
Kijk bovendien in hoeverre het object 
kenmerken vertoont met penningen 
waarmee je vertrouwd bent. Trek hierbij 
eigen grenzen, maar leg deze niet dwin-
gend op aan andere mensen. Door het 
onderlinge verschil in voorkennis of 
ervaring is het denkbaar dat de één dui-
delijke relaties binnen een groep objec-
ten herkent, waar de ander alleen maar 
‘warboel’ ziet.

Werk van Wim Maex
In zijn recente artikel beeldde Raf Van 
Laere twee objecten af van Wim Maex. 
Hij nodigde ons uit om na te denken 
over de vraag of dit penningen zijn. 
Mijn persoonlijke antwoord op die 
vraag is bevestigend. Het eerste object 
noemt Maex: Smiley face. Voor mij past 
dit kunstwerk in een lange traditie van 
portretpenningen, maar het is ook te 
zien als een parodie hierop. In de tradi-
tie wordt met een portretpenning een 
concrete persoon geëerd of herdacht. In 
het verleden ging het daarbij vooral om 
gezagsdragers of mensen die op andere 
wijze een bijzondere positie innamen. 
Tegenwoordig kunnen ook u en ik ons 
op een penning laten vereeuwigen. De 
penning van Maex is echter volstrekt 
onpersoonlijk, want een smiley is niet 
meer dan een ‘emoticon’, een leesteken 

De penningen van 
Maex
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waarmee in elektronische communicatie 
een emotionele waarde wordt geaccen-
tueerd. Wie een dergelijk teken in een 
tekst plaatst, geeft echter blijk van 
gebrek aan mogelijkheden om zaken op 
een genuanceerde wijze te beschrijven. 
Daarmee is de penning van Maex een 
interessant commentaar op een heden-
daagse trend: hij vergroot in zijn por-
tretpenning een menselijk tekort uit. Op 
deze wijze sluit Maex ook aan op een 
andere traditie in de penningkunst: 
commentaar leveren op maatschappe-
lijke ontwikkelingen.

Zijn tweede object, Dilion, kon ik niet 
meteen plaatsen. Wel vond ik het met-
een een penning, omdat er duidelijke 
familieverwantschap is met talrijke 
hedendaagse penningen van andere 
kunstenaars die op een abstract niveau 
vormgeven aan ruimte binnen een cir-
kel. Als kind van deze tijd ben ik vervol-
gens het woord ‘dilion’ op Google gaan 
intikken. Meteen toonde het scherm 
verwijzingen naar Dilion Harper die als 

pornoster wordt aangeduid. Nu ik dit 
weet, zie ik de penning als een ver-
kleinde weergave van een filmblik. De 
film zelf krijgen we niet te zien: we kun-
nen er hooguit over fantaseren. 
Hiermee levert Maex opnieuw com-
mentaar op trends in de samenleving. 
Pornografische films zijn gemakkelijk te 
bemachtigen, maar hun inhoud is in 
allerlei opzichten illusie.

Beide penningen van Wim Maex 
becommentariëren armzalige vormen 
van emotionele relaties. In termen van 
familiegelijkenis hebben ze echter zelf 
ook iets armoedigs, want het zijn pen-
ningen zonder interessante keerzijde. 
Voor mij persoonlijk bestaat de kern van 
de penningfamilie uit exemplaren die in 
elk geval een opmerkelijke ‘andere kant’ 
vertonen. Wel past het werk van Maex 
in een washandje, of in een jaszak.

De ter beschikking gestelde exemplaren zijn 
inmiddels uitgedeeld. Niet alle reacties konden 
worden geplaatst. Met dank aan de heren Bruins, 
Canters, Messer, Senders en Stautemas.  
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ANTON
CRUySHEER

Naschrift op een Griekse zilverling
of judaspenning

den van de veertiende eeuw. Vervolgens 
maakt hij aannemelijk dat het de 
Johannieters op Rhodos zijn geweest die 
in de loop van de veertiende tot de zes-
tiende eeuw voor verspreiding van de 
Rhodische ‘zilverlingen’ als Christelijke 
relikwieën over de Europese schatka-
mers hebben gezorgd. Deze relikwieën 
zorgden vervolgens voor pelgrims en de 
pelgrims voor vraag naar kopieën van 
deze heilige objecten. Bekend is dat 
deze Judas-zilverlingen werden vereerd 
in kerken te Heverlee (Vlaams-Brabant), 
Oviedo (Spanje), Vincennes (Frankrijk) 
en op Rhodos, terwijl de relieken ook 
bekend zijn uit Malta, Parijs en Rome.

Van der Vin geeft ook enkele bron-
vermeldingen voor het maken van 
afgietsels in 1485 en 1486, waaronder 
door een Nederlandse goudsmid. En tot 
slot: ‘Ook in de 16e eeuw werden door 
de prior van de Johannieters nog derge-
lijke afdrukken in was en overtrokken 
met goud of zilver, aan pelgrims ter 
beschikking gesteld.’ Doordat men in de 
loop van de tweede helft van de zes-
tiende eeuw zilveren Joodse shekels uit 
de tijd van de Eerste Joodse Opstand 
(66-70 n.C.) ging beschouwen als de zil-
verlingen van Judas, kan hierdoor aan 
het gebruik van de munt van Rhodos nu 

In De Beeldenaar 2014-3 schreef ik over 
een meermaals in Nederland gevonden 
Griekse tetradrachme, die ogenschijnlijk 
van Rhodos afkomstig is.1 Het blijkt 
echter om een middeleeuwse of iets jon-
gere reproductie te gaan. Het omschrift 
poaion werd in verband gebracht met 
het geslacht Herodes, waarmee men in 
de munt een van de 30 ‘zilverlingen’ 
herkende, die Judas had ontvangen voor 
het verraden van Christus. Ook kon 
men in de zonnegod Helios op de munt 
het gelaat van Christus zien. Kortom, 
het betreft dus geen echte Griekse 
munt, maar een interessante katholieke 
penning, waarvan de precieze functie en 
het gebruik nog onduidelijk was.

Door het digitaal ontsluiten van het 
rijke archief van de numismatische tijd-
schriften De Geuzenpenning (1951-
1976), De Florijn (1972-1976) en De 
Beeldenaar (1977-heden) is een prachtige 
onderzoeksmogelijkheid ontstaan op 
www.debeeldenaar.nl/archief. Onlangs 
leverde de zoekterm ‘zilverlingen’ een 
mooie vondst op: een artikel genaamd 
‘De dertig zilverlingen’ door Jos van der 
Vin.2 De auteur schrijft in het artikel 
over een interessante legende van de 
dertig zilverlingen, die voor het eerst 
voorkomt in Duitsland tegen het mid-

Kopie van tetradrachme 
van Rhodos uit de 
periode 1375-1575
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ook een einddatering worden gekop-
peld. De kopie van het poaion-type 
werd qua Judas-zilverling-devotie-
object dus grofweg rond 1575 opge-
volgd door het shekel-type. Bij een 
nieuwe vondst van een dergelijke 
Griekse zilverling uit Nederlandse 
bodem stel ik daarom voor om aan dit 
pelgrimsobject voortaan een datering te 
geven van circa 1375-1575.

Het onderscheid tussen een oud-
Grieks exemplaar en een pelgrimsobject 
is makkelijk te maken: op de reproductie 
ontbreekt een letter of naam van de 
maker, die op de ‘echte’ exemplaren 
steevast voorkomt. Ook is de letter Δ 
van het omschrift poΔion veranderd in 
de letter a.3 Van der Vin schrijft tot slot 
dat hij niet weet in hoeverre het 
opschrift poaion in verband is gebracht 
met Herodes. Dit werd echter – zoals ik 
in mijn artikel beschreef – in 1902 ver-
klaard door De Dompierre de 
Chaufepié in het Tijdschrift voor Munt- 

en Penningkunde.4 Was dit tijdschrift in 
1980 reeds digitaal beschikbaar en door-
zoekbaar geweest, dan had Van der Vin 
dit zeker zelf kunnen achterhalen. De 
toename van gedigitaliseerde en online 
beschikbaar gestelde bronnen biedt 
gelukkig steeds meer mogelijkheden 
voor numismatisch onderzoek.  

LITERATUUR EN NOTEN
1. cruysheer, a. ‘Een Griekse zilverling of Judas-

penning’ De Beeldenaar 38 (2014) 133-134; 
pelsdonk, j. ‘Muntslag en muntgebruik in 
Nederland in de pre- en protohistorie. Beeld-
vorming op basis van geregistreerde munten 
van vóór onze jaartelling in de vondstdatabase 
numis’ Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 
100 (2013) 1-51, specifiek 7-9.

2. vin, j.p.a. van der ‘De dertig zilverlingen’ De 
Beeldenaar 4 (1980) 96-101.

3. hill, g.f. ‘The Thirty Pieces of Silver’ Archaeo-
logia 59 (1905) 235-254, herdrukt in hill, g.f. 
The Medallic Portraits of Christ. The False She-
kels. The Thirty Pieces of Silver (Oxford 1920) 
91-116, met dank aan Bouke Jan van der Veen 
voor deze verwijzing.

4. dompierre de chaufepié. h.j. de ‘Een Stan-
daardwerk’ Tijdschrift voor Munt- en Penning-
kunde 10 (1902) 315-319, specifiek 316.
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JAN DE VRIES

De penningen van de nkon

Dit is het eerste artikel van een kleine 
reeks over kringpenningen, speciaal 
geschreven om het 125-jarig bestaan 
van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde luister bij te zetten. In 
dit eerste artikel worden de penningen 
van de Numismatisch Kring Oost 
Nederland (nkon) nader toegelicht.

Beloningspenning 100 stuivers
De nkon heeft tot nu toe vier pennin-
gen uitgegeven. Drie ervan zijn van de 
hand van één maker, een persoon die de 
kring bovendien jarenlang heeft gediend 
als penningmeester. Zelden zal iemand 
deze functie zo letterlijk hebben opgevat 
als Hans Helldörfer. Zie over hem ook 
het artikel van Cretier, in De Beeldenaar 
2012-2 pag. 71-78. Het tweede bijzon-
dere aan deze penningen is het gebruik 
van drie totaal verschillende technieken: 
de eerste penning uit 1975 is geslagen, 
de tweede uit 1996 is gegoten, en bij de 
derde penning (2001) is gebruik 
gemaakt van een zeer ongebruikelijke 
en nieuwe techniek: het uitsnijden met 
een krachtige waterstraal. Met een belo-
ningspenning wordt een tastbaar blijk 
van waardering gegeven aan een lid of 
niet-lid dat een bijdrage voor de kring 
heeft geleverd. 

In 1975 kwam Hans met dit idee naar 
het bestuur en ook had hij ideeën voor 
de vormgeving. Het bestuur werd 
enthousiast en na de nodige correspon-
dentie met de toenmalige voorzitter 
Fortuyn-Droogleever over het rand-
schrift en de uitvoering, werd in februari 
’75 de opdracht gegeven om 50 stuks in 
brons te doen slaan. De kring heeft deze 
penning vooral gebruikt als sprekers-
penning, dat wil zeggen dat deze werd 

uitgereikt aan personen die een voor-
dracht hebben gehouden. Een spreker 
ontving de penning met op de keerzijde 
een inscriptie met zijn naam en de 
datum van de voordracht. Al snel bleek 
dat de sprekers dit tastbare, persoonlijke 
en ook blijvende aandenken zeer waar-
deerden. Toen de eerste serie na een 
aantal jaren was uitgereikt, werd beslo-
ten een nieuwe oplage bij te bestellen. 
Hierna zijn nog verschillende aanvul-
lende bestellingen gedaan. Door het 
aanbrengen van kleine wijzigingen in de 
stempel of door een ander materiaal, 
zijn deze oplagen van elkaar te onder-
scheiden en ook gaf dit de mogelijkheid 
sprekers die al eens eerder een penning 
hadden ontvangen een volgende keer 
toch een iets andere versie aan te 
 bieden.

De voorzijde van de penning toont 
een gevorkt kruis in een binnencirkel, 
met in elk kwartier één van de letters 
nkon. Ieder kwartier is versierd met een 
gebogen lijntje en samen vormen die 
weer een soort tweede binnencirkel. 
Rondom staat als randschrift in het 
Latijn de lijfspreuk van de kring: mone-
tae amicos inveniunt wat zoveel betekent 
als ‘de munten brengen ons als vrienden 
samen’. Precies onderaan is de waarde 
van de penning aangegeven: 100 st. 
(stuivers = vijf gulden). Dit is de waarde, 
zo is aan elke ontvanger altijd aangege-
ven, waarvoor de penning altijd inwissel-
baar zal zijn bij de kring. De keerzijde is 
uitermate eenvoudig en bestaat slechts 
uit een krans van fijne blaadjes net bin-
nen de rand van de munt. Dit is een 
standaard medaille-stempel van de fabri-
kant en laat daardoor veel ruimte in het 
veld voor een inscriptie. De rand is glad 
en het gewicht is ongeveer 23 gram. De 
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Hans Helldörfer, 
beloningspenning nkon. 
Derde oplage, zilver, 
41 mm

Hans Helldörfer, 
beloningspenning nkon. 
Eerste oplage, brons, 
41 mm

afbeeldingen tonen de voorzijde van een 
exemplaar van de eerste en derde oplage. 
De eerste oplage – uit 1975 – is 50 stuks 
in brons. In 1987 volgde de tweede 
oplage, 30 stuks in brons, met een punt 
in het hart van de vierpas. De derde 
oplage, ongeveer 20 stuks in verzilverd 
brons uit circa 1994, heeft eveneens een 
punt in het hart van de vierpas. De 
vierde en laatste oplage, met vijf puntjes 
in en rond de vierpas uit circa 1995, 
bestaat uit zo’n 30 stuks in brons.

Lustrumpenning 1996
In 1996 bestond de nkon 35 jaar en 
voor deze gelegenheid is een jubileum-
penning uitgegeven. Op de voorzijde 
staan de letters nkon in het veld, op 
speelse wijze rond een gedeeltelijk 
zichtbare munt. Deze letters zijn tegen 
de richting van de klok in, gedeeltelijk 
over elkaar geplaatst. Voor de lezer is er 
niettemin geen twijfel in welke volgorde 
ze zijn bedoeld. De letters zijn allesbe-
halve strak en perfect, maar voorzien 
van kleine imperfecties in vorm en 
oppervlak. Ze geven daardoor een door-

leefde en ambachtelijke indruk en vor-
men zo een mooie tegenstelling met de 
vele door de computer ontworpen let-
ters op moderne penningen.

De gedeeltelijk zichtbare munt is een 
daalder van ’s-Heerenberg zonder jaar-
tal, uit de periode 1577-1580 en gesla-
gen op naam van graaf Frederik (1577-
1580). Het veld van de voorzijde is net 
als de letters voorzien van een grillige 
structuur, die de penning een robuuste 
en ambachtelijke indruk geeft. De tekst 
‘argen dirensis’ (zilvergeld van Dieren) 
op de daalder verwijst naar het munt-
recht dat de heren van Berg bezaten in 
deze plaats. De keerzijde van de pen-
ning is voor velen niet direct herken-
baar. Bij nadere bestudering en wanneer 
de penning in een bepaalde stand wordt 
gedraaid, treedt de herkenning op: 
ineens wordt het patroon van de grote 
rivieren in het Gelderse zichtbaar met 
de Rijn die vanuit Duitsland binnen-
komt, bij Pannerden splitst in de brede 
Waal en de smallere Rijn, waarna de 
Rijn bij Arnhem weer een zijtak krijgt in 
de vorm van de IJssel. In de IJssel komt 
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Hans Helldörfer, 
lustrumpenning nkon. 
Brons, 58 mm

bij Doesburg de Oude IJssel uit en bij 
Zutphen het riviertje Berkel. Vanuit het 
zuiden kringelt de Maas die parallel aan 
de Waal naar het westen verder stroomt. 
De keerzijde is dus een soort landkaart 
met de herkenbare rivieren maar ook 
met wat verhoging bij Elten, de 
Veluwezoom en bij Nijmegen, plekken 
waar in de ijstijd stuwwallen zijn ont-
staan. Het afgebeelde gebied op de pen-
ning komt vrijwel overeen met de pro-
vincie Gelderland en het zuiden van 
Overijssel, de thuisbasis van de nkon. 
Van deze in 1996 gegoten penning zijn 
er 60 in brons en tien in zilver geprodu-
ceerd. Op de gladde rand zijn de jaartal-
len 1961-1996 ingeslagen en bij de zil-
veren exemplaren tevens een nummer. 
Het gewicht is circa 70 gram. Bij het 
gieten is de verloren wasmethode als 
techniek gebruikt.

Sprekerspenning 2001
De eerste sprekerspenning van de nkon 
is in gebruik vanaf 1976. Vele sprekers 
hebben de afgelopen jaren een exemplaar 
mogen ontvangen, sommigen zelfs meer-
dere exemplaren. Toen in 2000 ook de 
vierde oplage van de penning bijna was 
verbruikt, is besloten geen vijfde oplage 
uit te geven, maar een geheel nieuwe 
sprekerspenning te ontwerpen. Wie 
anders dan Hans Helldörfer had hier wel 
een idee voor; via het metaalbewerkings-
bedrijf van zijn zoon, had hij kennisge-
maakt met een geheel nieuwe techniek 
die hij graag eens wilde uitproberen op 
een penning: het met een waterstraal 

snijden van metaal. De keuze voor een 
uitgesneden penning betekende automa-
tisch een keuze voor een eenzijdige pen-
ning. Bovendien kan met deze techniek 
alleen metaal volledig worden weggesne-
den, het is niet mogelijk om de opper-
vlakte gedeeltelijk te bewerken. Door het 
uitsnijden van het metaal ontstaat een 
sterk contrasterende werking met krach-
tige grote vlakken. Het is duidelijk geen 
techniek voor kleine details.

Bij het ontwerpen moest Hans met al 
deze aspecten rekening houden en daar-
bij in de gaten houden dat alle onderde-
len van het ontwerp met elkaar verbon-
den moesten blijven omdat ze anders als 
losse stukjes uit de penning zouden val-
len. Als startpunt voor het ontwerp ging 
hij uit van de voorzijde van de door hem 
in 1996 ontworpen lustrumpenning. 
Door alle kleine details uit dat ontwerp 
te verwijderen en de letters zo vorm te 
geven dat ze met elkaar verbonden ble-
ven ontstond een krachtig en eenvoudig 
ontwerp. Na vele versies te hebben 
getekend was hij uiteindelijk tevreden. 
Omdat hij alles met papier en potlood 
had ontworpen terwijl de lasersnij-
machine door een computer wordt 
gestuurd, moest het ontwerp nog wel 
ingescand en digitaal bewerkt worden. 
Uiteraard doken ook hierbij nog wel 
wat problemen op, maar uiteindelijk was 
deze fase van het ontwerp achter de rug. 
Het ontwerp kwam nu bij het bedrijf dat 
beschikte over de beoogde snijtechniek. 
Hier bleek de materiaalkeuze helaas 
beperkter dan gehoopt, het beoogde 
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Pavel Kolmas, 
lustrumpenning 
50 jaar nkon. Brons, 
60 mm

Hans Helldörfer, 
sprekerspenning nkon. 
Staal, 60 mm

edelstaal of rvs was niet beschikbaar of 
veel te kostbaar. De penning zou daarom 
in gewoon staal worden uitgevoerd.

Nu volgden een aantal weken waarin 
met spanning op het resultaat werd 
gewacht. Toen de penningen uiteindelijk 
werden afgeleverd, bleek het resultaat 
de verwachtingen meer dan waar te 
maken. De krachtige letters nkon en de 
blinkende staalkleur zorgden voor een 
zeer moderne en bijzondere penning. 
Bij het ontwerp had Hans al voorzien 
dat door de eenvoud van het ontwerp en 
ook het grote ronde vlak in het rechter-
bovenkwartier de penning wel een 
beetje saai dreigde te worden. Door dit 
ronde vlak niet meer als munt te zien, 
zoals in het oorspronkelijke ontwerp, 
maar als een soort tafelblad, konden 
hierop ‘muntjes’ worden geplaatst. Hij 
werd hierbij geïnspireerd door toevallig 
in zijn ladekastje aanwezige magneetjes 
die precies de goede verhouding hadden 
om als ‘muntje’ te fungeren. Toen hij 
enkele magneetjes op de stalen penning 
kleefde, ontstond opeens een totaal 

ander beeld. Het leuke is dat de mag-
neetjes eigenlijk beweegbare onderdelen 
van de penning zijn geworden. De pen-
ning is daarmee niet langer statisch, 
maar verschilt van alle andere. Het 
resultaat bleek perfect!

Met deze oplossing was het project 
nog niet ten einde. Zoals dat hoort waren 
er nog allerlei probleempjes vooral van-
wege de noodgedwongen keuze om de 
penning in staal uit te voeren. Gewoon 
staal heeft immers de neiging om te roes-
ten en bovendien bleken de gebruikte 
staalplaten niet krasvrij. Daarnaast ble-
ken ook de magneetjes harder te zijn dan 
het staal van de penning, zodat elke ver-
plaatsing een kras tot gevolg had. De 
oplossing werd gevonden door de pen-
ning eerst te polijsten met een polijst-
pasta, te ontroesten en daarna met een 
speciale blanke metaallak te beschermen. 
Het dunne laklaagje is precies genoeg 
om de penning in perfecte staat te hou-
den. De magneetjes werden voorzien van 
een flinterdun viltlaagje waardoor ze 
gemakkelijk en krasvrij kunnen worden 
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Muntgebouw en 
Munttoren te 
Amsterdam (foto: 
Bureau Monumenten 
en Archeologie 
Amsterdam)

Uitnodiging uit 1892

bewogen. Resteerde nog de praktische 
vraag hoe aan een voldoende aantal 
mini-magneetjes te komen. Ook dit werd 
opgelost, nu via de naspeuringen naar de 
oorspronkelijke leverancier. Deze bleek 
nog een grote voorraad al jaren nutteloos 
in een la te hebben en wilde deze wel 
voor een redelijke prijs verkopen. Zo was 
de penning na maanden voorbereiding 
eindelijk helemaal gereed. Op 8 januari 
2001 is de eerste sprekerspenning van 
het nieuwe type uitgereikt. Aangezien de 
nkon in 2001 40 jaar bestond, was de 
penning ook het eerste onderdeel van de 
viering van dit achtste lustrum. De 
oplage van deze penning is ongeveer 
50 exemplaren, ze hebben een gewicht 
van circa 30 gram.

Lustrumpenning 50 jaar
Ter gelegenheid van de vijftigste ver-
jaardag van de kring is een lustrumpen-
ning uitgegeven. De penning is het 

resultaat van een lang en moeizaam tra-
ject, maar het resultaat is er niet minder 
om! In 2010 is een ontwerpwedstrijd 
onder de leden uitgeschreven. Winnaar 
werd kringlid Pavel Kolmas. In zijn ont-
werp wordt een soort zandloper 
gevormd door twee oude munten, een 
rijksdaalder van koning Willem I en een 
leeuwendaalder uit Holland. Samen ver-
malen zij de 50 jaren tussen 1961 en 
2011; de losse cijfers verbinden de beide 
cruciale jaren. Op de voorzijde vinden 
we het getal 50 waarbij de nul wordt 
gevormd door het logo van de kring, 
een ontwerp van de lustrumpenning uit 
1996. De volledige naam van de kring 
staat als een vrolijke wimpel in een krul 
vanaf de vijf langs de bovenzijde van de 
penning. De penning is uiteindelijk in 
het Tsjechische Brno, de geboortestad 
van de ontwerper, geslagen en gepati-
neerd. Het gewicht is ongeveer 23 gram 
en de uitvoeringen zijn zilver en brons.

Archiefsnipper
Op zondag 12 juni 1892 werd de eerste 
jaarvergadering van het genootschap 
gehouden in het Muntgebouw te 

Amsterdam. In het archief van het 
genootschap bevindt zich nog altijd 
deze uitnodiging.  
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Lustrumpenning UsC 
2016

JIM VAN DER 
MEER MOHR

Don Quichot, een nieuwe
lustrumpenning van het Utrechtsch
Studenten Corps
Het Utrechtsch Studenten Corps heeft 
in 2016 evenals de Universiteit Utrecht 
een lustrum gevierd. Het thema van het 
corpslustrum was dit keer Don 
Quichot. Op de lustrumsite wordt het 
als volgt toegelicht: ‘Fantasie is het ken-
merk van de geschiedenis en de identi-
teit van onze vereniging. Het thema 
Don Quichot biedt alle kans om je ver-
beelding de ruimte te bieden en er een 
onvergetelijk Lustrum van te maken: 
jóuw Lustrum.’ Gijs van Verschuer, pre-
sident van de Maskeradecommissie (de 
commissie die het lustrum heeft geor-
ganiseerd), zei erover in zijn rede bij de 
opening van het lustrum op 9 juli 2016: 
‘De gedachte achter Don Quichot en 
Sancho Panza doet eer aan alle jaren en 
alle avonden dat het Utrechtsch 
Studenten Corps gevierd wordt met 
zijn leden en reünisten. Don Quichot 
beleeft de wildste avonturen juist omdát 
hij de wereld en zichzelf spannender 
inkleedt. Omdat Don Quichot denkt 
dat hij een dolende ridder is, ís hij ver-
volgens in zijn beleving een dolende 

ridder. Is dát niet ook de verborgen 
kracht van de leden van ons corps?’

Bij dit lustrum is evenals voorgaande 
jaren een penning uitgegeven, die is 
ontleend aan het beeldmerk van het lus-
trum. Dit beeldmerk is ontworpen door 
Ben Alcasas. Alcasas heeft zijn opleiding 
genoten aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen en is thans 
Motion Graphic Designer bij 
MediaMonks. De voorzijde toont een 
gestileerde Don Quichot met lans en 
ervoor staand zijn dienaar Sancho 
Pancha. Links en rechts zijn de wieken 
van windmolens zichtbaar. Boven het 
beeld staat  don quichot en eronder 
lustrum usc. De keerzijde is niet inge-
vuld. De brons vergulde penning heeft 
een doorsnede van 60 mm en is gesla-
gen bij Begeer in Zeist. De Universiteit 
Utrecht heeft bij dit lustrum geen pen-
ning uitgegeven. Het huidige College 
van Bestuur heeft die eeuwenoude tradi-
tie bij dit 380 jarig bestaan helaas niet 
voortgezet.  
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OLEG 
TROSTyANSKIy

Van Trier tot Leiden
In het spoor van de Meester van Villa Evithe

Een van de zaken, die het onderzoek 
van mediëvisten sterk bemoeilijkt, is de 
anonimiteit waarin de overgrote meer-
derheid van de middeleeuwse ambachts-
lieden en kunstenaars zich hult. Dat 
middeleeuwse meesters zich slechts zel-
den uiten als de scheppers van hun 
handwerk of een kunstwerk heeft zowel 
religieuze als sociale redenen. Gelukkig 
gelden deze niet altijd voor munten uit 
de tiende en elfde eeuw. We kennen 
immers de namen van enkele honderden 
muntmeesters uit Engeland, Dene-
marken, Zweden, Noorwegen, 
Bohemen en Moravië.

Otgerus
Al voor het einde van het eerste kwart 
van de elfde eeuw wordt in het Heilige 
Roomse Rijk op munten van Beierse 
steden en van Augsburg een ateliermerk 
aangebracht. In andere Duitse streken 
worden persoonsnamen vermeld zoals 
Vicmanus in Saksen rond 1050, Oddv in 
de streek van de Beneden Elbe tijdens 
het vierde kwart van de elfde eeuw en 
Benno in Noord-Duitsland gedurende 
de tweede helft van de elfde eeuw. Maar 
in al die gevallen kunnen we niet met 
zekerheid stellen dat deze namen inder-
daad naar muntmeesters verwijzen en 
niet naar muntheren of zelfs heiligen. 
Zo kan bijvoorbeeld Benno ook geïnter-
preteerd worden als een verwijzing naar 
de heilige Bernward uit Hildesheim. 

In Neder-Lotharingen is de uitzon-
dering, die de regel bevestigt, munt-
meester Otgerus. Hij was in Brussel 
werkzaam rond het midden van de elfde 
eeuw.1 Op dit ogenblik ken ik nog geen 
andere namen van tiende- of elfde-
eeuwse muntmeesters uit die streek, 
maar het is te hopen dat het in de toe-

komst mogelijk zal zijn om bepaalde 
munten toe te wijzen aan specifieke 
muntmeesters. Om muntstempels die 
door eenzelfde graveur of atelier ver-
vaardigd zijn te kunnen herkennen, 
dient men de specifieke stijlkenmerken 
ervan te identificeren. Dit kan door ver-
schillende elementen te combineren 
zoals de wijze van voorstellen, de gra-
veertechniek, het gebruik van ponsen en 
de manier waarop de omschriften aan-
gebracht worden. Maar het allerbelang-
rijkste is het identificeren van eventuele 
persoonlijke merktekens van de graveur 
of de muntmeester. In dit artikel wordt 
een poging ondernomen de productie 
toe te lichten van een anonieme 
ambachtsman die zowel in Opper-
Lotharingen als in Neder-Lotharingen 
werkzaam was gedurende de periode 
1030-1050.

Eft-Hellendorf
Villa Evithe was een van de muntateliers 
in Opper-Lotharingen. Tijdens de mid-
deleeuwen werd het Evetha genoemd. 
Nu ligt het in Eft-Hellendorf in 
Saarland, dicht bij de grens tussen 
Duitsland en Frankrijk.2 Nr 2a (zie de 
tekeningen op pagina 23-25) toont het 
type denier dat er het meest aangemunt 
werd. Het dateert van na 1051 en weegt 
op basis van twaalf exemplaren gemid-
deld 0,82 gram. Deniers geslagen tijdens 
de periode 1035-1047 door Popo von 
Babenberg (1016-1047), aartsbisschop 
van Trier, dienden duidelijk als voor-
beeld, zie nr 1.3 Op de keerzijde ervan 
wordt de beroemde Romeinse stads-
poort van Trier, de Porta Nigra, afge-
beeld. Hierin leefde de kluizenaar 
Simon ingemetseld tijdens de periode 
1030-1035. Kort na zijn dood werd hij 

99431-17_Beeldenaar_1.indd   19 12/12/16   08:16



DE BEELDENAAR 2017-1
20

Trier, Poppo von 
Babenberg, circa 1045.
2 × ware grootte.

op voorstel van aartsbisschop Popo hei-
lig verklaard. In 1041 werd met de bouw 
van een kerk begonnen op de plek waar 
Simon ingemetseld was. Bij de bouw-
werken werd een van de torens van de 
Porta Nigra gesloopt.4 De munten van 
Trier en de imitaties uit Villa Evithe 
tonen dit unieke poortgebouw dat tot 
een kerk omgebouwd werd.

Op de voorzijde van de deniers uit 
Villa Evithe staat een ‘portret’ en profil 
van Popo met een tonsuur net zoals op 
de Trierse voorbeelden.5 Ondanks alle 
inspanningen van de graveur van de 
muntstempels van Villa Evithe slaagde 
hij er niet in de kwaliteit van het Trierse 
voorbeeld te evenaren. Zijn afbeelding 
is erg vlak, de ogen zijn buiten proportie 
groot en het voorhoofd is te laag. Deze 
tekortkomingen vallen onmiddellijk op 
als men de deniers van Villa Evithe ver-
gelijkt met munten die in het midden 
van het vierde decennium van de elfde 
eeuw in Trier geslagen werden (nr 1).

Kenmerken
Andere typische kenmerken van de stijl 
van de ‘Meester van Villa Evithe’ zijn 
het attribuut vlak voor het portret, de 
omgekeerde letters S en L. De letter T 
heeft een kort horizontaal streepje dat 
soms zelfs ontbreekt waardoor de T ver-
ward kan worden met de letter I. De 
schuine opstaande lijnen van de letter A, 
staan ver uit elkaar, de punten zijn vet 
en het woordeinde van de namen valt 
weg zodat men niet zeker is welke hei-
lige, pavl(vs) of pavl(invs) op de mun-
ten afgebeeld wordt.

Een ander type denier van Villa 
Evithe – waarvan op dit ogenblik slechts 

een exemplaar bekend is (nr 2b) – 
bevond zich in een muntschat, die na 
1068 verborgen werd. Hij weegt 0,56 
gram. Deze munt vertoont eveneens 
kenmerken, die typisch zijn voor de 
Meester van Villa Evithe, vooral dan de 
letters van het omschrift. Op de keer-
zijde is de naam van de muntplaats her-
leid tot v //// ith waarna een dikke punt 
volgt, een deel van een letter I of een 
omgekeerde L en een merk in de vorm 
van een cirkel met drie punten erin. Op 
de voorzijde is s /// pavlvs leesbaar met 
een gespiegelde S bij het begin. Het 
borstbeeld van de geestelijke met een 
boek in de linkerhand doet denken aan 
de stijl van het bisdom Utrecht maar de 
uitvoering is grover. Een boek als attri-
buut van geestelijken komt in de elfde 
eeuw echter niet voor op munten van de 
Utrechtse bisschoppen. Wel op een 
denier van Eberhard (1047-1066) aarts-
bisschop van Trier, waarop een geeste-
lijke eveneens een boek in zijn linker-
hand houdt.6

Utrecht
Tijdens de eerste helft van de jaren vijf-
tig van de elfde eeuw werden deniers 
gemunt, die vanuit stilistisch oogpunt, 
nauw verwant zijn met de munten uit 
Villa Evithe (nr 4a). Zij dateren van na 
1054 en wegen gemiddeld 0,92 g (op 
basis van tien exemplaren).7 De voor-
zijde toont een hoofd naar rechts met 
een grote kale plek en voor het gezicht 
een kromstaf. De naam van de vorst 
hcinriv (Hendrik III of IV) heeft geen 
woordeinde. Het omschrift op de keer-
zijde traieit of γraieit samen met de 
technische kenmerken van de munten 
– deze deniers zijn gemunt op dunne 
zilveren muntplaatjes van laag gehalte 
waarvan de oppervlakte verrijkt werd – 
wijzen op Utrecht (Trajectum) als munt-
plaats. De omschriften op voor- en 
keerzijde eindigen met dikke punten. 
Dezelfde graveur heeft ongetwijfeld de 
muntstempels gesneden voor de deniers 
van het type met het Tielse hoofd (nr 
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Hattonchâtel, bisschop 
Raimbert, circa 
1035-1039 .
2 × ware grootte.

4b), die na 1060 geslagen werden met 
een gemiddeld gewicht van 1,17 g op 
basis van acht exemplaren.8 De alge-
mene stilistische kenmerken van deze 
groep zijn: de soortgelijke behandeling 
van de omschriften van voor- en keer-
zijde, het lettertype, het gebruik van een 
andreaskruis als scheiding en het fre-
quent gebruik van ponsen in de vorm 
van kleine ringetjes. Dezelfde kenmer-
ken vindt men voor een goed deel terug 
op soortgelijke munten vervaardigd met 
een ander stempelpaar (nr 4c), die date-
ren van na 1086 met een gewicht van 
0,92 g (één exemplaar).

Het gemiddelde gewicht van nrs 4a, b 
en c ligt hoger dan het gemiddelde 
gewicht van gelijktijdig geslagen deniers 
van de bisschoppen van Utrecht. Dit 
kan verklaard worden door speciale uit-
giftes, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
de aanstelling van bisschop Willem I in 
1054 of omdat stempels in Utrecht ver-
vaardigd werden op vraag van andere 
autoriteiten en steden die een andere 
gewichtsstandaard voor hun munten 
gebruikten zoals misschien Zaltbommel 
of Tiel. In dezelfde periode verschijnen 
op andere munttypes eveneens soortge-
lijke omschriften met de Latijnse stads-
naam van Utrecht. Misschien was het 
wel de Meester van Villa Evithe die het 
gebruik van dikke punten op het einde 
van de omschriften introduceerde. Ze 
verschenen er immers ongeveer een 
decennium later dan in Eft.

Een andere, tot nog toe niet gepubli-
ceerde munt, sluit stilistisch gezien 
nauw aan bij de munten van Villa Evithe 
(nr 3). Ze werd geslagen na 1061 met 
een gemiddeld gewicht van 0,88 g (op 
basis van twee exemplaren). De 
omschriften op voor- en keerzijde zijn 
moeilijk leesbaar maar de bewaarde 
fragmenten suggereren dat deze deniers 
in Hattonchâtel geslagen werden door 
Raimbert (1024-1039), bisschop van 
Verdun. De gewichten pleiten voor een 
productie tegen het einde van zijn rege-
ring.

Loopbaan
Volgens mij kan de loopbaan van de 
Meester van Villa Evithe als volgt gere-
construeerd worden. De Meester leerde 
zijn vak waarschijnlijk in Trier en kreeg 
zijn eerste opdracht van de bisschop van 
Verdun op het einde van de jaren dertig 
van de elfde eeuw. In het begin van de 
jaren veertig verhuisde hij naar Villa 
Evithe. Nadat aan deze muntslag te Eft, 
die duurde van het begin van de jaren 
veertig tot het begin van de jaren vijftig 
van de elfde eeuw, een einde kwam, ves-
tigde hij zich in Utrecht of in een van 
de steden die vielen onder de bisschop 
van Utrecht en sneed er muntstempels 
voor de plaatselijke ateliers.

Zo’n verhuizing is volkomen in over-
eenstemming met wat Robert Fossier 
schrijft over ambachtslui uit de 
Nederlanden tijdens de twaalfde- 
dertiende eeuw, die meestal tien- tot 

Utrecht? Hendrik III/
IV, circa 1054-1056 .
2 × ware grootte.

Utrecht, Hendrik III/
IV, circa 1054-1056 .
2 × ware grootte.
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Utrecht, bisschop 
Willem, 1054-1060 .
2 × ware grootte.

vijftien jaar in een plaats werkzaam 
waren om zich nadien elders te vesti-
gen.9

De deniers van Willem, bisschop van 
Utrecht, tonen andere afbeeldingen dan 
die van zijn voorgangers. De plaatsnaam 
staat niet meer in de beeldenaar maar 
wordt volwaardig opgenomen in het 
omschrift op de keerzijde en er wordt, 
zonder veel succes, een poging onder-
nomen de naam van de patroonheilige, 
sint Martinus, van het omschrift te ver-
plaatsen naar de beeldenaar (nr 5b-5d).10

In het omschrift op de keerzijde duikt 
opnieuw de cirkel met in het midden 
drie punten op samen met de letter ΓI 
voor het opschrift traiectum (nr 5b). 
Op een andere keerzijdestempel ont-
breekt de cirkel met drie punten maar 
begint het omschrift eveneens met de 
letter Γ (nr 5d). Men mag aannemen dat 
de cirkel met de drie punten het per-
soonlijke merk is van de stempelsnijder 
en dat de letter Γ (L?) wellicht zijn initi-
aal is. De letters op verschillende stem-
pels van deze groep zijn typisch voor de 
stijl van de Meester van Villa Evithe: de 
gespiegelde S en L en de brede letter A. 
De letter Γ kan herkend worden op een 
aantal Utrechtse munten met een 
‘onleesbaar’ opschrift waarbij ze vaak 

van de rest van het opschrift gescheiden 
is door een dikke punt (nr 5a).

Leiden
Tijdens de tweede helft van de jaren 
vijftig van de elfde eeuw verschijnt het 
merk in de vorm van een cirkel met drie 
punten in het midden van de voorzijde 
van deniers van graaf Floris I (1049-
1061) van Holland die waarschijnlijk te 
Leiden geslagen werden.11 De graveur 
plaatste zijn merk in het midden van de 
voorzijdestempel en sneed vervolgens 
de rest van de beeldenaar er rond. Zoals 
gebruikelijk kortte hij de naam van de 
graaf af tot florentv. De kwaliteit van 
de voor- en keerzijdestempels wisselt 
sterk. Waarschijnlijk werden ze door 
verschillende graveurs gesneden. 
Misschien werd de ervaren stempelsnij-
der van Utrecht ingehuurd door de 
graaf van Holland om een model voor 
de stempels te vervaardigen en werden 
beide stempels met de naam van graaf 
Floris vervaardigd door de Meester van 
Villa Evithe, die op dat ogenblik al meer 
dan twee decennia beroepservaring had.

In Leiden raken we het spoor van de 
Meester van Villa Evithe kwijt. Toch 
kunnen we nog twee munttypes vermel-
den met op de voorzijde een merk in de 
vorm van een cirkel met erin een lijn, 
geflankeerd door twee punten en onder-
aan een punt, dat soms wat aan een 
gezicht doet denken. De eerste (nr 7a) 
met een gewicht van 0,67 g (een exem-
plaar).12 Van de tweede (nr 7b) is een 
aantal exemplaren bekend, met een 
gemiddeld gewicht van 0,85 g (op basis 
van zes exemplaren).13 Deze merken 
werden eveneens op de stempel aange-
bracht voor het snijden van de beelde-
naar. De graveur had er meer moeite 
mee om zijn persoonlijke merk in de 
beeldenaar in te passen dan de stempel-
snijder van Leiden zodat het hoofd van 
de vorst een karikatuur is geworden. 
Deze deniers werden waarschijnlijk in 
de omgeving van Tiel geslagen tijdens 
het laatste kwart van de elfde eeuw. Het 

Utrecht, bisschop 
Willem, 1054-1060.
2 × ware grootte.
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merk verschilt van dat op de stempels 
van Utrecht en Leiden doordat er een 
lijn toegevoegd werd aan een punt. 
Waarschijnlijk gebeurde dit toen een 
zoon of een andere verwant de plaats 
innam van de Meester van Villa Evithe 
(nr 9).

Stilistisch nauw verwante afbeeldin-
gen van een gezicht werden gebruikt op 
deniers die waarschijnlijk gemunt wer-
den door de graven van Holland tijdens 
de overgang van de elfde naar de 
twaalfde eeuw (nr 7c) met een gewicht 
van 0.57 g.14 (op basis van twee exem-
plaren). Misschien werden de stempels 
voor nr 7a, b en c eveneens door een-
zelfde graveur gesneden.  

Oleg Trostyanskiy woont en werkt in Cheboksary 
(Russische Federatie) en is geïnteresseerd in onder 
andere vroegmiddeleeuwse muntslag.
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2b. Villa Evithe, circa 
1050
3. Hattonchâtel, 
bisschop Raimbert, circa 
1035-1039

1. Trier, Poppo von 
Babenberg, 1035-1045
2a. Villa Evithe, circa 
1040-1050

1 2a

2b 3
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4a

4b 4c 5a 5b

5c 5d

4a. Utrecht? Hendrik 
III/IV, circa 1054-1056, 
profiel 4b. Utrecht? 
Hendrik III/IV, circa 
1054-1056, hoofd van 
Tiel
4c. Utrecht? Hendrik 
III/IV, circa 1054-1056, 
hoofd van Tiel
5a. Utrecht, Hendrik 
III/IV, circa 1054-1056, 
Γ(I) aan het einde van 
de omschriften
5b. Utrecht, bisschop 
Willem, 1054-1060, ΓI 
en persoonlijk 
merkterken aan begin 
keerzijdeomschrift
5c. Utrecht, bisschop 
Willem, 1054-1060
5d. Utrecht, bisschop 
Willem, 1054-1060
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6. Holland, graaf Floris 
I, 1049-1061, 
persoonlijk teken op 
voorzijde
7a. regio Tiel, Hendrik 
IV, 1056-1106, 
persoonlijk teken op 
voorzijde
7b. regio Tiel, Hendrik 
IV, 1056-1106, 
persoonlijk teken op 
voorzijde
8. Holland? circa 1100

6 7a 7b1 7b2 8

9

9. persoonlijke tekens, 
circa 1050-1100
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Muntgewicht voor een 
bourbon-/postulaat-
gulden.
2 × ware grootte.

ARIE VAN 
HERWIJNEN

Nieuw type muntgewicht voor een 
bourbon-/postulaatgulden

Soms kunnen muntgewichten voor 
meer dan één munt gebruikt worden. 
Een in 2015 in Zeeland gevonden 
gewicht is bedoeld voor een gouden 
postulaatgulden, geslagen in Luik door 
Lodewijk van Bourbon (1456-1482). 
Vanwege de naam van de muntheer 
wordt deze ook bourbongulden 
genoemd.1 In het Munttarief van 1499 
worden de postulaatguldens bij elkaar 
gegroepeerd vanwege de identieke 
waarde en het identieke gewicht. De 
postulaatgulden van Rudolf van 
Diepholt (1423-1455), geslagen in 
Utrecht, is zo’n munt en kan dus met 
hetzelfde muntgewicht gewogen wor-
den.2 Op het muntgewicht wordt dit 
door afkortingen weergegeven; boven 
een horizontale streep met een punt in 
het midden staat borb’o voor bourbon-
gulden en onder de streep staat post’ 
voor postulaatgulden van Luik en dus 
ook Utrecht. Het geheel wordt omslo-
ten door een dichte cirkel. De apostrof 
(het weglatingsteken of afkappingsteken 
om aan te geven dat het om een afge-
kort woord of afgekorte naam gaat) staat 
in borb’o niet op de juiste plaats, waar-
schijnlijk door ruimtegebrek.

Op de keerzijde staat een soortgelijke 
streep, zonder punt in het midden, met 
daarboven in twee regels een handje – 
als indicatie dat het gewicht is gemaakt 
in Antwerpen – en lxxxi. Dit laatste 
wordt ook het snedegetal genoemd. 

Onder de streep staat int’, ook hier 
weer binnen een dichte cirkel. Ronde 
Antwerpese Muntgewichten zijn gepro-
duceerd tussen 1500 en 1509 en dragen 
geen makersinitialen. lxxxi en int’ die-
nen samen te worden gelezen als ‘81 in 
’t mark’. Ook hier is de apostrof dus niet 
op de juiste plaats gezet terwijl van 
ruimtegebrek geen sprake is. Met het 
snedegetal is het gewicht van de munten 
bij uitgifte te berekenen. De hier 
bedoelde mark is de mark van Troyes 
die 244,7529 gram is. De postulaatgul-
dens wogen bij uitgifte in principe 
3,02 gram. Het vondstgewicht weegt 
2,78 gram; 92,05% van de massa uit het 
munttarief maar vrij dicht bij de massa 
van 8 gewogen exemplaren die in 
Dengis worden genoemd en tussen de 
2,09 gram en 2,66 gram wegen. De dia-
meter is 15 mm. In het Munttarief van 
1499 zijn de beide postulaatguldens 
afgebeeld met de tekst ‘De postulaten 
metter wapen van bourbon en de andere 
metten hondeken’.3 Op het wapen van 
Rudolf van Diepholt staat in het hart-
schild een leeuw boven een adelaar. Van-
wege de kleine afmetingen van dit hart-
schild werd de leeuw voor een hond 
aangezien, vandaar de naam hondeken. 
Het nieuw gevonden muntgewicht wordt 
hier echter niet in afgebeeld; wel een 
ander gewicht met de afbeelding van een 
postulaatgulden en het snedegetal.  

NOTEN EN LITERATUUR
1.  j-l. dengis Les  Monnaies de la Prinicipauté de 

Liège II De Jean d’Enghien à Robert de Berghes 
(1274-1564) (Wetteren 2006) nr 694; a. del-
monte De Gouden Benelux (Amsterdam 1964) 
nr 329

2. p.o. van der chijs De Munten der Bisschoppen, 
van de Heerlijkheid en de Stad Utrecht (Haarlem, 
1859) plaat 15.1 t/m 3; delmonte nr 939

3. e.j.a. van beek en g.w. de wit Het Munttarief 
van 1499 (Rotterdam 1978)
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JAN PELSDONK

Wereldpodium voor Nederlandse 
penningkunst

In het voorgaande nummer van De 
Beeldenaar is in een paar pennenstreken 
een beeld geschetst van het 34ste fidem-
congres dat recent in het Belgische 
Gent is gehouden. Tot begin januari was 
de uitgebreide internationale penning-
tentoonstelling nog te bezoeken. In het 
huidige artikel wordt de inzending van 
Nederlandse penningen getoond. 

Selectie
De International Art Medal Federation 
fidem heeft in ieder deelnemend land 
een gedelegeerde en vice-gedelegeerde. 
In Nederland zijn dit Linda Verkaaik 
en mijn persoon. Wij staan ten dienste 
van de leden van de organisatie en 
maken elke twee jaar de selectie van 
penningen voor de tentoonstelling. In 
2015 hebben wij Nederland afgestruind 
en informatie over zo veel mogelijk 
bekende en onbekende penningkunste-
naars bijeengebracht. Bij het kiezen van 
de werken zijn we bijgestaan door kun-
stenares Eylem Aladogan en directeur 
Jan Theeuwisse van Museum Beelden 
aan Zee. Bepaald werd dat van ieder 
kunstenaar-lid van fidem in elk geval 
één penning geselecteerd zou worden. 
Het resterende quotum (door de orga-
nisator vastgesteld op basis van de 
omvang van de beschikbare tentoon-
stellingsruimte in combinatie met het 
aantal leden in dat land) vulden zij in 
met werk van Nederlandse penning-
kunstenaars die geen fidem-lid zijn. 
Inka Klinckhard zorgde hierbij voor 
een aardige anekdote. Zij was tot het 
laatst aan toe actief en als fidem-lid zou 
ook een van haar werken worden uitge-
kozen. Resoluut wees zij echter het 
aanbod af. Zij schonk haar plaats aan 
een jonge kunstenaar. Uiteindelijk wer-

den in Gent – en later Namen – in 
totaal zo’n 900 penningen geëxposeerd: 
voor de organisatie lang geen eenvou-
dige opgave. Omdat de tentoonstelling 
zich richtte op moderne penningkunst, 
was gesteld dat het werk niet langer 
dan vijf jaar geleden geproduceerd 
mocht zijn. Het organiserende land 
– België in dit geval – bepaalde de 
maximale omvang van de tentoonge-
stelde werken.

Overzicht
Hieronder volgt op alfabetische volg-
orde het door Nederland ingezonden 
werk. Het valt daarbij op dat een groot 
deel van deze penningen nog nooit in 
De Beeldenaar aan bod is gekomen. Alle 
niet eerder afgebeelde werken worden 
nu alsnog getoond en in onderstaande 
lijst met een sterretje (*) aangegeven. 
Zonder vermelding zijn de foto’s van de 
betreffende kunstenaars, de overige 
foto’s zijn van de Société archéologique 
de Namur, san.
Eylem Aladogan – Believe, vpk jaarpen-

ning 2015. Epoxy, 80 mm, 2015, De 
Beeldenaar 39 (2015) 197-199.

Elly Baltus – twee penningen uit de 
serie Answer-Question. Albast, 65 mm, 
2015, De Beeldenaar 40 (2016) 58.

Fons Bemelmans – La femme. Brons, 
100 mm, 2014.*

Siemen Bolhuis – Penning voor relatie, 
huwelijk of vriendschap. Brons, 72 mm, 
2015.*

Da van Daalen – Water. Marmerpasta, 
80 mm, 2015.*

Maria van Gerwen – Go, vpk jaarpen-
ning 2014. Brons, 85 mm, 2014, De 
Beeldenaar 38 (2014) 197-200.

Elleke van Gorsel – Ons fundament is de 
lokale democratie. Afscheidspenning voor 
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raadsleden van Waalwijk. Polyamide 
(3d-print), 113 × 85 mm, 2014.*

Henny van Grol – De Ster II. Zink, 
roestvrij staal en perspex, 85 mm, 
2014.*

Guus Hellegers – Zoeken naar balans. 
Brons, 78 × 111 mm, 2015.*

Pauline Hoeboer – Een penning is een 
penning als het de intentie heeft een pen-
ning te zijn. Porselein. 110 × 57 × 
14 mm, 2014.*

Jennifer Hoes – Heb uw medemens lief 
gelijk uzelve. Brons, 70 mm, 2015.*

Sjaak Jasperse – Globe. Koper en mala-
chiet, 83 × 66 mm, 2015.*

 – Tumbler. Koper en zink, 115 × 58 × 
47 mm, 2015.*

Carla Klein – Maria Callas. Brons, 75 × 
85 mm, 2013.*

Annette Koek – Water. Brons, 83 × 
88 mm, 2011.*

Jan Paul Kruimel – Spoken words are flee-
ting, written ones sink in. Brons, 
60 mm, 2011.*

Pier van Leest – Huwelijkspenning 
Diederik en Leonore. Brons, 82 × 
82 mm, 2015, De Beeldenaar 39 (2015) 
257-259.

Henny van der Meer – Leef! vpk 
inschrijfpenning 2015. Staal, 100 × 80 
× 20 mm, 2015, De Beeldenaar 39 
(2015) 101-103.

Mirjam Mieras – Readymade Animal 
Medal (penguins). Hout, plastic, 55 × 
40 mm, 2015.*

Hanneke Mols van Gool – Opwaartse 
druk. Steen, ijzer en leer, 150 × 
115 mm, 2015.*

Atelier Willem Noyons – Albert 
Klinkenbergh prijs. Messing, magneet 
en coromandelhout, 80 mm, 2015.*

 – Nederlandse Vereniging voor 
Neurochirurgie. Brons, 79 × 86 mm, 
2011.*

Martina Otto – Spielraum. Acrylglas, 123 
× 49 mm, 2015.*

Jos Reniers – Peter Thoben. Terracotta en 
wol, 100 mm, 2015, De Beeldenaar 39 
(2015) 277-282.

Roberto Ruggiu – Fall. Brons en meteo-
riet ‘campo del cielo’, 58 mm, 2015.*

Loes Schellekens – Out of Africa. Brons, 
90 × 70 mm, 2013.*

Nynke Schepers – Cirque. Terracotta, 85 
× 85 mm, 2015.*

Erica van Seeters – Movement of the 
heart, vpk-relatiepenning. Steen, 
ijzervijlsel en magneet, 2014, 37 × 37 
× 12 mm, De Beeldenaar 39 (2015) 
53-55.

 – Cosmic treasure. Steen, ijzervijlsel en 
magneet, 70 × 40 × 10 mm, 2012.*

Tom Senders – Jeroen Bosch 500. Brons 
en zilver, 74 × 74 × 22 mm, 2014, De 
Beeldenaar 39 (2015) 104-106.

Geer Steyn – Museum Beelden aan Zee. 
Terracotta, 80 mm, 2015, De 
Beeldenaar 40 (2016) 5-10.

Frans van der Ven – In memoriam Thei 
Steenkamer. Brons, 125 × 90 mm, 
2014.*

Linda Verkaaik – I can only control what’s 
in the palm of my own hand - I. Brons, 
100 × 100 × 50 mm, 2015.

 – I can only control what’s in the palm of 
my own hand - II. Brons, 100 × 100 × 
50 mm, 2015, De Beeldenaar 40 (2016) 
171-173.

Lia Versteege – Crumble beauty. Glas, 
metaal, 100 × 115 × 20 mm, 2015.*

Melanie de Vroom – Constellation. 
Roestvrij staal, magneet, karton en 
vilt, 120 × 120 mm, 2012.*

Niko de Wit – Tilburg Trophy. Brons, 
106 × 86 × 38 mm, 2014, De 
Beeldenaar 39 (2015) 209-211.  
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Bemelmans – La 
femme (foto: san). 
100 mm

Bolhuis – Penning voor 
relatie, huwelijk of 
vriendschap
72 mm

Van Daalen – Water 
80 mm
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Van Gorsel – Ons 
fundament is de lokale 
democratie
113 × 85 mm

Van Grol – De Ster II 
(foto: artiest en san)
85 mm

Hellegers – Zoeken 
naar balans
111 × 78 mm
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Hoes – Heb uw 
medemens lief gelijk 
uzelve
70 mm

Hoeboer – Een penning 
is een penning als het de 
intentie heeft een 
penning te zijn
110 × 57 mm

Jasperse – Globe
59 × 69 mm
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Koek – Water 
(foto: san)
83 × 88 mm
2/3 ware grootte

Klein – Maria Callas 
(foto: san)
75 × 85 mm

Jasperse – Tumbler 
(foto: san)
120 × 53 mm
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Kruimel – Spoken 
words are fleeting, 
written ones sink in 
(foto: san)
60 mm

Readymade Animal 
Medal: penguins 
(foto: san)
40 × 44 m

Mols van Gool – 
 Opwaartse druk 
(foto: san)
150 × 115 mm
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Noyons – Albert 
Klinkenbergh prijs
80 mm

Noyons – Nederlandse 
Vereniging voor 
Neurochirurgie 
(foto: san)
79 × 86 mm
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Ruggiu – Fall. Brons en 
meteoriet ‘campo del 
cielo’
58 mm

Otto – Spielraum
123 mm

Loes Schellekens – Out 
of Africa
90 × 70 mm
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Frans van der Ven – In 
memoriam Thei 
Steenkamer
125 × 90 mm

Nynke Schepers – 
 Cirque
85 mm

Erica van Seeters – 
Cosmic treasure
70 mm
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Lia Versteege – 
 Crumble beauty
100 × 115 mm

Melanie de Vroom – 
Constellation
karton = 120 × 
120 mm

Meer informatie over fidem vindt u samen met een groeiende database met in 
het verleden tentoongestelde werken op de website www.fidem-medals.org. 
Indien u meer wilt weten over fidem kunt u een e-mail zenden aan fidem.nl@
hotmail.com.

Het komende congres wordt in 2018 gehouden in Ottawa. Dat jaar is het 
100 jaar geleden dat de Canadese vrouwen kiesrecht kregen. De tentoonstelling 
zal in het teken staan van vrouwen in de wetenschap en de vrouw in het alge-
meen. In de loop van 2017 zal de selectie van toe te sturen werken worden 
gemaakt. Ook ditmaal zullen fidem-leden voorrang krijgen. Vereisten zijn de 
(tijdens het congres in 2016 vastgestelde) maximum afmeting van 15 cm en het 
thema vrouw. 
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Belevenissen van een voorzitter

Alle leden van de Vereniging voor 
Penningkunst hebben inmiddels de jaar-
penning ontvangen. Zoals u gezien hebt 
is het een object dat velen van 
ons onmiddellijk herkennen als ‘pen-
ning’. Dat is niet altijd het geval en het 
leuke van onze vereniging is dat we met 
onze collectievorming heen en 
weer schieten van traditioneel naar 
experimenteel. Hoewel het grootste 
deel van brons is worden er af en toe 
geheel andere materialen gebruikt. Dat 
is nu eenmaal het spannende bij min of 
meer vrije opdrachten. We proberen 
naast gelauwerde kunstenaars ook 
nieuwe kunstenaars een podium te 
geven en hopen daarmee naast onze 
leden ook hen enthousiast te maken 
voor dit kleine wereldje van verfijnde 
handzame tweezijdige objecten (of een 
andere definitie). De kunstenaar-
bestuursleden selecteren kandidaten 
voor een penning. We kiezen daar één 
van uit. Als bestuur stemmen we met z’n 
allen over een ontwerp. Dan wordt er 
een definitief ontwerp gemaakt, niet zel-
den de eerste kant en klare penning. 
Daarna moet de kunstenaar zorg dragen 
voor het hele traject met de gieter en de 
afwerking. Vervolgens worden de pen-
ningen gekeurd en denk niet dat er dan 
slechts een paar afvallen. Soms moeten 
er wel vijftig opnieuw gemaakt worden, 
maar meestal gelukkig minder. Een pen-
ning is misschien een reproductie van 
een mal, maar ze rollen er nooit exact 
hetzelfde uit. Misschien wel bij een 3d 
printer, maar dat valt nog te bezien.

De penning van Pier van Leest, de 
nieuwe inschrijfpenning, is tot stand 

gekomen na ettelijke bijzonder plezie-
rige gemeenschappelijke vergaderingen 
met de kunstenaar en het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- 
en penningkunde. Ik kan vast verklap-
pen dat ik Pier bewonder om de wijze 
waarop hij de bijna onmogelijke 
opdracht om vpk en genootschap op één 
penning te eren tot een goed eind heeft 
gebracht. Ik hoop dat ik u nieuwsgierig 
maak want ik denk dat velen van u deze 
penning zullen willen hebben.

Geliefde objecten
Sinds kort participeer ik in het bestuur 
van De Beeldenaar. Ook daar zitten wij 
in nauw verband met ‘muntenmensen’. 
Dat is niet onaardig bedoeld, integen-
deel, want er is enorm veel kennis van 
munten en een grote betrokkenheid. Bij 
sommigen is de penning ook een geliefd 
object. Het lijkt door de artikelen in De 
Beeldenaar soms dat die er bij het 
genootschap niet toe doen maar dat is 
dus een misvatting. Wat ik wel merkte 
van iemand die bij mij op bezoek was, 
was de verbazing over mijn uitstalkast 
met penningen. Munten worden denk ik 
vooral in laatjes bewaard als geheime 
kleinoden. Inmiddels heb ik een hoop 
opgestoken van een van mijn collega-
bestuurders bij Stichting De Beeldenaar, 
die graveur en stempelmaker is en daar 
boeiend over kan vertellen. Kortom, ik 
vind het leuk dat we volgend jaar wat 
meer samen doen, misschien een keer 
een echte ‘samen’ ledenbijeenkomst, wie 
weet... 

Rein de Goeje is voorzitter van de Vereniging 
voor Penningkunst.

REIN DE GOEJE
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Erica van Seeters

TOM SENDERS
EN
JAN PAUL 
KRUIMEL

Wat drijft een beeldend kunstenaar?
Indrukken van nieuwe atelierbezoeken

Erica van Seeters
24 september jongstleden heeft er een 
atelierbezoek plaatsgevonden bij beel-
dend kunstenaar Erica van Seeters in 
Utrecht. Een riant atelier dat onderdeel 
uitmaakt van een groter complex en 
waar een prachtig overzicht van haar 
werk sinds 2002 te zien is. Van beeld-
houwer in metaal (steen werd destijds 
niet gedoceerd op de Academie) heeft ze 
zichzelf, soms samen met collega’s, het 
maken van grote beelden in steen eigen 
gemaakt. Een zoektocht naar omka-
derde lege ruimten in haar beelden, die 
ze ook bij de beelden van Barbara 
Hepworth (1903-1975), een tijdgenoot 
van Henry Moore (1898-1986), her-
kende.

Door medische problemen in haar 
gewrichten moest ze overstappen op 
kleiner formaat en op aandringen van 
Linda Verkaaik is ze zich enkele jaren 
geleden ook toe gaan leggen op het 
maken van penningen. Daarnaast maakt 
Erica ook tekeningen en etsen. ‘Er 
bestaat geen lege ruimte’, een bewering 
die Aristoteles ver voor het begin van 
onze jaartelling uitsprak, intrigeert haar 
enorm en symboliseert een allesbepa-
lende zoektocht naar betekenisgeving in 
haar werk. Daarop voortbordurend, 
ontdekte ze het boek De tao van fysica 
van Fritjof Capra, een onderzoek naar 
de parallellen tussen moderne natuur-
kunde en oosterse mystiek. Steen is 
materie en zwaar terwijl het toch bestaat 
uit atomen die een kern zijn met daar 
omheen draaiende elektronen, lege 
ruimten dus. Deze filosofische tegen-
strijdigheid en vele daarvan afgeleide 
tegenstellingen zijn bepalend geweest 
voor haar eindeloze ontdekkingsreis in 
de beeldende kunst: energie en rust, 

ongrijpbaar en grijpbaar, eindeloos en 
beperking, uitdijende en samentrek-
kende krachten.

Erica van Seeters werkt in Belgisch 
hardsteen, marmer, albast en soms met 
seleniet, een mineraal dat familie is van 
(zacht) gips. ‘De geest gaat voor de 
vorm uit’, er ontstaat dus eerst een idee 
om de energie te verbeelden waarbij 
toevalligheden in de steen soms ‘cadeau-
tjes’ kunnen betekenen voor de uitein-
delijke vorm. Er ontstaan perspectieven, 
vensters, dieptes. De stenen worden de 
laatste tijd bewerkt met gekleurde inkt 
dat plaatselijk (afgedekt door rubber-
folie) en soms gedeeltelijk wordt schoon 
gestraald met glasparels. Er wordt 
gezaagd, gepolijst, geschuurd en de ste-
nen worden vaak bewerkt met een dre-
mel met verschillende hulpstukken met 
diamantjes. Alles zeer vakkundig uitge-
voerd en zelfs perfectionistisch. De 
zaagsneden worden sterk expressief 
door de werking van licht en dus ook 
schaduw. Soms lijkt het een vorm van 
graveren. Het werk van Erica is zeer 
divers door de verschillende materialen 
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Atelierbezoek bij Erica 
van Seeters

en het toepassen van verschillende tech-
nieken. ‘Het is alsof ik een boek aan het 
schrijven ben met voor elk werk een 
pagina en elke typologie een hoofdstuk. 
En misschien schrijf ik wel meerdere 
boeken’.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de 
Relatiepenning Movement of the Heart 
die zij in 2014 in opdracht van de vpk 
heeft gemaakt. Een tweedelig penninkje 
van Belgisch hardsteen, ijzervijlsel en 
magneetjes die de aantrekkingskracht 
– en daarmee de liefde – symboliseren. 
Ze zijn verpakt in een perfect gemaakt 
klein eikenhouten kistje waarvan de 
delen ook door middel van magneetjes 
verbonden worden. Van het boren van 
cilinders uit een blok hardsteen, het 
zagen in schijfjes waarvan de dikte 
nauwkeurig is bepaald, tot het bewerken 
daarvan met schuren, schrapen, polijsten 
en tot het aanbrengen van de magneet-
jes precies in het hart van de beeltenis-
sen en dat van de penninkjes, alles werd 
uitvoerig en helder toegelicht. De deel-
nemers lieten met enkele vragen een 
interessante discussie ontstaan. Wanneer 
is een werk helemaal klaar? Bij Erica als 
er een soort resonantie gaat ontstaan, 
een energiebaan, tussen haar en het 
werk. Ook werd geopperd of haar pen-
ningen die aan nagenoeg alle criteria 
van de traditionele penning voldoen, 
toch echt wel penningen zijn omdat elk 

exemplaar uniek is en niet ontstaan is 
door reproductie zoals bij het gieten van 
een bronzen penning. Het antwoord 
van de atelierbezoekers was unaniem: ja!

Elles Kloosterman
Op een zonnige zaterdag in oktober 
kwamen tien geïnteresseerden naar 
Bergen om een bezoek te brengen aan 
het atelier van Elles Kloosterman. Zij 
werden door Elles en haar echtgenoot 
hartelijk en gastvrij ontvangen. Aan de 
Vakschool in Schoonhoven genoot zij 
een klassieke opleiding met een breed 
georiënteerd eerste jaar en daarna 
vooral nadruk op modelleren en grave-
ren. Na de studie werkte zij enkele jaren 
bij Koninklijke Begeer. In 1990 trad zij 
in dienst van ’s Rijks Munt (nu de 
Koninklijke Nederlandse Munt) als 
vormgever en modelleur. Daar leerde ze 
groot formaat gipsmodellen maken die 
de basis vormden voor penningen en 
andere producten. Ze werkte daar met 
veel plezier, waarbij de contacten met de 
kunstenaars die ontwerpen maakten 
waar zij uitvoering aan gaf, vaak hoogte-
punten vormden. Nadat er gezinsuit-
breiding kwam, nam ze in 1998 afscheid 
van de Munt en zette haar medailleurs-
loopbaan voort als zelfstandig onder-
nemer. 

Het mooie lichte atelier van Elles 
geeft blijk van een grote productie: rek-
ken vol met groot formaat gipsmodellen 
voor slagpenningen en herdenkings-
munten. Zij houdt er een hoge kwali-
teitsstandaard op na, dat is duidelijk te 
zien aan haar werk. Het overgrote deel 
van haar werk is in opdracht gemaakt 
voor Nederlandse en buitenlandse 
opdrachtgevers, vooral munthuizen in 
West- en Noord-Europa. Vooral in de 
penningserie die zij heeft gemaakt, heeft 
zij haar kunstzinnige expressie tot uit-
drukking gebracht. Zij vindt dat er 
spanning moet zitten in de vormgeving, 
bijvoorbeeld door matte en gepolijste 
vlakken. Bij een gegoten penning vormt 
de patina een belangrijk element daarin. 
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Elles KloostermanVoor muntachtige slagpenningen boet-
seert zij het ontwerp in groot formaat 
met een opmerkelijk laag reliëf. De vol-
gende fase is het gipsmodel dat naar de 
stempelmaker gaat. Voor de stempel 
wordt niet meer de aloude reduceerma-
chine gebruikt maar er wordt een digi-
taal driedimensionaal bestand gemaakt 
waarin ook de letters worden opgeno-
men. De belettering ontwerpt Elles vaak 
zelf omdat digitale letters tot een zekere 
vervlakking leiden. Het digitale bestand 
vormt de basis voor het snijden van de 
stempels.

Elles Kloosterman heeft ons ook 
enkele gietpenningen getoond, waaron-
der een penning voor de gemeente 
Bergen en een heel originele geboorte-
penning met een muis die aan de 
beschuit met muisjes knabbelt. Zij 
neemt in de hedendaagse Nederlandse 
penningkunst een bijzondere positie in 
doordat zij voornamelijk geslagen pen-
ningen en herdenkingsmunten zoals de 
nieuwe koningmunten voor Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten, maakt. Wij 
mogen ons gelukkig prijzen dat er in 
Nederland nog kunstenaars zijn die zo’n 
prachtige kwaliteit penningen tot stand 
brengen.

Verrassend is het steeds weer dat 
ondanks een goede voorbereiding er 
zich tijdens de atelierbezoeken nage-
noeg altijd weer positieve verrassingen 
voordoen. Interessant, leerzaam en 
inspirerend!  

Tom Senders schreef het stuk over Van Seeters en 
de tekst over Kloosterman is van de hand van Jan 
Paul Kruimel.

Elles Kloosterman, 
Aruba, vijf florin 2014, 
aluminium-brons

Elles Kloosterman, 
Muzepenning, brons
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OLIVIER 
HEKSTER

Gezocht: bijzonder hoogleraar 
numismatiek in Nijmegen

Het Nederlands Genootschap voor 
Munt- en Penningkunde werd opge-
richt in 1892 te Amsterdam en draagt 
sinds  1899 het predikaat ‘Koninklijk’. 
Het genootschap steunt en stimuleert 
iedereen in Nederland die zich, hetzij 
beroepsmatig dan wel als amateur, 
bezighoudt met munten, penningen en 
papiergeld. Naast het organiseren van 
bijeenkomsten, het uitgeven van publi-
caties, het bevorderen van tentoonstel-
lingen en het ondersteunen van de 
plaatselijke numismatische kringen, 
wenst het genootschap de numismatiek 
ook te bevorderen door de instelling van 
een bijzondere leerstoel ‘Numismatiek, 
in het bijzonder die van Oudheid en 
Middeleeuwen’. Het genootschap heeft 
de Faculteit der Letteren aan de 
Radboud Universiteit bereid gevonden 
een dergelijke leeropdracht in te stellen. 
De faculteit omhelst dit idee vooral van-
wege de unieke expertise die hiermee 
naar Nijmegen gebracht wordt en die 
complementair en versterkend is voor 
het huidige onderzoek. 

De bijzondere leeropdracht is onbe-
zoldigd, kent een omvang van 0,2 fte en 
een onkostenvergoeding van € 10.000 
per jaar. In eerste instantie wordt de bij-
zondere leeropdracht ingesteld voor 
drie jaar, met mogelijk verlenging van 
vijf jaar. De te benoemen hoogleraar 
wordt binnen de Faculteit der Letteren 
verbonden aan de leerstoel Oude en 
Middeleeuwse Geschiedenis in de afde-
ling Geschiedenis. Hij participeert in 
het onderzoeksinstituut Historische, 
Literaire en Culturele Studies. 

Taken
De beoogde kandidaat doet onderzoek 
naar numismatiek, in het bijzonder die 
van oudheid en middeleeuwen, en geeft 

onderwijs in numismatiek in den brede, 
bij voorkeur in aansluiting met mone-
taire geschiedenis. Numismatiek geldt in 
dezen niet alleen als hulpwetenschap, 
maar als een historische invalshoek met 
economische, sociale, politieke, ideologi-
sche en artistieke aspecten. Van de kan-
didaat wordt gevraagd studenten kennis 
te laten maken met de hoofdlijnen van 
de geschiedenis van geld (en penningen) 
sinds het ontstaan meer dan 2500 jaar 
geleden. De hoogleraar zal een bijdrage 
leveren aan het huidige onderzoek van 
de Faculteit der Letteren.

Onderwijs
De te benoemen hoogleraar zal een bij-
drage leveren aan het onderwijs van de 
opleiding geschiedenis, in de vorm van 
hoorcolleges, scriptiebegeleiding en 
incidenteel werkcolleges of participatie 
in summerschools op het terrein van de 
numismatiek. 

Onderzoek
De te benoemen hoogleraar stimuleert 
het onderzoek op het gebied van de 
antieke en middeleeuwse numismatiek 
en zal vanuit zijn onderzoeksexpertise 
het profiel van de leerstoel versterken. 
Van de hoogleraar wordt ook nadrukke-
lijk verwacht dat hij expertise inbrengt 
bij begeleiding van promovendi en 
onderzoeksmasterstudenten.

Werving
Voor de invulling van deze bijzondere 
leeropdracht is gekozen voor open wer-
ving. In de loop van december zal een 
vacaturetekst verschijnen op de website: 
http://www.ru.nl/werken/alle-vacatures/
wetenschappelijke/

De sluitingsdatum van deze vacature 
is 31 januari 2017.  

99431-17_Beeldenaar_1.indd   42 12/12/16   08:17



DE BEELDENAAR 2017-1
43

CHRIS
TEULINGS

Geteilte Freud ist…

In zijn gedicht over geteilte Freud ist dop-
pelt Freude laat de Duitse dichter Tiedge 
zijn beroemde zin vooraf gaan door das 
Herz bedarf ein zweites Herz. Hij vervolgt 
met geteilter Schmerz ist halber Schmerz. 
In deze drie stellingen blijkt Tiedge visi-
onair. Zijn medische stelling is namelijk 
sinds Barnard een mogelijkheid. En zijn 
twee psychologische uitlatingen blijken 
tijdens de najaarsbijeenkomst op 24 sep-
tember te Anholt – die dit keer met 
onze Duitse collega’s als gezamenlijke 
bijeenkomst was voorbereid – opgeld te 
doen. Er viel daar namelijk veel te delen. 
Leed bij de herdenking van ons overle-
den erelid en oud-voorzitter Dick 
Purmer en van ons overleden oud-lid 
Dirk-Jan Henstra. Freud – nee, niet die 
man uit Wenen – konden de deelnemers 
de hele dag door verdubbelen. De bij-
eenkomst was dit jaar gezamenlijk met 
het 61ste Norddeutsches 
Münzsammlertreffen in de Rittersaal 
van het schitterende Museum 
Wasserburg te Anholt. De dag stond in 
het teken van het muntwezen tussen 
Rijn en Zuiderzee. Het was een gemoe-
delijke en vreedzame co-existentie van 
twee talen, die hun verwantschap onder-
streepten door een vrijelijk mengsel van 
Kauderwelsch en koeterwaals bij het 
doornemen van de gezamenlijke munt-
geschiedenis.

Dr Gerd Dethlefs, voorzitter van de 
Verein der Münzfreunde für Westfalen 
und Nachbargebiete, heette het bestuur 
en leden van het genootschap welkom, 
alsmede de voorzitters van de Kringen 
Krefeld, Bonn en Merz evenals Dr 
Karlheinz Keller, voorzitter van de 
Rheinische Münzfreunde. Van 1956 tot 
2010 werden de Norddeutschen 
Münzsammlertreffen steevast in 

Münster gehouden, maar sindsdien in 
afwisselende locaties en nu voor de eer-
ste maal ook samen met het genoot-
schap. De huisheer van het slot, drs. 
Duco van Krugten, heette ons namens 
vorst Salm-Salm hartelijk welkom in 
zijn museum. Hij dankte de vorst voor 
het unieke en zeldzame aanbod om deze 
‘Tagung’ in de Ridderzaal te houden. 
Hij legde in het kort uit wat het 
museum en het omliggend park en wild-
park te bieden hebben. Als geen ander 
bleek Van Krugten, ook later op de dag 
als gids, in staat om het gezegde van 
Tiedge over dubbele vreugde over te 
brengen dankzij zijn laaiend enthousi-
asme en zichtbare vreugde over de ver-
zameling. 

Naar goed Centraal-Europees 
gebruik bleef het niet bij de eerste twee 
welkomstwoorden. Ook onze voorzitter 
mr Martin Bloemendal, dr Karlheinz 
Keller en Stefan Wittebrink, Schatz-
meister van het Deutsche Numis-
matische Gesellschaft, deden ons met 
een korte en krachtige inleiding nog 
meer welkom voelen. Ook naar goed 
Centraal-Europees gebruik werden bij 
de openingswoorden diegenen 
genoemd, die niet aanwezig konden zijn, 
maar dat bespaar ik u. Als u zelf aanwe-
zig was, weet u dat al en anders leest u 
rustig verder. De daaropvolgende 
Algemene ledenvergadering ging in 35 
minuten efficiënt over de Bühne. Voor 
de inhoud kunt u de notulen raadple-
gen. U treft daar dan onder andere aan 
wat in het komend jubileumjaar op het 
programma staat. Dat is ook te zien op 
onze website koninklijkgenootschap.nl, 
waar vanaf nu ook een nieuw portaal te 
vinden is. Dit portaal met talrijke links 
naar musea, bibliotheken, archiefdien-
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Ridderzaal: wachten op 
wat komen gaat sten en wat dies meer zij, alle van 

numismatisch belang, vervangt de oude 
Numisma tische Gids die in 1992 bij ons 
100-jarig jubileum in boekformaat is 
verschenen. Neemt u zelf een kijkje 
(onder Gids op onze website) en mocht 
u suggesties voor aanvullingen of verbe-
teringen hebben, stuurt u vooral een 
bericht hierover naar gidsbeheerder@
koninklijkgenootschap.nl. U bewijst 
daar de numismatische gemeenschap 
een dienst mee. 

Na de ALV concentreerden we ons 
op het dagthema. Achtereenvolgens 
spraken dr Peter Ilisch, dr Gerd 
Dethlefs, prof dr Jos Benders en Darius 
Jasek over het muntwezen tussen Rijn 
en Zuiderzee. Ilisch belichtte een inno-
vatie binnen dit stroomgebied, die zich 
in de tiende en elfde eeuw in de munt-
slag voordeed. Vanaf circa 985 zien we 
dat wereldlijke heren en een dame zoals 
hertogen, graven en een gravin zich let-
terlijk namelijk vereeuwigden op hun 
muntslag. Tot dan deden alleen keizers, 
koningen of bisschoppen dat. Hij liet 
ons zien wie achter namen als Edilhard, 
Sifridus, Thietmarus, Bernhard, Ondulf, 
Adela, Ekbert en Bruno staken en waar 
zij de euvele moed vandaan haalden om 
hun rechtsgrenzen te verleggen. 
Nodeloos te zeggen dat hij ons vergastte 
op prachtige, bijbehorende afbeeldin-
gen. Duidelijk werd steeds weer dat de 
gebieden van de heersers en hun munt-

slag grensoverschrijdend waren. In een 
nawoord liet Ilisch ons weten dat wat hij 
toonde slechts het topje van een ijsberg 
is. Er valt hier nog veel onderzoek te 
doen. Mocht u een Nederlandstalige 
samenvatting van zijn lezing wensen 
kunt u die tot aan ons jubileumsympo-
sium op 16 en 17 juni 2017 aanvragen 
bij het secretariaat.

Na Ilisch was het podium aan 
Dethlefs. Onze voorzitter gebruikte de 
inleiding om Gerd te eren met de 
Penning van Verdienste van het genoot-
schap voor zijn grote bijdrage aan het 
grensoverschrijdend onderzoek en de 
bilaterale samenwerking op numisma-
tisch gebied. Gemotiveerd en blijkens 
zijn dankwoord blij verrast ging 
Dethlefs in zijn spreekbeurt aan de slag 
met de Grafen und Bannerherren. Adelige 
Herrschaft und Münzrecht am Niederrhein 
und Westfalen vom 13. Bis zum 17. 
Jahrhundert. De heren Bronckhorst-
Batenburg resideerden ook op het 
Kasteel van Anholt, wat het grensover-
schrijdend karakter van rechten waaron-
der muntslag nog eens benadrukt. Om 
deze caleidoscoop van meer dan hon-
derd muntplaatsen geografisch en 
munt-rechtelijk duidelijk weer te geven 
gebruikte hij de cartografie zeer doel-
treffend. De ontwikkeling over tijd ver-
deelde hij in twee blokken. Dethlefs 
toonde bovendien fraai de samenhang 
aan tussen de machtsposities en de rech-
ten, waaronder het muntrecht, van deze 
graven en eerste edelen. U kunt een uit-
gewerkt artikel van hem over dit onder-
werp te zijner tijd in het Jaarboek voor 
Munt- en Penningkunde verwachten. 
Nog even geduld, graag.

Benders opende zijn betoog over de 
munten van Anholt heel slim met zich 
te verontschuldigen. Te verontschuldi-
gen over zijn Duits en over de inkrim-
ping van zijn verhaal tot twintig minu-
ten, waar eigenlijk een volle ochtend wel 
bestede tijd zou zijn. Hij logenstrafte 
zijn verontschuldigingen al meteen 
meesterlijk door Goethe te citeren met 
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Gerd Dethlefs ontvangt 
de Penning van 
Verdienste

zijn in der Beschränkung zeigt sich der 
Meister. Niet alleen kwam zijn Die mit-
telalterlichen Münzen der Herren von 
Anholt in helder Duits over, maar ook 
bleek hij zich perfect aan het tijdschema 
te houden om de toch niet geringe taak 
van ongeveer 37 typen of varianten van 
de munten van Anholt, die hij in een 
gedegen taxonomie wist te rangschik-
ken, neer te zetten. Bij Theodorus Roest 
– ruim een eeuw eerder – waren het er 
nog pas twintig. Benders bedankte Ron 
Fierst van Wijnandsbergen en Duco van 
Krugten voor hun hulp bij het onder-
zoek. Ook Benders gaat zijn inzichten 
over de munten van Anholt uitwerken 
in een artikel. Er staat ons nog wat te 
wachten, onder andere waarom het 
‘ongeveer 37’ is en niet ‘precies 37’, of 
36 of 38. 

De volgende spreker, Darius Jasek, 
demonstreerde het grensoverschrijdend 
karakter van de bijeenkomst door hele-
maal uit Polen te komen rijden om ons 
meer te vertellen over de gouden duka-
ten van vooral Batenburg, Hedel, 
Nijmegen en ’s-Heerenberg. Jasek, 
recent winnaar van een Amerikaanse 
prijs voor het beste in het Amerikaanse-
buitenland verschenen boek over 
numismatiek in 2016, is de auteur van 
Goldducats in The Netherlands. We had-
den met hem dan ook dé expert bij uit-
stek op dit gebied. 

De deelnemers aan de bijeenkomst 
stond op dat moment een aangename 
lunch te wachten en – nog belangrijker 
– daarna een bezoek naar keuze aan het 
museum, het park en/of het muntenka-
binet. Het ensemble is als stichting pri-
vébezit en moet zichzelf financieren. Of 
in de woorden van onze eminente gids 
Van Krugten: elke penning dient omge-
draaid te worden. Bij navraag bleek dat 
omdraaien eens in de week te gebeuren. 
Gezien de omvang van de collectie een 
fikse klus. Overtuigt u zelf en breng een 
bezoek aan het Wasserschloss. Absoluut 
aan te raden, ook voor gezinnen met 
klein(e)kinderen. En mocht u persoon-

lijk willen toekijken bij het omdraaien: 
neem tijdig contact op met Van 
Krugten. Voor echte numismaten zal hij 
ijveren om u een ‘private view’ in de 
collectie te geven. Neem de tijd voor 
deze private view, want de collectie is 
indrukwekkend en kinderen komen 
intussen toch tijd te kort voor de beren 
in het aangrenzend wildpark.

Als gebruikelijk dient u zelf navraag 
te doen bij deelnemers hoe geslaagd de 
afsluitende sociale activiteiten als borrel 
en diner in het slotrestaurant waren. 
Wat wij meenamen van de dag? De 
sprekers een mooie fles Margaux en de 
overige deelnemers veel nieuwe inzich-
ten en aangename herinneringen. 
Daarmee is Louis Pasteurs spreuk ‘Er 
zit evenveel wijsheid in een fles wijn als 
in alle boeken samen’ mooi verdeeld en 
heerst er vast dubbele vreugde.  

Twee numismaten aan 
het Fachsimpeln
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JANJAAP LUIJT

Nationale Hitparade

Zoekpenning 39

De rubriek Zoekpenning bestaat ruim zes 
jaar en in die tijd is van verschillende 
penningen alsnog of weer vastgesteld 
wie de maker of vormgever is. In de 
beginjaren moesten penningen met een 
onbekende achtergrond vaak wedijveren 
om als eerste in De Beeldenaar geplaatst 
te worden. In die tijd kwamen er 
meestal ook oplossingen binnen, niet 
zelden verwijzend naar oude nummers 
van De Beeldenaar. In het bijzonder in 
het laatste jaar werden er voor de 
rubriek steeds minder vragen inge-
stuurd. Regelmatig deed ik dan een 
beroep op conservatoren van numisma-
tische collecties, handelaren en veiling-
meesters in den lande. Zodoende kon de 
rubriek gevuld blijven. Deze noodgreep 
en het verzoek mij op regelmatige basis 
afbeeldingen met penningen te sturen, 
heeft niet geleid tot voldoende aanbod 
om deze rubriek op verantwoorde wijze 
voort te zetten. Vandaar dat dit voorals-
nog de laatste aflevering van mijn hand 

is. Geen nieuw aanbod van penningen 
waarvan de maker onbekend is, maar 
wel een gedeeltelijke oplossing voor de 
penning uit Zoekpenning 37.

In die aflevering stond een verguld 
bronzen penning vervaardigd in 
opdracht van de Buma. Een lezer tipte 
dat die penning gemaakt zou zijn door 
Eric Claus in de tijd dat hij nog aan de 
Rijksacademie te Amsterdam verbonden 
was. In de online catalogus van Eric 
Claus, noch in de beredeneerde catalogi 
van het werk van deze penningmaker in 
De Beeldenaar (nrs 2002-1, 2002-2 en 
2008-2) wordt de penning voor de 
Buma genoemd. Claus zelf was niet 
bereikbaar om het te vragen, zodat het 
voorlopig de vraag blijft of de penning 
die in stijl duidelijk afwijkt van het 
bekende werk van Claus een buiten-
beentje is of wellicht toch gemaakt is 
door een andere penningmaker.  
Met dank aan Carla Schulman-Ruhé en Jan 
 Pelsdonk.
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Nieuws

VERENIGING VOOR PENNING-
KUNST
Ledenvergadering
Op zaterdag 8 april aanstaande wordt de 
algemene ledenvergadering gehouden 
in het Amsterdam Museum. Voor meer 
informatie en aanmelden kunt u terecht 
op www.penningkunst.nl/nieuws

KONINKLIJK NEDERLANDS 
GENOOTSCHAP VOOR MUNT- 
EN PENNINGKUNDE
125 jaar
Het genootschap bestaat dit jaar 125 
jaar. Dit wordt onder andere gevierd 
met een jubileumcongres op vrijdag 16 
en zaterdag 17 juni 2017. Een commis-
sie van het genootschap heeft in 50 ven-
sters de Canon voor de Nederlandse numis-
matiek samengesteld. Tijdens het 
congres wordt deze canon gepresen-
teerd en bediscussieerd in parallelle ses-
sies. In een volgend nummer van De 
Beeldenaar leest u hier meer over.

ATELIERBEZOEKEN
Siemen Bolhuis
Op zaterdag 28 januari zal het atelier 
van Siemen Bolhuis in Almere bezocht 
worden. (www.siemenbolhuis.nl) Hij is 
al eerder bereid geweest om zijn atelier, 
werk en werkwijze te tonen. Hij is onder 
andere bekend door zijn penning van 
koning Willem-Alexander, de inschrijf-
penning 2014 van de vpk.

Martijn Sandberg
Op zaterdag 25 februari wordt een 
bezoek gebracht aan het atelier van 
Martijn Sandberg in Amsterdam. (www.
msandberg.nl) Martijn is bekend van de 
vpk-jaarpenning 2010, uitgevoerd in 
geperforeerd messing. Zijn werk is dui-
delijk afwijkend van dat van andere kun-
stenaars, het belooft een interessant ate-
lierbezoek te worden.

Frans en Truus van der Veld
Zaterdag 25 maart vindt het atelierbe-
zoek plaats bij Frans en Truus van der 
Veld in Lisse. (www.beeldenvanderveld.
nl) Nadere informatie volgt in het 
komende nummer van De Beeldenaar.

Aanmelden
Beschikbare plaatsen worden uitgegeven 
in volgorde van opgave. Aanmelders 
zullen tijdig per e-mail worden ingelicht 
over adres, tijdstip en dergelijke. 
Opgave of contact via www.tomsenders.
nl of tomsenders@planet.nl

OVERIG NIEUWS
Holland Coin Fair 2017
Deze vindt plaats op vrijdag 10 en zater-
dag 11 februari in Leidschendam. 
vrij 10 februari 16-21 uur en za 11 februari 10-16 
uur. Hotel Fletcher, Weigelia 22, 2262AB Leid-
schendam.

Prijswinnaar bekend
De Japanse penningmaker Tetsuji Seta 
is de winnaar van de tweede Van der 
Veen/ Teylers Museum Prize for the 
Contemporary Art Medal. Deze vijfjaar-
lijkse prijs bestaat uit een geldbedrag, 
publicatie en tentoonstelling. Meer 
informatie volgt op een later moment.

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genoot-
schap voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a De Beeldenaar
Postbus 11
3500 AA Utrecht
info@koninklijkgenootschap.nl
www.koninklijkgenootschap.nl

vereniging voor penningkunst
R.J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. 030 6992736
rein@degoeje.nl
www.penningkunst.nl
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Postbus 5803 - 3290 AC  Strijen
Tel.: (078) 674 7712 - Fax: (078) 674 4424

www.verschoor.com - info@verschoor.com

Munthandel Verschoor
Gespecialiseerd in de betere kwaliteiten van:

Historie- en Familiepenningen in zilver en goud
Provinciale- en Koninkrijksmunten

1754. 50ste VERJAARDAG VAN JACOB MOSSEL.
 

Vz. Familiewapen bestaande uit drie mossels met als helmteken  een mossel.
Baniervlucht bestaande uit militaire attributen zoals vaandels kanonnen, trommels etc.

KzKz. Onder een versiering van samengestrikte takken het opschrift: TR: GEDAG-
TENIS / OP DE LT. VERIAARDAG / VAN / DN;HooG EDN GROOTACH: He. / 

IACOB:MOSSEL / GOUVERNR:GENERAAL / VAN / NEDER Ls INDIA /
GECELEBT Te BATAVIA / DEN.XXVIII NOVR  / MDCCLIV

Bem.1101; DPR III.1254; Revue Belge  1886 pag.97-99, Pl.V; 
zilver, 48 mm., 25,67 gram.

Lid I.A.P.N.
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De Nederlandsche Muntenveiling

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.

Tel.  0294 - 43 30 20
Fax.  -0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling

Leeuwenveldseweg 14  
1382 LX  Weesp
  
Gediplomeerd veilinghouder & taxateur

Overweegt u  

uw verzamelIng 
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Frans Bekersstraat 1a Tel.: 040 - 212 34 55 info@kareldegeus.nl
5504 JA  Veldhoven (NL) Fax: 040 - 211 08 45 www.kareldegeus.nl

K a r e l  d e  G e u s  
BV M U N T V E I L I N G E N  

Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, 
via ons ter veiling aan te bieden, wacht dan a.u.b. niet te lang met ons te benaderen. 
Hoe eerder wij uw mooie materiaal in huis hebben, hoe meer aandacht wij eraan kunnen 
geven in o.a. de beschrijving en de fotografie.

Wij zullen weer alles  
 uit de kast halen,  
 om topopbrengsten  
   te realiseren! 

Heeft u kastruimte nodig?

Wij zullen weer alles 

 om topopbrengsten 

 nodig? nodig?
Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, Indien u voornemens bent om voor deze veiling uw collectie of een gedeelte hiervan, 
via ons ter veiling aan te bieden, wacht dan a.u.b. niet te lang met ons te benaderen. via ons ter veiling aan te bieden, wacht dan a.u.b. niet te lang met ons te benaderen. via ons ter veiling aan te bieden, wacht dan a.u.b. niet te lang met ons te benaderen. via ons ter veiling aan te bieden, wacht dan a.u.b. niet te lang met ons te benaderen. 

Veiling 43  
wordt gehouden op 24 april 2017
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JAN PELSDoNK

Blikslager

In 1911 werd in Utrecht het munt-
gebouw opgeleverd, een monumentaal 
toonbeeld van nationale trots. De lig-
ging aan het water maakte het mogelijk 
om het muntmetaal eenvoudig aan te 
voeren. Door buiten het centrum van de 
stad te bouwen, was bovendien meer 
ruimte beschikbaar. Jammer genoeg 
zorgt juist het laatste ervoor dat de 
Koninklijke Nederlandse Munt (knm) 
moet vertrekken van de toonaangevende 
en historische locatie. Het grote pand is 
veel te duur geworden. Met het wegval-
len van de verkapte overheidssubsidie in 
2013 (via huurpenningen van het 
Geldmuseum aan het muntbedrijf), was 
een instabiele situatie ontstaan en de 
zaak escaleerde door een misgelopen 
Chileense order. De knm kwam diep in 
de rode cijfers terecht. De Nederlandse 
Staat wilde van de knm af en op 22 
november 2016 werd Groep Heylen uit 
België de nieuwe eigenaar. Twee taken 
– detecteren van vals geld en toezicht op 
de muntcirculatie – werden overgehe-
veld naar De Nederlandsche Bank. 

ook de Mauquoy Token Company uit 
Westerlo maakt onderdeel uit van de 
Groep Heylen (overigens niet de 
bekende  penningproducent Mauquoy 
uit Grobbendonk). Binnenkort verdwijnt 
dit stukje onofficieel Nederlands erf-
goed naar een Utrechts bedrijventerrein. 
Het muntbedrijf produceerde al vele 
jaren voor een scala aan opdrachtgevers. 
Nu het is losgeweekt van het historische 
pand en de historische opdrachtgevers, 
is de knm meer dan ooit een blikslager 
in opdracht geworden. Een bedrijf waar 
de Nederlandse staat de eerste jaren nog 
wel de Nederlandse euromunten zal 
bestellen, maar het is slechts wachten op 
het moment dat een toekomstige rege-
ring ontdekt dat een blikslager elders op 
de wereld een procentje goedkoper is. 
Dan zal geen haan meer kraaien naar 
het verdwijnen van een 450 jaar oud 
bedrijf. Veel medewerkers ken ik per-
soonlijk, stuk voor stuk hebben zij hart 
voor het bedrijf. Ik kan slechts wensen 
dat mensen en Munt een gezonde toe-
komst tegemoet mogen zien.  

Bij de voorplaat

Links: provincie Friesland, 
gouden rijder 1607, oud 
type. 
Literatuur: Delm. 1014; 
CNM 2.16.9; H. 14. 
9,90 gram, mooi rond 
plaatje, lichte dubbelslag.
Zeer fraai / Prachtig.
Schatting: €5.000.

Rechts: Provincie 
overijssel, gouden rijder 
1607, oud type, zonder 
muntmeesterteken. 
Literatuur: Delm. 1058; 
CNM 2.38.39; H. 29. 
9,94 gram, zeldzaam.
Zeer fraai / Prachtig.
Schatting: €3.500.

Beide munten maken deel uit van een bijzondere verzameling 
provinciale munten, welke geveild gaan worden op maandag 
24 april bij Karel de Geus Muntveilingen BV te Veldhoven. 
Info@kareldegeus.nl
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Eén van de twee 
gevonden plaggenputten 
met ton
(foto Archeologie 
West-Friesland)

buitengebruikstelling van de put de dui-
gen uit de grond getrokken. Slechts de 
hoepels van de ton resteerden nog. 
Enkele aardewerkscherven tonen aan 
dat de put tot in de veertiende eeuw in 
gebruik was. In de insteek van deze 
plaggenput zijn de acht middeleeuwse 
penningen gevonden. De vindplaats is 
gemarkeerd op de foto.

FRANK PoSTMA 
& BoUKE JAN 
VAN DER VEEN

Middeleeuwse muntschat 
uit  Schellinkhout

In de zomer van 2015 heeft Archeologie 
West-Friesland een opgraving verricht 
op het perceel Dorpsweg 67 te 
Schellinkhout. Tijdens deze opgraving 
zijn acht zilveren bisschoppelijke pen-
ningen of denarii van het bisdom 
Utrecht uit de eerste helft van de 
twaalfde eeuw gevonden. 

Vindplaats
De oude stolpboerderij van Dorps-
weg 67 werd tot de grond toe afgebro-
ken om plaats te maken voor een nieuwe 
stolp. Dendrochronologisch onderzoek 
aan de balken van het vierkant van de 
stolp maakt duidelijk dat de bomen 
waaruit het hout afkomstig is in 1564 of 
1565 zijn gekapt. De boerderij is niet 
lang daarna gebouwd op een oude huis-
terp. Direct onder het vloerniveau van 
de stolpboerderij bevonden zich de res-
ten van een huis uit de dertiende eeuw. 
Uit de opgraving blijkt dat de oudste 
terplagen uit de twaalfde eeuw dateren. 
In de huisterp zijn onder andere twee 
middeleeuwse plaggenputten gevonden. 
Dit zijn waterputten waarvan de wanden 
zijn gemaakt van (klei)plaggen.

op de foto van een doorsnede van 
één van de twee plaggenputten zijn de 
gestapelde kleiplaggen duidelijk zicht-
baar met in het midden de opvulling van 
de waterput. Een groot deel van de 
trechtervormige insteek, het gat dat 
werd gegraven bij de bouw van de put, 
is op de afbeelding te zien. Beneden 
bevindt zich de eikenhouten ton die de 
bodem van de put vormde. Het eiken-
hout van de ton is rond 1281 gekapt. De 
tweede plaggenput had een identieke 
opbouw als de eerste put, namelijk een 
wand van kleiplaggen met daaronder 
een houten ton. In dit geval zijn bij de 
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Opgravingsvlak met de 
contouren van de 
insteek van de tweede 
plaggenput. In groen de 
vindplaats van de 
munten
(foto Archeologie 
West-Friesland)

Acht Middeleeuwse munten
De kleine en zeer dunne munten wer-
den op een stapeltje of rolletje gevonden 
waardoor er sprake is van een schat-
vondst; een depositie van twee of meer-
dere munten waarvan kan worden aan-
genomen dat ze samen verborgen of 
verloren zijn. Er is wat corrosie gevon-
den die niet van de munten afkomstig is; 
mogelijk is de corrosie afkomstig van 
een kokertje waarin de munten opge-
borgen waren. Het gaat om acht ano-
nieme zilveren penningen van het bis-
dom Utrecht. Peter Ilisch schrijft dit 
type munt toe aan de periode van bis-
schop Burchard (1099-1112) en opvol-
gers.1 De munten zijn volgens hem circa 
1100-1150 geslagen te Deventer. De 
diameter van de munten is 14 à 15 mm 
en de zwaarste munt weegt 0,54 gram.

op de voorzijde van de munt staat 
het borstbeeld (naar rechts) van een bis-
schop met een Turkse muts en een krom-
staf. Het geheel is omgeven door een 
parelcirkel en er is geen omschrift. De 
munten zijn van hetzelfde type maar 
niet identiek. op twee munten staat de 
staf schuin en op één munt heeft de bis-

schop een scheef gezicht. op de keer-
zijde staat een gevoet kruis met bolletjes 
op de voeten en centraal een ster in een 
parelcirkeltje. Het geheel is omgeven 
door een parelcirkel en ook op deze 
zijde staat geen omschrift. Er zijn kleine 
variaties zichtbaar. Zo zijn de voeten van 
het kruis soms licht gevorkt, de centrale 
ster heeft soms meer dan zes stralen en 
er zijn variaties van de binnenste parel-
cirkel.

Koenraad van Zwaben
Een kort gevoet kruis met centraal een 
cirkel waarin een ster, typerend voor 
Deventer, is voor het eerst gebruikt op 
de keerzijde van de munten geslagen 
onder Koenraad van Zwaben (1076-
1099).2 ook het primitief weergegeven 
borstbeeld van de bisschop lijkt een 
sterk gestileerde weergave van het op de 
munten van Koenraad gebruikte borst-
beeld die daar duidelijk is afgebeeld met 
een tonsuur of kruinschering. De Turkse 
muts is daarmee naar het rijk der fabe-
len te verwijzen. op de voorzijde van de 
munten van Koenraad staat de naam van 
de bisschop: linksonder beginnend con-
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radvs. Deze munten dragen overduide-
lijk de naam van de muntplaats + daven-
tria, maar dan retrograde – tegen de 
klok in – op de munt aangebracht.

Munten geslagen in Deventer met de 
naam van een der opvolgers van bis-
schop Koenraad uit de eerste helft van 
de twaalfde eeuw ontbreken of zijn nog 
nimmer teruggevonden en daarmee 
gaan alle geïmmobiliseerde munten 
(geproduceerd buiten de officiële munt) 
die door Ilisch worden ondergebracht 

onder ‘Burchard und Nachfolger 
(ca. 1100-1150)’ rechtstreeks terug op 
de munt van Koenraad geslagen te 
Deventer.

De afgebeelde penning van Koenraad 
toont op de voorzijde het borstbeeld van 
de bisschop met tonsuur (aangegeven 
door puntjes) en kromstaf, gedeeltelijk 
de binnencirkel van parels doorbrekend. 
Het omschrift begint linksonder: con-
radvs, in parelcirkel. op de keerzijde 
een gevoet kruis met centraal een ster in 

De acht penningen
van de muntschat 
Schellinkhout
(foto Archeologie 
West-Friesland)
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Koenraad van Zwaben 
(1076-1099),
penning geslagen te 
Deventer
(16mm, Ilisch 
1.30-1.31, Collectie 
Deventer Musea, 
M 4255)

cirkel, in parelcirkel. omschrift: + airt-
nevad (retrograde voor : + daventria) 
en buitenom een parelcirkel.

Archeologische context
Hoe zijn die acht munten tijdens de 
bouw onderin het uitgegraven gat van 
de middeleeuwse waterput terecht geko-
men? Iemand kan de munten per onge-
luk tijdens de werkzaamheden hebben 
verloren. Dit moet dan na het graven en 
voor de opbouw van de put gebeurd 
zijn. Het is echter ook heel goed moge-
lijk dat de munten met opzet bij de 
bouw van de waterput zijn geplaatst. 
Gezien de ontoegankelijkheid van de 
plaats zal de eigenaar van de munten er 
niet van uit zijn gegaan deze ooit nog 
terug te zien dus alleen al om die reden 
kan het geen spaarschat of omloopschat 
zijn geweest. In het geval van een opzet-
telijke depositie is het veel aannemelijker 

dat de hoop op voorspoed en geluk de 
reden was. Het zou in dat geval om een 
bouwoffer kunnen gaan. Het is bijzon-
der interessant als bij toekomstige 
opgravingen van middeleeuwse water-
putten vergelijkbare muntschatten wor-
den gevonden.  

NoTEN
1. Ilisch, 1997-1998; nr 1.32.
2. Ilisch, 1997-1998; 1.30-1.31.1.
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LINDA 
VERKAAIK

Hangende penningen fidem-2016. 
Een stap voorwaarts

Het tweejaarlijkse fidem-congres met 
de tentoonstelling van de landen-
inzendingen is weer voorbij. Het con-
gres met de internationale fidem-ten-
toonstelling vond plaats in Gent, van 5 
tot en met 10 september. Voor een ver-
slag van het congres, zie De Beeldenaar 
2016-6, pp. 295-296 en 2017-1 
pp. 27-37. Tot en met 8 januari 2017 
was deze fidem-tentoonstelling nog in 
Namen te zien in het Musée Provincial 
des arts anciens Namurois (TreM.a). 
ook vonden in Namen tijdens het con-
gres op drie plaatsen aanvullende pen-
ningententoonstellingen plaats. 

Nevententoonstellingen
In de Tour d’Anhaive stond de tentoon-
stelling Médailles et art contemporain, 
gewijd aan het werk van de medailleur 
Georges Aglane. In het TreM.a was een 
uitgebreide expositie gewijd aan 
Alphonse Darville (1910-1990), een van 
de belangrijke twintigste-eeuwse pen-
ningmakers van België. Tevens werd 
daar een overzicht gegeven van de resul-
taten van de workshop die Paul 
Huybrechts (de centrale persoon in de 
Belgische organisatie van fidem-2016) 
in 2015 had gegeven. Opening van de 

tentoonstellingen
in Namen.
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De derde locatie was de Bibliothèque 
Universitaire Moretus Plantin van de 
universiteit van Namen, ofwel de bump. 
Daar vonden maar liefst vier nevenex-
posities plaats. Het werk van de 
Slowaakse medailleur Marian Polonsky; 
de retrospectieve van de Belgische 
medailleur Paul Huybrechts; de 
Belgische penningsculpturen die niet 
geplaatst werden op de fidem-locaties, 
en als vierde het Nederlandse project 
met hangende penningen.

Hangende penningen
Ruim acht weken, van 12 augustus t/m 9 
oktober 2016 kon het algemene publiek 
de tentoonstellingen in de bump bewon-
deren, met ter afsluiting een educatieve 
dag met lezingen. De organisatie had 
gezorgd voor veel publiciteit. Naast fol-
ders, affiches en straten vol wimpels, 
was er in de ochtend van twaalf augustus 
een ontmoeting met een delegatie van 
de pers. De opening van de tentoonstel-
lingen vond ’s middags plaats op het 
plein van het Museum TreM.a. Er 
waren meer dan honderd enthousiaste 
genodigden, waaronder de gouverneur 
en het provinciale bestuur van Namen. 
Na de ceremonie liep men naar de bump 
om de vier nevenexposities van fidem te 
bekijken.

Vanaf 2014 ben ik bezig om deze ver-
nieuwende en voor sommigen misschien 
onorthodoxe presentatie van penningen 
op de fidem gepresenteerd te krijgen. Ik 
was benieuwd hoe het Belgische publiek 
op dit Nederlandse project zou reage-
ren. Een punt waar ik van te voren niet 
bij stil had gestaan was de ‘braafheid’ 
van de Belgen ten opzichte van de 
Nederlanders. Waar de Nederlander vol 
overgave de penningen dorst te betas-
ten, bleef de doorsnee Belg op ruime 
afstand. Meerdere bordjes dat het aanra-
ken juist de bedoeling was, werden met 
schroom opgevolgd. Eenmaal wat ver-
trouwder geworden met het fenomeen, 
was de omslag groot: dat penningen 
geluid produceren, en je aan de geur en 
klank het materiaal kon ontwaren was 
een ware ontdekking voor velen. Maar 
ook het rondom kunnen bekijken ervan 
en daardoor de vele kanten en gelaagd-
heid van een penning kunnen ontwaren, 
zette vele bezoekers aan het denken 
over de manier van presenteren: Het 
uiteindelijke doel van deze tentoon-
stelling.

Pulchri
Dat zelfde jaar 2014 presenteerde de 
vpk in de Pulchri Studio in Den Haag 
een expositie waar de penningen op 
ooghoogte tastbaar aan kabels hingen, 
om de penning uit het vitrinekastje te 
halen, uit de anonimiteit, en naar de 
open ruimte te brengen. (zie de ten-
toonstellingscatalogus Een beeld van een 
Penning en De Beeldenaar 2014-2, 
pp 53-54). De penning is bij uitstek het 
kunstwerk waarbij een liefhebber letter-
lijk het werk van de kunstenaar met zijn 
of haar vingers kan volgen, ieder 
geboetseerd detail tot aan zijn vingeraf-
drukken toe. En de eigen vingertoppen 
daar in kan leggen.

‘Doordat ik de penning in mijn hand 
kan nemen, van dichtbij kan bekijken, 
kan ik mij er nog meer in verplaatsen. Ik 
raak betrokken en word van observator 
een deelnemer. Alleen door het voelen 
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van die penning, proef ik het werk van 
de kunstenaar; pas dan kan ik ervan 
gaan houden, raak ik onder de indruk; 
en kan de smaak me gaan bevallen. Ik 
geniet.’ De fysieke waarneming van het 
kunstwerk-in-de-hand is en blijft de 
ultieme gewaarwording. Zwevend in de 
ruimte, was het dan net dat moment 
waarin de penning van hand tot hand 
kan gaan: de basisfunctie, de behoefte 
van de penning. Zo werd aan de tast-
baarheid gevoel gegeven: het merendeel 
van de penningen kon in de hand geno-
men worden. 

Voor mij was die eerste expositie in 
Pulchri en de reactie van de bezoekers 
een opmars naar fidem. om ook aan de 
internationale penningwereld te laten 
zien dat penningen niet alleen achter 
glas zaligmakend zijn. Bovendien zijn 
moderne, vernieuwende penningen of 
penningobjecten niet per definitie pre-
senteerbaar achter glas: neem de 
geluidspenningen van Elly Baltus, de 
rollende penning van Wicher Meursing, 

of de essentie van een penning als van 
Martina otto of Henny van Grol, die 
alleen maar werkt zodra je hem in de 
hand kan nemen. 

Tijdens fidem 2014 in Sofia hield ik 
daar een lezing over, met beeld en geluid 
en met de mooie catalogus Een beeld van 
een Penning bij de hand. De toehoorders 
waren enthousiast, zeker na het zien van 
de reguliere expositie in dat prachtige 
archeologisch museum van Sofia, waar 
de aquariumachtige vitrines ons soms 
het zicht op de penningen – volledig in 
duistere afstandelijkheid – onttrokken. 
Toch bleven die tastbare penningen voor 
de fidem-leden uit 2014 verhalen en 
plaatjes in een boek. Ik had de indruk 
dat men ook werkelijk geconfronteerd 
moest worden met de mogelijkheid die 
penningen dan ook echt aan te kunnen 
raken. Geconfronteerd ook met de bele-
ving hoe mooi het effect is van een 
expositie, een gewaarwording van al die 
kunstwerkjes rondom, zwevend door de 
ruimte.
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Nederland heeft misschien meer dan 
300 penningmakers. op de tweejaar-
lijkse internationale fidem-expositie 
mag Nederland ‘slechts’ 45 penningen 
exposeren. Wanneer je soms meerdere 
kanten van een penning moet laten zien, 
wil een inhoudelijkheid achter glas nog 
enigszins kenbaar zijn, zou de 
Nederlandse presentatie toch niet hele-
maal tot zijn recht komen. De nevenex-
positie in Namen met de hangende pen-
ningen bood daarom een prachtige 
uitkomst. Meer dan 100 penningen en 
vaak meerdere penningen per kunste-
naar vonden hun weg naar de handen 
van de bezoekers, werden rondom beke-
ken, optimaal vastgehouden voor 
belichting en tactiele ervaring. Vele 
positieve reacties van het internationale 
platform kwamen los. Niet meer vanaf 
een plaatje in een boek, maar voelbaar 
met de handen.

Exposeren
Mijn uitgangspunt is nooit het ophan-
gen van de penning op zich geweest. het 

ging om de tastbaarheid. En nu geïnspi-
reerd door het werkelijk kunnen aan-
voelen hoe essentieel dit voor een pen-
ning is, ontstonden er ook bij andere 
fidem-leden en gedelegeerden mooie 
ideeën hoe dit proces verder te ontwik-
kelen. De Hongaarse fidem-gedele-
geerde bijvoorbeeld besprak een plan 
om chips in de penningen te bouwen, en 
die te exposeren in een ruimte waarom-
heen een soort poort, zodat de pennin-
gen geen draadje meer nodig hadden, 
maar vrijelijk gepakt konden worden 
zonder het gevaar van ontvreemden.

Ik herinner me nog de expositie jaren 
geleden bij Galerie de Ploegh in Soest, 
waar Margot Fretz, de organisatrice van 
deze expo, het lef had de penningen 
zonder schroom op richels te zetten... 
en iedereen ze naar believen kon pak-
ken. Internationaal met 1000 penningen 
kan dit misschien niet, maar het gaat om 
het doorsijpelend besef: hoe nu anders... 
Via een voorstel aan het fidem-bestuur 
en de leden wordt geprobeerd om in 
overleg te gaan hoe penningen te pre-
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senteren, anders dan alleen maar in tra-
ditionele vitrines.

Er is nog een ander punt van belang 
voor het fidem-congres, naast het aan-
raken van de penning, het beperkte 
quotum en het ruimte geven aan pen-
ningen die niet in vitrines kunnen lig-
gen. De rijen vitrine blokken geven, hoe 
mooi ook opgesteld, toch niet helemaal 
een fraaie en interessante aanblik. Bij 
het betreden van zo’n ruimte bekruipt 
mij direct het gevoel van eeuwen oud, 
onaantastbaar en eindeloos ver weg. 
Logisch: oudheden liggen onontkoom-
baar in zulke vitrines vanwege hun 
kwetsbaarheid in materiaal, hun unici-
teit en voor het behoud van een voorbije 
tijd.

Maar penningmakers zijn spring-
levend. Wij willen toch af van dat stof-
fige ouderwetse imago, wij willen jonge 
mensen betrekken en interesseren in 
een medium wat heus nog springlevend 
blijkt te zijn... Wij willen de schoonheid 
van de ervaring tussen de kunstwerken 
door te kunnen lopen en omarmd te 
worden. In Namen was de ruimte 
beduidend kleiner dan in Pulchri, maar 
juist met deze intimiteit, omringd door 
allerhande andere beelden en vitrines, 
presenteerde de hangende penning zich 
als een bijzondere ervaring.

Dank
Terug naar fidem 2016. Het congres 
was dan wel in Gent, maar op acht sep-
tember vertrok een volle bus met con-
gresdeelnemers naar Namen om de hele 
dag van de tentoonstellingen daar te 
genieten. ook de hangende penningen 
in de bump kregen de nodige aandacht 
en opmerkingen. Ik denk dat opnieuw 
Nederland zich met deze expositie op 
de kaart heeft gezet, en dat we volhou-
ders blijken te zijn in het inslaan van 
nieuwe wegen. Nederland heeft daarbij 
in Namen de onontbeerlijke steun 
gehad van de organisatie van fidem 
2016, met name Paul Huybrechts.

ook onontbeerlijk is de financiële 
steun die deze expositie heeft mogelijk 
gemaakt.

En niet alleen dat Nederland zich zo 
uitdrukkelijk ruim heeft kunnen presen-
teren, maar ook het vertrouwen dat die 
ondersteuning geeft, aan het besef dat 
we op de goede weg zijn...

Ik noem de Vereniging voor 
Penningkunst, de Stichting Nederlandse 
Penningkabinetten en het Prins 
Bernhardfonds / het fonds 
Numismatiek, die ik hier hartelijk voor 
wil bedanken.  
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BERT VAN BEEK

De Encyclopedie van Munten 
en Papiergeld online
Van papier naar digitaal

een al voorbereid voor fase 2; het staps-
gewijs aanpassen en uitbreiden van de 
digitale versie.

Fase 1
De papieren encyclopedie is gescand en 
doorzoekbaar gemaakt met Optical 
Character Recognition (ocr). De zo ver-
kregen teksten zijn in stukjes geknipt en 
van elk lemma is een apart Word-
bestand gemaakt. op deze manier zijn 
ruim 6000 kleine bestanden ontstaan. 
Van de afbeeldingen in de papieren ver-
sie zijn ook losse bestanden gemaakt en 
alles is in een grote database opgeslagen, 
waarbij tekst en beeld weer zijn samen-
gevoegd. Deze database vormt een effi-
ciënte beheersomgeving voor latere 
aanpassingen en uitbreidingen van de 
encyclopedie. Gewijzigde inhoud kan 
eenvoudig geëxporteerd worden naar de 
site waar ze is te raadplegen in een 
zogenaamde wiki-omgeving, gecombi-
neerd met een zoekfunctie, net als bij 
het bekende Wikipedia. De lemma’s zijn 
nu zo veel mogelijk verbonden door 
links, waardoor de gebruiker, bijvoor-
beeld beginnend bij het lemma munt 
over kan stappen naar rand, en via duca-
ton, Zuidelijke Nederlanden en nog een 
paar tussenstations al surfend via onder 
andere dobla terecht kan komen bij de 
dukaat. Dit surfen is een grote winst, 

De Encyclopedie van Munten en 
Papiergeld die rond het verschijnen van 
dit nummer van De Beeldenaar online 
raadpleegbaar zal zijn, is voortgekomen 
uit de papieren versie die van 1986-2002 
in losse afleveringen onder de naam 
Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten 
is verschenen. In dit artikel wordt 
beschreven hoe van de papieren ency-
clopedie een echte digitale versie is 
gemaakt.

om praktische redenen is gekozen de 
realisatie in twee fasen op te knippen. 
De nu vrijwel afgeronde fase 1 betreft 
het ontwikkelen van een website waarop 
de bestaande papieren versie in gedigi-
taliseerde vorm geplaatst wordt. Een 
belangrijk aspect hiervan is dat de ency-
clopedie geheel doorzoekbaar is. Het 
ontwikkelen van de website is een speci-
alistische activiteit en is uitgevoerd door 
een extern bureau. Dit gebeurde aan de 
hand van de steeds groter wordende 
hoeveelheid digitaal beschikbare lem-
ma’s, zodat de ontwikkeling steeds 
getoetst kon worden aan het bedoelde 
eindresultaat; een gebruikersvriendelijke 
digitaal doorzoekbare kopie van de 
bestaande papieren encyclopedie. Na 
afronding van de functionaliteitstesten 
in de periode januari-februari is de ople-
vering van het systeem gepland voor 
maart dit jaar. De web-omgeving is met-

logo van de EMP
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Maurits van 
Oranje-Nassau, 
quadrupel 1619, goud, 
13,14 g, 30 mm
(foto: Lübke & 
Wiedemann, Stuttgart)

want zo kan nu intuïtief met de encyclo-
pedie worden omgaan en kan iedereen 
een eigen weg kiezen.

Fase 2
Eigenlijk zijn we met deze links al een 
stap verder dan eerst de bedoeling was, 
want in fase 1 van het project was het 
alleen de bedoeling om van papier naar 
digitaal te gaan. In fase 2 wordt de ency-
clopedie aangepast aan de laatste ont-
wikkelingen (de update) en wordt het 
geheel uitgebreid met nieuwe lemma’s. 
Vergeet niet dat de oudste beschrijvin-
gen uit 1986 dateren, dus sommige lem-
ma’s moeten wel aangepast worden om 
een acceptabel geheel te krijgen. Soms 
is dat eenvoudig, het lemma paus, bij-
voorbeeld, liep in de papieren versie niet 
verder dan Johannes Paulus II, waarvan 
vermeld werd dat hij in 1978 na een 
sede vacante Johannes Paulus I is opge-
volgd. Thans loopt de lijn door tot 
Franciscus, waarvan het pontificaat in 
2013 begon. Moeilijker is het bijvoor-
beeld met een lemma als Armenië, dat 
kwam in de papieren versie in het 
geheel niet voor. De uitbreiding van de 
links, die ook tot fase 2 behoren, maken 
het bijvoorbeeld nodig om het lemma 
India (zeven pagina’s in de papieren ver-
sie) in stukken te knippen om de koppe-
ling naar andere lemma’s beter mogelijk 
te maken en zo ontstonden de nieuwe 
lemma’s Indo-Grieken, Mogols en India, 
Europeanen. Met behulp van een redac-

tieraad van onder andere de oude redac-
tieleden van de papieren versie hopen 
we ook dit deel van het project te kun-
nen klaren.

Een andere verbetering is het gebruik 
van kleurenafbeeldingen. In fase 2 wor-
den de zwart-wit afbeeldingen zo veel 
mogelijk vervangen door kleur. Wij zijn 
zeer blij dat wij hierbij de steun gaan 
krijgen van de Nationale Numismatische 
Collectie en soms kunnen wij ook een 
beroep doen op enkele belangrijke han-
delaren en zo is het lemma quadrupel 
onlangs uitgebreid met een afbeelding 
van een quadrupel uit 1619 op naam van 
prins Maurits (1618-1625), aangeleverd 
door de firma Fritz Rudolf Künker uit 
osnabrück. Deze is afkomstig van hun 
veiling 275, kavel 4143. Tenslotte moet 
de encyclopedie geschikt gemaakt wor-
den voor niet-numismaten. Papiergeld 
is typisch een term van numismaten. De 
populaire naam, bijvoorbeeld te lezen in 
reclames, is briefgeld (als tegenhanger 
van muntgeld), dus gaat er ook een 
lemma briefgeld komen.

Papiergeld?
De oude naam van de encyclopedie was 
toch: Encyclopedie van Munten en 
Bankbiljetten? Dat klopt, maar door de 
jaren heen is er zoveel aandacht voor 
papiergeld in de encyclopedie gekomen, 
denk aan lemma’s als assignaat, recepis, 
muntbiljet, noodbiljet, zilverbon en thesau-
riebiljet, alle niet behorend tot de bank-
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Polen, 20 zloty 1994, 
125 × 63 mm. Op de 
keerzijde is een denar 
van Boleslaw I (ca. 
967-1025) afgebeeld, 
behorend bij het lemma 
afbeeldingen van 
munten op biljetten

biljetten, dat het beter is om de naam 
van de encyclopedie aan te passen. Zo 
ontstaat meteen een duidelijke schei-
ding tussen de papieren versie en de 
nieuwe digitale versie.

Raadplegen
Bezoekers kunnen de encyclopedie vin-
den via de genootschapssite www.
koninklijkgenootschap.nl en op de ope-
ningspagina het hier afgebeelde logo 
van de site aan te klikken, die een link 
heeft naar de website. Men kan ook 
rechtstreeks naar de website gaan: www.
muntenenpapiergeld.nl. De ontwikke-
laars zijn uiteraard benieuwd naar de 
ervaringen van bezoekers. De site heeft 
daartoe een pop-up scherm waarmee 

bezoekers hun ervaringen en suggesties 
per email kunnen toesturen aan het ont-
wikkelteam.  

Dit project is mogelijk gemaakt door het voorma-
lige Geldmuseum, dat indertijd het scanwerk heeft 
verzorgd en ons toestemming heeft gegeven de 
oude afbeeldingen te hergebruiken, de NNC die 
de ontwikkeling van de website financierde en die 
ons ruimhartig gaat steunen met de kleurenafbeel-
dingen en de Stichting Nederlandse Penningkabi-
netten (SNP) die de inhoudelijke activiteiten van 
fase 1 en fase 2 financiert. De websiteontwikkeling 
gebeurde door onScreen Webdesign Leiden en ik 
dank Mel Jongen en Ramon Vroegop voor hun 
meedenken en enthousiasme. Tenslotte dank ik 
ook Herman Gerritsen, die formeel alleen mijn 
contactpersoon was bij de SNP, maar die steeds 
meer een klankbord voor mij werd en dat is het 
werk zeker ten goede gekomen.
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ARNoLD 
NIEUWENDAM

25 jaar Deutsche Gesellschaft 
für Medaillenkunst in Speyer

Van 23 tot 25 september 2016 vierde 
het Deutsche Gesellschaft für 
Medaillenkunst (dgmk) haar 25-jarig 
jubileum in Speyer, een stad in 
Rijnland-Pfalts. In een fraai boek, geïl-
lustreerd met vele foto’s en met mede-
werking van anderen die in hoofdstukjes 
hun visie geven, beschrijft Wolfgang 
Steguweit de geschiedenis van de 
dgmk.1 De oprichtingsbijeenkomst was 
op 15 juni 1991 te Bonn met 24 leden 
(nu bijna 200) en de eerste jaarvergade-
ring werd het jaar daarop in Dresden 
gehouden onder voorzitterschap van 
Paul Arnold. Daarna worden de verga-
deringen van de dgmk verspreid in 
Duitsland gehouden. De laatste jaren 
bijvoorbeeld in 2012 in Berlijn, 2013 in 
Kressbronn am Bodensee, 2014 in 
München en in 2015 in Halle-Saale. op 
vrijdagmiddag 23 september werden de 
gasten hartelijk ontvangen in de 
Volksbank Kur- und Rheinpfalz. Daarna 
volgde een woordje door de voorzitter 
van het Numismatische Gesellschaft van 
Speyer Wolfgang Dreher en Andreas 
Kabs, directeur van de Volksbank. 
Aansluitend vond de boekpresentatie 

plaats - 25 Jahre dgmk - door Steguweit. 
Dit leverde de nodige hilariteit op van-
wege de oude foto’s die getoond wer-
den. De jaarpenning 2016 van Bernd 
Göbel (1942) kreeg veel aandacht. 
Tevens was er in de benedenhal van de 
Volksbank een grote overzichtstentoon-
stelling ingericht met de titel: Auf zu 
neuen Ufern! Daar waren ook alle dertig 
boeken en de jaarpenningen te zien die 
de dgmk in die periode heeft uitge-
bracht. Al die uitgaven op zich zijn al 
een grote prestatie. Als altijd werd ook 
deze receptie afgerond met gesprekken, 
hapjes en drankjes.

Historisch raadhuis
Zaterdagochtend 24 september kwam 
iedereen in het historische raadhuis bij-
een. De voorzitter van de dgmk Martin 
Hirsch heette iedereen welkom en 
opende de vergadering. Verleden en 
heden werden besproken en een aantal 
belangrijke zaken doorgenomen, waar-
over door de leden gestemd werd. De 
voorzitter meldde tevens dat de jaarver-
gadering 2017 in Dresden zal plaatsvin-
den. Rainer Grund, fidem-gedele-
geerde, vertelde uitgebreid over de 
Duitse fidem inzending in Gent (België) 
van 2016 aan de hand van dia’s. Daarna 
was er discussie tussen het bestuur en de 
leden met aansluitend een lunch. ’s 
Middags werd de penningmarkt gehou-
den in de raadszaal. op die markt zijn 
kunstenaars, verzamelaars en handelaren 
die hun werk of bezit tonen, het meeste 
werk traditioneel in terracotta, brons of 
porselein. Anne Karen Hentschel is een 
uitzondering, omdat zij al jarenlang 
kunststoffen toepast. Als voorbeeld is bij 
dit artikel een penning afgebeeld met 
drie zwemmers in blauw water, een 

Tentoonstelling in de 
Volksbank: Auf zu 
neuen Ufern!
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mooie vondst, die een leuk effect ople-
vert: het is net alsof je in een zwembad 
kijkt. opvallend zijn de goed gelijkende 
penningportretten bij onze Duitse 
buren. Rond Halle bestaan veel portret-
penningen van Maarten Luther, maar 
dat is begrijpelijk, als u de geschiedenis 
kent en iets van de opleiding aan de 
kunstacademie Burg Giebichenstein in 
Halle weet (de School van Halle).2 
Verder worden veel belangrijke mensen, 
geleerden, beroemde musici, de mytho-
logie, familie en kunstenaars als onder-
werp gekozen en op de beeldenaar gezet. 

Gelijktijdig waren er zaterdagmiddag 
rondleidingen door Speyer of een 
bezoek aan de Dom. De dag werd afge-
sloten met een diner en wijnproeverij in 
de feestzaal van het Haus der Vereine. op 
zondagochtend 25 september volgden 
twee lezingen in het historische raad-
huis. Eerst een van Michael Matze over 
antieke munten en renaissancepennin-
gen gevolgd door Manfred van Rey die 
sprak over de 250ste geboortedag van 
Ludwig van Beethoven. Daarna een 
rondetafelgesprek onder leiding van 
voorzitter Hirsch en dat laatste was 
boeiend om te volgen. onderwerpen, 
smaak, technisch kunnen, werkelijk alles 
werd ter sprake gebracht. Zo wilde Van 
Rey in de toekomst alleen themapen-
ningen uitgeven zoals zijn eerder 
getoonde serie over Beethoven en 
pleitte Andreas Jähnig ervoor de pen-
ning meer te zien als zelfstandig kunst-
werk. Adelheid Fuss wil de penning 
klein houden, om zo te zeggen ‘hand-
zaam’. De één wilde alleen slagpennin-

gen, terwijl een ander juist daartegen 
was. De uiterste grenzen die in 
Nederland in de penningkunst worden 
benaderd, zoals in Over the Edge, zijn in 
Duitsland momenteel ondenkbaar.3 
Men is huiverig voor video-installaties 
en neonverlichting in de penningkunst, 
zo begreep ik. De één wil de traditie 
behouden en de jongeren willen meer 
erkenning voor hun kunst: de penning 
als autonoom kunstwerk. Na deze inten-
sieve discussie werd de jubileumverga-
dering gesloten door de voorzitter.

Penningprijzen en boekuitgaven
Er zijn diverse prijzen voor penning-
kunst in Duitsland. De belangrijkste 
twee zijn de Johann Veit Döll-preis, een 
prijs voor Duitse medailleurs van 
2000 euro die door de stad Suhl wordt 
verleend en de Hilde-Broër-Preis für 
Medaillenkunst van 4000 euro, die om 
de twee jaar verleend wordt.4

Hilde-Broër werd geboren op 2 janu-
ari 1904 in Witten aan de Ruhr, zij 
overleed op 24 november 1987 in 
Kressbronn am Bodensee, waar zij ver-

Anne Karen 
Hentschel, Ozean, 
2013, acryl,
10 × 65 mm

Hilde Broër- 
prijspenning met het 
relief ‘Mensen en 
Engelen’ door Hilde 
Broër, 1968, brons, 
85 mm
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bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Zij liet aan deze stad al haar beelden en 
penningen na, plus een aanzienlijke som 
geld ter bevordering van penningkunst. 
Er is daar een museum gebouwd om 
haar werk en dat van anderen te tonen. 
De dgmk heeft meerdere malen in 
Kressbronn am Bodensee haar jaarver-
gadering gehouden; dan wordt er tevens 
een bloemenkrans gelegd op haar graf. 

Jaarlijks geeft de dgmk een of twee 
boeken uit met informatie over een 
bepaalde periode of kunstenaar uit de 
rijke Duitse penninggeschiedenis. In het 
jubileumboek zijn alle dertig covers 
afgebeeld. Wolfgang Steguweit en 
Martin Heidemann hebben vele titels 

op hun naam staan. Kunstenaars geven 
zelf ook boeken uit, soms in samenwer-
king met de dgmk, zoals Bernd Göbel, 
Peter-Götz Güttler (1939), Dieter von 
Levetzow (1936), Friedrich Brenner 
(1939) en Agatha Kill (1948), om er 
maar een paar te noemen.5 Naast al deze 
grote namen zijn er tevens veel jongeren 
actief; zij maken informatieve flyers of 
hebben hun eigen visitekaartjes met 
afbeeldingen erop ontworpen.

Jaarpenningen
Tussen 1996 en 2000 zijn elk jaar twee 
jaarpenningen aangeboden aan de leden. 
Vanaf 2000 zijn het er afwisselend een 
of twee. Zij zijn afgebeeld in het jubile-
umboek. Soms ontvangen de leden 
daarnaast gratis een aanwezigheidspen-
ning, zoals een geslagen exemplaar in 
Gotha en Berlijn. De meeste jaarpen-
ningen moeten echter besteld worden, 
of op de vergadering worden gekocht. 
De prijzen variëren van 40 tot 350 euro. 
Heide Dobberkau (1929) boetseerde als 
jaarpenning in 1999 een geit aan een 
touw. Zij is bekend om haar liefde voor 
honden, geiten en paarden die tot uiting 
komt op haar penningen en ontving 
voor haar penningoeuvre in 2006 de 
Hilde-Broër-Preis für Medaillenkunst. 
Geheel anders is het werk van Peter 
Dünwald die in 2009 een ovale uitgave 
maakt met daarop de skyline van 
Düsseldorf, waar toentertijd de jaarver-
gadering plaatsvond. Hij is bekend door 
zijn zeer verfijnd werk.

De jubileumpenning 2016 werd 
gemaakt door Bernd Göbel. Göbel 
behoort tot de absolute top van 
Duitsland wat medailleurs betreft. Deze 
penning kost 100 euro; dit om een idee 
te krijgen van de wisselende prijzen. 
Deze creatie heeft een hartvorm, voor-
stellende de liefde voor de penning-
kunst, en u ziet op de beeldenaar hoe 
een naakte man zich uit een doornen-
struik worstelt, met in zijn handen de 
cijfers 2 en 5 (25 jaar) als langlaufstok-
ken. Hij balanceert op een kleine wip, 

Penningmarkt in de 
raadszaal, rechts de 
medailleur Anne 
Martha Napp

Andreas Jähnig aan het 
woord. Links Adelheid 
Fuss en rechts de 
voorzitter van de dgmk 
Martin Hirsch
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waarbij hij voorzichtig zijn rechtervoet 
op de initialen van Göbel lijkt te zetten. 
op de keerzijde staat de naam 
Gesellschaft für Medaillenkunst, rondom 
een groot oog geplaatst dat alles ziet. 
Een begeleidende tekst van Anna 
Franziska Schwarzbach en Wolfgang 
Steguweit zegt daarover dat men moet 
kijken naar penningen mit Herz, Liebe 
und Verstand. En eindigt met: Herz, was 
will man mehr? Deze jubileumuitgave 
werd in beperkte oplage gegoten en 
geleverd aan degenen die hem van tevo-
ren besteld hadden.

Ten slotte
Gedurende de vergaderingen hebben 
speciaal de vitrines met penningen mijn 
belangstelling, de muntkabinetten heb-
ben meer de interesse van de muntver-
zamelaars onder de leden. U kunt de 
leden van de dgmk meer vergelijken met 
de leden van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde dan de leden van de 
Vereniging voor Penningkunst, die zich 
uitsluitend op de penningkunst richt. 
Vergeleken met andere verenigingen is 
de dgmk betrekkelijk jong, terwijl de 
penningkunst in Duitsland toch een 

constante ontwikkeling heeft doorge-
maakt, vanaf de Renaissance tot heden. 
Er is sprake van een sterke traditie die 
herkenbaar is in de aanwezigheidspen-
ningen en hedendaagse uitgaven. 
Daarnaast bestaan er nog zeer goede 
opleidingen op de Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee en in Halle-Saale op 
de kunstacademie Burg Giebichenstein, 
waardoor voortbestaan gewaarborgd 
blijft, dit in tegenstelling tot Nederland. 
De vereniging maakt gebruik van een 
zeer uitgebreide website, waarop nieuw-
tjes, de medailleurs en hun penningen 
staan. Deze wordt onderhouden door 
Bernd Weisser. Leden die internet heb-
ben, ontvangen via dit medium bericht, 

Heide Dobberkau, 
Verlorne Freiheit. 
Jaarpenning 1999, 
brons, 87 × 100 mm

Peter Dünwald, Skyline 
Düsseldorf, 2009, 
brons, 73 × 105 mm

Bernd Göbel, Jubileum-
penning dgmk 25 jaar, 
2016, brons, 95 × 
100 mm
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de overigen per post. Alleen de verkoop 
van de jaaruitgaven zou verbeterd kun-
nen worden, zodat deze soepeler de weg 
vinden naar de leden en verzamelaars. 
Na al mijn bezoeken aan de Duitse pen-
ningvereniging kan ik niet anders vast-
stellen dan dat de vakopleiding, met bij-
horend vakmanschap, bij onze buren nog 
in ere wordt gehouden. De vele penning-
kabinetten met wisselende presentaties, 
plus de enorme hoeveelheid aan boekuit-
gaven, maken Duitsland tot een interes-
sant studieland voor penningliefhebbers.6 
Rainer Albert heeft samen met de andere 
leden bovengeschreven bijeenkomst op 
voortreffelijke wijze in hun domstad 
Speyer georganiseerd.  
Arnold Nieuwendam (1946) is beeldend kunste-
naar en publiceert informatieve artikelen over 
penningkunst in Nederlandse en buitenlandse bla-
den. Hij is tevens beheerder van de webpagina 
penningkunst.startpagina.nl waarop u vele links 
over penningkunst kunt vinden.

Peter-Götz Güttler, 
Rainer Albert, 2012, 
brons, 100 mm

De stad Speyer met op 
de voorgrond het 
techniek museum
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Meijer en Hazenkamp, 
tienjarig bestaan van de 
nkg. z.j. (1965), brons, 
95 mm

JAN DE VRIES

Kringpenningen van de 
Numismatische Kring Groningen

De Numismatische Kring Groningen 
(nkg) is gesticht op 13 december 1951 
en behoort – na Amsterdam en Den 
Haag – tot de oudste kringen in 
Nederland. Tot de ereleden behoorden 
al zeer vroeg prominenten zoals A.N. 
Zadoks-Josephus Jitta en H.E. van 
Gelder.

Ter gelegenheid van haar tienjarig 
bestaan in 1961, werd een gegoten 
bronzen penning uitgegeven met een 
diameter van 95 mm en gewichten vari-
erend van 116,4 tot 133 gram. De pro-
ductie liep vertraging op, waardoor de 
penning pas in het najaar van 1965 
gereed was. Volgens het kasboek van de 
vereniging bestond de eerste emissie uit 
28 exemplaren. Inclusief latere nagietin-
gen kwam de productie uiteindelijk op 
50 stuks uit. Vandaar gewichtsverschil-
len. Het ontwerp kwam van de kringle-
den H.J. Meijer en F. Hazenkamp res-
pectievelijk medailleur en juwelier in 
Groningen. De juweliersfirma is overi-
gens gevestigd in het pand waar aan het 
einde van de zeventiende eeuw Jan de 
Booser, goudsmid en stempelsnijder van 

de Munt van Stad en Lande, woonde. 
De voorzijde toont de dubbelkoppige 
stadsadelaar en het omschrift numisma-
tische + kring + groningen +. Bij de 
rechterpoot van de adelaar staat het 
monogram FHJM (de gecombineerde 
initialen van de ontwerper en medail-
leur). De keerzijde toont elf verbin-
dende cirkels in een kring. Zij symboli-
seren de elf Friese zeelanden, die samen 
destijds de ommelanden vormden.

De naam ommelanden wordt voor 
het eerst vermeld in een akte van 
26 september 1386, waarbij enkele 
oosterlauwerse landschappen en de stad 
Groningen een verbond tegen de hoof-
deling onno onsta sluiten. Daarbij 
wordt gesproken over de stad 
Groningen mitten ghemenen 
Ummelanden. In een Latijnse akte van 
30 juni 1338 wordt al gesproken van ter-
rae circumjacentes (omliggende landen). 
Meestal wordt aangenomen dat met 
‘ommelanden’ de gebieden om de stad 
Groningen worden bedoeld. De anti-
stadgroningse Johan Rengers van Ten 
Post junior beweerde echter rond 1600 
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Lajos Ratkai, 25 jaar 
nkg. 1976, brons, 
50 mm

dat de term zou slaan op de Friese 
Zeelanden; de gebieden ‘om de zee’ en 
‘om de Eems’ aan buitenzijde en ‘om de 
Five’ en ‘om de Hunze’ aan binnenzijde. 
In ieder geval is mij duidelijk geworden 
dat de nkg gemakshalve de provincies 
Friesland en Drenthe hebben vereend 
tot één gebiedsdeel groot Groningen en 
daar met deze penning munt uit heeft 
geslagen. Een annexatie die ook vervolg 
kreeg op de penning ter gelegenheid 
van het vijfentwintigjarig bestaan. 

25 jaar
op vrijdag 17 december 1976 herdacht 
de Numismatische Kring Groningen 
tijdens een feestelijke bijeenkomst haar 
25-jarig bestaan. De toenmalige voorzit-
ter Jan van der Wis wist toen te melden 
dat er een fusie kon plaatsvinden tussen 
de tijdschriften De Geuzenpenning en De 
Florijn en dat de institutie van De 
Beeldenaar daarmee een feit was. Jan van 
der Wis en oprichter Ben van Hasselt 
(1911-1994) lieten het licht schijnen op 
het verleden en memoreerden de 
belangrijke bijdragen die zijn uitgegaan 
van de kring Groningen aan grotere 
landelijke samenwerking. Vervolgens 
volgde er een voordracht van Enno van 
Gelder over de waarde van het geld in 
de zeventiende eeuw.

Voor deze gelegenheid presenteerde 
de kring een geslagen penning. Daarvan 
werden er 100 in brons vervaardigd en 

35 in zilver. De afmeting is 50 mm en de 
gewichten respectievelijk 50 en 61 gram. 
over deze penning is eerder geschreven 
in De Beeldenaar 1 (1977) op pagina 19. 
De aanschafprijs bedroeg in brons f 35 
en in zilver f 135. Het ontwerp was door 
gezamenlijke inspanning tot stand geko-
men. Betrokken waren drie bestuursle-
den (J.H. Keizer; R. Nijland; J.C. van 
der Wis), twee leden: (H.J. Lode en 
H.J.L. van der Valk) en de medailleur 
Lajos Ratkai (1931). De voorzijde toont 
een kaart van de drie noordelijke pro-
vincies waaruit de leden afkomstig zijn 
en het omschrift 1951 - 1976 numisma-
tische kring groningen. op de keer-
zijde een hand met vergrootglas. onder 
het vergrootglas is gedeeltelijk een flo-
rijn van Stad en Lande zichtbaar.

50 jaar
Ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan in 2001 kwam de kring met een 
gegoten bronzen penning van de hand 
van Carla Klein. De afmeting is 65,6 bij 
67 mm en het gewicht bedraagt circa 
139 gram. Uit welingelichte bronnen 
heb ik vernomen dat er ook een vijftal 
exemplaren in zilver zijn vervaardigd, 
deze wegen om en nabij de 190 gram. 
De penning kan staan en er zijn marme-
ren voetstukken voorzien waarop de 
penning kan worden verlijmd. De voor-
zijde toont een naar links gewende op 
haar knieën zittende vrouwenfiguur, de 
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Peter Güttler, 60 jaar 
nkg. 2011, brons, 
110 mm

Carla Klein, 50 jaar 
nkg. 2001, brons, 
65 × 67 mm

personificatie van de Numismatiek 
voorstellend. Zij zit voor haar penning-
kabinet waarvan een lade is uitgescho-
ven en waarin een aantal munten liggen. 
Ze koestert er daarvan een in haar han-
den. Door de perspectivische lijnen en 
het dikkere kuitbeen wordt een sterke 
diepte gecreëerd, zodat de vrouw los 
staat van de kast. op de keerzijde de 
achterkant van het muntenkastje en een 
deel van het hoofd, de rug en de voet 
van de vrouw. op het vlak staat de tekst 
numismat / ische krin / g groning / en 
1951 2001 en de signatuur van de maker 
ck. De penning is gegoten bij Binder 
Art Services in Haarlem. Deze keerzijde 
leidt bij mij tot perspectivische verwar-
ring. Het vlak met de tekst welke de 

achterzijde van het muntenkabinet 
geacht mag worden is dichtbij smaller 
dan de feitelijke voorzijde, die verder 
weg ligt en aan de linker- en rechter-
zijde naar buiten wegloopt.

60 jaar
In 2011 gaf de kring ter gelegenheid van 
het 60-jarige jubileum wederom een 
fraaie gegoten penning uit. De medail-
leur, Peter Götz Güttler (1939) uit 
Dresden, maakte hiervoor een zelf 
samengestelde metaallegering met een 
bronzen uiterlijk. De afmeting is groots 
met 110 mm, de gewichten schommelen 
tussen de 300 en 334 gram. De oplage is 
50 stuks. Het ontwerp kwam van het 
kringlid Ypke Huisman. op de voorzijde 
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een zesregelige tekst: 60 / jaar / numis-
matische kring / groningen / 1951-
2011. onder deze tekst de afbeeldingen, 
in hoog reliëf, van alle jubileumpennin-
gen van de kring, inclusief deze penning 
zelf. De keerzijde toont de Waddenkust 
met Groningen centraal, in verhoogd 
reliëf, met daaromheen delen van 
Friesland, oost-Friesland en Drenthe. 
Dit alles symboliseert wederom de pro-
vincies vanwaar de leden afkomstig zijn. 
op deze penning is enige nuance geko-

men in wat ik eerder typeerde als 
annexatie. Centraal is het embleem van 
de stad Groningen aangebracht, met 
daaronder het provinciewapen. Ten 
weerszijde hiervan staat . stad en … - 
… lande . en in het veld staan diverse 
geografische plaatsnamen. Helemaal 
bovenin vaart een koggeschip, waarmee 
wordt gerefereerd aan de Hanseatische 
geschiedenis van de stad Groningen.  
Meer informatie over de kring is te vinden op de 
website www.numismatischekringgroningen.nl.
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Joop Hollanders vertelt

HANS DE 
KoNING

De penningkunst van Joop Hollanders
Notities bij een atelierbezoek

Eind november 2016 was een klein 
gezelschap penningliefhebbers op 
bezoek bij Joop Hollanders in zijn ate-
lier in het aan de Noord-Hollandse 
duinrand gelegen Schoorl. Hollanders 
gaf daar op boeiende en soms amusante 
wijze een uitgebreide toelichting op zijn 
werk. Zijn werkwijze werd onlangs toe-
gelicht in De Beeldenaar 2016-5 naar 
aanleiding van het verschijnen van zijn 
penning Harmonie / Destructie voor de 
Vereniging voor Penningkunst. 

Een voordeel bij een atelierbezoek is 
zo’n toelichting live mee te maken en 
dat het uitgestalde werk – de getoonde 
penningen – in de hand kunnen worden 

genomen, een bij beeldhouwerspennin-
gen bij uitstek behorende eigenschap. 
Als dat tactiele ter sprake komt, merkt 
Joop op dat ook groter (beeldhouw-)
werk als het ware vraagt om aangeraakt, 
betast te worden. Vreemd vindt hij het 
dat in de musea in ons land dat niet is 
toegestaan. Hollanders’ groter werk 
wordt gekenmerkt door in - of over 
elkaar geschoven vlakken, elkaar afwis-
selende of aanvullende bolle en holle 
vormen. Die zijn ontstaan door een har-
monisch opgebouwd spel van volumes. 
De eerste opzet van dat non-figuratieve 
groter werk wordt door de kunstenaar 
in gips of was gemodelleerd. Het uitein-
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Joop Hollanders, 
herverdeling, mensen
op drift. 2015, 
terracotta, ±55 mm

Bestudering van 
uitgestalde penningen

delijke werk wordt in brons gegoten. 
Door het inbranden van zuren worden 
tijdens het patineren de kleurnuances 
aangebracht die uiteindelijk het karakter 
van het werk bepalen. Die behandeling, 
die leidt tot een strak, zacht glanzend 
oppervlak, verzorgt hijzelf. Hollanders 
noemt het belang van het organische 
gecombineerd met het mathematische. 
De spanning met elkaar. Massa’s zijn 
belangrijk, met daarbij de vraag: ‘Waar 
zet je wat neer en wanneer is het af?’

Naast zijn groter werk houdt 
Hollanders zich graag bezig met het 
ontwerpen van penningen. Dat doet hij 
aan zijn werktafel in een kleine ruimte 
boven zijn atelier. Voor het ontwerpen 
van een penning maakt hij eerst een 
schets of tekening, ‘wat krabbels’ zoals 
hij het zelf noemt. Dat idee wordt direct 
als geheel positief in harde of stevige 
klei geboetseerd, waar nodig met de 
tekst; dus niet de beide zijden los van 
elkaar. Daarna wordt het model afgego-
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Enige werkstukken

ten in brons. Het patineren verzorgt hij-
zelf. Een enkele keer is een penninkje 
rechtstreeks ‘speels en spontaan’ in klei 
ontstaan, zoals een slechts 30 mm door-
snee ‘groot’ portretje van een fictief per-
soon. De moedermodellen van een pen-
ning, uitgevoerd in gebakken klei, zijn 
vaak het mooist maar wel kwetsbaar. 
Joop Hollanders ontwierp inmiddels 
meer dan zestig penningen, die zijn te 
verdelen in opdrachtpenningen, pennin-
gen over een gebeurtenis zoals geboorte 
en huwelijk en vrije penningen. In die 
laatste categorie is er veelal samenhang 
met zijn groter werk. Een bekend voor-
beeld daarvan is zijn penning Woord op 
afstand, in 1990 uitgegeven door de vpk.

Het atelierbezoek werd afgerond met 
een bezoek aan de expositieruimte De 
Coöperatie aan de Heereweg in Schoorl, 
die Joop Hollanders deelt met een twee-
tal collega’s. Daar staat onder meer een 
model van het ruim vijf meter hoge 
werk dat in cortenstaal is uitgevoerd 
voor Corus Danieli Hoogovens.

De deelnemers kunnen terugzien op 
een interessante bijeenkomst bij een 
beeldhouwer die de penningkunst na 
aan het hart ligt.  

Joop Hollanders, 
huwelijkspenning 
Hellen en Kelly. 2010, 
brons, ±55 mm
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JIM VAN DER 
MEER MoHR

Een verjaardagspenning voor Jaap 
Ploos van Amstel door Frank Letterie

Vorig jaar op drie november, vierde de 
veelzijdige kunstenaar Jaap Ploos van 
Amstel zijn negentigste verjaardag. 
Voorwaar een moment om bij stil te 
staan. Dat vond ook zijn goede vriend 
Frank Letterie. Voor hem was deze ver-
jaardag aanleiding om Ploos van Amstel 
te eren met een fraaie verjaardags-
penning. op de voor hem karakteris-
tieke wijze heeft Letterie op de voor-
zijde van de penning een portret van 
Ploos van Amstel afgebeeld waarop deze 
en profil is weergegeven. Het beeldvlak 
is vrijwel geheel gevuld. De keerzijde 
geeft als omschrift jaap ploos van 
amstel . 2016 . en in het veld staat 
onder elkaar 90 / jaar / 3 / 11.

Het is een fraai bronzen exemplaar 
geworden met een doorsnede van 

70 mm; de penning is zandgegoten en 
gepatineerd bij Koninklijke Eijsbouts. 
De penning is vorig jaar op 22 oktober 
door Letterie aan Ploos van Amstel aan-
geboden bij de opening van een ten-
toonstelling van diens aquarellen bij 
Galerie Van Heyningen in Den Haag. 
Met deze penning heeft Letterie op 
geheel eigen wijze de oude ‘familiepen-
ning’ weer in ere hersteld. In vroeger 
tijden, met name in de zeventiende en 
achttiende eeuw, was het immers een 
goed gebruik bij gedenkwaardige fami-
liemomenten een penning uit te geven. 

De penning was te bestellen tot 
1 februari jongstleden maar mogelijk is 
deze nog niet uitverkocht. Zie voor 
meer informatie www.ploosvanamstel.
com/penning.  

Frank Letterie, Ploos 
van Amstel 90 jaar. 
2016, brons, 70 mm

99582-17_Beeldenaar_2.indd   78 3/02/17   14:48



DE BEELDENAAR 2017-2
79

HERMAN 
GERRITSEN

Voortgangsverslag snp-projecten 
over 2016

In 2015 en 2016 kon u in De Beeldenaar 
lezen over de opzet en voortgang van de 
zes numismatische projecten die begin 
2015 gestart zijn.1 Die projecten zijn 
mogelijk gemaakt met de geoormerkte 
schenking van € 83.405 die de Stichting 
Nederlandse Penningkabinetten (snp – 
steunstichting van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- 
en Penningkunde) in december 2014 
ontving van de voormalige Raad van 
Toezicht van het in 2013 opgeheven 
Geldmuseum. Sinds de laatste terug-
melding is een jaar verstreken en het is 
tijd voor een kort overzicht van de hui-
dige stand van zaken.

Project 1
Dit project omvat de Van Gelderlezing 
2014 inclusief publicatie. In 2014 is de 
Van Gelder-onderzoeksbeurs toegekend 
aan Jan Pelsdonk, om te onderzoeken 
hoe de database numis voor muntvond-
stenregistratie door onderzoekers en 
andere geïnteresseerden nu gebruikt 
wordt en mogelijk beter benut kan wor-
den. De resultaten zijn gepresenteerd 
tijdens de Van Gelder-lezing 2014. Een 
artikel gebaseerd op de lezing is aange-
boden aan het Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde. Zoals gebruikelijk volgt 
dan een fase waarin opmerkingen en 
aanbevelingen van de Jaarboekredactie 
verwerkt worden. Dat is hier ook zo. De 
snp heeft de financiën in 2016 conform 
begroting afgehandeld. Naar verwach-
ting zal de publicatie in een van de 
komende nummers van het jaarboek 
plaats vinden.

Project 2
Met dit project worden via internet de 
periodieken Geuzenpenning (1951-

1976), De Florijn (1972-1976) en De 
Beeldenaar (1977-heden) vrij toeganke-
lijk gemaakt op het internet. Sinds begin 
2016 zijn alle nummers integraal (voor 
de laatste vijf jaren De Beeldenaar 
beperkt tot de inhoudsopgave) via inter-
net te raadplegen op www.debeeldenaar.
nl/archief/.2 Een beperkt aantal pagina’s 
moet nog opnieuw gescand worden 
wegens schoonheidsfoutjes. Janjaap 
Luijt zal zorgen voor de toevoeging aan 
de website. Als uiterste opleverdatum 
hiervoor is 1 mei 2017 afgesproken. 
Financieel zal dit project dan nog steeds 
binnen de begroting uitgevoerd zijn.

Project 3
Het via internet vrij toegankelijk maken 
van een reeks slecht toegankelijke publi-
caties over de oosterse numismatiek 
wordt gerealiseerd in project 3. In 2016 
zijn alle scanactiviteiten uitgevoerd. De 
digitale bestanden zijn door project-
leider Jan Lingen toegestuurd aan de 
oriental Numismatic Society (ons), die 
deze conform afspraak op haar website 
toegankelijk zal maken. In de ons verga-
dering van 12 november 2016 is dank 
uitgesproken voor dit Nederlands initia-
tief en is vastgelegd dat de publicaties 
‘vroeg in 2017’ online toegankelijk zul-
len zijn. Zodra dit gerealiseerd is zal 
hieraan in De Beeldenaar aandacht aan 
worden besteed. 

Project 4
Dit project gaat over het online toegan-
kelijk maken van de Encyclopedie van 
Munten en Bankbiljetten die in de peri-
ode 1986-2002 in afleveringen is ver-
schenen (totaal 2325 pagina’s), plus de 
actualisering ervan. Inmiddels is Fase 1 
afgerond. De bestaande papieren versie 
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Openingspagina www.
debeeldenaar.nl/archief/

is nu via internet toegankelijk en door-
zoekbaar. op pagina 63-65 geeft Bert 
van Beek een toelichting en een door-
kijkje naar de plannen voor uitbreiding 
en verbetering. Financieel ligt het pro-
ject op schema.

Project 5
Dit project behelst de presentatie van 
vernieuwende Nederlandse penning-
kunst op het fidem-congres en de ten-
toonstelling in België in 2016. Dit pro-
ject is in 2016 geheel afgerond. op 
pagina 57-62 brengt projectleider Linda 
Verkaaik u op de hoogte van de resulta-
ten. Financieel is dit project uitgevoerd 
conform de projectbegroting.

Project 6
Het zesde en laatste project omvat de 
publicatie van een oeuvrecatalogus van 

de medailleur J.C. Wienecke, wellicht 
de belangrijkste Nederlandse medailleur 
uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Een aantal jaren geleden is reeds 
een database gemaakt met een inventa-
risatie van de ontwerpen van Wienecke 
en zijn afbeeldingen verzameld en 
nieuw gemaakt. Door het overlijden van 
Nico Arkesteijn in 2014 en een gebrek 
aan middelen kwam het project echter 
stil te liggen. op basis van een gedetail-
leerd werkplan en bijbehorend budget 
voor afronding heeft de snp begin 2016 
Jan Pelsdonk bereid gevonden hiermee 
verder te gaan. Dit betrof allereerst de 
afronding van de inventarisatie en het 
verzamelen van de ontbrekende foto’s. 
De Nationale Numismatische Collectie 
nnc heeft hierbij enorm geholpen door 
de afbeeldingen van honderden ontwer-
pen ter beschikking te stellen. In het 
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Johannes Wienecke 
rond 1900

najaar is Pelsdonk samen met echtge-
note Marie-Astrid gestart met de vorm-
geving van de diverse onderdelen: de 
wetenschappelijke biografie (geschreven 
door kunsthistorica Susan Adam), het 
relaas over de persoon Wienecke 
(geschreven door zijn kleinzoon Peter 
van der Lijke) en de oeuvrecatalogus. 
Eind december 2016 werden de contou-
ren van de publicatie helder. De omvang 
zal ongeveer 500 pagina’s (!) bedragen; 
de meeste ontwerpen zullen op ware 
grootte en in kleur afgebeeld worden. 
Er wordt naar gestreefd de publicatie in 
april 2017 drukklaar te hebben. De 
intentie is de gedrukte publicatie tijdens 
de najaarsbijeenkomst van het genoot-
schap op 30 september 2017 in Teylers 
Museum in Haarlem te presenteren. De 
samenstelling van de publicatie ligt ook 
financieel op schema. 

Samenvattend
Project 5 (fidem) is in 2016 geheel afge-
rond. Fase 1 van project 4 (bestaande 
Encyclopedie online) is nu ook afge-
rond. De projectleiders van projecten 2 
(Digitalisatie De Beeldenaar, etc) en 3 
(literatuur oosterse numismatiek) heb-
ben toegezegd hun projecten voor 1 mei 
2017 af te ronden. Het streven is om 
project 6 (publicatie Wienecke) eind 
september 2017 afgerond te hebben. De 
inhoudelijke update van de digitale 
encyclopedie (Fase 2 van project 4) start 
voorjaar 2017 en zal naar verwachting 
een aantal jaren lopen. De jaarboek-

publicatie is in bewerking en de vooruit-
zichten zijn goed.  

Herman Gerritsen is Coördinator snp-projecten.

NoTEN
1. Gerritsen, Herman ‘Voortgangsverslag snp 

projecten eerste halfjaar 2015’ De Beeldenaar 
39 (2016) 178-180; Gerritsen, Herman ‘Voort-
gangsverslag snp projecten tweede halfjaar 
2015’ De Beeldenaar 40 (2016) 63-65.

2. Luijt, Janjaap ‘Eindelijk digitaal’ De Beeldenaar 
40 (2016) 83-85.
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JAN PELSDoNK

Vermiste penningen van Wienecke
oproep

Later dit jaar ziet een publicatie het 
licht over het leven en werk van 
Johannes Cornelis Wienecke (1872-
1945). Hij heeft honderden penningen, 
plaquettes en munten ontworpen. Het 
mag bij zo’n uitgebreid oeuvre geen 
verbazing wekken dat er nog enige 

objecten niet zijn getraceerd. Mocht u 
van een of meer van onderstaande voor-
werpen de verblijfplaats kennen of over 
fotomateriaal beschikken, hoop ik van 
harte dat u deze gegevens op korte ter-
mijn met mij wilt delen via redactie@
debeeldenaar.nl  

Plaquettes: 1901: J.P.M. Menger, rijksstempelsnijder / 1903: Hermanus Johannes Kessler (Boelie), 
zeven jaar / 1909: Wisselprijs voor schietoefeningen van het Ministerie van Marine / 1909: Topsy 
en Nini (honden van Baronesse Mimosa von Klitzing-Baud te Weimar) / 1910: Cornelis Adrianus 
Galesloot, musicus te Utrecht / 1910: Matthias Duijs en Anna Cornelia Goedkoop / 1914: Kolo-
niale tentoonstelling Semarang (enkelzijdig 20 × 28 mm) / 1923: Regeringsjubileum van Wilhel-
mina, tevens 75-jarig bestaan Kon. Ned. Zeil- en Roeivereniging / 1923: idem, wilhelmina 
koningin, achthoek / 1923: idem, 200 mm, op voet gevormd door Hollandse tuin met wapen en 
omspoeld door gestileerde golven / 1938: 100-jarig bestaan N.V. Johannes Jacobus Beijnes te 
Haarlem, Kon. fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens / 1939: 300-jarig bestaan Doopsgezinde 
Gemeente te Utrecht / 1940: Christelijk lyceum (Van Lingen college) te Arnhem (piae memoriae 
f. p . l . c .van lingen qvi rector cvrator etc) / 1941: twee directeuren van een Kampense 
sigaren fabriek

Penningen: 1907: 50-jaar Koninklijke Nationale Zangschool te ’s Gravenhage / 1909: Vijfjarig 
bestaan Twee Augustus Vereniging te Zandvoort en viering verjaardag Emma (draagpenning) / 
1913: Prijspenning Utrechtse Handelsvereniging / 1918: Zilveren bruiloft van Albertine Kranen-
burg en Johan Birnie te Amersfoort, tevens een serie penningen van de kinderen Ferdinand Steven 
Birnie Kranenburg, Gerhard David Ipo Birnie, Ipo Birnie, Djemilah Elisabeth (Milah) Barker-
Benfield-Birnie, John Birnie en David Birnie / 1918: Prijspenning oprichting burgerwacht (vz: 
november 1918 ter . verdediging . der . volksvrijheid, kz: vierdelige eiken- en lauwerkrans rond 
leeg vlak, zowel in 29 als 60 mm) / 1918: idem, (kz: stadswapen Rotterdam, vrijwillige burger-
wacht v . rotterdam, zowel 29 als 60 mm) / 1918: 100-jarig bestaan Firma Piet de Gruijter 1795-
1867 en Zoon te ’s Hertogenbosch (60 en 29 mm) / 1919: Ware vrede van Versailles (gevleugelde 
vrouw met weegschaal houdt wijsvinger voor de lippen en bedekt puinhopen) / 1919: Mr. Caesar 
Voute, 25 jaar directeur Langsee / 1923: Regeringsjubileum Wilhelmina (aangeboden aan deelne-
mers van de sportbetoging in het Stadion op 8 september 1923. 41 mm) / 1923: draagteken Rege-
ringsjubileum Wilhelmina (kz: huldigings commissie amsterdam 1923) / 1923: Koninklijke prijs-
penning voor de Tekenscholen (vz Wilhelmina, kz: naakte vrouw met speer, ars / longa / vita / 
brevis) / 1929: 1000-jarig bestaan van overschie (53 en 29 mm) / ±1930: Prijspenning dammen 
(damwedstrijd) / ±1930: Prijspenning landbouw (borstbeeld van boer naar links met spade, in 
rond medaillon, boven zeis en korenschoven) / ±1930: Prijspenning veeteelt (kop van koe naar 
links in medaillon boven boerderij met hooiberg) / ±1930: Prijspenning muziek (hoofd van Apollo 
iets naar rechts in medaillon boven kithara) / ±1930: Prijspenning schaken (gehelmd en gekroond 
schaakbord boven toren, paard en twee pionnen) / 1931: Prijspenning turnen / 1931: Wees en 
Weisz te Zeist (eikenboom, tekst: aan onze medewerkers) / 1934: Algemene prijspenning voor de 
Tekenscholen (vz gekroond landswapen, kz naakte vrouwenfiguur met speer, tekst ars longa vita 
brevis) / 1936: Prinses Juliana, opheffing Nationaal Crisis comité (65 mm) / 1939: College Berch-
manianum van oudenbosch te Nijmegen / 1939: prijspenning voor geleiders van politiehonden

overig: ±1898: Zegel van Wilhelmina / 1938: portret dhr Vroom / 1941-1944: divers werk voor 
penningfabriek Hoffstätter te Bonn, waaronder het portret van Fritz Todt en een plaquette voor de 
universiteit Bonn / 1942: portret van Van Dusseldorp
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Draagpenning 24-uurs 
wandeltocht van 
Utrecht naar 
Rotterdam. 1915, 
brons, 30 mm

ERNST 
 WILSCHUT

Aanvullingen op penningen en draag-
tekens van de mobilisatie van 1914-1918

Honderd jaar geleden waren de 
Nederlandse strijdkrachten als gevolg 
van de Eerste Wereldoorlog gemobili-
seerd. De heer W.F. Bax heeft in een 
serie artikelen in de Jaarboeken voor 
Munt- en Penningkunde (jmp) van 1932, 
1935 en 1940 een groot aantal pennin-
gen beschreven met betrekking tot de 
krijgsmacht tijdens de mobilisatie van 
1914-1918. In een eerder verschenen 
artikel in De Beeldenaar 2016-5 heb ik 
enige aanvullingen en varianten op de 
penningen uit de artikelen van Bax 
beschreven. Dit artikel is een vervolg 
daarop.

Van Utrecht naar Rotterdam
In het voorgaande artikel is de penning 
van een wandeltocht van Den Haag 
naar Katwijk en terug beschreven. ook 
elders in het land werd gelopen. op 15 
augustus 1915 werd een 24-uurs wan-
deltocht georganiseerd van Utrecht naar 
Rotterdam. Aan de 60 km lange tocht 
werd onder meer deelgenomen door 
ongeveer 30 leden van de vrijwillige 
landstorm Rotterdam II, onder bevel 
van luitenant J. van Hoey Smith. De 
deelnemers kregen allen een bronzen 
draagpenning toegekend met een dia-
meter van 30 mm. De voorzijde toont 
een militaire veldmuts met daarachter 

twee gekruiste geweren en nog wat 
andere militaire attributen. Daaronder 
staat de tekst: wandeltocht utrecht-
rotterdam 15 aug. 1915. Aan de keer-
zijde staat een krans met daarbinnen de 
tekst: weekblad de landstorm. 

Sportdemonstraties te Assen
om de militairen fit te houden werden 
met regelmaat ‘sportdemonstraties’ 
georganiseerd, waarin verschillende 
militaire onderdelen hun behendigheid 
konden tonen. Van 7 tot en met 9 sep-
tember 1916 werden bij Houtrust in 
Den Haag nationale militaire sportde-
monstraties gehouden waar door afvaar-
digingen uit het hele land aan deel kon 
worden genomen. Als voorbereiding 
vonden selecties plaats, de ‘voordemon-
straties’, waar prijspenningen voor zijn 
toegekend. Bax beschrijft in jmp 1932 
onder nummer 220 de prijspenning van 
de brigade grenadiers en jagers die tij-
dens de voordemonstraties van 
23 augustus 1916 is toegekend. Een 
week eerder, op 16 en 17 augustus 1916, 
vonden in Assen ook sportdemonstraties 
plaats, vermoedelijk ook als selectie voor 
het grote evenement in Den Haag. ook 
voor deze gelegenheid zijn speciale 
draagpenningen geslagen. Het betreft 
kleine bronzen penningen met een dia-
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Koningin Wilhelmina 
reikt de eerste prijs uit 
op 9 september 1916 
(particuliere collectie)

Draagpenning 
sportdemonstratie te 
Assen, 1916, brons, 
20 mm

meter van 20 mm die zijn voorzien van 
een oog en ring. De voorzijde toont de 
drie wapenschilden van Groningen, 
Friesland en Drenthe. op de keerzijde 
staat de tekst: mil. sport demonstratie 
assen 16-17 aug. 1916.

Sportdemonstraties te Den Haag
ook voor de nationale militaire sport-
demonstraties in Den Haag bij 
Houtrust zijn speciale prijspenningen 
geslagen. Bax heeft deze in jmp 1932 
onder nummer 249 beschreven. De 
penning heeft een diameter van 28 mm 
en toont aan de voorzijde wat Bax 
omschrijft als een Marskop, naar links 
gewend. op de achterkant staat de tekst 
demonstratie in lichaamsoefeningen 
7-8-9 sept te ’s gravenhage    e prijs. 
Van deze penning bestaat een variant 
die aan de voorzijde de beeltenis van 

Koningin Wilhelmina toont. Een exem-
plaar is voorzien van de inscriptie: ‘1e 
Prijs I-26 l.w.i.’ hetgeen verwijst naar 
het 26ste bataljon Landweer Infanterie, 
dat op 9 september 1916 de eerste prijs 
behaalde en deze door de Koningin zelf 
kreeg uitgereikt. 

Afstandsmars
op 30 september 1916 werd in 
Rotterdam door de Nederlandse 
Vereniging ons Leger een legerdag 
georganiseerd. Deze vereniging, die 
overigens al voor de mobilisatie bestond, 
stelde zich tot doel sympathie op te 
wekken voor het Nederlandse leger. Er 
werd op 30 september 1916 door het 
centrum van Rotterdam gemarcheerd en 
op het sportpark Woudestein werden 
militaire demonstraties voor het publiek 
gehouden. In de middag arriveerde een 
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Draagpenning 
afstandsmars 1916, 
brons, 21 mm

afdeling militairen van het landstorm-
korps ‘Rotterdam’ onder leiding van 
overste A.N.C.S. van Buren die net een 
afstandsmars van maar liefst 50 km had 
gelopen.

Bax maakt in jmp 1932 onder num-
mer 254 melding van een penning voor 
een militaire afstandsmars van 30 sep-
tember 1916 en ik vermoed dat de pen-
ning die Bax heeft beschreven voor de 
militairen in het korps van overste Van 
Buren bestemd is geweest. De penning 
heeft een diameter van 21 mm, is van 
brons en voorzien van een oog en ring. 
op de voorkant staat een krans met de 
tekst afstandsmarsch 30-9-16. Volgens 
Bax is op de achterkant van de penning 
alleen een krans afgebeeld. Van deze 
penning bestaat een uitvoering die op 
de achterkant geen krans toont maar het 
wapen van de Nederlandse Vereniging 
ons Leger. Dat bestaat uit een 
Nederlandse vlag met tekst nederland-
sche vereeniging ons leger en aan de 

voet, volgens de officiële beschrijving, 
‘een leeuw op een granieten voetstuk 
die tot het volk brult: “ontwaakt!”’. De 
afdeling militairen van het landstorm-
korps Rotterdam onder leiding van 
overste Van Buren bestond uit 150 man. 
Het aantal draagpenningen dat is ver-
vaardigd zal waarschijnlijk niet veel gro-
ter zijn geweest.

Eskadrons wielrijders
op 8 augustus 1914 werd een cavalerie-
brigade gevormd met negen eskadrons 
die voornamelijk bestonden uit bereden 
huzaren. Later werden nog drie eska-
drons toegevoegd maar door een gebrek 
aan paarden werden de militairen van 
fietsen voorzien en omgevormd tot 
‘eskadrons wielrijders’. Grappen konden 
natuurlijk niet uitblijven en de eska-
drons wielrijders werden door hun 
bereden collega’s ook wel de ‘eskadrons 
windzuigers’ genoemd. Alle grappen ten 
spijt bleek de animo groot en werden de 

Bronzen draagpenning 
eskadron wielrijders 
1919, brons, 46 mm
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Kruis van verdienste 
Mobilisatiekruis 
afdeling Nijmegen, z.j. 
(1932), brons, 34 mm

rangen met 450 vrijwilligers gevuld. 
Later werd zelfs nog een vierde eska-
dron opgericht. De eskadrons wielrij-
ders zijn op 5 maart 1919 ontbonden. In 
jmp 1932 wordt door Bax onder num-
mer 227 de mobilisatiepenning van de 
eskadrons wielrijders beschreven die 
hun inzet tijdens de mobilisatiejaren 
herdenkt. De penningen zijn waar-
schijnlijk geslagen ter gelegenheid van 
de onthulling van een schilderij van 
J. Hoynck van Papendrecht, dat in 
augustus 1919 door de officieren van de 
oud-wielrijders werd aangeboden aan de 
inspecteur van de cavalerie, de generaal-
majoor J.M. Benteijn. 

De penning, die zowel in zilver als in 
brons voorkomt, heeft een diameter van 
46 mm en is voorzien van een oog en 
ring. De penning heeft een echt 
Nederlands ontwerp, met op de voor-
zijde een huzaar te fiets. op de achter-
grond een landschap met molen en 
kerktoren en twee huzaren in een meer 
klassieke pose, te weten te paard. op de 
achterkant staat een krans met inscrip-
tieruimte. Bax maakt in jmp 1932 mel-
ding van een zilveren penning die des-
tijds was toegekend aan generaal-majoor 
Willem Hendrik Piepers (1858-1935) 
en voorzien was van de inscriptie: aan-
geboden aan generaal majoor w.h. 
piepers comt. der cav. brigade 8 aug. 
1914 - 16 maart 1918.

Als kleine aanvulling op Bax kan ver-
meld worden dat mij ook een bronzen 
penning op naam bekend is. Deze heeft 
als inscriptie op de achterzijde staan: 

e.a.f. baron creutz ritmeester cdt 
2-e.w. en is destijds toegekend aan de 
ritmeester Eduard Alexander Ferdinand 
baron Creutz (1880-1965). Baron 
Creutz had gediend als commandant 
van het tweede eskadron wielrijders. Hij 
was van 16 februari 1930 tot 1 mei 1938 
commandant van achtereenvolgens het 
tweede halfregiment huzaren, het 
remonte-depot en tenslotte het 2de 
regiment huzaren. Creutz verliet in 
1938 de dienst in de rang van kolonel en 
kwam in 1965 op 85-jarige leeftijd te 
overlijden.

Mobilisatiekruis
In 1924 werd door het Nationaal 
Comité ‘Herdenking Mobilisatie 1914’ 
het Mobilisatiekruis ingesteld dat 
bestemd was voor allen die gemobili-
seerd waren geweest. Bax heeft deze in 
jmp 1932 onder nummer 195 beschre-
ven. Het is een vierarmig kruis met 
geronde uiteinden met op de armen de 
tekst augustus 1914 november 1918. 
op de keerzijde staat de tekst mobilisa-
tie vrede eer, soms met het stempel 
van Begeer. De breedte is 34 mm.

Er bestaat ook een verzilverde uitvoe-
ring van het kruis, door Bax in jmp 1932 
beschreven onder nummer 196 en aan-
geduid als het Witte Mobilisatiekruis. Dit 
kruis was ingesteld door de Nationale 
Bond ‘Het Mobilisatiekruis’ en werd 
toegekend aan hen die zich tijdens de 
mobilisatie bijzonder verdienstelijk had-
den gemaakt. op de keerzijde van het 
kruis staat de tekst mobilisatie waarde-
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Erekruis Mobilisatie-
kruis afdeling 
Nijmegen, z.j. (1932), 
brons, 34 mm 
(keerzijde)

ring. Tenslotte beschrijft Bax in jmp 
1940 onder nummer 196b een derde 
uitvoering van het kruis, het Erekruis 
van de Nationale Bond Het 
Mobilisatiekruis. Het kruis is zilver met 
een verguld zilveren krans tussen de 
armen van het kruis. op de keerzijde 
staat de tekst: lid van verdienste.

In Nijmegen is in 1927 een plaatse-
lijke afdeling van de Nationale Bond 
‘Het Mobilisatiekruis’ opgericht ten 
behoeve van de ongeveer 400-500 dra-
gers van het Mobilisatiekruis in de 
gemeente Nijmegen. Deze afdeling 
heeft destijds eigen erekruizen en krui-
zen van verdienste ingesteld. Het kruis 
heeft dezelfde vorm als het 
Mobilisatiekruis maar is verguld en de 
tekst aan de voorzijde ontbreekt. In het 
midden is een rond zilverkleurig 
medaillon aangebracht met daarop het 
wapen van Nijmegen. Het kruis van 
verdienste is op de keerzijde voorzien 
van de tekst: kruis v. verdienste mobi-
lisatie-kruis afd. nijmegen. Bij het 
erekruis staat ere-kruis mobilisatie-
kruis afd. nijmegen. De kruizen zijn 
bestemd geweest voor de ereleden, ere-
voorzitters en leden van verdienste die 
de afdeling heeft gekend en werden 
gedragen aan een oranje lint met drie 
rode strepen. De erekruizen komen ook 
voor met in het midden van het lint een 
smal rood lintje met een zwarte streep, 
de kleuren van Nijmegen. De eerste 
benoemingen vonden plaats tijdens de 
viering van het eerste lustrum in 1932. 

Slot
Waarschijnlijk bestaan er nog meer pen-
ningen die betrekking hebben op de 
Nederlandse krijgsmacht tijdens de 
mobilisatie van 1914-1918 en de twee 
artikelen in De Beeldenaar over dit 
onderwerp zullen het werk van Bax 
zeker niet compleet maken. De auteur 
hoort dan ook graag van lezers die ken-
nis hebben van eventuele aanvullingen 
op dit gebied.  
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fidem-catalogus 2016

KAREL SoUDIJN

Wereldtentoonstelling penningen
Een catalogus

Het zal lezers van dit tijdschrift niet zijn 
ontgaan: in 2016 vond in België het 
tweejaarlijkse congres plaats van de 
fidem, de internationale organisatie op 
het gebied van penningkunst. 
onderdeel van het congres vormde een 
tentoonstelling met ongeveer 900 pen-
ningen uit 33 landen. De expositie was 
gedurende vier maanden te zien: eerst 
in Gent, later in Namen. De penningen 
staan beschreven in een catalogus, uit-
gevoerd op groot formaat en ruim 400 
pagina’s dik. De kunstwerken zijn per 
land geordend. Een behoorlijk aantal is 
in het boek afgebeeld, maar ze pasten er 
niet allemaal in. Aan de catalogus is een 
usb-stick toegevoegd waarop ze in prin-
cipe allemaal te zien zijn. Enkele zijn 
helaas onherkenbaar door technische 
mankementen. 

In het boek staat bij elke penning 
zakelijke informatie vermeld: titel, jaar-

tal, formaat en materiaal. Soms is aange-
geven waar of door wie de penning werd 
geproduceerd. Per kunstenaar lezen we 
bovendien iets over diens werk of car-
rière. De omvang van de inzendingen 
verschilt per land. op centraal niveau 
stelde de fidem een maximum per land 
vast. Vervolgens is onder verantwoorde-
lijkheid van een plaatselijke gedele-
geerde een keuze gemaakt uit recent 
werk. Aan het begin van de hoofdstuk-
ken vermelden de gedelegeerden hoe de 
penningkunst er in hun land bij staat, of 
hoe de selectie plaatsvond. Vaak neigen 
deze inleidingen naar somberheid, want 
de meeste penningkunstenaars kunnen 
moeilijk van hun werk leven. 

Tijdens een lezing voor een numis-
matische kring kreeg ik ooit de vraag te 
beantwoorden of hedendaagse stromin-
gen in de kunst terug te vinden zijn in 
de penningkunst. Die vraag heb ik toen 
ontkennend beantwoord, maar deze 
fidem-catalogus laat zien dat kunste-
naars onderling behoorlijk sterk kunnen 
variëren in hun artistieke opvattingen. 
Penningkunst is geen duidelijk afge-
grensd gebied. Hooguit bestaan er gren-
zen aan het formaat van de kunstwerken 
die voor de tentoonstelling zijn geselec-
teerd. Wat materiaalgebruik betreft is 
‘alles’ tegenwoordig mogelijk. Sommige 
penningen zijn assemblages van kwets-
bare en minder kwetsbare substanties. 
Veel penningen zijn autonome kunst-
werken die niet naar concrete personen 
of gebeurtenissen verwijzen. Penningen 
variëren in de mate waarin ze uitdruk-
king geven aan een idee. Nogal wat 
kunstwerken lijken ‘in zichzelf gekeerd’.

Voor mij is het een genoegen om in 
deze catalogus te grasduinen, omdat het 
helpt om de eigen smaak te ontwikkelen. 
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De hieronder gegeven voorbeelden zijn 
gekozen uit de deelverzameling van pen-
ningen die duidelijk naar een ‘buitenwe-
reld’ verwijzen. Waarmee niets ten nadele 
van introvert werk gezegd wil zijn.

Artefacten
De Japanse kunstenaar Sigemi 
Kawazemi ontwierp de penning Stones 
and hands waarop de vervaardiging van 
prehistorische artefacten staat afgebeeld. 
De kunstenaar illustreert een historisch 
procedé. De penning is in de catalogus 
eenzijdig weergegeven; de keerzijde is 
waarschijnlijk glad of oninteressant. De 
beeldzijde zou gemakkelijk als ‘plaatje’ 
opgenomen kunnen worden in een boek 
over de prehistorie. Het beeld vult dan 
een tekst van een andere auteur aan. 
Meer niet.

Vergelijk die Japanse penning nu eens 
met de tweezijdige penning We create 
tools van de Britse kunstenaar Martin 
Page. De voorzijde in gepolijst brons is 
(gedeeltelijk) uitgevoerd als een prehis-
torische vuistbijl; de keerzijde vertoont 

een primitief weergegeven portret. De 
kunstenaar dwingt ons om beide zijden 
van de penning met elkaar te verbinden, 
want op elke zijde staat een incomplete 
tekst. De volledige tekst luidt: ‘We cre-
ate tools & mould ourselves through 
our use of them’. Vrij vertaald: we wor-
den gevormd door de hulpmiddelen die 
we zelf ontwikkelen. Prehistorische 
artefacten stonden niet op zichzelf; het 
waren gebruiksvoorwerpen waardoor 
mensen op een andere manier gingen 
leven. Zo bekeken slaat de penning ech-
ter ook een brug tussen heden en verle-
den. Nog steeds is de conclusie geldig, 
dat wij gevormd worden door nieuwe 
technische hulpmiddelen. In onze tijd 
voelen veel mensen zich bijvoorbeeld 
onthand als ze hun mobiele telefoon 
niet bij zich mogen hebben. Martin 
Page betrekt de twee kanten van zijn 
penning op elkaar. Via een ‘historise-
rende’ afbeelding benadrukt hij een tijd-
loze moraal. En daarmee krijgt de pen-
ning van Page meer diepgang dan de 
illustratie van Kawazemi. 

Sigemi Kawazemi, 
Stones and hands. 
Brons, 97 mm
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Jiří Špinka, Europe 
Dividing. Brons, 
94 mm

Martin Page, We 
Create Tools. Brons, 
68 × 55 mm

Politiek
Betrekkelijk weinig penningen in deze 
fidem-catalogus becommentariëren 
politieke ontwikkelingen. Misschien zijn 
veel kunstenaars bang om voor moralist 
versleten te worden. Toch ontbreekt de 
actualiteit niet helemaal. De Tsjechische 
kunstenaar Jiří Špinka ontwierp een 
(eenzijdige) penning die in de catalogus 
staat aangeduid als Europe dividing. Deze 
kunstenaar laat zien hoe sterk het effect 
van een eenvoudig symbool kan zijn. 
We zien alleen maar vingers van twee 
handen door een spleet. Het is onduide-

lijk of hier een gordijn wordt gesloten 
of opengetrokken. Is sprake van samen-
werking, of werken de handen elkaar 
tegen? Die onduidelijkheid suggereert 
politieke instabiliteit. Het gekozen 
beeld maakt deze penning uit 2015 extra 
wrang, want de kunstenaar (geboren in 
1944) leeft in een land dat lange tijd 
door een ‘ijzeren gordijn’ was afgesloten 
van West-Europa.

Mijn laatste voorbeeld betreft een 
penning van de Duitse kunstenares 
Katrin Pannicke. In de catalogus luidt 
de titel: Germany’s pros and cons (voors en 
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Katrin Pannicke, 
Germany’s pros and 
cons. Bismut-tin,
80 × 110 mm

tegens van Duitsland). ook hier: een-
voudige symboliek. op beide zijden zien 
we handen en voeten. De penning is 
gemakkelijk in verband te brengen met 
vluchtelingenproblematiek, of ruimer 
genomen: met immigratie. De voorzijde 
lijkt vreemdelingen welkom te heten, 
maar op de keerzijde worden ze afge-
weerd. Wie deze penning voor het eerst 
ziet, let waarschijnlijk vooral op de con-
trasterende gebaren. Het is echter zin-
vol om ook op de contouren van deze 
penning te letten. De adelaar uit het 
Duitse wapen doet namelijk mee. op de 
voorzijde is diens blik gewend naar de 
nieuwkomers. Bij omkering van de pen-

ning kijkt de adelaar opeens naar dege-
nen die ‘tegen’ zijn. In beide gevallen 
staat de bek van de adelaar open. Het 
migratievraagstuk roept kennelijk op 
alle niveaus emoties op. Juist door de 
dubbelzinnige relatie tussen voorzijde 
en keerzijde vind ik deze Duitse pen-
ning een nog veel krachtiger symbool 
van verdeeldheid dan de eerder 
genoemde Tsjechische penning.  

ART MEDAL WoRLD CoNGRESS 
FIDEM XXXIV 2016: Exhibition medals 
& contemporary art. Namur: Société 
Archéologique de Namur, 2016, 416 
pag., ISBN 978-2-87502-061-1.
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Jean en Marianne 
Bremers, ncb-penning. 
1983, brons, 65 mm 

JoHAN MEVIUS

Numismatisch speurwerk 40

oplettende lezers zien in de marge van 
deze pagina een andere naam staan. Ik 
neem het stokje van Janjaap Luijt over 
en dank hem gelijk voor ruim zes jaar 
(Tempus Fugit!) redigeren van deze 
rubriek. En, omdat we toch aan het ver-
anderen zijn: Zoekpenning wordt 
Numismatisch Speurwerk. Dit biedt meer 
mogelijkheden om vragen van lezers te 
beantwoorden die niet over penningen 
gaan. Te denken valt aan: omschriften 
van munten, metalen, papiergeld enzo-
voorts. Als kersvers medewerker van De 
Beeldenaar val ik met m’n neus in de 
boter met de vele reacties op 
Zoekpenning 39. Zoveel zelfs dat niet alle 
vragen hier behandeld kunnen worden; 
enkele worden doorgeschoven.

Oplossingen
Het in Zoekpenning 37 gepresenteerde 
‘object’ Nationale Hitparade 1982 kan 
definitief aan Eric Claus worden toege-
schreven. Claus gebruikt de aanduiding 
‘object’ liever dan ‘kleinplastiek’ of ‘pen-
ning’. Dit object zal worden toegevoegd 
aan supplement II (2008-begin 2017) 
van Eric Claus. Dit supplement ver-
schijnt later in De Beeldenaar.

Nog een oplossing – meer een cor-
rectie – op de penning van de 
Noordbrabantsche Christelijke 
Boerenbond uit Zoekpenning 31 en 38. 

Deze gietpenning is van de hand van 
kunstenaarsechtpaar Jean & Marianne 
Bremers uit Helvoirt, en kan worden 
gedateerd op 1983. Exemplaren zonder 
ligatuur jmb zijn, zoals Jean het uitdrukt, 
‘vieze clandestiene nagietsels’.

Nieuwe vragen
Van de eerste penning is vrij veel 
bekend; aanleiding, datum en plaats. De 
ene zijde toont het wapen van 
Enkhuizen boven schelpen met datum 
5 sept . 1930. omschrift: vlootrevue 
van visschersvaartuigen en jachten. 
De andere zijde toont drie, naar links 
varende, zeilschepen boven golven en 
platvissen. omschrift: zuiderzee . vis-
scherij . tentoonstellling / enkhui-
zen.  Brons, Ø 50 mm, met bol en 
draagoog. De prangende vraag: wie is de 
medailleur?

De tweede bronzen enkelzijdige pen-
ning is wat raadselachtiger. op een vlak 
van Ø 35 mm zien we soort rechthoek 
(plattegrond?) waarin de gestileerde let-
ters gld. Daaromheen: 9 - i / 19 - 62. 
Middenboven staat in drie cirkeltjes: 
mso. Hier kan iedereen zijn fantasie op 
botvieren. Aanleiding, plaats en medail-
leur zijn onbekend. Ik verneem graag 
van u!

Gelijk door naar vraagstuk nummer 
drie. Een bronzen gietpenning van maar 
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gld-penning. Brons, 
35 mm

Vlootrevue. Brons, 
50 mm

liefst 105 mm. doorsnede. De voorzijde 
(peep)showt een naakte man, van voren 
gezien, staand op een tandrad in een iet-
wat ongemakkelijke houding. Hij houdt 
twee draden vast of verbuigt ijzer. 
Rechts de lettters: ats. De keerzijde is 
wat simpeler: inscriptieruimte en 
omschrift: de jonge mens werkt aan de 
toekomst. De vraagtekens bij deze pen-
ning: wie is de maker en wie is de 
opdrachtgever/instantie, welke plaats en 
welk jaartal. De illustratie is behoorlijk 
verkleind. Reacties kunt u versturen 
naar de redactie: redactie@debeelde-
naar.nl.  

Met dank aan: Hans de Koning, Alex Kussendra-
ger, Henk Groenendijk, Herman Gerritsen en 
Guus van der Burgt.

ats-penning. Brons,
105 mm
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Nieuws

VERENIGING VooR PENNING-
KUNST
op zaterdag 8 april wordt de ledenver-
gadering gehouden in het Amsterdam 
Museum. De kosten zijn €9,50 (alleen 
koffie en gebak) of €21,50 (met lunch) 
of €26,50 (met lunch en middaghapjes). 
U schrijft zich in door vóór 26 maart het 
keuzebedrag over te maken op NL65 
INGB 0000096820 onder vermelding 
van ‘ledenvergadering 2017’. Leden die 
mee willen doen aan de penningmarkt 
dienen te mailen naar info@penning-
kunst.nl. Meer informatie en het pro-
gramma vindt u op www.penningkunst.
nl/nieuws

KoNINKLIJK NEDERLANDS 
GENooTSCHAP VooR MUNT- 
EN PENNINGKUNDE
In plaats van de voorjaarsbijeenkomst 
wordt dit keer op 16 en 17 juni 2017 
een jubileumcongres te Utrecht gehou-
den. Daarom staat de bestuurswisseling 
pas op de najaarsbijeenkomst (30 sep-
tember 2017 in Haarlem) op de agenda. 
Voor 2017 is alleen een statutair ver-
plicht aftreden – na twee bestuursperio-
den – van penningmeester Toon opdam 
voorzien. Een lid dat zichzelf of een 
derde als opvolger wil nomineren, kan 
dat via onze voorzitter of via info@
koninklijkgenootschap.nl kenbaar 
maken. Het bestuur zal graag een even-
tuele kandidatuur op 30 september 
voordragen aan de vergadering.

STICHTING VRIENDEN VAN 
HET GELDMUSEUM
De Stichting Vrienden van het 
Geldmuseum is 31 december 2016 

opgeheven. Bepaald is dat de collectie 
van de vrienden definitief aan de 
Nationale Numismatische Collectie is 
toegevoegd. Het kapitaal van de stich-
ting is overgedragen aan Teylers 
Museum ten behoeve van de numisma-
tische collectie.

WILFRIED PUT (1932-2016)
op 23 december 2016 is beeldhouwer 
en penningmaker Wilfried Put overle-
den. In de volgende aflevering van De 
Beeldenaar volgt een artikel over zijn 
werk.

ATELIERBEZoEKEN
Zaterdag 25 maart vindt het atelierbe-
zoek plaats bij Frans en Truus van der 
Veld in Lisse, www.beeldenvanderveld.
nl. Zaterdag 29 april vindt een bezoek 
plaats bij Ad Merx in Weurt, www.gale-
riedetweeling.nl. Zaterdag 27 mei wordt 
een bezoek gebracht aan het atelier van 
Henny van der Meer in Culemborg, 
www.hennyvandermeer.com. Henny is 
bekend van de twee inschrijfpenningen 
2015 leef!

Liefhebbers kunnen zich aanmelden 
en de deelnemers (in volgorde van 
opgave) zullen tijdig per e-mail worden 
ingelicht over adres, tijdstip, en derge-
lijke. opgave of contact via www.tom-
senders.nl  of tomsenders@planet.nl

IISG
Het iisg presenteert tijdens een sympo-
sium op vrijdagmiddag 7 april een data-
set over muntslag in de Nederlanden 
1400-1800. 

7 april, iisg/neha, Cruquiusweg 31, Amsterdam. 
Aanmelden vóór 1 april via secretar@iisg.nl
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DEVREESE
In Maison Losseau wordt een tentoon-
stelling gehouden over het werk van 
Godfried Devreese (1861-1941), met als 
titel Une œuvre d’art au fond de la poche.

Tot 2 april, Maison Losseau, Accès rue de Nimy 
39, Bergen (Henegouwen)
www.maisonlosseau.be

LoDEWIJK XIV. DE ZoNNE-
KoNING VERHEERLIJKT EN 
BESPoT
In Frankrijk zijn vele belangrijke 
gebeurtenissen tijdens de regering van 
Lodewijk XIV op penningen vereeu-
wigd; de histoire métallique. Lodewijks 
tegenstanders zaten echter ook niet stil. 
Zij dreven op penningen de spot met 
hem. De expositie toont een combinatie 
van boeken, penningen en prenten over 
deze roemruchte vorst en sluit aan bij 
een grote tentoonstelling over 
Lodewijks tijdgenoot Watteau.

Teylers Museum, Spaarne 16 Haarlem, di-vrij 
10-17, za-zo 11-17. www.teylersmuseum.nl

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genoot-
schap voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a De Beeldenaar
Postbus 11
3500 AA Utrecht
info@koninklijkgenootschap.nl
www.koninklijkgenootschap.nl

vereniging voor penningkunst
R.J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. 030 6992736
rein@degoeje.nl
www.penningkunst.nl

www.egmp-vzw.be
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JAN PELSDONK

Numismatische gradaties 

Iedereen die wel eens een handelaar in 
munten en penningen bezoekt kent ze: 
de gradaties waarmee de kwalitatieve 
staat van voorwerpen wordt aangeduid. 
Persoonlijk zie ik daarbij overigens nog 
steeds geen verschil tussen termen als 
‘zeer fraai +’ en ‘prachtig -’, maar dat zal 
wel aan mijn eigen denkraam (zoals heer 
Bommel placht te zeggen) liggen. In de 
numismatiek gaan – of op zijn minst 
gingen – de gradaties echter veel verder. 
Enigszins in de vergeethoek beland is 
namelijk het onderscheid dat werd 
 toegepast op de eerste leden van het  
– toen nog niet Koninklijk – Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde. Wie de oudste jaar-
boeken erop naslaat – wat sinds de uit-
gave van het belangrijke DVD-jaarboek 
92 (2005) een stuk eenvoudiger is 
geworden – komt ereleden, gewone 
leden, buitengewone leden en buiten-
landse leden tegen. Tegenwoordig wor-
den buitenlandse leden alleen nog apart 
geselecteerd in het adressenbestand in 
verband met de te gebruiken postzegel-
tjes maar worden zij als (gewoon) ‘lid’ 
bestempeld. Ereleden zijn er gelukkig 
nog steeds. Anders is het met de catego-
rie buitengewone leden. Zij bezaten een 
soort van gradatie ‘lid -’. Waren zij te 
licht bevonden om tot het pantheon der 
leden door te dringen? Niet echt, maar 
klasseverschil was er wel. In de eerste 

statuten was bepaald dat het genoot-
schap maximaal tien ereleden en dertig 
leden mocht bevatten. De rest van de 
numismatische wereld kwam hierdoor 
op een wachtlijst terecht. Lang geleden 
is deze tussenklasse opgeheven en sinds-
dien groeide het genootschap sterk. 

Toch is er de laatste jaren bij zowel 
het genootschap als bij de in 1925 opge-
richte Vereniging voor Penningkunst 
weer een langzame terugloop in leden 
waarneembaar. Hopelijk voelt u zich als 
lezer van dit tijdschrift, niet te ‘-’ om 
over te gaan tot een lidmaatschap  
van een van deze twee verenigingen  
(of een bekende hierop attent te maken). 
Persoonlijk heb ik het ervaren als een 
verrijking van kennis en contacten;  
het is beslist de moeite waard. 

In dit nummer wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan het 125-jarig bestaan 
van het genootschap. Daarbij worden de 
penningenthousiastelingen beslist niet 
vergeten. Er zijn diverse artikelen over 
– om in de terminologie te blijven – 
penningen met de kwalificatie ‘oud’, 
‘oud +’ (of ‘nieuw -’)  en ‘nieuw’. Ook de 
makers komen daarbij aan bod. De door 
beide verenigingen uitgebrachte 
 penning, die de omslag siert, toont net 
als tijdschrift De Beeldenaar de goede 
onderlinge samenwerking. Het 100-jarig 
bestaan van de vpk in 2025 houdt dan 
ook een belofte in voor de toekomst.  

Bij de voorplaat

De vpk-inschrijfpenning 2017; KNGMP-VPK-penning. 
Meer informatie en de bestelmogelijkheid vindt u 
in het artikel op pagina 103 en verder.
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LEI LENNAERTS 
/ ARIE VAN 
HERWIJNEN

Het jubileumcongres van het kngmp

Volgende maand vindt in het 
Academiegebouw van de Universiteit 
Utrecht het jubileumcongres plaats van 
het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Munt- en Penning kunde.  
Er is een jarenlange voorbereiding aan 
voorafgegaan en tientallen vrijwilligers 
zijn er inmiddels bij betrokken.  
Het congres belooft het hoogtepunt  
van het jubileumjaar te worden.

Twee dagen
Als dit nummer van De Beeldenaar bij u 
op de deurmat ploft, zijn de eerste aan-
meldingen voor het congres al door de 
secretaris ontvangen. Het programma is 
zo ingericht dat er ook voor niet-leden 
gelegenheid is om aan het congres deel 
te nemen. Dat kan naar keuze voor  
één of twee dagen. De kosten voor  
niet-leden bedragen € 40 (voor één dag) 
of € 60 (voor twee dagen). 

Het congres vindt plaats op vrijdag 
16 en zaterdag 17 juni 2017. De vrijdag-
ochtend begint met een huishoudelijke 
vergadering voor de leden van het 
genootschap, maar daarna, zo rond half 
twaalf, start het voor alle deelnemers 
toegankelijke congresprogramma.  
Johan van Heesch, conservator van het 
Penningkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek van België, is tijdens de 
 plenaire onderdelen gastheer van het 
congres. Hij introduceert de eerste 
keynote spreker Bert van Beek die een 
inleiding zal houden over de Canon van 
de Nederlandse Numismatiek. De 
canon is het belangrijkste thema van het 
congres en zelfs van het hele jubileum-
jaar. De canon beschrijft thematisch en 
chronologisch allerlei objecten, perso-
nen en gebeurtenissen die van groot 
belang zijn (geweest) voor de munt- en 

penningkunde in de lage landen. Bert en 
andere deskundige vrijwilligers hebben 
hard gewerkt aan het canonboek dat  
alle congresgangers die dag in ontvangst 
mogen nemen. Na de lunch volgt  
een tweede plenaire inleiding door Jan 
Lucassen en zijn bijdrage over moneta-
risering vormt de opmaat naar twee  
keer drie sprekerssessies waarvoor de 
congres gangers zich vooraf kunnen 
inschrijven. De deelnemers aan het 
 congres wordt gevraagd om op het aan-
meldingsformulier vooraf te melden 
welke lezingen ze willen bijwonen en 
daarbij ook een tweede keuze op te 
geven. Wanneer er te veel aanmeldingen 
zijn voor een sessie, bepaalt de volgorde 
van aanmelding of keuze 1 of keuze 2 
wordt gehonoreerd. Na afloop van de 
sprekerssessies is er een receptie en 
daarna een diner voor iedereen die zich 
daarvoor heeft ingeschreven.

Zaterdagochtend bijt Marjan Scharloo, 
directeur van Teylers Museum, het spits 
af met een interessant betoog over de 
bezigheid die velen inspireert: het ver-
zamelen. Na een korte pauze beginnen 
de sprekerssessies van dag twee. Volgens 
hetzelfde systeem als de afgelopen dag 
zullen in drie zalen twee maal drie 
 sessies gehouden worden. Johan van 
Heesch legt tijdens de lezingen overal 
zijn oren te luisteren en na de lunch-
pauze zal hij een samenvatting van zijn 
bevindingen geven. Tenslotte vindt er 
nog een afsluitend programma plaats 
met een afscheidsreceptie. Tijdens het 
congres is er een kleine tentoonstelling 
in het Academiegebouw met de collectie 
penningen van het genootschap. Alle 
deelnemers aan het congres ontvangen 
het canonboek. De kngmp-leden ont-
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vangen tevens het jubileumboek dat 
door Loek Boezelijn is geschreven over 
de gebeurtenissen tijdens de afgelopen  
25 jaar van het genootschap. 

Op www.koninklijk genootschap.nl 
staan het programma, de inleiders en  
de thema’s van de lezingen. 
Geïnteresseerden (óók niet-leden van 
het genootschap) die meer informatie 

wensen of zich nog niet hebben opge-
geven voor het congres en dat graag  
alsnog willen doen, kunnen voor een 
inschrijfformulier vóór 27 mei  contact 
opnemen met de secretaris  
van het genootschap, Chris Teulings,  
via het e-mailadres  
info@koninklijk genootschap.nl  
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KNGMP-VPK-penning 
2017

vpk-kngmp: een klop op een penning!
Inschrijfpenning 2017

TOM SENDERSElk jaar brengt de Vereniging voor 
Penningkunst een inschrijfpenning uit. 
Voor 2017 is door de respectievelijke 
besturen gekozen om dat samen te  
doen met het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde dat in dit jaar haar 125-jarig 
bestaan viert. In de opdrachtomschrij-
ving werd in eerste instantie als primair 
uitgangspunt genoemd ‘de essenties  
van beide instellingen’ tot uitdrukking 
brengen. Het feit dat hun gezamenlijke 
tijdschrift – De Beeldenaar – in 2017 
veertig jaar bestaat werd daar aan toe-
gevoegd. Bovendien zou de penning een 
hedendaags karakter moeten krijgen. 
Zeker een zeer ambitieuze maar ook  
een  bijzonder complexe opgave!

Als ontwerpend en uitvoerend beel-
dend kunstenaar is gemeenschappelijk 
gekozen voor Pier van Leest (58) uit 
Lage Zwaluwe. Vanuit oorspronkelijk 
een meer traditionele vormgeving 

 ontwikkelde zijn werk zich steeds meer 
enkelvoudig en abstract waarbij het 
 spelen met letters en cijfers een belang-
rijke beeldende bijdrage is geworden. 
Een markante stap in dat proces was 
zijn penning De Twee Snoeken uit 2003 
waarbij hij voor het eerst cijfers met 
behulp van een computer vorm heeft 
gegeven.1 Bovendien spelen in zijn werk 
humor en gelaagdheid vaak een grote 
rol: vanuit het geheel tot in detail wordt 
de beschouwer vaak verrast.

Ontwerp
Munten en penningen dus; betaalmid-
delen en kleinplastiek. Als belangrijkste 
kenmerken van geld zijn te onderschei-
den, de rekeneenheid (waardebepaling), 
het ruilmiddel (handelen) en het ‘oppot-
middel’ (sparen, verzamelen). Bij klein-
plastiek wordt vormgevend gewerkt  
met middelen zoals hol versus bol, de 
basisvormen cirkel en vierkant, in- of 
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opliggende lijnen en vlakken en streng 
symmetrisch versus speels en niet van-
zelfsprekend ‘verschoven’. Om beide 
participanten even belangrijk te verbeel-
den is Van Leest uitgegaan van een pen-
ning met twee volledig gelijkwaardige 
zijden. Gekozen is voor het vierkant als 
hoofdvorm, met daarin al dan niet aan-
getaste cirkelvormige elementen en 
 teksten als verwijzing naar munten en 
penningen. Deze basisvormen verster-
ken elkaar. Doordat de penning ‘op z’n 
punt staat’ is die scherp. Het diagonale 
vierkant is enigszins getordeerd en de 
tekst wordt gelezen, draaiend om de 
verticale as. Door het buigen van de 
hoofdvorm ontstaat een bolle en een 
holle zijde en bovendien worden de 
 zijkanten van de penning daardoor  
meer betrokken bij de totale vorm.  
Dat middel heeft Van Leest een eerste 
keer nadrukkelijk toegepast bij de pen-
ning Rotaryclub ’s-Hertogenbosch-Oost uit 
2005.2 De bolle zijde van de inschrijf-
penning heeft holle schijfjes gekregen 
en de holle kant bolle vormen. 

Volgens Pier van Leest moet de pen-
ning voor iedereen te begrijpen zijn en 
moet je een penning juist ook altijd in 
de hand nemen en voelen. Dat is de 
reden waarom hij ook (en ook al eerder) 
brailletekens heeft gebruikt bij zijn pen-
ningen, naast normaal leesbare tekst. 
Die tekens gebruikt hij naast letters, 
afkortingen en cijfers zowel als infor-
matie als vorm en beeld. Aan beide zij-
den van de penning, aan de ene kant dus 
hol en de andere bol, dragen vier cirkels 

grafische elementen. Aan de ene zijde 
letters van de afkorting van het 
Genootschap – kngmp, waarbij voor de 
‘n’ het centraal geplaatste leeuwtje is 
opgenomen – en aan de andere kant  
het jaartal 2017 met op- en inliggende 
lijnen en vlakken. Ook kiest hij bewust, 
naast de karakteristieke sterke vormen 
van vierkant en cirkel, juist niet voor 
een absoluut symmetrische invulling 
van de vlakken waardoor de beeltenis 
meer verrassend is, dynamischer.

KN GM P
Op de zijde van het Genootschap is de 
‘titel’ over vier holle cirkelvormige 
 vormen opliggend opgenomen als een 
randschrift van een munt of penning. 
Ook opliggend is de tekst ‘125 jaar’, 
relatief ondergeschikt, geplaatst in de 
punt aan de bovenkant. Rondom het 
(bijna) centraal geplaatste leeuwtje dat al 
eeuwen De Nederlanden symboliseert, 
is het jaar van oprichting van het 
Genootschap (1892) en dat van het  
125-jarig jubileum in braille als infor-
matie en als vorm opgenomen. 
Daardoor ontstaat tevens de indruk dat 
de leeuw zich al die jaren al een weg 
‘slaat’ door munten en penningen. De 
brailletekens presenteren zich in twee-
dimensionale vorm daarbij als schijfjes.

VPK
Op de zijde van de vpk is de ‘titel’,  
nu in braille, opgenomen als een 
omschrift, tevens als een verwijzing  
naar de veel voorkomende parelrand op 
oude  munten. Deze rand diende er bij 
munten uit dure metalen voor om 
snoeien (het ongeoorloofd aan de rand 
verkleinen van de munt) tegen te gaan. 
Deze vorm is weer gekozen om de 
 eenheid van beide zijden van de penning 
te benadrukken. Aan deze kant zijn vier 
bolle cirkelachtige vormen opgenomen 
en met op- en inliggende lijnen en  
vlakken wordt daarin samen – geabstra-
heerd – het jaar van uitgifte uitgebeeld: 
2017. Weer ongeveer in het  centrum,  
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als tegenpool van het leeuwtje aan de 
andere zijde, is een &-teken, de amper-
sand, in een vrije vorm geïntroduceerd. 
Krullerig, bijna barok gaat het gedeelte-
lijk schuil achter enkele cirkels. Om het 
&-teken heen is de leesbare tekst  
‘veertig jaar de beeldenaar’ geplaatst. 
Het &-teken, al bekend uit handschrif-
ten uit de achtste eeuw, verbeeldt dat  
de penning een opsomming is van de 
uitgifte van de inschrijfpenning 2017 
van de vpk, het 125-jarig jubileum van 
het Genootschap en bovendien ook nog  
van het 40-jarig bestaan van tijdschrift 
De Beeldenaar.

Details
Het steeds om en om wisselend kijken 
tussen beide zijden maakt de interes-
sante overeenkomsten en verschillen 
duidelijker. Ook worden dan relatief 
ondergeschikte onderdelen herkenbaar, 

zoals enkele ‘waarborgen’ die symbool 
zijn voor de waarde waar de ‘uitgevers’ 
borg voor staan, zoals bij (zilveren) mun-
ten, keur-, munt- en muntmeesterstekens 
en ook bij penningen. Op de penning 
van Van Leest zijn diverse tekens opge-
nomen. Bijvoorbeeld de mercuriusstaf 
als verwijzing naar de handel, een oude 
sok voor het sparen/verzamelen en een 
tulp met bol als symbool van de waarde-
bepaling. Denk bij deze laatste aan de 
tulpenmanie (1634-1637), als metafoor 
voor economische bubbels! Verder is de 
signatuur van de vpk opgenomen, in dit 
geval als een zogenaamde ‘klop’, waarbij 
wordt verwezen naar wat juist bij de 
numismatiek gebeurde, een kleine stem-
peling of inslag die meestal tot doel had 
om de waarde of het omloopgebied te 
veranderen. Bij deze penning symboli-
seert de klop het feit dat de vpk deze 
waardig heeft bevonden.

Inschrijfpenning 2017

Leden van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde en de Vereniging voor 
Penningkunst kunnen de inschrijf-
penning 2017 tot medio september 
bestellen bij de vpk. Informatie staat op 
de vpk-website: www.penningkunst.nl.  
De naam van de penning is: KNGMP-VPK-
penning 2017.

De prijs van de inschrijfpenning is  
€ 239 inclusief verzendkosten. 
Voor de eerste 50 leden is er een 
korting van € 40 voor één penning 
per persoon.
Snelle bestellers betalen dan € 199 
inclusief verzendkosten.
Bent u niet bij de eerste 50 leden dan 
krijgt u dit bedrag teruggestort en 
heeft u de mogelijkheid om opnieuw in 
te schrijven voor het volledige bedrag. 
Houdt de website in de gaten.

De prijs voor niet-leden is € 470 
 exclusief verzendkosten.
(Verzendkosten binnen Nederland  
€ 8,60 en buiten Nederland € 15).

kngmp- en vpk-leden kunnen de 
 penning bestellen door overboeking 
van het bedrag op banknummer NL65 
INGB 0000 0968 20 ten name van 
Vereniging voor Penningkunst onder 
vermelding van ‘kngmp-vpk penning 
2017’ en lidmaatschap van vpk en/of 
kngmp. U ontvangt een bevestiging van 
uw inschrijving binnen 7 dagen indien 
uw e-mail adres bij ons bekend is, 
anders ontvangt u  binnen 14 dagen een 
bevestiging per post.
Degenen die elektronisch betalen 
wordt verzocht ook zijn/haar naam, 
adres en lidmaatschap van vpk en/of 
kngmp te vermelden. 
vpk-leden kunnen ook via de website 
bestellen na als lid te zijn ingelogd.
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De brailletekens op de penning staan 
ook symbool voor het grote aantal 
 munten en penningen waar het bij het 
Genootschap en de vpk om draait. Pier 
signeert zijn penningen met een ‘X’,  
een kruisje, op deze penning bescheiden 
geplaatst onder in de punt aan de zijde 
van het Genootschap. Al draaiend en 
kantelend in de hand, verlopen licht en 
schaduw sprankelend over de vlakken: 
lettertekens, lijnen en punten, op- en 
inliggend. Bij nadere beschouwing 
wordt de niet-alledaagse plasticiteit 
 duidelijk en de gelaagdheid van de 
 vormen en de betekenissen daarvan die 
de kunstenaar bezig hebben gehouden, 
zoals de humor van de sok, de kritische 
verwijzing naar hebberigheid via de 
 tulpenbol. Omdat het vierkant is getor-
deerd is de penning, als die neergelegd 
wordt, eenvoudig weer op te pakken.

Specificaties
Het ontwerp is digitaal tot stand geko-
men en daarvan is een 3D model 
geprint bij RP2 in Etten-Leur. Beide 
zijden zijn vervolgens door Van Leest 
met de hand bijgewerkt. De afmeting is 
80 x 80 mm, met een dikte van 5 mm. 

De penningen zijn vacuüm gegoten in 
silicium brons, eveneens bij RP2.  
Het afwerken en patineren vond plaats 
in het atelier van Pier van Leest. Al met 
al wellicht voor enkele beschouwers een 
interessant ‘zoekplaatje’ maar voor de 
echte liefhebber geldt: hoe interessant 
kun je alle achterliggende bedoelingen 
vorm geven? Naar mijn mening een 
geweldig geslaagde penning, ontstaan 
vanuit een onmogelijk perspectief! 
Hopelijk biedt deze penning een aan-
leiding om Pier van Leest eens de 
opdracht te geven voor een jaarpenning 
van de vpk.  

Dit artikel kwam tot stand aan de hand van een 
gesprek met de beeldend kunstenaar. Meer over 
zijn werk op www.piervanleest.nl. Tom Senders  
is behalve redacteur van De Beeldenaar al jaren 
goed bevriend met Pier van Leest en is zelf  
naast architect ook schilder en penningmaker.  
De kadertekst is van Henny van Grol, kunstenaar 
en bestuurslid van de vpk.

NOTEN
1. senders, t. ‘Penning De Twee Snoeken.  

Een bijzondere penning van Pier van Leest’ 
De Beeldenaar 27 (2003) 143-144.

2. senders, t. ‘Jubileumpenning Rotaryclub 
’s-Hertogenbosch-Oost’ De Beeldenaar 30 
(2006) 128-129.
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De deelnemers en 
gastdocenten bij Villino 
Amelung

LIESBETH CLAES

Coinage and the Construction of Identity
Een verslag uit Rome

Van maandag 3 oktober tot maandag  
10 oktober 2016 organiseerden Erika 
Manders (Universiteit Göttingen) en 
Liesbeth Claes (Universiteit Leiden) 
een research course over de muntslag en 
hun identiteitsboodschappen in de 
Oudheid en de Renaissance. Gesteund 
door de Nationale Onderzoeksschool in 
Klassieke Studies (oikos), het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- 
en Penningkunde en De Nederlandsche 
Bank konden zeven masterstudenten en 
twee promovendi uit Nederland en 
Duitsland acht dagen ondergedompeld 
worden in de wereld van de numis-
matiek. Accommodatie en leslokalen 
werden verzorgd door het prestigieuze 
Koninklijk Nederlands Instituut te 
Rome (knir) en het Duitse Archeo-
logische Instituut (dai). 

Naast de organisatoren, die beiden 
gespecialiseerd zijn in Romeinse keizer-
lijke numismatiek, kreeg de research 
course versterking van vier extra gast-
sprekers: Fleur Kemmers (Universiteit 
Frankfurt-am-Main), hoogleraar 
Numismatiek, Marleen Termeer 
(Universiteit Leiden), gespecialiseerd  
in Republikeinse Italische munten, 
Martin Hirsch (Ludwig-Maximilians-
Universität München), conservator van 
de Renaissance munten en penningen  
te München, en Paul Beliën (De Neder-
landsche Bank), conservator van de 
Romeinse munten te Amsterdam.  
Op het programma van de research 
course stonden niet enkel seminaries  
en lezingen, maar ook workshops, 
museum bezoeken en bibliotheekrond-
leidingen. Hier onder volgt een verslag 
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Rondleiding in  
Musei Capitolini door 
Maria Christina 
Molinari

van de ‘numismatische reis’ die de 
 studenten in Italië hebben afgelegd.

Museumstukken
De deelnemers verzamelden zich in 
Villino Amelung van het dai te Rome. 
Nadat Ortwin Dally van het dai de 
organisatoren, de gastsprekers en de 
studenten toegesproken had, begon  
het programma met twee inleidende 
presentaties over de functie van munten 
en de muntcirculatie. Fleur Kemmers 
schetste dit thema in de Oudheid, 
 terwijl Martin Hirsch de Renaissance 
voor zijn rekening nam. De dag werd 
afgesloten met een welkomstdiner.

De ochtend van dinsdag vier oktober 
begon met een seminarie over de func-
tie van munten als communicatiemiddel. 
Ook hier werd de situatie in de Oudheid 
met die van de Renaissance vergeleken. 
Sprekers waren Erika Manders en 
Martin Hirsch. In de voormiddag startte 
vervolgens een drieluik over identiteits-
vorming door middel van munten. 
Marleen Termeer besprak dit thema 
voor de Romeinse republiek. In de 
avond zou Erika Manders hetzelfde 
onderwerp bespreken voor de Romeinse 
keizertijd. Dinsdagnamiddag stond er 
een bezoek aan het Musei Capitolini op 
het programma. Onder leiding van 

Maria Christina Molinari, de conserva-
tor van het museum, en Fleur Kemmers, 
kregen de studenten eerst een rond-
leiding in het penningkabinet van het 
museum waarna ze enkele museum-
stukken uit de Romeinse keizerlijke tijd 
mochten determineren aan de hand van 
de Roman Imperial Coinage boeken. 
Dinsdagavond werden we hartelijk 
 ontvangen door Thomas Frölich die ons 
rondleidde in de bibliotheek van het dai. 

Workshop
Op woensdagochtend werd het drieluik 
rond Coinage and the Construction of 
Identity afgesloten met Martin Hirsch 
die dit thema duidde in de Renaissance. 
Daarna stonden twee numismatische 
workshops op het programma, verzorgd 
door Liesbeth Claes en Marleen 
Termeer. In de eerste workshop kregen 
de studenten een spoedcursus numisma-
tische vaardigheden. Zo leerden ze hoe 
ze munten in muntcatalogi kunnen 
opzoeken, hoe munttypen geïnterpre-
teerd moeten worden en hoe munt-
representatiecategorieën kunnen 
 worden samengesteld. Daarna volgde 
een korte introductie over de verschil-
lende soorten muntschatten en hun 
determinatie. Marleen Termeer deelde 
haar kennis over Republikeinse munt-
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Determinatie van 
gipsafgietsels in het DAI

schatten en hoe je deze als bron metho-
dologisch kunt gebruiken in weten-
schappelijk onderzoek. Na de lunch 
presenteerden Liesbeth Claes en Martin 
Hirsch de theorieën en debatten over de 
receptie van munt- en penningbood-
schappen in de Oudheid en de 
Renaissance. In de late namiddag stond 
er nog een rond leiding in de bibliotheek 
van het knir gepland door Janet Mente. 
De avond werd afgesloten met de weke-
lijkse knir discussieavond die deze keer 
in het teken van onze studieweek stond. 
Erika Manders, Marleen Termeer, 
Liesbeth Claes en Martin Hirsch gaven 
allen een lezing gerelateerd aan het 
thema van de research course. 

Op donderdagochtend werd de 
 studentengroep gesplitst. Een vijftal 
 studenten kreeg tijd om te werken aan 
hun onderzoekspresentatie en -paper die 
ze voor de onderzoekscursus moesten 
schrijven. De andere helft ging onder 
begeleiding van Paul Beliën en Liesbeth 
Claes de gipsencollectie van het dai 
determineren. Deze gipsafdrukken 
waren in het begin van de achttiende 
eeuw gemaakt door muntliefhebbers en 
onderzoekers die over geheel Europa 
correspondeerden met het dai. Via een 
gipsafdruk, die redelijk goedkoop te 
maken was, kregen de onder zoekers aan 

het dai meteen een goede kopie van de 
munt met alle details: afbeeldingen, 
opschriften en afmetingen. De gipsen-
collectie werd beheerd door Eduard 
Gerhard, toen een van de beste archeo-
logen te Rome. De catalogus van deze 
gipsencollectie bleek echter nooit 
gemaakt te zijn, waardoor niemand nog 
wist wat deze gipsafdrukken voor stelden. 
Tussen de gipsen zaten allerlei munt-
soorten. Hoofdzakelijk waren het afgiet-
sels van Griekse en laat-Romeinse 
 munten, maar er zaten ook enkele 
Republikeinse denarii en keizerlijke 
aurei bij. Na een vruchtbare determina-
tieochtend, werden vrijdagochtend de 
rollen omgedraaid. De eerste groep ging 
aan de slag met de determinatieoefening, 
terwijl de tweede groep startte met hun 
presentatie en paper. Bij het beëindigen 
van de determinatieoefening op vrijdag-
namiddag was zo goed als de helft van  
de gipsencollectie gedetermineerd en 
gearchiveerd in een databank. In de 
 gipsencollectie bleken ook enkele top-
stukken te zitten, zoals een medaillon 
van Theodosius dat zich in Wenen 
bevond maar na de Tweede Wereld-
oorlog verdwenen is. Het dai is heel  
blij met deze resultaten en hoopt in de 
toekomst enkele stukken permanent  
te kunnen uitstallen.
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Op weg naar het Museo 
Archeologico Nazionale 
di Napoli

Muntenkoning
Donderdagnamiddag bezocht de groep 
het Instituto Italiano di Numismatica in 
het Palazzo Barberini onder begeleiding 
van Sara Sorda. Dit instituut promoot 
de wetenschap van de numismatiek in 
Italië en heeft een numismatische 
bibliotheek met meer dan 10.000 titels. 
Vervolgens werd de groep opgewacht 
door Gabriella Angeli Bufalini in het 
Palazzo Massimo alle Terme. Dit 
museum huisvest een van de belangrijk-
ste numismatische collecties van Italië, 
waaronder de voormalige collectie van 
koning Victor Emanuel III, die ook wel 
de ‘muntenkoning’ genoemd wordt. 
Donderdagavond werd afgesloten door 
Paul Beliën, die een lezing gaf over de 
speciale aandacht en (voor)kennis die 
nodig is om munten goed te laten uit-
komen in tentoonstellingsruimtes. 
Vanuit zijn rijke museumervaring  
illustreerde hij zijn lezing aan de hand 
van verschillende voorgaande munt-
tentoonstellingen. 

Vrijdagnamiddag stond een excursie 
naar Napels op het programma. De 
hogesnelheidstrein bracht ons in een 
uur naar deze zuiderse stad. Via een 
goednieuw metrostelsel werden we  
vlak onder het Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli gebracht. Onder 
leiding van een privégids mochten we 
de munt- en penningcollectie van de 
voormalige Bourbondynastie bezichti-
gen. Om onbekende redenen is deze 
collectie voor het grote publiek geslo-
ten. Via vijf verschillende tentoonstel-
lingsruimtes krijgt de bezoeker een ware 
onderdompeling in de numismatiek en 
haar schatten. De eerste ruimte staat stil 
bij de grote Italiaanse numismaten en 
hun belangrijkste boeken, die daar ook 
zijn uitgestald. Daarna krijgt de bezoe-
ker via een samenspel van geografische 
kaarten en munten een inzicht in het 
ontstaan van de muntslag. De derde 
kamer laat de chronologische ver-
spreiding van de muntslag over het 
Middellandse Zeegebied zien, waarbij 
de nadruk vooral ligt bij de Griekse 
kolonies in Zuid-Italië. De vierde kamer 
gaat in op de late Republikeinse mun-
ten, de keizerlijke muntslag en de 
gevonden munten en muntschatten uit 
Pompeii. De laatste tentoonstellings-
ruimte schetst een kort overzicht van  
de muntslag te Napels tijdens de 
 middeleeuwen, de Renaissance en het 
Koninkrijk Italië. Na dit uitgebreide 
bezoek mochten we ook nog even naar 
de zegelkamer, die eveneens gesloten 
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blijkt te zijn voor het grote publiek. 
Vaak worden zegels en munten onder 
één noemer geplaatst, omdat ze door 
dezelfde ambachtsmannen zouden zijn 
gemaakt. Nochtans, in recentere debat-
ten blijkt de zegelkunst minder gemeen 
te hebben met muntslag, vertelde 
Hirsch ons.

Zaterdag genoten de docenten  
van een vrije dag, terwijl de studenten 
verder hun onderzoekspaper en presen-
tatie voorbereidden. Hiervoor konden 
ze gebruik maken van de bibliotheken 
van het knir, het dai en het Instituto 
Italiano di Numismatica. 
Zondagnamiddag brachten de studenten 
hun presentaties voort. Via een groeps-
discussie na elke presentatie kreeg de 
student advies om zijn onderzoek verder 
uit te werken. Midden november kon-
den de studenten hun papers inleveren, 
indien ze aanspraak wilden maken op  
de drie studiepunten (ects) die aan  
deze cursus verboden waren.

In het didactisch evaluatierapport 
scoorde deze cursus goed. Bij de studen-

ten kwam naar voren dat velen geen 
idee hadden hoeveel historische, 
 politieke, militaire en economische 
informatie via munten verkregen kan 
worden. Ook vonden zij het een meer-
waarde dat munten directe getuigen  
zijn uit het verleden, getuigen die je 
zelfs kunt vasthouden. Door de goede 
 respons op de cursus en het schrale 
 aanbod aan numismatische cursussen 
aan de Nederlandse universiteiten,  
maar ook aan de Duitse, zal begin 
 oktober 2017 een nieuwe cursus 
 georganiseerd  worden in samenwerking 
met het knir en het dai. Weldra ver-
schijnt op de website van het knir de 
call for papers voor een nieuwe lichting 
Nederlandse en Duitse Masterstudenten 
en promovendi om zich aan te melden, 
op: www.knir.it/nl  

Liesbeth Claes (1985) is universitair docent en 
onderzoeker in de legitimatieprocessen van de 
derde eeuw waarbij Romeinse keizerlijke muntslag 
een voorname plaats inneemt.  
e-mail: l.claes@hum.leidenuniv.nl
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JIM VAN DER 
MEER MOHR

De Mier, Jaarpenning 2017  
van Geer Steyn

Het jaar 2017 is al weer even op gang, 
maar toch wil ik de jaarpenning die 
Geer Steyn voor dit jaar heeft gemaakt 
hier alsnog even onder de aandacht 
brengen. Dit jaar is de ‘mier’ het dier 
dat hij heeft gekozen. Op zijn geheel 
eigen wijze heeft hij dit immer drukke 

diertje weergegeven. Op de voorzijde 
zien wij één beestje, terwijl de keerzijde 
er drie laat zien die achter elkaar aan 
lopen. De uitvoering is terracotta en de 
doorsnede is 75 mm.

De penning is te koop bij Geer Steyn 
en kost € 150. www.geersteyn.com
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HERMAN 
GERRITSEN / 
HANS  
DE KONING

Eric Claus – Bronskunstenaar

De kunstenaar Eric Claus is al meer  
dan een halve eeuw bijzonder actief en 
creatief in een reeks van disciplines.  
De penningliefhebbers onder de lezers 
van De Beeldenaar zullen hem vooral 
kennen van zijn penningen. Zo gaf de 
Vereniging voor Penningkunst van hem 
vier penningen uit: Frank Lloyd Wright 
(1963), 150 jaar Koninklijk 
Penningkabinet (1966), Spinoza (2001) en 
de zogenoemde ‘pluspenning’ Berlage 
(2012). De muntenverzamelaars kennen 
ongetwijfeld zijn 50-gulden herden-
kingsmunt voor 200 jaar betrekkingen 
Nederland - Amerika (1982) en het 
 herdenkingstientje Jan Steen (1996). 
Verder maakte hij een ontwerp voor de 
50-gulden herdenkingsmunt over het 
60-jarig huwelijk van Juliana en 
Bernhard (1987) en acht ontwerpen 
voor euromunten (1997/1998). 
Daarnaast kennen velen van ons, vaak 
zonder zich dat bewust te zijn, zeker een 
of meer van zijn meer dan 70 beelden  
in de openbare ruimte. In het oog sprin-
gende voorbeelden hiervan zijn het 
Willem Dreesmonument (1988) bij de 
hoofdingang van het Binnenhof in Den 
Haag en het negen (!) meter hoge beeld 
(1992) voor het hoofdkantoor van de 
Rabobank in Utrecht. Voorbeelden van 
recente sculpturen zijn de monumentale 
bronzen Pelgrimsdeur (2014) van de 
Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort 
en de Portretgalerij (2015) van het 
gebouw van de Raad van State, hoek 
Parkstraat - Kneuterdijk in Den Haag.1 
De portretgalerij toont de bronzen 
 portrethoofden van de drie koningen  
en de drie koninginnen van Nederland, 
geflankeerd door links en rechts reliëfs 
van Prins Willem de Eerste en Koning 
Willem-Alexander. De reliëfs zijn door 

Eric Claus ontworpen. Als geheel 
 vormen de portretten van deze acht 
oud-voorzitters van de Raad een 
 krachtig monument voor de constitu-
tionele vorst.

Bronskunstenaar
Met zijn penningen, zijn grote beelden 
en zijn sculpturale objecten op hand-
zaam formaat kan Eric Claus met recht 
een bronskunstenaar genoemd worden. 
Een beeld op groot formaat nodigt hem 
als het ware uit om het onderwerp ook 
in het klein, als penning vorm te geven. 
Dat stelt andere eisen waardoor je tot 
nieuwe ontdekkingen en voorstellingen 
komt, wat nieuw licht kan werpen op 
uitvoering in het groot. Hetzelfde geldt 
voor de sculpturale objecten op hand-
formaat. Een uitvoering van een ont-
werp op een twee maal zo groot formaat 
leidt bij Claus altijd tot wijzigingen in 
het ontwerp, waarbij de aandacht van de 
beschouwer soms geheel verlegd wordt. 
Iedere afmeting heeft zijn eigen moge-
lijkheden en uitdagingen. En op iedere 
schaal moeten de verhoudingen blijven 
kloppen. Voorbeelden zijn de sculpturen 
en penningen uit Claus’ reeks 21 
Filosofen, waarbij vergroting of verklei-
ning steeds leidt tot toevoeging of weg-
lating van elementen in het ontwerp.2 
Ook het thema Commedia dell’Arte, dat 
een belangrijke inspiratiebron was en is 
van Claus, laat dit zien.3 Hier heeft hij 
zich midden negentiger jaren toegelegd 
op de uitwerking van de personages uit 
deze beroemde vorm van theater, zowel 
in grote beelden, kleinplastieken, als ook 
penningen. Recent heeft hij dit thema 
opnieuw opgepakt, met ook weer een 
penning als resultaat. Die wederzijdse 
beïnvloeding van groot en klein is een 
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kenmerk van Claus’ werk. In het project 
Pelgrimsdeur ontstonden naast de op de 
deurvleugels aangebrachte reliëfs met 
de zeven smarten en de zeven vreugden 
van Maria ook veertien penningen op 
deze thema’s.4 De ruitvormige voor-
stellingen met zijden van ongeveer  
40 cm zijn hoekiger, strakker en met 
meer driedimensionaliteit vormgegeven 
dan de voorstellingen op de ronde 
 penningen met een diameter van  
80 mm. De voorstellingen op de laatsten 
zijn duidelijk niet afgeleid van die op de 
deuren. Het zijn zelfstandige ontwerpen 
op dezelfde thema’s, die passen bij de 
andere functie en de kleinere schaal van 
de penning – de kunst voor de hand; 
minder hoekig, vloeiender van lijn  
en reliëf.

In het kader van de Portretgalerij 
ontstonden eveneens twee penningen.5 
Beide penningen tonen de portretbuste 
van Willem van Oranje aan de ene zijde 
en die van Koning Willem-Alexander 
aan de andere zijde. De ene penning 
komt met een perspex houder met 
daarop aangebracht de twee kernzinnen 
uit hun eerste toespraak als voorzitter 
van de Raad van State. Deze zinnen 
sluiten aan en verbinden voor- en keer-
zijde van de penning. De andere pen-
ning is niet rond, maar lijkt op het 
 eerste gezicht op een penning liggend 
op een tweede penning, die deels uit-
steekt. Op voor- en keerzijde wordt in 
het uitstekende deel de kernzin getoond 
van de op die zijde afgebeelde spreker. 
De penningen geven hiermee in heel 
compacte vorm de centrale boodschap 
weer, die in het monument alleen via 
toelichting kan worden gegeven. 
Ronduit een prachtige vondst!

Eric Claus is in 2016 tachtig jaar 
geworden. Bovenstaande voorbeelden 
laten zien dat hij met zijn fantasie, 
 creativiteit en gedrevenheid nog steeds 
bijzondere kunstobjecten in Nederland 
tot stand brengt. Zijn penningen horen 
daar nadrukkelijk bij. Het tweede sup-
plement op de Catalogus van  penningen 

van Eric Claus over de  periode 2008-
begin 2017 dat hierna komt, maakt dit 
nog eens expliciet duidelijk.  

Tweede supplement op de Catalogus 
van penningen door Eric Claus
In 2002 zijn twee artikelen in  
De Beeldenaar gewijd aan de veelzijdige 
penningkunst van Eric Claus, en zijn de 
penningen in een catalogus geordend, 
de Catalogus Eric Claus (cec).6 In 2008 
is een supplement in De Beeldenaar 
 verschenen.7 Onderstaand tweede 
 supplement vult de catalogus aan met  
51 penningen uit de periode 2008-begin 
2017 (nrs 354-404). Dit supplement is 
evenals de eerder gepubliceerde catalo-
gus en het eerste supplement in nauwe 
samenwerking met de medailleur tot 
stand gekomen. Ondanks het streven 
naar juistheid en volledigheid kunnen 
– gezien de omvang van het totale 
 oeuvre (meer dan 400 penningen)  
en de tijdruimte (ruim 60 jaar) – enige 
onnauwkeurigheden voorkomen. 

Hoewel als hiervoor opgemerkt enige 
onnauwkeurigheden betreffende juist-
heid en volledigheid kunnen voorkomen 
doet Jim van der Meer Mohr in zijn 
artikel over de protestpenningen door 
Eric Claus met zijn aanmerking dat in 
de catalogi ‘vast niet alles staat’ de 
maker van de penningen te kort.8 Bij  
het samenstellen en met name bij het 
controleren van de catalogi heeft  
Eric Claus steeds zelf zo nauwkeurig 
mogelijk aanvullingen en verbeteringen 
aangeleverd.

Alle penningen zijn gegoten in brons 
tenzij anders vermeld. Kleine afwijkin-
gen van het opgegeven formaat zijn 
mogelijk. Penningen vermeld met een 
asterisk (*) zijn ontworpen in opdracht.

Correctie(s) op eerdere nummers
53  Boerhaave, 1968: de afmeting  

is 77 mm.
85b   vz. van nr 74 vz ?, moet zijn:  

vz. van nr 85.
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Rijnlands Lyceum, 
1969, 70 mm, brons, 
CEC124a (foto 
Herman Gerritsen)

334a   geslagen 40 mm, moet zijn: 
geslagen 50 mm.

310   tekst als nr 307, moet zijn: tekst 
als nr. 309.

311   afm. 65 mm, moet zijn: 79x70 mm.

Aanvullingen
124a   Rijnlands Lyceum, 1969 (70 

mm) * Vz. Tussen drie balken 
koggeschip naar links en 
 vliegend paard naar rechts.  
Kz. Tekst tussen drie balken: vrij 
maar niet stuurloos rijnlands 
lyceum wasse / naar - in volle 
vaart teugels los rijnlands 
lyceum oegst / geest (verwij-
zend naar het koggeschip en het 
vliegend paard). NB: De locatie 
Sassenheim is in 1972 toege-
voegd. Dit was aanleiding voor 
een nieuw ontwerp (nr 124 / 
1980) dat voor alle drie locaties 
gebruikt kon worden. 

103a   St. Lucasziekenhuis, Amsterdam, 
1975 (115 mm) * NB: Variant 
van nr 103, met op de kz. een 
rund (symbool van Lucas) i.p.v. 
de kop van een rund.

280a   Arie Kepplerprijs 2016 (100 
mm) * NB: Variant van nr 280. 
De tekst stichting welstands-
zorg noord-holland is vervan-
gen door mooi noord-holland.

353  Nationale Hitparade 1982  
(160 mm) * verguld brons,  
op  sokkel; opdracht Buma

  Zie: De Beeldenaar 2017-1 p. 46 
(met afb.) en De Beeldenaar 
2017-2 p. 92. Vz. Portret van  
een zangeres, naar rechts.  
Kz. Tekst: nationale hitparade 
1982 op verticaal golvend vlak.

2008- 2012
354   J. van ’t Hoff 2008 (100 mm) *  

Vz. Portret driekwart naar 
rechts; tekst, haaks linksonder:  
j. van t hoff. Kz. Lasser;  
tekst: een leven lang leren. 

  NB: Van ’t Hoff was leraar bij 
een technische school.

355   Tarantella ± 2008 (85 mm) *  
Vz. Drie dansende, naakte figu-
ren; op ronde opening een spin. 
Kz. Tekst: taran / tella.  
NB: Niet uitgevoerd ontwerp 
voor muziek-/blazersensemble.

356  aha ± 2008 (110 mm)  
Vz. In grote hoofdletters aha 
(palindroom). Kz. Als voorzijde 
in negatief.

356a  aha ± 2008 (110 mm) openge-
werkt; enkelzijdig. Vz. In grote 
hoofdletters aha (palindroom). 
NB: aha vormt niet alleen een 
woord dat met gelijke betekenis 



DE BEELDENAAR 2017-3
116

Zakkenvuller, 2008  
(83 mm), brons, 
CEC357 (foto Herman 
Gerritsen)

van achteren naar voren gelezen 
kan worden, maar is ook twee-
zijdig leesbaar; het idee kwam 
voort uit het opschrift omo 
boven een poort in Park 
Sonsbeek in Arnhem.

357   Zakkenvuller I 2008 (83 mm).  
Vz. Hand die geld (munten)  
in een opbollende (jas)zak  
(de openstaande onderhelft van 
de penning) laat glijden; tekst 
(langs de opening): zakken-
vuller. Kz.  binnenkant van de 
(jas)zak met munten (op de 
onderste helft van de penning). 
NB: gleuf in het midden.

357a   Zakkenvuller I 2008 (80 mm)  
Vz. Graaiende hand in een (jas)
zak; tekst (langs de bovenrand): 
zakkenvuller. Kz. Hand deels 
in (jas)zak. NB: gleuf in het 
 midden.

357b   Zakkenvuller, variant van nr. 357 
met opening links en rechts.

358   Zakkenvuller II 2008 (85 mm)  
Vz. Twee figuren met geldbuidel, 
vluchtend uit een bordeel voor 
een vrouw die hun het geld 
afhandig wil maken. Kz. ‘Boom 
van de schaamte’; tekst: zakken-
vullers en op vijf muntjes  
elk een letter die het woord  
s h a m e vormen.

359   Leeuw 2008 (100 mm) * 
Onderzoek naar ziekte en 
doodsoorzaak van Friese familie 
in Suriname. Vz. Op een boom-
tak liggende leeuw met één oog 
open; tekst verticaal: non maie-
state securus. Kz. Naar links, 
door hoog gras lopende, 
 sluipende leeuw, verdiept.

359a-c  Leeuw 2008 (100 mm)  
Vz. Op een boomtak liggende 
leeuw met één oog open; tekst 
verticaal: non maiestate 
 securus. Kz. Naar links door 
hoog gras lopende, sluipende 
leeuw. NB: Drie varianten, 
onder andere met op kz. 
 sluipende leeuw; tekst: trip 

360   Leeuw 2008 (128 mm) Vz. Kop 
en voorpoot van een liggende 
leeuw met één oog open; tekst: 
(horizontaal en verticaal) non / 
maiestate / securus. Kz. Naar 
links door hoog gras lopende, 
sluipende leeuw; tekst, signatuur: 
claus (rechts, verticaal).  
NB: Tekst en afbeelding symbo-
liseren ‘Een leeuw slaapt nooit’.

360a   Leeuw 2008 variant van 360  
(97 mm)

361   Gemeente Diemen 2008  
(80 mm) * Vz. Wapen van 
Diemen. Silhouetten van vlie-
gende eenden met erboven een 
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Afscheid Nout Wellink, 
2011 (110 mm), brons, 
CEC366 (foto Herman 
Gerritsen)

Leeuw, 2008 (97 mm), 
brons, CEC360a  
(foto Herman 
Gerritsen)

kroon; tekst verticaal gemeente 
diemen. Kz. Plattegrond van de 
gemeente Diemen.

362   De Hermans Erepenning 2009 
(100 mm) * Vz. Portret naar 
links; tekst: de hermans ere-
penning. Kz. Liggende man 
(rechts); nieuw logo 
Brandwondencentrum Beverwijk 
(links). NB: Prof. dr Rudy 
Hermans (1926-2008) was de 
oprichter van het 
Brandwondencentrum in 
Beverwijk, de Nederlandse 
Brandwonden Stichting en  
de Huidbank.

362a-c  Drie varianten van nr. 362. 
Verschillende afmeting en/of 
voorstelling.

363   Europa en de stier 2010 (85 mm) 
* NB: Penning met open recht-
hoek, waarin Europa als kind op 
de rug van de stier; zonder tekst. 
Onuitgevoerd ontwerp voor  
De Nederlandsche Bank (dnb).

364   Europa en de stier 2010 (90 mm) 
vierkant; staand op sokkel;  
tekst: europa filiorum 
 nostrorum domus.

365   Europa en de stier 2010 (85 mm) 
rond; staand op sokkel.  
Vz. Europa en de stier.  
Kz. Landkaart van Europa; 
 erboven silhouet van huizenrij  
in Amsterdam XXX.

366   Afscheid Nout Wellink als 
President-Directeur van De 
Nederlandsche Bank 2011  
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(110 mm). Vz. Zestien portretten 
om een tafel, bovenaan: Wellink, 
Duisenberg, Zijlstra. Kz. In het 
midden afb. van ‘De Wachter’ 
(sculptuur van Eric Claus op de 
binnenplaats van het gebouw  
van de bank); tekst onder afb.: 
nout wellink 1997-2011, 
 randtekst: presidenten van  
de nederlandsche bank  
1814-2004. NB: Variant van  
cat. nr 315 Portrettengalerij 
Presidenten van dnb.

367   Aristoteles, De gulden midden-
weg 2011 (80 mm) Vz. Portret 
Aristoteles naar links; tekst:  
aristoteles. Kz. Boom, met 
gelijk aantal zijtakken; de stam is 
de gulden middenweg; tekst langs 
de boom: de gulden  midden weg. 
NB: Vrije opdracht van Nout 
Wellink, president van dnb.

367a  Aristoteles, De gulden midden-
weg 2011 (60 mm). Variant van 
nr 367.

368  H. P. Berlage 2012 (90 mm) in 
doos. Vz. Gestileerd portret naar 
links. Kz. Verwijzing naar de 
grote zaal in de Beurs van 
Amsterdam; tekst: berlage. NB: 
Zie karel soudijn ‘Plus-
penningen van de vpk’  
De Beeldenaar 36 (2012) 163-165. 
(werk van onder andere  
Eric Claus, met afb.).

369  800.000ste inwoner van 
Amsterdam 2012 (enkelzijdige 
plaquette, 210 mm) *  
Vz. Babyportret naar links; tekst: 
alex westerbos / geb 27-11-
2012 / 800000 inwoner van 
amsterdam; drie Andreaskruisen 
(uit het wapen van Amsterdam).

369a  800.000ste inwoner van 
Amsterdam 2012 (210 mm). 
Variant van nr 369 met op de 
keerzijde: Silhouet van baby-
portret met links stapel speel-
goedblokjes en losse blokjes 
onder; tekst signatuur: claus.

2012/2013
370  Máxima, Protestpenning 

2012/2013 (73 mm). Vz. Portret 
naar rechts; tekst: nederland  
is een koekje bij de thee; naam 
máxima centraal in cirkel.  
Kz. De Nederlandse leeuw, 
 zonder kop, met staart tussen de 
poten; tekst: nederland heeft 
zijn gezicht verloren.  
NB: Ontworpen n.a.v. eerdere 
 uitspraken van Máxima over de 
Nederlandse identiteit in 2007, 
onder andere ‘Dé Nederlander 
bestaat niet.’ Zie jim van der 
meer mohr ‘De protestpennin-
gen ‘op’ Máxima van Eric Claus’ 
De Beeldenaar 40 (2016) 270-273, 
(met afb.).

370a  Máxima, Protestpenning 
2012/2013 (73 mm). Variant van 
nr 370 met op de voorzijde vlak-
vullend in het rond de naam 
Máxima met daar doorheen de 
tekst: nederland is een koekje 
bij de thee. Kz. Als nr 370,  
tekst anders aangebracht.

371  Máxima, Protestpenning 
2012/2013 (70 mm). Vz. Portret 
naar rechts, in horizontale ‘balk’; 
tekst erboven en eronder: 
nederland / is een koekje bij 
de thee; naam máxima centraal 
in cirkel. Kz. In horizontale 
‘balk’: De Nederlandse leeuw, 
zonder kop; tekst er omheen: 
nederland heeft zijn gezicht 
verloren.

371a-c  Máxima, Protestpenning 
2012/2013 (55 mm). Varianten 
van nr 371 op kleiner formaat: 
voorstellingen in rechthoek; 
tekst langs de rand.

2013
372-385: Serie De pelgrimsdeur  

OLV-toren Amersfoort. De schets-
matig aangebrachte voorstellin-
gen op veertien penningen tonen 
overeenkomst met de veertien 
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Twaalfjarige Jezus  
in de tempel, 2013  
(80 mm), brons, 
CEC374 (foto: Camiel 
Claus)

reliëfs die als ornament op de 
mantel van de madonna op de 
pelgrimsdeuren zijn geplaatst:  
de zeven vreugden en de zeven 
smarten van Maria. De veertien 
penningen hebben een verticale 
in- en uitspringende ‘balk’ door 
het midden en geen tekst op de 
voorzijde. Als variant is er een 
serie van de veertien penningen 
die door middel van een hori-
zontale sleuf in de penning (mid-
den rechts en links) haaks aan 
elkaar geschakeld kunnen wor-
den. De penningen met voor-
stellingen van de zeven vreugden 
van Maria zijn op de achterzijde 
in vier ‘parten’ verdeeld, waarop 
de tekst is geplaatst. Literatuur: 
fons asselbergs De Pelgrimsdeur 
van Amersfoort. Een werk van Eric 
Claus (Amersfoort 2014) met 
afbeeldingen van alle penningen; 
karel soudijn ‘Pelgrimsdeur en 
penningen van Eric Claus’  
De Beeldenaar 38 (2014) 279-280.

372  Profetie van Simeon 2013 (80 mm). 
Vz. Voorstelling: Maria en 
Simeon. Kz. tekst in halve cirkel 
boven: simeons voorspelling (luc 
2-22-38); in verdiept vierkantje:  
1; in halve cirkel onder: een van 
de zeven smarten van maria.

373  Vlucht naar Egypte 2013 (80 mm). 
Vz. Voorstelling: Maria met kind 
op paard. Kz. tekst in halve 
 cirkel boven: vlucht naar 
egypte joh-2-1; in halve cirkel 
onder: een van de zeven 
 smarten van maria; in verdiept 
vierkantje: 2.

374  Twaalfjarige Jezus in de tempel 
2013 (80 mm). Vz. Voorstelling: 
Jezus staande voor de tempel, 
zittende schriftgeleerden.  
Kz. tekst in halve cirkel boven: 
een van de zeven smarten van 
maria; in verdiept vierkantje:  
3; in halve cirkel onder: twaalf-
jarige jezus in de tempel 
 luc-2-46.

375  Ontmoeting op de kruisweg 2013 
(80 mm). Vz. Voorstelling: kruis-
weg; ontmoeting met Maria.  
Kz. tekst in halve cirkel boven: 
kruisweg luc-23-26; in halve 
cirkel onder: een van de zeven 
smarten van maria; in verdiept 
vierkantje: 4.

376  Kruisiging met dobbelaars 2013 
(80 mm). Vz. Voorstelling: Jezus 
aan het kruis met aan de voet 
dobbelaars. Kz. tekst in halve 
cirkel boven: een van de zeven 
smarten van maria; in verdiept 
vierkantje boven: 5; in halve 
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 cirkel onder: kruisiging met 
dobbelaars joh-19-18.

377  Kruisafneming 2013 (80 mm).  
Vz. Voorstelling: het lichaam van 
Jezus wordt van het kruis afge-
nomen (Piëta). Kz. tekst in halve 
cirkel boven: een van de zeven 
smarten van maria; in halve 
 cirkel onder: afname van het 
kruis; in verdiept vierkantje, 
rechtsonder: 6.

378  Graflegging 2013 (80 mm).  
Vz. Voorstelling: het lichaam van 
Jezus wordt in het graf gelegd. 
Kz. tekst in halve cirkel boven: 
een van de zeven smarten van 
maria; in verdiept vierkantje:  
7; in halve cirkel onder: 
 graf legging.

379  De blijde boodschap 2013 (80 mm). 
Vz. Voorstelling: Engel en 
Maria. Kz. tekst rechtsboven: 
een van de zeven vreugden van 
maria; linksonder: de blijde 
boodschap van maria; rechts-
onder, verticaal luc 1-26-28; in 
verdiept cirkeltje linksboven: 1.

380  Het bezoek van Elizabeth 2013  
(80 mm). Vz. Voorstelling:  
Drie vrouwenfiguren. Kz. tekst 
rechtsboven: het bezoek van 
elizabeth luc 1-39-56; links-
onder: een van de zeven vreug-
den van maria; in verdiept 
 cirkeltje rechtsonder: 2.

381  De geboorte van Jezus 2013  
(80 mm). Vz. Voorstelling: Maria 
met kind en Jozef, os en ezel.  
Kz. tekst rechtsboven: de 
geboorte van jezus luc 2-1-6; 
linksonder: een van de zeven 
vreugden van maria; in verdiept 
cirkeltje linksboven: 3.

382  Het bezoek van de wijzen uit het 
Oosten 2013 (80 mm).  
Vz. Voorstelling: Wijzen te 
paard. Kz. tekst rechtsboven: een 
van de zeven vreugden van 
maria; linksonder: het bezoek 
van de wijzen uit het oosten; 

rechtsonder, verticaal mat 2-1-
12; in verdiept cirkeltje: 4.

383  De verrijzenis van Christus 2013 
(80 mm). Vz. Voorstelling: Engel 
Gabriël en Maria met vrouwen 
bij het graf. Kz. tekst rechts-
boven: de verrijzenis van 
christus . mat 23-6-7; links-
onder: een van de zeven vreug-
den van maria; in verdiept 
 cirkeltje linksboven 5. (opm: de  
a in mat lijkt op een n)

384  Het Pinksterfeest 2013 (80 mm). 
Vz. Voorstelling: mensen opkij-
kend naar Christus. Kz. tekst 
rechtsboven: een van de zeven 
vreugden van maria; links-
onder: het pinksterfeest 
 handelingen 1-14; rechtsonder 
 verticaal: en 2-14 met in 
 verdiept cirkeltje 6.

385  De ten hemel opneming van Maria 
2013 (80 mm). Vz. Voorstelling: 
Engelen die Maria opnemen.  
Kz. tekst rechtsboven: de ten 
hemel opneming van maria; 
linksonder: een van de zeven 
vreugden van maria; linksboven 
in verdiept cirkeltje: 7.

372a - 385a Varianten van 372 - 385: 
Tweemaal zeven penningen die 
door middel van een horizontale 
sleuf in de penning (midden 
rechts en links) haaks aan elkaar 
geschakeld kunnen worden.

372a -378a Serie van zeven gescha-
kelde penningen:  
De zeven smarten van Maria.

379a -385a Serie van zeven gescha-
kelde penningen: De zeven 
vreugden van Maria.

386  Legende van Geertje Arends uit 
Nijkerk, 1444 2013 (80 mm).  
Vz: Voorstelling: Geertje werpt 
beeldje in de gracht; tekst langs 
de rand: legende van geertje 
arends uit nijkerk; verticaal 
midden onder: anno 1444.  
Kz. Voorstelling: Beeldje in het 
ijs. NB: De schetsmatig aange-
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Legende van Geertje 
Arends uit Nijkerk 
1444, 2013 (80 mm), 
brons, CEC386  
(foto Camiel Claus)

Visioen van Margriet 
Alberts uit Amersfoort 
1444, 2013 (80 mm), 
brons, CEC387
(foto Camiel Claus)

Vluchtelingen, 2013 
2013 (80 mm), brons, 
CEC388 
(foto Camiel Claus)
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brachte voorstellingen op deze 
penning tonen overeenkomst met 
twee van de drie reliëfs die op de 
binnenzijde van het timpaan 
boven de deuren zijn geplaatst.

387  Visioen van Margriet Alberts uit 
Amersfoort 1444 2013 (80 mm). 
Vz. Voorstelling: Margriet haalt 
het beeldje uit het ijs; tekst langs 
de rand: visioen van margriet 
alberts amersfoort; verticaal 
midden onder: anno 1444.  
Kz. Silhouet deel van de olv-
toren; daarin tekst, verticaal: 
legende onze-lieve-vrouwe-
toren amersfoort. NB: De 
schetsmatig aangebrachte voor-
stelling op de voorzijde van deze 
penning toont overeenkomst 
met een van de drie reliëfs die op 
de binnenzijde van het timpaan 
boven de deuren zijn geplaatst.

388  Vluchtelingen 2013 (80 mm).  
Vz. De Mantelmadonna met een 
opengeslagen mantel; tekst: wij 
vluchten in uw bescherming. 
Kz. Stroom vluchtelingen.

2014
389  Oorlogspenning 2014 vierkant 

(120 mm). Vz. / kz. Vierkant 
kader waarin opengewerkte 
 cirkel; voorstelling 
Gevechtshandelingen. Waanzin 
van de oorlog; twee partijen 
tegenover elkaar (beiden hebben 
gelijk of ongelijk). Rechts 
onderin signatuur Claus.

390  Jaap Bastert, kunsthandelaar 
2014 (95 mm). Vz. Portret naar 
rechts. Kz. Naakt vrouwenli-
chaam met op handen gedragen 
schaal met peren. Tekst: meneer 
jaap van de basterdsuiker.

391  Prof. Mr H.J. Hofstra 2014  
(100 mm).* Vz. Portret en face; 
tekst: prof. mr. h.j. hofstrapen-
ning. Kz. Logo van de boeken-
uitgeverij Elsevier. NB: De pen-
ning werd in 1984 ingesteld 

door uitgeverij Kluwer, onder-
deel van Wolters Kluwer. Een 
eerdere penning werd 
 ontworpen door J.P. Kruimel.

2015
392  Koning Willem-Alexander 2015 

(80 mm).* Vz. Portret van Prins 
Willem van Oranje in harnas 
driekwart naar rechts; tekst: 
prins willem van oranje / 1555. 
Kz. Portret in kroningsmantel 
naar links; tekst: koning willem 
alexander / 2015. NB: Naar 
aanleiding van de opening van 
de Portretgalerij Oranjevorsten 
in het gebouw van de Raad  
van State te Den Haag. Zie  
jim van der meer mohr  
‘Prins Willem van Oranje en 
Koning Willem-Alexander’  
De Beeldenaar 40 (2016) 81-82; 
jim van der meer mohr 
‘Nogmaals de portretpenning 
door Eric Claus voor de Raad 
van State’ De Beeldenaar 40 
(2016) 250 (met afb.).

392a  Koning Willem-Alexander 2015 
(50 mm). NB: het is een 
opdracht en geslagen bij  
De Koninklijke Nederlandse 
Munt; gevat in perspex houder 
(100x152x15 mm). Variant van 
nr 392 op kleiner formaat. 
Oplage 250 exemplaren, uitge-
reikt aan genodigden. Bij de 
schenking horen twee publicaties 
van de Raad van State (2015): 
Beelden van de Raad - De Portret-
galerij en Documentaire. De pen-
ning ligt ingesloten tussen twee 
stokjes waarvan een verwijderd 
kan worden. Op het perspex aan 
de ene zijde de tekst van Prins 
Willem van Oranje: het volk 
heeft mij gekozen om de / 
 vrijheid te handhaven. Aan de 
andere zijde de tekst van Koning 
Willem-Alexander: ik treed in 
uw voetsporen.
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393  Koning Willem-Alexander 2015 
(95 / 78 mm, ‘verschoven’ 
 dubbelpenning). Vz. Portret van 
Prins Willem van Oranje in 
 harnas driekwart naar rechts; 
tekst: prins willem van oranje / 
1555; tekst op uitstekend deel 
van de ‘tweede penning’ in twee 
regels: “het volk heeft mij 
gekozen om de / vrijheid te 
handhaven”. Kz. Portret van 
Koning Willem-Alexander in 
kroningsmantel naar links; tekst: 
koning willem alexander / 
2015; tekst op uitstekend deel 
van de ‘tweede penning:  
“ik treed in uw voetsporen”. 
NB: Naar aanleiding van de 
 opening van de Portretgalerij 
Oranjevorsten in het gebouw 
van de Raad van State te Den 
Haag. Aangeboden aan Koning 
Willem-Alexander en bijzondere 
gasten tijdens de officiële ope-
ning van de Portretgalerij van  
de Oranjevorsten in het gebouw 
van de Raad van State,  
17 november 2015. In lichtblauw 
gevoerd donkerblauw vilten etui. 
Oplage 16 exemplaren, waarvan 2 
in perspex houder waarop tekst. 
De aantallen zijn verstrekt door 
prof. Tamse, voorzitter van de 
Prins Willem de Eerste herinne-
ringsstichting en volgens hemzelf 
mede-initiatiefnemer van deze 
penning. Zie jim van der meer 

mohr ‘Nogmaals de portret-
penning door Eric Claus voor de 
Raad van State’ De Beeldenaar 40 
(2016) 250 (met afb.).

393a-e Koning Willem-Alexander.  
Vijf varianten van nr. 393.

394  Textielpenning 2015 (90 mm). * 
Textielmuseum Duitsland.  
Vz. Portret van Clementine 
Kuttschütter naar rechts.  
Kz. Tekst in het rond: eert de 
vrouwen, zij spinnen en weven 
hemelse rozen voor ons aardse 
leven; clementine kutt-
schütter stichting ariadne’s 
naaikussen; in het midden een 
naaikussentje met het jaartal 
1999.

394a-f  Textielpenning(en). Zes varian-
ten van nr. 394 met verschillende 
afmetingen.

2016
395  Gerard Overeem, beeldhouwer 

2016 (95 mm). Vz. Portret naar 
links. Kz. Randschrift: beeld-
houwer; in vierkant: gerard 
overeem; er omheen de tekst:  
de ziel is niet / daar waar ze / 
leeft maar daar / waar ze  
liefheeft.

396  Marianne 2016 (95 mm).  
Vz. Portret naar links van vrouw 
en poes. Kz. Ornament (als 
boven de deur van de woning) 
met namen van de kinderen: 
derk-jan / sander; tekst langs 

Koning Willem-
Alexander, 2015 
(95x78 mm), brons, 
CEC393 (foto Herman 
Gerritsen)
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Commedia dell’Arte, 
2017 (90 mm), brons, 
CEC403a (foto: Camiel 
Claus)

de rand: marianne c / 
roomeinde.

397  Gezicht op Leiden I Maarten 
Alexander ‘verschoven’ penning 
2016 (105 x 93 mm). Vz. Portret 
naar rechts; tekst maarten 
alexander (zoon van Prof. dr 
R.L. Erenstein). Kz. Skyline van 
de stad Leiden; doorlopend naar 
de voorstelling op penning 398.

398  Gezicht op Leiden II Barbara 
‘verschoven’ penning 2016  
(105 x 93 mm). Vz. Portret drie-
kwart naar links; tekst barbara 
(dochter van Prof. dr R.L. 
Erenstein). Kz. Skyline van de 
stad Leiden; vervolg van de 
voorstelling op penning 397.

399  Maarten Alexander 2016  
(72 mm). Vz. Portret van 
Maarten Alexander Erenstein. 
Kz. Portret Maarten Alexander 
in negatief.

400  Barbara 2016 (72 mm).  
Vz. Portret van Barbara 
Erenstein. Kz. Portret Barbara 
in negatief.

401  Koning / Stadhouder Willem III 
2016 (100 mm). Vz. Portret en 
profil naar rechts Willem III. Kz. 
Liggende leeuw.

402  Mary Stuart 2016 (100 mm).  
Vz. Portret en profil naar links 
Mary Stuart. Kz. Liggende een-
hoorn.

403  Commedia dell’arte / Keulen 
2016 (90 mm) kunststof (model). 
Vz. Capitano met de billen 
bloot, Pantalone, omkoper en 
Pierrot, moedeloos; tekst langs 
de rand commedia dell’ / arte, 
verticaal claus 2017. Kz. Vijf 
types uit de Commedia dell’Arte: 
Dottore, Brighella, Polichinella, 
Colombine, Arlecchino.

2017
403a  Commedia dell’arte / Keulen 

2017 (90 mm) ; Als 403 uitvoe-
ring in brons.

404  Claus 80 jaar (60 mm)  
(op verzoek). Vz. spiegelbeeld 
portret met spiegelbeeld.  
Kz. Tekst: ec 80 en deze tekst  
in spiegelbeeld.

404a  Claus 80 jaar (90 mm).  
Vz. Portret met spiegelbeeld. 
Kz. Tekst: spiegelbeeld en ec 80 
en ec 80 in spiegelbeeld, op 
 verhoogd rond vlak.

404b  Claus 80 jaar (90 mm).  
Vz. Portret en silhouet met 
 spiegelbeeld. Kz. Tekst: spiegel-
beeld (drie keer) en ec 80 en  
ec 80 in spiegelbeeld.

NOTEN EN LITERATUUR
1. asselbergs, fons De Pelgrimsdeur van Amers-

foort. Een werk van Eric Claus (Amersfoort 
2014); ekkart, rudi Beelden van de Raad.  
De portretgalerij (’s-Gravenhage 2015); www.
beeldenvanderaad.nl (bevat videofragmenten).
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2. mul, jos de (red) Eric Claus. Eenentwintig filoso-
fen van de twintigste eeuw verbeeld. Millennium 
(Rotterdam 1999).

3. erenstein, r.l. & eric claus Eric Claus in de 
ban van de Commedia dell’Arte (zonder plaats  
en jaar).

4. soudijn, karel ‘Pelgrimsdeur en penningen 
van Eric Claus. Boekbespreking’ De Beeldenaar 
38 (2014) 279-280.

5. meer mohr, jim van der ‘Prins Willem  
van Oranje en Koning Willem-Alexander’  
De  Beeldenaar 40 (2016) 81-82; meer mohr,  

jim van der ‘Nogmaals de portretpenning 
door Eric Claus voor de Raad van State’  
De Beeldenaar 40 (2016) 250.

6. koning, hans de ‘De veelzijdige penningkunst 
van Eric Claus’ De Beeldenaar 26 (2002) 12-23; 
koning, hans de ‘De veelzijdige penningkunst 
van Eric Claus’ De Beeldenaar 26 (2002) 63-90.

7. koning, hans de ‘Penningcatalogus Eric 
Claus’ De Beeldenaar 32 (2008) 261-269.

8. meer mohr, jim van der ‘De protestpenningen 
‘op’ Máxima van Eric Claus’ De Beeldenaar 40 
(2016) 270-273.

Claus 80 jaar, 2017, 
60mm, brons, CEC 
404 (foto Camiel 
Claus)

Claus 80 jaar, 2017, 
90mm, brons, CEC 
404a (foto Camiel 
Claus)
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Werktafel

DA VAN DAALEN

Wilfried Put
‘Voor mij is een penning het liefst een portretpenning’

Een kleine expositie in de bibliotheek 
van Museum Beelden aan Zee geeft 
inzicht in de werkwijze van de, in decem-
ber jongstleden overleden, beeldhouwer-
penningmaker Wilfried Put (1932-2016). 
‘Voor mij is een penning het liefst een 
portretpenning, dat vind ik het meest 
interessante. Je bent met mensen bezig. 
Alles van diegene die erop staat moet er 
ook staan, alles wat je van die persoon 
weet raap je op en stop je in het portret. 
Dat gaat met vormen, natuurlijk, daar-
door ontstaat compo sitie, dikte en 
hoogte en de expressie. Alles wat de 
geportretteerde persoon naar buiten 
brengt moet erin. Het is niet zomaar een 
momentopname, een kiekje, het moet 
meer zijn, je moet de geportretteerde 
“aanraken”. Een keerzijde is er bijna niet 
in mijn werk, dan was het eigenlijk al 
klaar. Zo’n achterkantje is een noodzake-
lijk kwaad. Meestal moet er een naam, 

datum en de sociale status op, en dat 
interesseert me niet zo.’

Wilfried gaf op 20 december 2016, 
drie dagen voor zijn overlijden, zijn 
mening over penningkunst. We werkten 
samen aan een boekje over zijn werk, hij 
liggend en kijkend in bed tegenover zijn 
werktafel, ik sjouwend met beelden en 
stroken wc-papier uitrollend om pennin-
gen te zoeken. Alles werd gefoto grafeerd, 
gemeten en beschreven. Na bijna veertig 
jaar ken ik het werk heel goed, maar er 
kwamen toch verrassingen tevoorschijn: 
een portretje, een vroege staat van een 
bekende penning en prachtige tekenin-
gen. Af en toe vroeg ik hem iets over de 
achtergrond van een penning of een 
beeld, of zijn ideeën over het vak. 

Werkwijze
Wilfried startte vanuit de figuratie, 
gedurende het werk werd de penning 
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Tekening van Henkabstracter, dan kwamen de andere 
aspecten van de beeldhouwkunst meer 
en meer naar voren: het vormenspel  
en de compositie.

Het begon met tekeningen van het 
model en de compositie, soms getekend 
op een foto van het model. De massa 
werd gevormd, binnen een vereen-
voudigde contour, met zwarte boetseer-
was op een glazen plaatje, waarop 
 compositielijnen werden getekend. 
Vervolgens werd er een gipsen negatief 
van gemaakt, zodat een positief van klei 
gemaakt kon worden. Als deze gedroogd 
was sneed en schuurde Wilfried, tot hij 
het tijd vond om de staat vast te leggen, 
dan werd de penning gebakken en kon 
er een gipsen negatief op gezet worden. 
Op een paar uitzonderingen na heeft hij 
de penningen dus niet geboetseerd, 
behalve in de allereerste opzet. Door 
raspen, krassen en schuren schoven de 
vormen over het schijfje, totdat ze hun 
plek en vorm gevonden hadden. Meer 
massa bracht hij aan met een kleipapje 
op de droge kleien penning. Tijdens de 
eerste fase was de penning nog ongeveer 
80 mm in diameter, met elke volgende 
staat, waarbij de klei kromp, werd de 
penning kleiner. Een enkele keer raspte 
Wilfried het portret direct in een 
schijfje gedroogde klei. Patineren van de 
bronzen penningen deed hij tot tien jaar 
geleden zelf. Daarna liet hij het afwer-
ken en patineren aan mij over. Hij vond 
een donkere egale patine de vormen het 
meest recht doen. Voor de gewenste 
kleur gebruikte hij zwavellever (zwart) 
en daarna salpeterzuur met spijkers 
(rood) of salpeterzuur met koper 
(groen). De afgelopen jaren vond hij een 
lichte patine mooier, vooral de goud-
kleurige uit een pot patine met een niet 
meer te achterhalen samenstelling.

Opdrachten
Opdrachten met deadlines ervaarde hij 
als geen probleem, de deadline werd 
gewoon genegeerd. De kwaliteit van het 
portret stond boven het belang van de 

opdrachtgever. De vpk accepteerde de 
lange werkperiode bij het maken van de 
Piet Esser-penning. Het leverde een 
prachtige penning op. Toen de vpk bij 
een latere opdracht wel vasthield aan de 
deadline en de opdracht terug nam, 
heeft Wilfried het portret buiten de 
opdracht voltooid. Liever maakte hij 
portretten van zelfgekozen ‘mooie 
 koppen’, zonder opdracht, zodat hij daar 
rustig jaren aan kon werken. Het portret 
van Cor Akerboom, een zwager, kent 
vele staten, voltooid is het niet, de staten 
lagen bij het overlijden op Wilfrieds 
penningtafel. Net als het portret van 
zijn broer Jos, waaraan Wilfried in de 
zomer begonnen was.

Bronner
Hoewel zijn docent op de 
Rijksakademie, Piet Esser, een enorme 
invloed heeft gehad op Wilfried, ont-
breekt de – schijnbaar – spontane toets 
van Esser in het werk van Wilfried.  
In zijn werk is elke vorm een ‘staande’ 
vorm, een zelfstandige eenheid en speelt 
zijn rol in het geheel. De compositie is 
leidend. De vormen zijn vereenvoudigd 
en helder gemaakt, alles ten dienste  
van de expressie en het karakter van de 
afgebeelde persoon. De opvattingen van 
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Wilfried aan zijn 
penningtafel

Vitrine in Museum 
Beelden aan Zee

Wilfried over beeldhouwkunst waren 
meer in overeenstemming met die  
van Jan Bronner, de voorganger van  
Piet Esser aan de Rijksakademie.

Vitrine
Op initiatief van Jadwiga Pol is in de 
bibliotheek van Museum Beelden aan 
Zee een vitrine ingericht met werk van 
Wilfried Put. Er liggen naast voltooide 
penningen, ook voorstudies, tekeningen, 
verschillende staten van penningen, 
foto’s en briefjes. De Breitner-penning 
ligt naast een eerdere staat en een pen-
ning van de schilder op latere leeftijd, 
een gevierd kunstenaar met een vette 
nek, een heel ander persoon dan de zelf-
verzekerde bravoure jongeman op de 
bekende vpk-penning uit 1962.  
De Charlotte van Pallandt-penning, 
gemaakt in opdracht van de beeldhouw-
ster als prijspenning voor de Charlotte 
van Pallandt-prijs, ligt op een kopie van 
de brief die hij van haar ontving, een 
brief die hijzelf nooit publiekelijk zou 
maken. Een aantal portrettekeningen 
die Wilfried maakte als voorstudie voor 
de Piet Esser-penning ligt naast een 
 interessant notitievelletje waarop hij 
aantekeningen maakte: ‘haar minder 
hoog, naar achteren’ en ‘kin vooruit’.  
De expositie is te zien tot eind juni 2017 
in Museum Beelden aan Zee, 
Harteveltstraat 1, Scheveningen.  
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JIM VAN DER 
MEER MOHR

Een penning voor één Europa van 
Frans en Truus van der Veld uit 1992

Ze kijken er nu op terug als een mooi 
project, zo vertelden Frans en Truus van 
der Veld mij onlangs in hun atelier in 
Lisse. In 1992 kwamen de twaalf rege-
ringsleiders van de Europese 
Gemeenschap (eg) bijeen in Edinburgh 
om het Verdrag van Maastricht te rati-
ficeren. Voor die gelegenheid hebben 
Frans en Truus uit eigen beweging een 
penning ontworpen en veertien keer 
laten gieten (voor elke regeringsleider 
één en twee als reserve) met een heel 
passend ontwerp.

De voorzijde toont de twaalf staten 
van de eg met in het rond de tekst 
‘van bovenaf gezien: Europa één 1992’. 
Op de keerzijde zien wij de naamgeef-
ster van het continent, Europa, uit de 
Griekse mythologie. Ze bedwingt de 
stier te midden van twaalf gestileerde 
hoofden. In plaats van dat Europa 
 ontvoerd wordt neemt zij nu de teugels 
ter hand! Deze bronzen gietpenning 

heeft een doorsnede van 74 mm en ligt 
lekker in de hand.

Ambassades
Het was de bedoeling dat de toenmalige 
premier Ruud Lubbers alle twaalf pen-
ningen in ontvangst zou nemen voor de 
top en deze in Edinburgh zou uitreiken 
aan de regeringsleiders. Hiertoe hebben 
Frans en Truus op 17 november 1992 
een mooie brief aan de premier geschre-
ven, waarin onder andere stond: 
‘Eén verenigd Europa, concurrerend 
met o.a. Japan en Amerika; o.a. één 
munt, de ecu, de Europese Econo-
mische en Monetaire Unie (emu) komen 
dichterbij. [….] Het voorlaatste station, 
dat bereikt is hebben we in beeld willen 
brengen door het ontwerpen en laten 
gieten van 12 bronzen penningen voor 
de 12 hoogwaardigheidsbekleders van 
het politieke toneel, genaamd Europa. 
Wellicht ziet u kans om voor eind 1992 

Eén Europa 1992
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deze penningen, wanneer de “12” weer 
bij elkaar komen aan de rechthebbenden 
uit te reiken.’

Het antwoord luidde helaas: ‘De 
Minister-President’, zo schreef Mr 
M.J.D. van der Voet, de toenmalige 
hoofddirecteur van de 
Rijksvoorlichtingsdienst op 2 december 
1992, ‘heeft mij gevraagd u mede te 
delen dat hij tot zijn spijt niet in de 
gelegenheid zal zijn de 12 bronzen pen-
ningen in ontvangst te nemen. De pre-
mier zal dus niet aan uw verzoek kun-
nen voldoen deze penningen op de 
Europese Top in Edinburgh aan de 
twaalf regeringsleiders te overhandigen.’

Hoe konden deze penningen dan als-
nog bij de ‘rechthebbenden’ terecht 
komen? Frans en Truus verzonnen een 
eenvoudige list en trokken langs de 
diverse ambassades of consulaten van 

België, Denemarken, Ierland, Italië, 
Portugal, Engeland, Duitsland, 
Griekenland, Nederland, Frankrijk, 
Spanje, en Luxemburg en hebben de 
penningen daar afgegeven. Ze vertelden 
er over: bij verschillende consulaten 
moest je je melden en bij anderen kon  
je zo naar binnenlopen en het pakje 
afgeven. Op twee na hebben we van alle 
ambassades een reactie gekregen, de een 
nog mooier dan de andere, één was  
zelfs aangetekend verzonden. Alleen de 
consulaten van Nederland en België 
hebben niet gereageerd, zo vertelden zij.

Op mijn vraag waarom zij het eigen-
lijk hebben gedaan was het antwoord: in 
feite was het een pr-actie, we hoopten 
er wat naamsbekendheid en vervolg-
opdrachten aan over te houden. Zoals 
gezegd, het was een mooi project!  
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De Numismatische Kringen  
Twente en Frisia

Twente, honderdste bijeenkomst
Op 18 juli 1977 hield de Numismatische 
Kring Twente haar honderdste bijeen-
komst te Oldenzaal. In de uitstekende 
accommodatie van hotel Roord leidde 
voorzitter Herman Gerritsen, de perso-
nificatie van de numismatiek, het 
ochtend programma in met een hartelijk 
welkom aan de circa honderd aanwe-
zigen. Na een overzicht van de gedu-
rende haar bestaansperiode door de 
kring ontplooide activiteiten, memo-
reerde hij dat er elk jaar naar wordt 
gestreefd een zodanig gevarieerd 
 programma samen te stellen waarin alle 
– ruim 80 – leden wel iets van hun 
 specifieke interesse terug vinden. Zowel 
uit zijn overzicht als uit de andere 
 aangestipte facetten kwam duidelijk de 
grote stimulerende kracht naar voren 
van ir. J. Koning als medeoprichter en 
(gedurende vele jaren) eerste voorzitter 
van de kring. Daarom benoemde de 
kring hem met algemene stemmen tot 
erevoorzitter voor het leven. Onder luid 
applaus overhandigde de voorzitter hem 
de daartoe strekkende oorkonde.

Aansluitend maakte de voorzitter 
bekend dat de kring een herdenkings-
penning had laten slaan naar een ont-
werp van kringlid J.E. (Hans) Gieskes 
(1921-2009). Hij mocht het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen. Voorts 
deelde hij mede dat deze penning alleen 

Hans Gieskes, 
honderdste bijeenkomst 
Numismatische Kring 
Twente, brons.

verkocht wordt aan deelnemers aan deze 
jubileumdag en leden van de Kring 
Twente. Van deze penning, uitgevoerd 
in gelakt, iets geöxideerd brons met een 
doorsnede van 40 mm en een gewicht 
van 25,93 gram zijn 200 exemplaren 
geslagen. Op de voorzijde staat het stei-
gerende Twentse ros en het omschrift 
numism . KR . twente. De keerzijde is 
voorzien van de tekst honderd maal bijeen 
/ . 18 . / juni / 1977.

De Enschedese tandarts Hans 
Gieskes heeft altijd beeldhouwen als 
hobby gehad. Aanvankelijk maakte hij 
miniatuurtjes in gips en in latere jaren 
werden stukken boomstam van circa 
twee meter lengte omgevormd tot 
stoere beelden. Veelal met religieuze 
motieven of afbeeldingen ontleend aan 
het landleven. Ook twee latere kring-
penningen zouden door zijn hand 
 worden vormgegeven. Hans was breed 
betrokken op cultureel en historisch 
 terrein, actief in tal van instellingen en 
lid van de Culturele Raad van Enschede. 
De zeer interessante tentoonstelling  
van wederdoperpenningen in het 
Rijksmuseum in Enschede in 1991,  
ter gelegenheid van het honderdjarig 
jubileum van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde, werd onder zijn regie 
georganiseerd.
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Hans Gieskes, 
200ste bijeenkomst 
Numismatische Kring 
Twente, brons

Rijksdaalder met klop 
‘Saksische paarden-
koppen’ uit 1987, zilver

Twente, tweehonderdste bijeenkomst
Ter gelegenheid van de tweehonderdste 
bijeenkomst van de kring in 1987 ont-
wierp Hans Gieskes wederom een fraaie 
penning. Op beide zijden zijn Twentse 
geveltekens afgebeeld. De voorzijde 
toont het gevelteken levensboom en het 
omschrift numismatische - kring Twente. 
Op de keerzijde staat een gevelteken 
met Saksische paardenkoppen waarbo-
ven ruimte is gelaten voor een inscrip-
tie. Deze gietpenning heeft een diame-
ter van 50 mm en is donker gepatineerd. 
De oplage is beperkt gebleven tot 40 
exemplaren. Het gewicht van deze 
 penning komt uit op circa 71 gram. 
Op de dag van de bijeenkomst 
werd ’s middags een beurs gehouden 
waar Juliana-rijksdaalders verkocht 
 werden waarop het Twentse gevelteken 
‘Saksische paardenkoppen’ was geklopt. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is een 
muntententoonstelling georganiseerd 
met als titel Van Caurischelp tot 
Creditcard. Deze tentoonstelling was 
te zien op de feestelijke bijeenkomst en 

gedurende drie weken bij de ABN-bank 
kantoren te Hengelo, Enschede en 
Almelo.

Twente, veertigjarig bestaan
Ook ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan in 2005 ontwierp Hans een 
jubileumpenning. Dit was de derde en 
laatste die Hans Gieskes voor de kring 
maakte. Evenals de voorgaande keren 
koos hij een regionaal-folkloristisch 
motief met een vingerwijzing naar het 
snelle verloop der tijd. Het afgebeelde 
exemplaar vertoont aan de voorzijde een 
danspaar van Twentse boeren. De keer-
zijde vertoont een deel van een ‘Stiepel’. 
Dat is een paal die als deurstijl midden 
in de gebogen ingang van alle wat 
oudere Twentse boerderijen staat, met 
altijd in het midden een gestileerde 
zandloper. Onderaan staan Hans’ initia-
len jeg en als omschrift 1965 2005 tied 
vlög (het aloude tempus fugit, oftewel 
tijd vliegt). Deze penning van 49 mm 
heeft een gewicht van circa 84,5 gram 
en is vervaardigd in een oplage van 60 
exemplaren. Ten behoeve van de kring-
verzameling en als blijk van waardering 
voor de ontwerper zijn destijds twee 
exemplaren in zilver gegoten.

In 2011 was het aantal kringleden 
teruggelopen tot zeven personen en was 
het niet reëel om nog sprekers uit te 
nodigen. Helaas heeft de kring moeten 
besluiten de zelfstandigheid op te 
 heffen. De resterende leden zijn warm 
ontvangen bij de Numismatische Kring 
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Anoniem, vijf jaar 
Numismatische Kring 
Frisia. Messing, 1985.

Het penningmeester-
teken Friese boer

Hans Gieskes, 40 jaar 
Numismatische Kring 
Twente, brons.

Oost-Nederland en bij die gelegenheid 
is tevens het zilveren exemplaar uit de 
kringverzameling geveild. De kleine 
kring van leden heeft fanatiek geboden 
en uiteindelijk werd een bekende verza-
melaar en auteur uit Ruurlo de geluk-
kige eigenaar.

Numismatische Kring Frisia
Een kringpenning waarover ik aanvan-
kelijk weinig gewaar werd is die van de 
Numismatische Kring Frisia (nkf).  
De materiaalsoort is messing, de diame-
ter 28 mm en de dikte circa 1,5 mm. 
Van wie het ontwerp is en hoe groot de 
oplage werd ik niet gewaar. De leveran-
cier wist nog te melden dat de penning 
was vervaardigd bij de Koninklijke 
Nederlandse Munt en dat het jaar van 
uitgifte 1985 was.

Enige naspeuringen leerde dat de 
kring is opgericht op 14 oktober 1980 
met als vestigingsplaats Drachten.  
In eerste aanleg onder de naam 
Muntenvereniging Friesland, maar dat 
werd al op 20 januari 1981 gewijzigd in 
Numismatische kring Frisia, meer in 
overeenstemming met het verleden van 
Friesland. De club kwam zesmaal per 
jaar bijeen en vanaf het seizoen 1982-
1983 verscheen er een tijdschrift in 
eigen kring. In 1983 werd trouwens in 
Sneek nog een tweede Friese numisma-
tische kring opgericht: Mr Jacob Dirks. 
Bij het vijfjarig jubileum van de nkf 

werd een herdenkingspenning geslagen. 
De voorzijde heeft 72 parels aan de 
 buitenrand en als omschrift 
Numismatische Kring 1985. De beelde-
naar in het centrum is afgeleid van een 
Friese duit met de tekst frisia / 1980. 
De afbeelding van de Friese duit met 
het jaartal 1980 wordt sindsdien 
gebruikt als logo van de kring. Het 
 ‘penningmeesterteken’ is volgens de 
informant een Friese boer. Op de keer-
zijde staan vier sterren om het wapen 
van Drachten (3 turven) en een D als 
aanduiding van de plaats Drachten waar 
de penning is geslagen.

Een bekende Friese uitdrukking luidt 
‘wat efter it linnen hawwe’ (iets achter 
het linnengoed). In vroeger tijden bezat 
een boer geen aandelen of soortgelijke 
waardepapieren, maar wanneer hij iets 
had gespaard werd dit in doosjes, zakjes 
of tonnetjes achter een stapel linnen  
in een kabinet of kast bewaard. Zou  
dat ook met de kringpenningen gebeu-
ren…?  

Meer informatie over de kring is te vinden op de 
website www.numismatischekringfrisia.nl 
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MARCEL  
VAN DER BEEK

Deventer,  
portugaleser z.j., 
(exemplaar Marques  
da Costa, foto Alberto 
Gomes)

De Deventer portugalesers

De naam portugaleser werd en wordt in 
Noord-Europa gegeven aan de grote 
gouden munten ter waarde van tien 
 cruzados die in Portugal onder koning 
Emanuel I (1495-1521) in omloop zijn 
gebracht, en tevens aan navolgingen 
hiervan die op eenzelfde muntvoet wer-
den geslagen en een waarde van tien 
dukaten vertegenwoordigden. Van deze 
navolgingen is vooral de reeks die vanaf 
1553 in Hamburg is geslagen bekend 
geworden. De forse goudstukken waren 
nog in de zeventiende eeuw geliefde 
objecten om als sieraad te dragen of als 
representatief geschenk cadeau te doen.

Er is een serie fraaie artikelen over 
deze portugalesers verschenen van de 
hand van António Trigueiros. Eén afle-
vering gaat geheel over de exemplaren 
die in de Nederlandse steden Zwolle en 
Deventer zijn vervaardigd, deels geba-
seerd op Nederlands archiefonderzoek.1 
Naar verluidt zal de auteur binnenkort 
ook een Nederlandstalige versie het 
licht doen zien. Deze portugalesers van 
Nederlandse oorsprong zijn niet dik 
gezaaid - uit Zwolle zijn drie exempla-
ren bekend en uit Deventer slechts één. 

Van Doornincks portugaleser 
In de numismatische literatuur is de 
Deventer portugaleser voor het eerst 
beschreven door Van Doorninck in 
1833. Martinus van Doorninck (1775-
1837) was vanaf 1798 lid van de munici-
paliteit van Deventer en fungeerde 
vanaf 1831 als burgemeester van die 
stad. Hij stamt uit een familie die in de 
zeventiende eeuw al in Deventer 
woonde en vele leden van het Deventer 
gemeentebestuur heeft voortgebracht. 
Zijn vader Damiaen Joan van 
Doorninck (1741-1787) was eveneens 
schepen en raad van de stad.2 Martinus 
maakt vanaf 1826 een begin met de 
inventarisatie van de gemeentelijke 
archieven. Dit werk wordt vanaf 1838 
voortgezet door zijn broer Jan (1809-
1869) en daarna door zijn kleinzoon  
Jan Isaac (1840-1899).3 

In 1833 laat Martinus een klein 
boekje uitgeven getiteld 
Gedenkpenningen en munten uit de pen-
ningkas van een liefhebber der hedendaag-
sche penningkunde te Deventer.4 Hierin 
beschrijft hij enkele topstukken uit zijn 
collectie, waaronder als nummer XV 
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een Deventer portugaleser. Hoe hij dit 
stuk verworven heeft wordt niet bekend. 
Het kan een erfstuk uit de familie zijn 
geweest, hij kan het van een andere 
Deventer familie hebben overgenomen, 
maar gezien zijn positie binnen het 
gemeentebestuur is het ook niet 
ondenkbaar dat het uit het gemeentear-
chief te voorschijn is gekomen. Aankoop 
van een handelaar of andere verzame-
laar ligt minder voor de hand, want dan 
zou aan zo’n zeldzaam stuk wel eerder 
bekendheid zijn gegeven. Van 
Doornincks portugaleser wordt vermeld 
door Verkade in zijn Muntboek uit 1848 
en door Cost Jordens in zijn artikel over 
de Deventer muntslag in de 
Overijsselsche Almanak van 1855.5 

Met Van Doornincks overlijden in 
1837 raakt zijn portugaleser uit beeld. 
Over een veiling van zijn verzameling is 
niets bekend. Zijn collectie lijkt na de 
boedelscheiding in 1857 in bezit te zijn 
gekomen van zijn zoon Damiaen Johan 
van Doorninck (1807-1873) en daarna 
gedeeltelijk van diens zoon Jan Isaac van 
Doorninck (1840-1899), provinciaal 
archivaris van Overijssel. Pas in het 
begin van de twintigste eeuw komen 
hun verzamelingen op de markt, waar-
schijnlijk als onverdeeld gebleven erfe-
nis. De firma J. Schulman te Amsterdam 
veilt in april 1905 de penningverzame-
ling van wijlen I. van Doorninck, archiva-
ris te Deventer; in december 1905 de 
munten en penningen Collectie Mr. J. I. 
van Doorninck, Zwolle, (2e gedeelte), in 
maart 1906 de numismatische biblio-
theek van wijlen den W.EdGestr. Heer Mr. 
J. J. N. van Doorninck te Zwolle en ten-
slotte in november 1911 de verzameling 
van den WelEdelgestrengen Heer Mr. D. J. 
van Doorninck te Zwolle (met de aanprij-
zing de zeldzaamste munten van alle lan-
den).6 In de catalogi van deze veilingen 
zoekt men echter vergeefs naar 
Martinus’ portugaleser. Het stuk moet 
inmiddels een andere bestemming heb-
ben gevonden, óf is bij de familie ach-
tergebleven. De firma Schulman had in 

deze periode overigens goede contacten 
met Portugese collectionneurs.

We moeten wachten tot de jaren 
1980 tot er weer een Deventer portuga-
leser opduikt, ditmaal in de collectie van 
de Portugese verzamelaar Marques da 
Costa. Via een bank en een andere ver-
zamelaar komt dit exemplaar in decem-
ber 2016 in Portugal ter veiling bij 
Numisma Leilões 108, kavel 192 als 
Ouro Portugaloser de Daventria (Holanda) 
bela 34,89 g.; cunhagem muito posterior, 
provavelmente séc. XIX ou XX (veel later 
geslagen, waarschijnlijk in de negen-
tiende of twintigste eeuw). Het veiling-
huis verklaart desgevraagd dat de toe-
voeging berust op een uitspraak van de 
vorige eigenaar, waarschijnlijk gebaseerd 
op het uiterlijk van het stuk.

Het is niet erg waarschijnlijk dat Van 
Doornincks portugaleser, die in zijn tijd 
al als een uiterst belangrijk stuk bekend 
stond, in de vergetelheid zou zijn 
geraakt en dat een ander exemplaar later 
‘uit het niets’ opdook. We kunnen er 
redelijkerwijs van uitgaan dat het hier 
om één en hetzelfde stuk gaat. Deze 
Deventer portugaleser is momenteel 
nog op de markt, wat een goede gele-
genheid bood om hem wat nauwkeuri-
ger te onderzoeken vóór hij een meer 
definitieve rustplaats krijgt. 

De stempels van De Waag 
In het genoemde artikel van Cost 
Jordens uit 1855 vermeldt deze dat er 
nog een stel stempels voor de Deventer 
portugaleser in Deventer aanwezig is, 
waarvan hij een illustratie in spiegel-
beeld laat afbeelden. Deze stempels zijn 
tegenwoordig in beheer van het 
Deventer Museum De Waag en dateren 
zonder twijfel uit de zeventiende eeuw. 
Ze zijn echter op latere datum rond het 
stempeloppervlak afgedraaid, kennelijk 
met de bedoeling om ze in een pers te 
gebruiken met een muntring. Dit is 
waarschijnlijk gebeurd in de jaren 1870, 
toen de werkgroep ‘Historia 
Numismatica’ uit het Provinciaal 
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Afslagen in lood van de 
Deventer portugaleser-
stempels van Museum 
De Waag (collectie en 
foto NNC)

Utrechtsch Genootschap door heel 
Nederland afdrukken liet maken van de 
vele muntstempels die op allerlei plaat-
sen in ons land bewaard lagen en door 
haar leden ‘ontdekt’ werden. Eén van de 
leden was Cost Jordens (1799-1875); 
secretaris van de groep was L.C. Hora 
Siccama, waardijn bij ’s Rijks Munt, die 
bij de technische uitvoering betrokken 
zal zijn geweest. Buiten deze afdrukken 
is het enige tastbare resultaat van de 
werkgroep overigens de uitgifte van 
W.J. de Voogt over de Gelderse provin-
ciale muntslag; de door de groep gepro-
jecteerde serie over alle provinciale 
munten is om financiële redenen niet 
doorgegaan. Van de Deventer portuga-
leser-stempels bevinden zich afslagen in 
lood in de Nationale Numismatische 
Collectie.7

Nederlandse portugalesers
Cost Jordens vermeldt in 1855 dat de 
Deventer muntmeester Joan Wijntgens 
op 9 oktober 1640 toestemming van de 
stad krijgt om goude eer-penningen, heele 
ende halve, nae de valeur van den portugal-
loiser te slaan, en geeft in zijn bijlage C 
een transcriptie van het Raadsbesluit.8 
De stempels mag hij laten vervaardigen 
waar dat het beste uitkomt.9 De 
omschrijving die hier van de stukken 
wordt gegeven komt geheel overeen 
met de bewaard gebleven stempels, én 

met van Van Doornincks en Marques da 
Costa’s portugalesers.

Zwolle volgt ruim vier maanden later. 
Van Kerkwijk noteert in 1931 dat de 
Zwolse muntmeester Johan Wijntgens 
op 18 februari 1641 toestemming krijgt 
om een gouden cruysaet ter waarde van 
tien dukaten te slaan. Hij voegt hieraan 
toe dat deze stukken, behalve voor 
 handelsdoeleinden, ook wel als ‘ver-
eeringspenningen’ werden gebezigd 
zoodat men ze soms op geschilderde portret-
ten uit de 17de eeuw afgebeeld ziet, aan een 
lint of gouden keten hangend.10

Zo’n half jaar later blijkt de 
Nederlandse centrale overheid lucht van 
de zaak te hebben gekregen. In de herfst 
van 1641 maakt Raad en Generaal-
meester Simon van der Meijden, overi-
gens om geheel andere redenen, een 
inspectietocht langs een aantal Neder-
landse munthuizen. Als hij in Deventer 
de muntmeester Wijntgens spreekt 
brengt hij de vervaardiging van portuga-
lesers ter sprake. De muntmeester  
vertelt hem dat het alleen om schou-  
of vereer-penningen gaat, als voor een 
bruijdegom aen zijn bruijd, off den eenen 
vrient aen den anderen te geven en ver-
klaart niet meer dan tien of twintig 
stuks te hebben gemaakt en verkocht. 
Hij laat Van der Meijden een halve por-
tugaleser zien, waarvan deze vrij nauw-
keurige aantekeningen maakt. Behalve 
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Zwolle, portugaleser z.j. 
(1641), (collectie en foto 
Amsterdam Museum)

dat Van der Meijden valoris portvgal-
lia noteert, komt zijn beschrijving 
geheel overeen met die van de hele por-
tugalesers. Dat de omschriften op het 
halfstuk in het geheel niet zijn ingekort 
doet vermoeden dat de halve portugale-
ser met dezelfde stempels werd vervaar-
digd als de hele, maar dan op een dun-
ner muntplaatje. Zowel in Zwolle als in 
Deventer zegt Van der Meijden tegen 
de muntmeester de aanmaak van portu-
galesers te willen verbieden. De Zwolse 
muntmeester Jan van Romondt ant-
woordt hierop er geen probleem mee te 
hebben als de stempels worden inge-
trokken, mits dan ook maar de produc-
tie in Deventer verboden wordt. Hierna 
spreekt Van der Meijden ook nog leden 
van de Deventer Municipaliteit, die zich 
bereid verklaren er op toe te zien dat de 
stempels voor de portugaleser uitslui-
tend voor erepenningen gebruikt wor-
den en niet om deze stukken in grotere 
hoeveelheden te produceren. 

Korte tijd later gaat Van der Meijden 
naar Amsterdam om daar navraag te 
doen over de portugalesers. Hij vermeldt 
niet met wie hij heeft gesproken, maar 
hij had natuurlijk uitstekende connecties 
bij de Amsterdamse kooplieden en bij de 
Wisselbank. Hij kreeg er te horen dat er 
inmiddels zo’n zestig tot zeventig 
Zwolse – en twintig tot dertig Deventer 
portugalesers naar (Nederlands) Brazilië 

waren verzonden en dat men nog 
afwachtte hoe zij daar ontvangen zouden 
worden. Men meende te weten dat de 
echte (Portugese) portugalesers, die in 
Nederland 10 ducaten ofwel 50 gulden 
waard waren, aldaar voor 75 gulden wer-
den aangenomen, zodat ze in 
Amsterdam al voor 60 tot 61 gulden 
werden opgekocht. Een soortgelijke 
handel bestond er in Spaanse pistoletten, 
die in Nederland negen gulden waard 
waren maar in Brazilië voor tien gulden 
konden worden uitgegeven. De gene-
raalmeester kreeg nu de indruk dat ach-
ter de aanmunting van de portugalesers 
de opzet zat om ze met winst naar 
Brazilië te verschepen, en achtte het 
goed mogelijk dat in de toekomst op die 
wijze grote hoeveelheden goud uit ons 
land gevoerd zouden kunnen worden. 
Na enige tijd kwam het hem ter ore dat 
de Nederlandse portugalesers toch niet 
zo goed aan de man te brengen waren 
als verwacht – en waarom zouden zij ook 
relatief zoveel méér opleveren dan pisto-
letten? – en dat enkele stukken inmid-
dels waren teruggekeerd. Van der 
Meijden bleef echter tegen de vervaardi-
ging gekant, al was het maar om Zwolle 
en Deventer geen privileges te gunnen 
die andere munthuizen niet hadden. 

In het rapport dat Van der Meijden 
op 4 november 1641 aan de Staten-
Generaal overhandigt en waaraan het 
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voorgaande ontleend is, beveelt hij dan 
ook aan om Zwolle en Deventer op te 
dragen de stempels voor de portugale-
sers onmiddellijk in te trekken en 
ervoor te zorgen dat de stukken niet 
langer vervaardigd zullen worden.11  
Op 8 november 1641 nemen de Staten 
inderdaad zo’n resolutie aan.12 Het 
duurt nog even voor de leden van de 
Deventer Raad dit te horen krijgen, 
omdat de brief die voor hen bestemd 
was abusievelijk aan Kampen wordt 
gestuurd. Nadat deze stad op 22 novem-
ber 1641 protesteert nooit portugalesers 
te hebben laten slaan, wordt de resolutie 
alsnog naar Deventer verzonden. 

Het verhaal krijgt enige jaren later 
nog een merkwaardig vervolg, als de 
Staten van Holland op 4 maart 1645 
besluiten om bij de Staten-Generaal aan 
te kaarten dat in Deventer weer portu-
galesers worden geslagen. Zij hadden  
dit vernomen van gedelegeerden uit 
Amsterdam. Volgens hun gegevens 
 zouden de stukken het portret van de 
Spaanse koning en het wapen van 
Deventer vertonen, een combinatie die 
thans niet bekend is. Dit onderwerp is 
rond deze tijd echter in het geheel niet 
in de Staten-Generaal aan de orde 
gekomen.13 Hoewel we nergens de offi-
ciële vermelding vinden dat Zwolle of 
Deventer ook daadwerkelijk stempels 
voor portugalesers intrekt, doet de aan-
wezigheid van het stempelpaar in 
Deventer vermoeden dat de opdracht 
van de Staten-Generaal hier wel dege-
lijk serieus is genomen. Als extra aanwij-
zing blijken onder de stempels, die de 
stad in februari 1645 na het overlijden 
van muntmeester Wijntgens in handen 
krijgt, geen portugaleser-stempels 
(meer) voor te komen.14 In elk geval 
konden de twee steden het zich vanaf 
1642 niet meer veroorloven dat nog-
maals partijen van hun portugalesers in 
de handel zouden opduiken. Het lijkt er 
dus op dat de totale oplage van Zwolle 
niet veel meer dan zo’n 70, en die van 
Deventer zo’n 30 exemplaren is 

geweest, terwijl er in Deventer tenmin-
ste één halve portugaleser moet zijn 
geslagen. Het merendeel hiervan zal in 
het handelscircuit terecht zijn gekomen; 
een fraaie illustratie hiervan vormt het 
bestaan van een Zwolse portugaleser die 
in 1646 in Lissabon moet zijn voorzien 
van de instempeling ‘gekroonde letters 
iou’.15

Eerpenning en handelsmunt
Hoewel de Deventer en Zwolse portu-
galesers in hun Braziliaanse avontuur 
gezamenlijk optrokken, zijn tussen de 
twee uitgiften toch duidelijke verschil-
len aan te geven. De stad Deventer gaf 
in oktober 1640 toestemming voor de 
vervaardiging van een eerpenning. In de 
opschriften die zij hiervoor formuleert 
komt het woord moneta niet voor en de 
vermelding valoris portvgallici, ‘met 
de waarde van een portugaleser’, geeft 
eigenlijk precies weer wat het raadsbe-
sluit behelst. De stempels die men liet 
snijden zijn met veel zorg vervaardigd 
en de afslagen ervan laten een glad  
veld en een fijne tekening zien, die veel 
eerder passen bij een penning dan bij 
een muntstuk. 

Zwolle daarentegen gaf in februari 
1641 in één adem permissie tot het 
slaan van zowel portugalesers als leeu-
wendaalders, twee muntsoorten die 
gebruikt konden worden in de handel. 
Haar portugalesers vermelden als 
omschrift moneta avrea civitat swol, 
‘gouden munt van de stad Zwolle’, 
 aangevuld met ad valorem emanvel  
reg portvgal, ‘met een waarde (van de 
munten) van koning Emanuel van 
Portugal’. De Zwolse stukken tonen 
verder een gravure die qua stijl sterk 
lijkt op die van hun Portugese voor-
beelden. 

Het is goed mogelijk dat in Deventer 
aanvankelijk alleen maar de bedoeling 
bestond om sierpenningen te laten 
slaan, maar dat de ontwikkelingen op de 
Braziliaanse markt ervoor zorgden dat 
op later datum een aantal van deze stuk-
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ken is opgekocht met het doel er koers-
winst mee te maken. In dat verband ziet 
Trigueiros als kantelpunt het herstel van 
de Portugese onafhankelijkheid, die 
onverwacht begon met de coup van  
1 december 1640. De hierop volgende 
toenadering tussen Nederland en 
Portugal leidde tot een wapenstilstand 
op 12 juni 1641. Het Deventer raadsbe-
sluit dateert van vóór 1 december 1640; 
het Zwolse van daarna. Natuurlijk hing 
het moment waarop de portugalesers 
met voordeel konden worden uitge-
voerd ook af van de koerswaarde die de 
munten in Nederlands-Brazilië kregen 
toegekend, en de datum waarop zo’n 
nieuwe koers werd ingevoerd. Er 
heerste voortdurend gebrek aan contant 
geld in het gebied en het ligt voor de 
hand dat het gouvernement de munt-
koersen opzettelijk hoog heeft vastge-
steld, met het doel de uitvoer van munt-
geld te voorkomen. In dat geval zullen 
de koersen van portugalesers en Spaanse 
pistoletten echter wel naar evenredig-
heid zijn berekend. De verwachtingen 
die men in Amsterdam van de portuga-
lesers koesterde bleken dan ook over-
dreven. 

Marques da Costa
De Deventer portugaleser die eind 2016 
ter veiling kwam bleek nog enkele ver-
rassingen in petto te hebben. Het stuk 
heeft een gewicht van 34,89 gram, een 
diameter van 39 mm en een stempel-
stand van 12 uur (medailleslag!). 
Bij röntgenfluorescentieonderzoek (xrf) 
wordt een goudgehalte van 98 % geme-
ten naast 1 % zilver en 0,4 % koper.  

De palladium-goud-ratio bleek overi-
gens vrijwel dezelfde als bij een gelijk-
tijdig gemeten Utrechtse dukaat 1634, 
namelijk 1,5 tegen 1,3 ‰, wat de aan-
wezigheid van achttiende-eeuws 
Braziliaans goud tegenspreekt.

Het valt gelijk op dat het stuk met 
veel aandacht is vervaardigd. Dit geldt 
zowel voor de stempels als voor de wijze 
waarop de muntslag is uitgevoerd. Het 

veld is zo vlak dat bij het slaan mogelijk 
niet een muntershamer maar een valha-
mer is gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de 
grote gouden ambassadeurspenningen 
aan het eind van de zeventiende eeuw 
het geval was.16 Verder ziet men aan de 
rand geen sporen dat het muntplaatje 
uit een plaat goud is geknipt of gestanst. 
Het lijkt eerder alsof dit werd verkregen 
door het smelten van de juiste hoeveel-
heid goud in een platte vorm, waarna de 
randen wat werden bijgewerkt, een 
methode die voor penningen wel vaker 
werd toegepast. Het geeft aan dat er 
hier geen sprake was van een productie 
van enige omvang, zoals die van munt-
stukken in een munthuis, maar eerder 
van de aanmaak van één of slechts 
enkele exemplaren. Alles wijst erop dat 
althans déze Deventer portugaleser als 
eerpenning vervaardigd is.

Een ander aspect van het stuk lijkt 
echter een geheel nieuw hoofdstuk aan 
de geschiedenis van de Deventer portu-
galesers toe te voegen. Dit exemplaar is 
namelijk niet geslagen met de stempels 
die in De Waag bewaard worden. Dat 
wordt gelijk duidelijk wanneer men op 
beide objecten de onderlinge positie van 
de letters bekijkt. Bovendien blijkt bij 
nadere beschouwing dat de stempels van 
het stuk ook met andere letter- en 
figuurponsoenen vervaardigd zijn dan 
de stempels van De Waag. Als we er van 
uitgaan dat de portugaleser van 
Marques da Costa dezelfde is als die van 
Van Doorninck uit de jaren 1830, dus 
van vóór de tijd dat verzamelaars voor 
een Nederlandse munt zo’n hoog 
bedrag wilden uitgeven dat het maken 
van een nauwkeurige vervalsing lonend 
werd, dan zijn er twee mogelijkheden.

Ofwel de stempels van De Waag zijn 
inderdaad de stempels die de stad 
Deventer eind 1641 heeft ingenomen, 
en dan kan het stuk, dat hier niet mee is 
vervaardigd, geen deel hebben uitge-
maakt van de aanmunting van 1641. 
Mochten er destijds gelijktijdig twee 
paar stempels zijn afgeleverd dan zou 
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men verwachten dat deze met dezelfde 
ponsoenen waren gemaakt. In dit geval 
dateert Marques da Costa’s stuk met 
zekerheid van later datum, maar heeft 
men de stijl van de oorspronkelijke 
stukken nauwkeurig nagebootst.

Ofwel de stempels van De Waag zijn 
niet de ingenomen stempels van 1641, 
en zijn zij op later datum vervaardigd. 
Dat roept natuurlijk de vraag op hoe zij 
dan wel in bezit van de stad Deventer 
zijn gekomen, als het niet door de opge-
dragen intrekking van 1641 was. In dit 
geval zou de portugaleser van Marques 
da Costa natuurlijk wel tot de oorspron-
kelijke uitgifte van 1641 kunnen beho-
ren. Zo niet, dan moet men concluderen 
dat op latere datum door twee verschil-
lende graveurs portugaleserstempels zijn 
nagemaakt, waarvan er één in De Waag 
is terechtgekomen en de andere voor 
Marques da Costa’s exemplaar is 
gebruikt. In dat laatste geval kunnen de 
oorspronkelijke Deventer portugalesers 
in uiterlijk meer hebben geleken op de 
minder verfijnde Portugese en Zwolse 
exemplaren.

Hoe het ook zij, de stempels van 
Marques da Costa’s portugaleser zijn in 
ieder geval vervaardigd met letter- en 
figuurponsoenen die stilistisch gezien 
volkomen in de zeventiende eeuw thuis-
horen, en die bovendien hier en daar 
kleine tekenen van slijtage vertonen 
zoals afgebroken hoekjes aan de letter-
schreven. Deze ponsoenen zijn met 
grote waarschijnlijkheid door een 
zeventiende-eeuwse graveur gemaakt en 
gebruikt. Ter vergelijking: er zijn rond 
de jaren 1670, waarschijnlijk door 
Christoffel Adolphi, opnieuw stempels 
vervaardigd voor een zestiende-eeuwse 
Overijsselse landdagpenning, eveneens 
als een soort van eerpenning.17 Ook zijn 
stempels tonen duidelijk een fijnere 
tekening dan die van de oorspronkelijke 
stukken.

Minder waarschijnlijk – maar toch 
verleidelijk – is te veronderstellen dat  
al rond het eind van 1644 al een tweede 

portugaleser werd geslagen, juist voor-
dat het overlijden van Johan Wijntgens 
de Deventer Munt tot 1661 stillegde.  
In dat geval zou de onbehandelde klacht 
van de Staten van Holland van maart 
1645 toch niet geheel ongegrond zijn 
geweest.  

Met dank aan Paul Beliën, Hans Jacobi, Cláudia 
Leote, Arent Pol, Albert Scheffers, Jacco Scheper 
en Dim Verschoor.
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Siemen Bolhuis  
geeft uitleg

MIA VAN DER 
WILT /  
JACK VISKER

Weer twee interessante atelierbezoeken

Op 28 januari en 25 februari zijn de 
 ateliers van de kunstenaars Siemen 
Bolhuis en Martijn Sandberg bezocht. 
Dit artikel geeft het verslag van beide 
geslaagde visites. 

Siemen Bolhuis, een bevlogen beeld-
houwer
Een allerhartelijkst en gastvrij ontvangst 
wachtte ons 28 januari in het atelier van 
Siemen Bolhuis in Almere. Hij heeft zijn 
opleiding genoten aan de 
Kunstacademie Twente te Enschede 
(aki) waar hij in 1981 afstudeerde.  
Hij kreeg daar les van de beeldhouwers 
Pearl Perlmutter en Jan van Eijl, die  
op zijn beurt leerling was van Esser en 
Bronner. In 1982 vestigde hij zich in 
Almere waar hij negentien jaar een 

 atelier deelde met de beeldhouwer en 
klasgenoot Frans van der Ven. Toen zich 
de mogelijkheid voordeed om zich in 
een nieuw atelier te vestigen, greep hij 
die kans met beide handen aan. Dit 
 volledig geoutilleerde en van de aller-
nieuwste gereedschappen voorziene 
 atelier is een feest om te zien. Inmiddels 
woont en werkt hij al weer 35 jaar  
in Almere.

Siemen werkt voornamelijk in 
opdracht. Heel divers: portretten, graf-
monumenten, herdenkingsplaquettes, 
penningen, relatiegeschenken, enzo-
voorts. Voorbeelden van zijn ruimtelijk 
werk zagen we op foto’s; voorbeelden 
van kleinere objecten, waaronder pen-
ningen, lagen en stonden uitgestald. 
Hierbij merkt hij op dat veel van zijn 
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Martijn Sandberg met 
zijn werk

plastieken en penningen in feite veel 
gemeen hebben. Siemen noemt dat 
‘werk dat tegen elkaar aan schuurt’.

Opgemerkt moet worden dat de 
belettering op de grotere beelden als 
ook op de penningen van hoge kwaliteit 
is. Vroeger was dit allemaal handwerk 
maar tegenwoordig wordt dit deels 
overgenomen door de computer.  
Hij werkt graag en voornamelijk in 
 plasticine en was, maar hij schuwt het 
experiment niet. Voorbeelden van pen-
ningen in kunststof liggen op de tafel.

Hij verhaalt graag en uitvoerig vertelt 
hij over de totstandkoming van beelden 
en penningen. Er moet een dialoog ont-
staan tussen de opdrachtgever en hem-
zelf om tot een goed resultaat te komen. 
Gelukkig, vindt hijzelf, lukt hem dat 
wonderwel. ‘Zelfs’, zegt hij, ‘moet je om 
een goed portret te kunnen boetseren 
van die persoon houden. Dan pas wordt 
het een “kop” met karakter en niet 
alleen een goed gelijkend konterfeitsel.’

Poëzie en uitspraken van oude  
(zéér oude) en jonge filosofen en wijsge-
ren inspireren hem. Zo ook een belang-
rijke quote van Meister Eckhart: 
‘Duisternis noem mij broeder zodat ik 

niet bang ben voor datgene wat ik zoek’. 
Deze uitspraak gaf ons stof tot naden-
ken en Siemen vertelde aan de hand van 
allerlei voorbeelden wat deze woorden 
voor hem betekenen. Ook werkt hij 
nauw samen met de dichter Hein 
Walter die vaak met zijn werk een 
belangrijke aanvulling is bij de verwe-
zenlijking van een opdracht.

Bolhuis voelt zich zeer betrokken met 
de mensen om zich heen, getuige de 
vele doordachte kunstwerken. 
Bijvoorbeeld een werk voor een woon-
gemeenschap voor geestelijk beperkte 
jongvolwassenen en drie grote beelden 
bij een instelling voor slechtzienden en 
blinden, onder andere met tekst in 
braille. Zijn beelden zijn niet alleen 
evenwichtig van vorm maar hebben  
ook een metaforische betekenis.

Het was een uiterst leerzame middag 
en leuk om zo weer eens van een 
 kunstenaar in het atelier tekst en uitleg 
te krijgen over zijn werk.

Martijn Sandberg, tijd licht en schaduw
Op 25 februari rond één uur kwamen 
vijftien atelierbezoekers samen in het 
atelier van Martijn Sandberg. Een 
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kleine, rustige, witte oase in de rosse 
buurt van Amsterdam. De eerste indruk 
van het atelier was dat het er leeg is. 
Geen ezels met een schilderij in ontwik-
keling, geen jampot met penselen of een 
halflege tube verf. Geen steengruis op 
de vloer of kleistof in de vensterbank. 
Achter, in de hoek, een paar archief-
kasten. Langs de muur bewaardozen en 
wat werk in opslag en aan de muur één 
goudkleurig werk, meer niet. Centraal 
staat een lange lege witte tafel met een 
laptop. Er staan glazen voor koffie en 
frisdrank, er staan stroopwafels en stoe-
len. Het is duidelijk dat we welkom zijn.

De rust van het atelier wordt weer-
spiegeld door Martijn Sandberg die ons, 
geheel in het zwart gekleed, ontvangt. 
Op het moment dat hij begint te vertel-
len worden de witte muren een canvas 
voor zijn enthousiasme, voor beeld en 
leegte, voor licht en schaduw. Dan blijkt 
de orde van het atelier te bestaan bij de 
gratie van intuïtie, van een flits van 
inzicht, van de fluistering van de muze. 
Een stapel zwarte (het zal geen toeval 
zijn) zakboekjes laat zien hoe die fluiste-
ring gevangen wordt. Kriskras staan 
tekeningen en aantekeningen. Orde  
is nog ver te zoeken.

Martijn Sandberg maakt vooral 
kunstwerken binnen de publieke ruimte. 
Zijn eerste stap is die ruimte verkennen, 
horen wat die ruimte zegt, welke verha-
len zij te vertellen heeft. Laag voor laag 
wil hij zich die verhalen eigen maken tot 
hij een beeld heeft van de essentie.  
Wat spreekt er bij een schoolplein dat 
grenst aan een begraafplaats? Wat klinkt 
er in een universiteitsgebouw, in een 
straat, op een plein? Als de essentie in 
beeld is kan deze laag voor laag ver-
woord worden in woorden en zinnen 
die op hun beurt verbeeld worden in 
letters. Letters die niet bestaan buiten 
het kunstwerk. Elk kunstwerk heeft zijn 
eigen vorm letters. 

In een proces dat vaak jaren duurt 
trekt hij de rafelranden van de werke-
lijkheid recht en brengt hij de chaos  
van het leven tot rust en evenwicht.  
Zo ontstaan kunstwerken die vaak lijken 
te bestaan uit niet meer dan strepen en 
punten. Een groep schijnbaar wille-
keurige punten vormt echter met een 
andere oogopslag een letter, een woord, 
een zin. Een zin die een relatie aangaat 
met de omgeving en degene die hem 
leest, want kunst bestaat voor Martijn 
Sandberg bij de gratie van de toeschou-
wer. Tijd, licht en schaduw, maar vooral 
het standpunt van de toeschouwer bepa-
len hoe het kunstwerk zich verbeeldt, 
welke vragen het oproept. Dat is wat hij 
wil; tijdloze kunst maken die steeds 
weer vragen oproept. Het moet werk 
zijn dat je elke dag weer kunt zien, dat je 
elk moment opnieuw aanspreekt.

Martijn Sandberg gebruikt in veel 
van zijn kunstwerken metaal omdat dit 
de kleur aanneemt van de omgeving,  
het tegenlicht reflecteert. Het is een 
niet-materiaal dat terugtreedt achter het 
beeld dat het draagt. Wat geldt voor 
beelden in de publieke ruimte geldt in 
gelijke mate voor de cutpaintings, de 
postzegel, de penning en andere werken 
van zijn hand. Wie met dat beeld voor 
ogen ‘my last penny’, de vpk-jaar-
penning van 2010, nog eens ter hand 
neemt ziet een penning die het licht  
van de tijd zeeft om te spreken. Die 
 uitnodigt om actief te luisteren.

We zijn op bezoek geweest bij een 
bevlogen kunstenaar die in verstilde 
beelden de perceptie van de toeschou-
wer wil doorbreken opdat deze getrof-
fen wordt door de gelaagdheid van  
het leven. Wat ons betreft is dat zeker 
gelukt.  

Mia van der Wilt schreef het stuk over Siemen 
Bolhuis en Jack Visker schreef de tekst over 
 Martijn Sandberg.
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Gerrit-Jan van der 
Veen, Lucas van 
Leyden, 1933. Brons, 
geslagen, 60 mm

HANS  
DE KONING

Lucas en Laurens
Notities met een vraag bij twee slagpenningen  
door Gerrit-Jan van der Veen
Gerrit-Jan van der Veen (Amsterdam 
1902 - Overveen 1944), bekend als 
 verzetsstrijder tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, was beeldhouwer. Hij 
ontwierp ook enige penningen. Na een 
opleiding tot werktuigbouwkundige en 
werkzaamheden bij de spoorwegen was 
Van der Veen van 1925 tot 1928 werk-
zaam op Curaçao. Door dapper optre-
den bij een brand in de olieraffinaderij 
van Shell aldaar, kreeg hij een geld-
bedrag uitgekeerd dat hij bestemde voor 
zijn studie. Na zijn terugkeer in 
Nederland werd hij in 1928 toegelaten 
tot de Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam. Daar volgde hij 
onder andere lessen bij professor Jan 
Bronner. In 1930 ontving hij de zilveren 
Prix de Rome. Na een korte verbintenis 
met een reclamebureau vestigde Van der 
Veen zich definitief als beeldhouwer en 
betrok hij een van de, in de jaren dertig 
van de vorige eeuw gereedgekomen, 
atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat 
in Amsterdam-Zuid. Na een in materi-
eel opzicht moeizame aanloopperiode 
kreeg hij regelmatig opdrachten voor 
portretkoppen. 

Verzetsstrijder
Gerrit-Jan van der Veen weigerde in de 
Tweede Wereldoorlog toe te treden  
tot de door de Duitse overheid voor 
kunstenaars ingestelde Kultuurkamer. 
Hij stond vooraan in het kunstenaars-
verzet en zijn bijdrage aan de illegaliteit 
is zeer groot geweest. Van der Veen was 
nauw betrokken bij het vervaardigen 
van ‘alternatieve’ persoonsbewijzen. 
Door hem werd in 1942 de onder-
grondse Persoonsbewijscentrale (pbc) 
opgezet. Deze organisatie voorzag het 
verzet en onderduikers van vervalste 
persoonsbewijzen. Hij organiseerde – en 
nam deel aan de aanslag op het Amster-
damse Bevolkingsregister aan de Plan-
tage Kerklaan op 27 maart 1943 en aan 
de overval op het Huis van Bewaring 
aan de Weteringschans/Kleine 
Gartmanplantsoen op 1 mei 1944 in die 
stad. Hij raakte daarbij gewond en werd 
kort na de overval door de Duitsers 
gearresteerd. Op 10 juni 1944 werd  
Van der Veen ter dood veroordeeld en 
met medebetrokkenen in de duinen bij 
Overveen gefusilleerd. 
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Gerrit-Jan van der 
Veen, Laurens Jansz. 
Coster, 1934. Brons, 
geslagen, 60 mm

Albert Helman beschreef in zijn boek 
Een doodgewone held de levensgeschiede-
nis van Gerrit-Jan van der Veen.1 Over 
de penningen die Van der Veen ont-
wierp schrijft hij: ‘[...] Als in de eerste 
plaats technische experimenten moeten 
wij ook de penningen opvatten, die hij 
een tijd lang met bijzondere voorliefde 
maakt. Hij graveert er een in staal, om 
geslagen te worden; andere boetseert 
hij. Voor de Vereniging voor Penning-
kunst maakt hij een Lucas van Leyden-
penning en een Laurens Janszoon 
Coster-penning. Beide boetseert hij op 
vergrote middellijn, zodat ze dan – als 
gebruikelijk – op de reduceerbank ver-
kleind kunnen worden. Hij heeft echter 
ernstige bezwaren tegen deze werkwijze, 
omdat hij het eindresultaat onecht 
vindt. Met de reduceerbank is het 
immers mogelijk een zeer uitgebreide 
voorstelling, op groot formaat gemodel-
leerd, te verkleinen tot een omvang 
waarop zoiets nooit te boetseren zou 
zijn geweest. Vandaar die afschuwelijke 
penningen waarop drommen van men-
sen of hele kathedralen te zien zijn, hoe-
wel ze daar op de ruimte van een rijks-
daalder staan samengeperst. Van der 
Veen, de man van technische experi-
menten, voelt hier slechts voor een 
‘natuurlijker’ procedé. De techniek kan 
hem ook te ver gaan [...]. Vandaar dus, 
dat hij zijn latere penningen op ware 

grootte modelleert of in gips uitsnijdt; 
meestal wisselt hij zelfs beide technie-
ken in één penning af, en giet ze dan 
zelf in lood of tin, want steeds voert hij 
de afwerking zo ver mogelijk zelf uit, 
verzot als hij is op vakmanschap en op 
veelzijdigheid daarbij. De grote bewon-
dering die hij voor Pisanello, den vader 
van de oude Italiaanse penningkunst en 
fijn portrettist, koestert heeft een weer-
slag gelaten op de keerzijde van een ver-
lovingspenning, waarvan de voorzijde 
wat te hoog van reliëf en oninteressant 
is. Hij maakt nog een weelderige lucht-
vaartpenning – vrouwenfiguur tussen 
allerlei attributen en planten – een paar 
promotiepenningen en een huwelijks-
penning. Tussen de zandstenen monu-
menten en deze bronzen “kleinkunst” 
ligt heel de omvang van zijn talent, maar 
ook heel de ernst van zijn werken en 
streven uitgestald. [...]’

Van Leyden en Coster
De Vereniging voor Penningkunst gaf 
in 1933 de portretpenning van de schil-
der Lucas van Leyden (1494-1533) uit. 
Een slagpenning van 60 mm doorsnede 
en uitgevoerd in zilveren en bronzen 
exemplaren. De penning toont op de 
voorzijde een portret van de schilder. 
Verondersteld wordt dat een vroeg zes-
tiende-eeuws zelfportret dat zich in een 
museum te Brunswijk bevindt als voor-
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Lucas van Leyden, 
zelfportret 1525-1526 
(collectie Herzog Anton 
Ulrich-Museum, 
Brunswijk)

beeld gediend heeft. Van Wessem 
schrijft hierover: ‘De penning is een  
van de vroegste twintigste-eeuwse voor-
beelden van een portretpenning van een 
kunstenaar uit het verleden’.2 Tilanus 
vult aan: ‘De voorstelling op de keer-
zijde [naar Johannes Vermeers Allegorie 
op de schilderkunst] is heel klein gehou-
den en in een cirkelvorm gevat; de 
 verhouding tot het vrijwel lege fond 
werkt grappig.’3

De penning Laurens Janszoon Coster 
werd in 1934 uitgegeven en is ont-
worpen ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Federatie Boekdruk-
kerijen Bonden en niet, zoals Helman 
schrijft, voor de vpk. Ook dit is een 
geslagen penning van 60 mm doorsnede 
en eveneens uitgevoerd in zilver en 
brons. De voorzijde toont een bijna 
vlakvullend profielportret naar links van 
de Haarlemmer Laurens Janszoon 
Coster. Slechts links langs de rand is er 
ruimte gelaten voor de tekst in eigen 
lettertype: laur jansz coster. Op de 
keerzijde een staande leeuw naar links 
met twee druktampons in de voorklau-
wen. De tekst langs de rand is in het-

zelfde lettertype: federatie boekdruk-
kerijen bonden 1909-1934.

Laurens Janszoon Coster is eeuwen-
lang in Nederland beschouwd als uitvin-
der van de boekdrukkunst in 1423. 
Daarbuiten wordt de uitvinding eerder 
toegeschreven aan de Duitse drukker 
Johannes Gutenberg (1398-1468). De 
blokdruk – waarbij een hele bladzijde uit 
één blok werd vervaardigd – bestond al 
langer, Gutenbergs grote verdienste 
bestaat in het gebruik van losse letters, 
waardoor kleine verwisselingen in het 
zetsel voldoende waren om eenvoudig 
en goedkoop correcties te maken. Dat 
Coster de boekdrukkunst niet heeft uit-
gevonden is na onderzoeken in weten-
schappelijke kring nu wel bekend. In 
1988 werd het verhaal over Coster door 
nieuw onderzoek definitief toegekend 
aan mythologische historie, en zowel 
het bestaan van Coster als zijn banden 
met Johannes Gutenberg blijft onbeves-
tigd. Dan is de vraag van wie het portret 
op de penning is. Diende een fantasie-
portret als voorbeeld?

Aangenomen kan worden dat Van der 
Veen bij zijn opdracht voor het maken 
van de penning, gezocht zal hebben 
naar bestaande afbeeldingen. Er zijn van 
Laurens Jansz. Coster geen afbeeldin-
gen door tijdgenoten bekend. In het 
Rijksmuseum te Amsterdam bevinden 
zich veel prenten – etsen en gravures – 
waarop Coster is afgebeeld, veelal 
getooid met dezelfde muts en met een 
zelfde, wat vlakke gelaatsuitdrukking. 
De kunstschilder en prentkunstenaar 
Jan van de Velde II maakte in 1628 een 
prent met het opschrift laurentivs 
 costervs harlemensis waarop een 
 portret driekwart naar rechts naar een 
(fantasie?)afbeelding op een schilderij 
door Jacob van Campen. Een prent met 
het opschrift lavrentivs costervs door 
Van Campen naar een schilderij door 
Nicolas L’Armessin toont een portret 
driekwart naar links. Het portret op de 
penning door Van der Veen toont naar 
mijn mening de meeste overeenkomst 
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Jacob van Campen, 
Laurens Coster,  
circa 1630, 184x135 
mm

met de portretten op deze beide pren-
ten. Hoewel en profil en naar links 
toont dat dezelfde meer gedetailleerde 
gelaatstrekken: een scherpe neus, afhan-
gende mondhoeken en gerimpelde of 
geplooide wangen. Die komen op 
andere prenten niet of nauwelijks voor. 
Voorzichtig zou dan verondersteld 
 kunnen worden dat Gerrit-Jan van der 
Veen bij het ontwerpen van zijn portret 
van Coster uitging van beide of van een 
van deze prenten. Door globaal onder-
zoek, met name met enig speuren via 
internet, kom ik tot deze veronderstel-
ling of conclusie. In hoeverre die aan-
nemelijk is, is laat ik ter beoordeling  
aan de lezer. Daarbij blijft de vraag:  
Als Laurens Jansz. Coster niet heeft 
bestaan, wie is dan de persoon op de 
prenten en op de penning? Wellicht zijn 
er nog andere bronnen die kunnen lei-
den tot nieuwe gezichtspunten.

Hoewel, volgens de genoemde schrij-
ver Helman, Van der Veen het op ware 
grootte ontwerpen van penningen pre-
fereerde, toont de beeldhouwer ook met 
deze twee geslagen penningen, die op 
groter formaat zijn ontworpen, dat hij 
een goed en gevoelig portrettist was. 
Lucas en Laurens: twee geslaagde histo-
rische portretten met een eigen inter-
pretatie van de maker.

LITERATUUR
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‘Enkele opmerkingen naar aanleiding van 
Esser’s Shakespeare-penning’ in: De Beeldenaar 
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Landdagpenning 
Overijssel 1641  
met lelie
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Detail van jaartal en 
muntmeesterteken

PAUL  
OOSTERVINK

Een landdagpenning van Overijssel – 
1641 met lelie

In artikelen over de landdagpenning van 
Overijssel z.j. (1597) op het gewicht van 
2½ daalder staat, dat de landdagpenning 
van Overijssel in verschillende uitvoe-
ringen is geslagen.1 De varianten van 
deze landdagpenning zijn te onderschei-
den in muntmeesterteken (kleine en 
grote rozet, Gelders kruis en lelie), 
gewicht en materiaal. Bij de omschrij-
ving van een landdagpenning in het 
Stadsmuseum van Harderwijk met het 
muntmeesterteken Gelders kruis staat 
verder nog vermeld, dat Johan 
Wijntgens de eerste muntmeester was, 
die een eigen muntmeesterteken lelie 
voerde. Tijdens mijn onderzoek ben ik 
deze uitvoering niet eerder tegen geko-
men en ook Van Loon kent deze uitvoe-
ring niet. In een artikel van Olga 
Roovers wordt deze penning onder 
nummer 81 wel beschreven en zou de 
diameter 57 mm zijn.2

Beschrijving
Landdagpenning van Overijssel 1641 
– lelie, op het gewicht van 1½ daalder, 
zilver, 46,42 gram, 58 mm.3 Het 
omschrift luidt: libertatem * nemo * 
bonvs * nisi * cvm * anima * simvl * 

lelie (geen eerlijke 
man heeft ooit de vrijheid, als tegelijk 
met het leven, verloren). De keerzijde 
toont de zeventien wapenschilden van 
de kleine steden en Overijssel, Deventer, 
Kampen en Zwolle en het omschrift 
insigna – ordinvm + transissvlaniæ  
+ (wapenschilden van de Staten van 
Overijssel.)

Bij het determineren van een land-
dagpenning van Overijssel kwam Carla 
Schulman-Ruhé van Laurens Schulman 
B.V. in het bedrijfsarchief de hier afge-
beelde bijzondere landdagpenning van 
Overijssel 1641 met muntmeesterteken 
lelie tegen.4 Zij was zo vriendelijk om 
deze informatie met mij te delen.

Het blijkt dat deze penning ten 
onrechte is toegeschreven aan de over-
winning van Maurits bij Turnhout in 
1597. De op de voorgaande pagina 
groot afgebeelde penning is gedurende 
de periode 1611-1641 geslagen en aan-
vankelijk is de opleving van de Klaring 
in 1607 herdacht. Zo kan mijns inziens 
bij dit stuk ook worden gedacht aan een 
beloningspenning voor de leden van de 
Klaring.  

NOTEN EN LITERATUUR
1. oostervink, p. ‘2½ Daalder van de Landdag-

penning van Overijssel z.j. (1597)’ De Beelde-
naar 39 (2015) 263-266; luijt, j. ‘Correcties 
op voorgaande nummers. Landdagpenning 
Overijssel’ De Beeldenaar 40 (2016) 44.

2. roovers, o.n. ‘Noord-Nederlandse Triumf-
penningen’ Jaarboek voor Munt- en Penning-
kunde 40 (1953) 34.

3. Laurens Schulman BV, Veiling 26  
(19-20 november 2001) kavel 1918.

4. http://www.laurensschulman.nl/collectie/
penningen/1611-1641-landdagpenning-over-
ijssel (raadpleging 16-3-2017, exemplaar met 
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Marina van der Kooi, 
Brakenhoff-penning. 
2017, brons, 105 mm.

De Brakenhoff-penning
Een recente prijspenning van Marina van der Kooi

Voor de stichting Focus on Miscro-
scopy heeft Marina van der Kooi eer-
der dit jaar een prijspenning ontwor-
pen, die tegelijkertijd een hommage is 
aan G.J. ‘Fred’ Brakenhoff (1939). 
Brakenhoff is emeritus hoogleraar 
Natuurkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam en heeft grote bijdragen 
geleverd aan de ontwikkeling van de 
confocale microscopie. Bij de confocale 
microscopie wordt er, zo legt Marina 
uit, ‘gewerkt met een lichtbundel en 
een eenzijdig licht doorlatende spiegel’. 
De stichting fom organiseert jaarlijks 
congressen rond dit thema en 
Brakenhoff is lid van het organiserend 
comité 2017. De penning is een initia-
tief van een aantal medewerkers van 
Brakenhoff. Op de voorzijde is de 
beeltenis van Brakenhoff met als 

JIM VAN DER 
MEER MOHR

randschrift g . j . brakenhoff prize. De 
keerzijde toont een schema van de wer-
king van de confocale microscoop, met 
in het midden de letters fom. De pen-
ning is in brons gegoten, heeft een dia-
meter van 105 mm en is gegoten in een 
zandkast door Kees Volkers. Hoe de 
penning als prijs zal dienen is nog niet 
geheel duidelijk.

Marina van der Kooi (1951) behaalde 
in 1974 haar akte mo a tekenen aan de 
Academie Minerva in Groningen. Ze 
heeft later les gekregen van Eric Claus 
in het maken van penningen. Inmiddels 
heeft zij tal van penningen gemaakt, 
onder andere voor het Leids 
Universitair Medisch Centrum met een 
fraai portret van Willem Einthoven. 
Daarnaast is zij ook actief als beeldhou-
wer. Zie www. marinavanderkooi.nl.   
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RAF VAN LAERE

Encyclopedie van de medailles van de 
Brusselse Munt I en II

De Koninklijke Munt van Nederland is 
niet het enige kleine munthuis dat een 
moeilijke periode doormaakt na de 
euforie van de invoering van de euro. 
De Koninklijke Munt van België 
 verkeert in dezelfde positie. Zij was 
genoodzaakt tot een grondige reorgani-
satie die tot gevolg had dat een aantal 
taken afgestoten werd, die de overheid 
als niet essentieel beschouwt voor haar 
Munt. Dit betekende onder meer dat er 
vanaf 2007 geen penningen met een 
diameter van meer dan 40 mm geslagen 
konden worden omdat de grote pen-
ningpers verkocht werd.  
De laatste grote penning die de Munt 
verliet was gewijd aan Meester Maurice 
Colaert, oud-voorzitter van het 
Koninklijk Belgisch Genootschap voor 
Numismatiek en op vrijwillige basis 
sterk geëngageerd bij de Koninklijke 
Munt. De stempelverzameling van de 
penningen werd inmiddels overgebracht 
naar het Penningkabinet van de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel waar 
ze met de beste zorgen omringd wordt.

Luc Vandamme is geen onbekende 
voor de lezers van De Beeldenaar, alleen 
of samen met Lode Poels publiceerde 
hij afgelopen jaren verschillende mono-
grafieën over Belgische penningmakers. 
Didier Vanoverbeek werkt bij de 
Koninklijke Munt van België. De 
auteurs zijn dus goed op de hoogte om 
een overzichtswerk samen te stellen van  
de penningen die sinds de Tweede 
Wereldoorlog in de Munt geslagen 
 werden.

Het aantal penningen dat in de 
behandelde periode geslagen werd, 
noodzaakte de auteurs hun werk in 
meerdere delen op te splitsen. Beide  
pas verschenen delen behandelen de 

productie van 1947 tot 1967. De pen-
ningen worden per productiejaar behan-
deld. Telkens wordt een iconografische 
en een technische beschrijving gemaakt. 
Omdat het archief van de Koninklijke 
Munt voor de auteurs opengesteld werd, 
konden ook de opdrachtgever en de 
slagaantallen per metaal achterhaald 
worden. Elke beschrijving is aangevuld 
met een notitie waarin het onderwerp 
van de penning kort behandeld wordt 
evenals een oriënterende bibliografie. 
Later geslagen exemplaren, al of niet 
met varianten, worden eveneens 
 vermeld met alle mogelijke details.

De auteurs hebben volledigheid 
nagestreefd en hebben ook penningen 
opgenomen waarvan geen exemplaren 
in de verzameling van de Koninklijke 
Munt bewaard zijn, bijvoorbeeld omdat 
het om ‘dienstpenningen’ ging die voor 
intern gebruik op zeer beperkte schaal 
geslagen werden. Door de productie in 
chronologische volgorde te behandelen 
wordt de lezer soms met enkele verras-
singen geconfronteerd zoals de vroegere 
lidmaatschapspenning van het 
Koninklijk Belgisch Genootschap voor 
Numismatiek, die in 1947 herslagen 
werd met de oorspronkelijke negen-
tiende-eeuwse stempels en een penning 
van de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde (waarom de naam van 
deze academie in het Frans gegeven 
wordt is mij niet helemaal duidelijk).

De Koninklijke Munt van België 
heeft vooral geslagen voor overheids-
instellingen of nauw daarmee verbon-
den diensten van België en van het 
Groothertogdom Luxemburg. Dat 
maakt dat werk van alle befaamde pen-
ningmakers in deze publicatie vertegen-
woordigd is waarbij naast traditionele 
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penningen ook meer vooruitstrevend 
werk niet ontbreekt. In dit deel worden 
205 penningen behandeld, van een-
voudige jetons voor automaten tot bij-
zonder fraaie kunstpenningen. Hoewel 
het woord ‘encyclopedie’ in de titel 
 misschien niet helemaal de lading dekt, 
biedt deze publicatie een indrukwek-
kende hoeveelheid informatie die mij  
in elk geval een nieuwe kijk op de 
Belgische penningproductie heeft 
 gegeven.

André Poels & Didier Vanoverbeek & 
Luc Vandamme Encyclopedie van de 
medailles van de Brusselse Munt.  
Deel I 1947-1960 & Deel II 1961-1967 
(Limburgse Commissie voor 
Numismatiek, Alken 2016), 386 p., ills. 
Prijs: € 74 (verzendkosten niet inbegre-
pen). Te bestellen bij luc_vandamme@
outlook.com.

www.egmp-vzw.be
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De op naam gestelde 
watersnoodpenning

JOHAN MEVIUS

Numismatisch speurwerk 41

Veel reacties op Numismatisch Speurwerk 
40, weinig (eigenlijk geen) oplossingen 
aangedragen. Dat is op zichzelf niet zo 
erg; de oplossingen komen in de loop 
der tijd wel naar boven borrelen. Zoals 
bijvoorbeeld de Audi-Volkswagen-
penning gepresenteerd in Zoekpenning 
33 van januari/februari 2016. Deze kan 
worden toegeschreven aan Henk van 
Bommel en bezitters van boek VII van 
Koninklijke Begeer kunnen de naam 
van Henk bij nr. 4185 schrijven.

Nieuwe vragen
Het aantal nieuwe vragen is aanzienlijk 
en wederom worden enkele doorge-
schoven. We beginnen met een niet-
alledaagse vraag. Op een zilveren 
vpk-penning van de Watersnood 1953 
(door Wenckebach) staat op de rand 

gegraveerd: dr. manuel gomes varela 
- a holanda reconhecida [door 
Nederland erkend]. Gomes Varela 
Fradinho is geboren in 1914 in Evora – 
Portugal – en studeerde geneeskunde. 

Manuel Gomes Varela 
Fradinho
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Zuidwijk

Na zijn promotie was hij als chirurg 
verbonden aan de medische faculteit van 
de Universiteit van Lissabon. Hij had 
een bijzondere belangstelling voor 
sportgeneeskunde. De vragen zijn: 
a.  Door wie of welke instelling is deze 

penning aan dr Gomes aangeboden?
b.  Wat heeft dr. Gomes in het kader van 

de watersnood van 1953 gedaan voor 
Nederland?

c.  Bestaan er nog andere voorbeelden 
van deze penning op naam gesteld?

Zuidwijk
De tweede, niet minder interessante 
vraag: een grote bronzen gietpenning, 

diameter circa 105 mm., gewicht ruim 
500 gram, met een voorstelling van  
man en vrouw, tussen hen een kind.  
Het omschrift luidt: z u i d - w ij k; 
 initialen mm of mh onder de voeten van 
de vrouw. De keerzijde toont in een 
 verdiept ovaal de hoofdletters swo.  
De vragen: waar staat SWO voor?  
Wat is Zuidwijk? En, uiteraard, de 
medailleur of medailliste.

Het derde vraagstuk: een fraaie één-
zijdige bronzen plaquette van de spoor-
wegstaking, hol van binnen en op een 
plankje gemonteerd. Afmetingen:  
100 mm breed en 80 mm hoog. We zien 
een spoorwegmedewerker; seinpaal en 
een diesel- en stoomloc. De inzender 
wil graag weten hoeveel er van deze 
 plaquettes zijn vervaardigd, de ont-
werper en het jaartal van uitreiking.

Reacties kunt u sturen naar de redactie van  
De Beeldenaar: redactie@debeeldenaar.nl
Met dank aan: Jan Paul Kruimel, Henk  
van Bommel, Eelco Storm, Peter Reekers.

Spoorwegstaking
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Nieuws

VERENIGING VOOR PENNING-
KUNST
De inschrijfpenning 2017 kan besteld 
worden. Voor meer informatie,  
zie pagina 105.

KONINKLIJK NEDERLANDS 
GENOOTSCHAP VOOR MUNT- 
EN PENNINGKUNDE
Hebt u de jaarcontributie 2017 al 
betaald? Deze bedraagt € 50 voor leden 
in Nederland, € 55 in Europa en € 60 
buiten Europa. Leden uit jaargang 1984 
of later betalen als jeugdlid de helft. 
iban: nl63ingb0000031187 t.n.v. kngmp

ERIC CLAUS -  
BRONSKUNSTENAAR
Sinds begin dit jaar presenteert het 
nepk in een van de interactieve touch-
screen vitrines in de Erasmusgalerij een 
tentoonstelling van de bijna honderd 
penningen en meer dan dertig klein-
plastieken van Claus uit de eigen collec-
tie, inclusief bijbehorende ontwerpen. 
Voor een breder beeld van Claus’ werk 
zijn verder tientallen objecten uit een 
particuliere verzameling uit de regio 
Rotterdam opgenomen. Ook bevat de 
tentoonstelling korte videoclips waarin 
de kunstenaar het ontwerp- en realisa-
tieproces van een kunstwerk 
(Portretgalerij Raad van State, 2015) 
toelicht. Met deze tentoonstelling 
schenkt de Erasmus Universiteit 
 aandacht aan de langjarige relatie met 
de kunstenaar, die vorig jaar tachtig  
is geworden.

Tot en met 28 februari 2018, Erasmusgalerij, 
Erasmusgebouw, Burgemeester Oudlaan 50,  
Rotterdam, ma-vrij 9-17. www.nepk.nl en https://
www.eur.nl/wegwijzer/bereikbaarheid/ 

HOW THEY DIED...
Op 19 mei zal in het Penningkabinet te 
Brussel de 5th International Numismatic 
Conference of the Coin Cabinet of the Royal 
Library of Belgium worden gehouden. 
Het symposium wordt gehouden in  
het Engels en heeft als titel How they 
died... Het gaat niet over familiepennin-
gen, wat men op het eerste gezicht zou 
kunnen bevroeden, maar over de geldig-
heidsduur van de Romeinse munten. 

Vrijdag 19 mei, aanvang 10 uur, Koninklijke 
Bibliotheek van België, Kunstberg, Brussel  
(België). www.kbr.be/nl/collecties/munten-en-
penningen of info@koninklijkgenootschap.nl.

BEELDEN AAN ZEE
Tot medio juni is een selectie van het 
werk van Wilfried Put (1932-2016) te 
zien, alsmede zijn boetseerbok. Verder 
worden er in de nieuwe wandvitrine 
penningen getoond met Essers leerling-
portretten. De expositie heeft als titel 
His Master’s voice. Penningkunst van  
Piet Esser (1914-2004) en leerlingen.  
Het uitgangspunt vormen de voorname-
lijk in terracotta gebakken penningen 
van leerlingen die Esser op Ameland 
maakte. Daarnaast wordt het werk van 
deze leerlingen getoond. De werken 
komen uit de  collectie van museum 
Beelden aan Zee.

Tot en met 25 juni, Museum Beelden aan Zee, 
Harteveltstraat 1 ’s-Gravenhage. Telefoon  
070-3585857, info@beeldenaanzee.nl

ATELIERBEZOEKEN
Zaterdag 27 mei wordt een bezoek 
gebracht aan het atelier van Henny  
van der Meer in Culemborg zie: www.
hennyvandermeer.com. Henny is 
bekend van de twee prachtige inschrijf-
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Penningen in 
Beelden aan Zee

penningen 2015 leef! Het laatste 
 atelierbezoek voor de vakantieperiode 
zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni bij 
– in penningkringen zeer vermaarde – 
Linda Verkaaik in Nijkerk. Voor meer 
inzicht in haar werk en achtergronden 
zie: http://home.planet.nl/~verka212. 
Na de zomervakantie worden de maan-
delijkse atelierbezoeken hervat op zater-
dag 26 augustus.

Liefhebbers kunnen zich aanmelden en de deel-
nemers (in volgorde van opgave) zullen tijdig per 
e-mail worden ingelicht over adres, tijdstip, en 
dergelijke. Opgave of contact via www.tomsen-
ders.nl of tomsenders@planet.nl

CENTRAAL MUSEUM
Ter gelegenheid van het 125-jarig  
bestaan van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde presenteert het Centraal Museum 
deze zomer een kleine selectie uit de 
rijke collectie die het museum beheert. 
Een selectie uit de collectie in Utrecht 
geslagen munten van de negende tot en 
met de 21ste eeuw zal een beeld geven 
van de Utrechtse muntslag tijdens de 
bisschoppelijke periode (936-1528), de 
tijd van de Habsburgers (1528-1581), de 

Republiek der Verenigde Nederlanden 
(1581-1795), de Bataafs-Franse tijd 
(1795-1813) en het Koninkrijk der 
Nederlanden (sinds 1813/1815). 
Daarnaast is er ruimte voor een bijzon-
dere muntschat die in 1972 in Utrecht 
is gevonden en die bij deze gelegenheid 
aan het Centraal Museum wordt 
geschonken door de Willem Arntsz 
Stichting (Altrecht).

Vanaf 30 mei, Centraal Museum, Agnietenstraat 1 
Utrecht, di-zo 11-17. info@centraalmuseum.nl

CROMHOUTHUIS
Het Amsterdam Museum beheert de 
numismatische collectie van de stad 
Amsterdam. De collectie is samen-
gesteld uit enkele belangrijke verzame-
lingen van particulieren waar onder 
August Lopez Suasso (sinds 1876, 
Nederlandse munten), Gerard 
Heineken (sinds 1885, Amsterdamse 
penningen) en Willem Dreesmann 
(sinds 1970, een brede numismatische 
collectie). Ter gelegenheid van het jubi-
leum van het Genootschap zullen vanaf 
half juni in het verzamelaarshuis 
Cromhouthuis deze verzamelingen 
 worden uitgelicht en topstukken  worden 
getoond.

Vanaf half juni, Cromhouthuis, Herengracht 368 
Amsterdam, di-zo 11-17. www.cromhouthuis.nl

VAN GELDER-LEZING
De jaarlijkse Van Gelder-lezing wordt 
dit jaar gegeven door Karin Lurvink 
en heeft als titel ‘Plantagegeld en 
Gedwongen Winkelnering’. De lezing 
wordt gehouden in het bezoekers-
centrum van De Nederlandsche Bank 
en is een gezamenlijke activiteit van 
Stichting Nederlandse Penning-
kabinetten en de Nationale Numis-
matische Collectie. Voor 2018 wordt 
weer een lezing inclusief beurs voorzien. 

zaterdag 18 november, 11 uur, Bezoekerscentrum 
dnb, Amsterdam. info@koninklijkgenootschap.nl
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Échte munten koopt u bij de leden van de

Nederlandse Vereniging

van Munthandelaren

Bezoek ook onze website

www.nvmh.nl

De NMVH is opgericht in 1982 om de belangen van de munthandel en van de verzamelaar op effectieve

wijze te beschermen. Alle leden van de NVMH onderschrijven de erecode van de vereniging:

• Een NMVH-lid zal nimmer verkopen, doen verkopen, produceren of laten produceren: vervalsingen,

kopieën en niet-officiële naslagen, tenzij duidelijk als zodanig herkenbaar of aangeduid.

• Een NMVH-lid zal nimmer numismatische voorwerpen kopen of verkopen, warvan hij aan de

rechtmatigheid van de verkrijging twijfelt of hoort te twijfelen.

• Een NMVH-lid zal voorwerpen, waarover de koper gegronde klachten heeft, terugnemen, mits de

klacht binnen een redelijke termijn kenbaar wordt gemaakt.

• Een NMVH-lid zal naar beste vermogen objectieve en eerlijke voorlichting geven.

• Een NMVH-lid zal zijn numismatische voorwerpen kwalificeren volgens gangbare normen.



DE BEELDENAAR 2017-3
160





De Nederlandsche Muntenveiling

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.

Tel.  0294 - 43 30 20
Fax.  -0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling

Leeuwenveldseweg 14  
1382 LX  Weesp
  
Gediplomeerd veilinghouder & taxateur

OVERWEEGT U  

UW VERZAMELING 

      TE VERKOPEN?

Onze 
veiling catalogus op aanvraag

ban
kpapier
penningen

munten

www.nmv.nl
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Frans Bekersstraat 1a   Tel.: 040-2123455 numis@kareldegeus.nl 
5504 JA  Veldhoven   Fax.: 040-2110845 www.kareldegeus.nl

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

Voor inkoop - verkoop - veilingen        taxaties - opdrachten - adviezen

Met belangstelling zien wij steeds weer uit naar nieuw  
materiaal voor onze internationale veilingen.

U mag ons dan ook te allen tijde consulteren voor  
een vrijblijvend advies.

Ook een kosteloze taxatie van uw collectie  
behoort tot de mogelijkheden.

 

n
v
m
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JAN PELSDONK

Groeten uit … Benidorm?

Vernietigt u wel eens voorwerpen in uw 
collectie? Slaat u er wel eens een deuk 
in met een hamer? Krijgt u ook kippen-
vel als u leest over ontvreemding van 
cultureel erfgoed? Het beantwoorden 
van deze vragen laat ik graag aan u over, 
maar het zijn in ieder geval onderwer-
pen die aan bod komen in het voor u 
liggende nummer van De Beeldenaar. 
Naast dit doemdenken is er ook ruimte 
voor verlichting, zoals nieuw penning-
werk en een nieuwe penningvitrine.  
En in het vagevuur van het numis-
matisch speurwerk bevinden zich 
wederom enige voorwerpen waarvan 
onderwerp, herkomst of maker onbe-
kend zijn. 

Onbekend of in ieder geval onbegre-
pen is soms ook ons adres, zoals blijkt uit 
het afgebeelde adreslabel. En neen, 
evenmin is er een connectie met 
Postfach 11 in A-3500 Krems an der 
Donau al denkt de postbezorger daar al 

jaren duidelijk anders over. Een tweede 
adres in het buitenland zit niet in de 
planning. Sterker nog, de hoeveelheid 
post in postbus 11 droogt langzaam 
maar zeker op terwijl het aantal e-mails 
groeit. Ook PostNL – de postafdeling 
van ‘onze’ oude, vertrouwde PTT – 
kampt al jaren met krimp door minder 
briefpostzendingen. Recent werd de 
afnemende rol van het bedrijf zichtbaar 
bij het beheer van de Utrechtse postbus-
sen. De oude locatie gaat op de schop en 
het kostte PostNL veel moeite om ze 
elders in de stad onder te brengen. 
Uiteindelijk kwamen de postbussen in 
een boekwinkeltje in een buitenwijk 
terecht; volgens de reisplanner op één 
uur afstand, dus keurig buiten bereik, 
van uw hoofdredacteur. Gelukkig is er 
daardoor ook positief nieuws te melden:  
het opzeggen van de postbus is namelijk 
gunstig voor zowel onze begroting als 
voor de Oostenrijkse postbusbezitter... 

Bij de voorplaat

1713. Den Haag. 25-jarig huwelijk Mr. Paulus Scheltus Iz. en Katharina 
Brants. Door M. Smeltzing.
Vz. Beider borstbeelden naar rechts, rustend op hoornen van overvloed de 
beide familiewapens. Omschrift: mr paulus scheltus . iz . katharina brants. 
Gesigneerd met ms. 
Kz. Binnen een hemels licht het alziend oog die neerkijkt op twee duifjes  
die rusten op twee verbonden handen die uit de wolken komen, eronder een 
6-regelig gedicht: de min door’t godlyk oog / bestraalt uit’s hemels 
boog, / heeft scheltus met zyn vrou / katharina brants, door trou /  
nu vyf en twintig iaar / verbonden. heilryk paar! Daaronder binnen een 

bladvorming cartouche: getrout / den 16. nov: / 1688. Met signatuur: i . m . 
Bemolt 702; KPK 2317 afkomstig uit de Schulman veiling van januari 1897 nr.218; zie aanwinsten 1897; 
zilver, 46,17 gram.

Mr. Paulus Scheltus (1664-1748) was lid van een Haagse drukkersfamilie. Hij studeerde in Leiden rechten 
en promoveerde in 1687. In dat jaar werd hij ook toegevoegd aan zijn vader Jacobus als landsdrukker.  
In 1688 huwde hij met Catharina Brants (1666-1751) In 1692 advocaat voor het Hof van Holland.  
Hij werd in 1694 opvolger van zijn vader als landsdrukker bij de Staten-Generaal. In 1714 drukker voor  
de Raad van State, terwijl hij ook werkte voor de stadsregering. Associeerde zich in 1717 met zijn zoon 
Isaac als landsdrukker, bedankte als drukker van de Generaliteit ten gunste van Jacobus. In 1745 werd  
deze ook landsdrukker. 
Lit. Kossmann, E.F., De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de achttiende eeuw, Den Haag 1937; 
Nat. Archief nr. 1.10.59 Archief Nederburgh.
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Klop ‘Haarlems 
wapenschild’ van de nkk, 
1991

JAN DE VRIES

Numismatische Kring Kennemerland

Als je de handschoen oppakt om in de 
loop van het jaar De Beeldenaar te vullen 
met artikelen over kringpenningen en 
kloppen ben je afhankelijk van wat krin-
gen je aanbieden. De Numismatische 
Kring Kennemerland (nkk), opgericht 
te Haarlem op 28 september 1976, was 
mij zeer ter wille en presenteerde mij de 
informatie over haar producten keurig 
in tabelvorm. Het vroeg wel wat lenig-
heid om de gegevens te presenteren aan 
Numismatisch Nederland. Aangezien  
de kring vaak een klop gebruikt, nam ik 
contact op met Marcel van der Beek. 
Hij was verantwoordelijk voor de 
 stempel waarmee de nkk sinds 1991 
haar jubilea bij elkaar klopt. 

Pantograaf
Marcel is sinds midden jaren tachtig lid 
van de nkk en zelfs een tijdlang vice-
voorzitter geweest. Rond 1990 kwam hij 
regelmatig bij het Museum van ’s Rijks 
Munt om het archief te raadplegen en 
om bij tentoonstellingen te assisteren. 
Zodoende kwam hij in contact met het 
personeel van de Munt. Speciaal bij de 
graveurs mocht hij graag rondkijken. 
Het was toen nog wat ambachtelijker 
dan tegenwoordig. ‘Ik wilde ook zelf wel 
eens iets proberen’ vertelde hij mij. 
Voor het naderende jubileum van de 
nkk mocht hij toen de klop maken.  
Het procedé ging als volgt: hij moest 
eerst zijn ontwerpschets (zo’n acht maal 
groter dan het uiteindelijke formaat) 

met carbonpapier overbrengen op een 
plaatje aluminium. Vervolgens kon hij 
de figuren uitzagen, evenals het metaal 
om het wapenschild heen. Het zo ver-
kregen sjabloon werd daarna op een 
pantograaf op verkleind formaat op de 
kopse kant van een staafje staal gefreesd. 
Daarna kreeg de rand rondom het 
schild met een vijltje de juiste omtrek. 
Daarmee was het graveerwerk klaar en 
kon de stempel met ander stempelwerk 
van het muntbedrijf mee om gehard  
te worden. Samen met een ander kring-
lid heeft hij op een avond de stuivers 
geklopt. De huidige voorzitter heeft de 
stempel in beheer. De stempel is al 
diverse keren ingezet om het hart van 
de kring kloppend te houden. 

De klop toont het wapen van 
Haarlem: een verticaal rechthoekig veld 
met daarbinnen een rechtopstaand 
zwaard, met op de punt bovenaan een 
kruis. Aan weerszijden van het zwaard 
twee sterren onder elkaar. De ‘klop-
spijker’ heeft een lengte van 108 mm en 
een dikte van 11x11 mm. Alle bij festivi-
teiten uitgegeven munten en penningen 
zijn sinds 1991 eenzijdig voorzien van 
één klop. Een uitzondering is de gulden 
1976 bij het 30-jarig bestaan in 2006. 
Die is niet geklopt maar de euro 2006 
die daar bij hoort wel. Bij de laatste 
jubileumpenning van 2016 hoort een 
fraaie ordonnantie die kond doet van  
die penning.
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Twintig jaar nkk, 1996

Vijftien jaar nkk, 1991

1991  Vijftienjarig bestaan van de nkk. 
Brons, oplage 60. Geklopte 
Nederlandse stuiver van 
Koningin Beatrix in een sier-
houder. Met inscriptie XV (15).

1996  Twintigjarig bestaan van de nkk. 
Nikkel, oplage 60. Geklopt 
damiaatje (ontwerp Eric Claus), 
betaalpenning met een waarde 
van vijf gulden, over 750 jaar 
Haarlem.

2001  25 jaar nkk. Nikkel, oplage 60. 
Geklopt Nederlands kwartje 2001 
van Koningin Beatrix.

2006  30 jaar nkk. Oplage 60. Nikkelen 
gulden 1976 (niet geklopt) en 
bimetalen euro 2006 met klop. 
Beiden in een passende ronde 
blister en samen in een doosje.

2006  30 jaar nkk. Aluminium, oplage 60. 
Ronde penning met het getal 30.

2016  40 jaar nkk. Tin, oplage 83.  
60x45 mm, 64 gram. Ruitvormige 
penning, gemaakt naar voorbeeld 
van een zilveren velddaalder van 
50 stuivers van Haarlem, zijnde 
een noodmunt geslagen in 1572 
tijdens de belegering van 
Haarlem door de Spaanse troe-
pen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648).

2016  40 jaar nkk. Brons, oplage 27. 
60x45 mm, 48 gram. Als voor-
gaande, geproduceerd uit ver-
smolten Julianacenten.

2016  40 jaar nkk. Zilver, oplage 45. 
60x45 mm, 50 gram. Als voor-
gaande, geproduceerd uit ver-
smolten Julianaguldens en rijks-
daalders.

Twee gemeentewapens
De penning over het 40-jarig jubileum 
is ontworpen door mevrouw Corine 
Ton-Rekers uit Dronten (www.corine-
ton.com) en vervaardigd met behulp van 
de verloren wasmethode door haar echt-
genoot Gerrit Ton. Uitvoeringen in tin, 
brons en zilver. Op de penning is links 
de onvermijdelijke kringklop, bestaande 
uit het wapen van Haarlem aangebracht. 
In het midden het wapen van de 
gemeente Velsen. Dat bestaat uit een 



DE BEELDENAAR 2017-4
167

Corine Ton-Rekers,  
40 jaar nkk, 2016

25 jaar nkk, 2001

30 jaar nkk, 2006

schaap (het lam Gods) op een terras met 
de kop naar links, dat in de linker voor-
poot een vlaggenstok draagt. Aan die 
stok bevindt zich een vaandel. Op het 
vaandel staat een Andreaskruis. 

Waarom van twee gemeenten het 
wapen op de herinneringspenning? 
Volgens de oude statuten van de nkk 
heeft zij als logo het wapen van 
Haarlem. Lange tijd vonden hun bijeen-
komsten plaats in verschillende zaaltjes 
in Haarlem. De laatste jaren vinden de 
bijeenkomsten plaats in Santpoort-
Noord (gemeente Velsen) en ze denken 
daar de komende jaren te blijven.  

In de algemene ledenvergadering van  
de nkk in 2015 zijn de statuten gewij-
zigd in die zin dat de nkk naast het 
wapen van Haarlem, ook het logo  
van (de gemeente) Velsen heeft. 



DE BEELDENAAR 2017-4
168

De nieuwe penning-
vitrine in museum 
Beelden aan Zee

LIDEKE PEESE 
BINKHORST

Nieuwe penningvitrine in museum 
Beelden aan Zee

Museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen beheert met de Gipso-
theek een echte schatkamer. Er worden 
gipsen voorstudies voor sculpturen van 
Nederlandse beeldhouwers getoond met 
hoofdrolspelers als Mari Andriessen, 
Cor Hund en recentelijk Piet Esser. 
Hier zie je van dichtbij het ontstaan van 
een beeld, de vingerafdruk van de beeld-
houwer. Ook de groeiende collectie 
kunstpenningen is bijzonder. Recent is 
er in het museum daarom een nieuwe 
penningvitrine geplaatst, ontworpen 
door Wim Quist, de architect van het 
museum.

Bruikleen
In 1925 werd in Nederland de 
Vereniging voor Penningkunst opge-
richt, die elk jaar tenminste één penning 
voor de leden bij een gerenommeerde 
kunstenaar in opdracht geeft. Deze 

 penningen vormen de basis van de 
 collectie in Beelden aan Zee. Maar er is 
meer verzameld. Op internationaal 
niveau bekleedt Nederland een voor-
aanstaande positie bij de uitgifte van 
moderne penningen. Deze dienen vaak 
voor het vastleggen van gebeurtenissen, 
historische data, jubilea, geboorte, 
huwelijk, overlijden, personen en 
 portretten. Vaak ook zijn er vrije pen-
ningen, inspiraties van de beeldhouwer, 
maar altijd op een klein oppervlak.  
In essentie is de opkomst van de pen-
ning in Nederland te danken aan  
Jan Bronner (zie het artikel van Jadwiga 
Pol-Tyszkiewicz elders in dit nummer 
van De Beeldenaar). Zijn opvolger  
Piet Esser inspireerde een volgende 
generatie.

Recent heeft het museum een lang-
durig bruikleen mogen ontvangen van 
werk van Piet Esser, waaronder een 
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grote collectie penningen. Hieronder 
bevinden zich terracotta portretpennin-
gen van zijn leerlingen. Tijdens het 
voorjaar ging de beeldhouwafdeling van 
de Rijksakademie naar Ameland om die-
ren te boetseren. Terwijl de studenten 
geconcentreerd bezig waren, maakte 
Esser portretschetsen van zijn leerlin-
gen. Deze vormen het uitgangspunt van 
de eerste presentatie in de nieuwe pen-
ningenvitrine: Essers leerlingenportret-
ten met van iedere leerling een paar 
eigen penningen uit de museum-
collectie. 

Bronner zag de penning als het visite-
kaartje van de beeldhouwer. Louk 
Tilanus gaf in 2000 zijn overzicht van 

de geschiedenis van de Vereniging voor 
Penningkunst de titel Handzame sculp-
tuur. Inderdaad is de penning een sculp-
tuur om in de hand te houden, om goed 
te kunnen kijken naar de evenwichtige 
plaatsing van een portret of een buste  
in het kleine vlak, naar de teksten, naar 
de relatie tussen voor- en keerzijde.  
In de gang naar de bibliotheek is de 
vitrine op ooghoogte geplaatst, zodat  
de penningen zo goed mogelijk te zien 
zijn, want in de hand nemen kan helaas 
niet.  

His Master’s Voice. Penningkunst van Piet Esser 
(1914-2004) en leerlingen is nog tot en met  
10 september te zien in Museum Beelden aan Zee 
te Scheveningen.
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Ingang van het 
Koninklijk Penning-
kabinet in Huis 
Huguetan (nnc)

GEORGE 
SANDERS

De diefstal uit het Koninklijk 
 Penningkabinet van december 1914

Bediende De Haan moet de schrik van 
zijn leven hebben gekregen, toen hij op 
dinsdagochtend 29 december 1914  
de deur naar het Koninklijk Penning-
kabinet opende. Het eerste wat hij zag, 
was kalk op de vloer. Toen hij naar 
boven keek, zag hij dat in het plafond 
een groot gat gaapte. In de museum-
zalen bleek een aantal vitrines en kasten 
te zijn opengebroken en verschillende 
stukken te zijn ontvreemd.

De diefstal van december 1914 is een 
van de omvangrijkste die de numismati-
sche wereld in Nederland trof. Meer 
dan 40 gouden penningen werden ont-
vreemd. Van de buit werd nooit meer 
een spoor teruggevonden. Aan de hand 
van de dossiers in het archief van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
de Nationale Numismatische Collectie 
van De Nederlandsche Bank (nnc), 
gecombineerd met het verslag dat 
Auguste Octave van Kerkwijk (1873-
1957), directeur van het Koninklijk 
Penningkabinet, in mei 1915 in het 

Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche 
Oudheidkundige Bond van de diefstal 
deed en de berichten die in de kranten 
verschenen, is de loop van de gebeurte-
nissen en van het ingestelde onderzoek 
op hoofdlijnen goed te reconstrueren.1

Het Koninklijk Penningkabinet  
in 1914
Vanaf de oprichting in 1815 huisde het 
Koninklijk Penningkabinet in bij de 
Koninklijke Bibliotheek. Tot 1819 had-
den beide instellingen hun onderkomen 
in het Mauritshuis. Daarna betrokken 
zij het Huis Huguetan, een statig pand 
aan het Lange Voorhout nr. 34-36, dat 
tussen 1734 en 1738 was gebouwd voor 
Adriana Margaretha Huguetan naar 
ontwerp van Daniel Marot. Het 
Penning kabinet bevond zich op de eer-
ste verdieping, recht tegenover de trap.2 
In 1914 beschikte het Penningkabinet 
over twee ruimten.

In 1903 werd een begin gemaakt met 
een uitbreiding van het Huis Huguetan: 
in de tuin aan de achterzijde verrees een 
kolossale nieuwbouw. Op 1 september 
1908 ging deze voor het publiek open. 
De toegang tot de Bibliotheek met de 
nieuwe leeszaal lag nu aan de 
Kazernestraat, terwijl die van het 
Penningkabinet aan het Lange 
Voorhout bleef. Tezamen vormden het 
oude Huis Huguetan en de nieuwbouw 
een doolhof aan vertrekken, gangen en 
trappen.

de inbraak
In de nacht van 28 op 29 december 
1914 waren een of meer dieven via een 
boekenzolder de vertrekken van het 
Koninklijk Penningkabinet binnen 
gedrongen. Zij hadden een gat in de 
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Het gat in het plafond 
(foto J.G. Happel, nnc)

De vitrine met 
gesneden stenen  
(foto J.G. Happel, nnc)

vloer gezaagd, waarna zij zich met een 
touw of touwladder naar beneden 
 hadden laten zakken. Op de foto’s die de 
Haagse fotograaf J.G. Happel op  
29 december maakte, zijn het in het 
 plafond gezaagde gat en de kalk op de 
vloer goed te zien.3

Eenmaal binnen hadden de dieven 
vijf verschillende vitrines en kasten 
opengebroken. Volgens Van Kerkwijk 
hadden zij de grote vitrine met gesne-
den stenen ingetrapt. Op foto’s van 
Happel is te zien dat deze daarbij was 
omgevallen.4 Het loshalen van de gou-
den ringen, die met ijzerdraad waren 
vastgezet, nam echter zoveel tijd in 
beslag, dat de dieven slechts enkele 
moderne stukken ontvreemdden. Uit de 
vitrine met historiepenningen en uit een 
kleine vitrine met Nederlandse pennin-
gen werden bijna alle grote gouden 
 penningen geroofd. Ook werd de kast 
met penningen uit de jaren 1830-1848 
opengebroken. Hieruit werden alle 
 gouden stukken ontvreemd. Voorts wer-
den nog enkele munten van Willem III 
en Wilhelmina meegenomen. Tijdens 
hun werk waren de inbrekers gestoord, 
waarschijnlijk door het vallen van een 
groot lichtraam. Daardoor hadden  
zij verschillende laadjes met gouden 
penningen, die zij uit de kasten hadden 
gehaald en die gereed stonden om leeg-
gehaald te worden, laten staan en waren 
zij inderhaast over het dak ontkomen. 
Onderweg hadden de dieven ‘nog  
een paar groote gouden penningen’ 
laten vallen.

Nog diezelfde dag stelde Van 
Kerkwijk per brief minister van 
Binnenlandse Zaken mr. P.W.A. Cort 
van der Linden, die verantwoordelijk 
was voor de rijksmusea, op de hoogte 
van de inbraak.5 Van Kerkwijk liet weten 
dat de recherche inmiddels ter plaatse 
was om onderzoek te doen. Het was  
op dat moment nog niet duidelijk wat 
precies vermist werd, maar wel dat het 
verlies aan Nederlandse gouden pennin-
gen aanzienlijk was. Op verzoek van  

Van Kerkwijk liet de minister in de 
Staatscourant een mededeling plaatsen 
dat het Penningkabinet tot 15 januari 
1915 voor het publiek gesloten zou 
 blijven.

Op 31 december 1914 richtte  
Van Kerkwijk zich opnieuw tot de 
minister.6 Ditmaal voegde hij een 
gedrukte lijst van vermiste stukken bij 
die hij op verzoek van de politie in aller-
ijl had opgesteld. Hiervan waren in 
 binnen- en buitenland 1.000 exempla-
ren verspreid. Van Kerkwijk liet weten 
dat niet uitgesloten kon worden ‘dat nog 
eenige stukken er aan zullen moeten toe 
gevoegd, hetgeen eerst na een rustiger 
en nauwkeuriger onderzoek, waarmede 
doorgegaan wordt, zal zijn vast te 
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Lijst vermiste stukken 
met aantekeningen door 
Van Kerkwijk (nnc)

 stellen’. Een beloning van f 1.000 werd 
in het vooruitzicht gesteld voor degene 
die het gestolene onbeschadigd terug-
bezorgde. Het gat in het plafond was de 
dag tevoren door Landsgebouwen 
 hersteld. De schade aan vitrines, kasten 
en vloeren werd geraamd op f 150 à  
f 200 gulden. Inmiddels was door de 
firma Muttens een begin met de repara-
tie gemaakt. Ook had Van Kerkwijk 
conciërge De Jongh als nachtwaker 
 aangesteld.

het gestolene
De eind december verspreide lijst van 
vier pagina’s geeft een goed inzicht van 
wat ontvreemd werd. De lijst bevat een 
summiere beschrijving van de vermiste 
stukken, bestaande uit een omschrijving, 
een jaartal, het materiaal en, bij de kost-
baarste stukken, het gewicht.7 In zijn 

schrijven aan de minister had  
Van Kerkwijk al laten weten dat de lijst 
wellicht niet helemaal volledig zou zijn. 
Uit een in de documentatie van de nnc 
bewaard exemplaar met door Van 
Kerkwijk gemaakte aantekeningen blijkt 
dit inderdaad het geval te zijn. De 
gedrukte lijst bevat 80 stukken: 13 mun-
ten en 67 penningen. Van Kerkwijk 
voegde daar nog vijf penningen en twee 
munten aan toe. Bovendien bleek dat 
drie op de lijst vermelde penningen 
 uiteindelijk niet waren ontvreemd. Dat 
bracht het aantal gestolen stukken op 
84: 15 munten en 69 penningen. En 
toen Van Kerkwijk in april 1915 de tekst 
voor het jaarverslag over het voor-
gaande jaar schreef en de definitieve lijst 
was opgemaakt, bleek het te gaan om  
95 vermiste stukken, waarvan 15 mun-
ten, 8 ringen en gesneden stenen en  
72 penningen (zie bijlage).8

Bij de munten ging het om 
Nederlandse dukaten, gouden tientjes, 
rijksdaalders, guldens en halve guldens 
van Willem III en Wilhelmina en om 
twee buitenlandse stukken. Allemaal 
vervangbare exemplaren die verder 
 buiten beschouwing gelaten kunnen 
worden. Dat gold ook voor de ringen  
en gesneden stenen: naast een 
Merovingische ring waren er zes 
moderne gesneden stenen in een ring 
van goud of verguld zilver en een gou-
den ring met een steen van bergkristal.

De pijn zat hem, zoals Van Kerkwijk 
al direct aan de minister had laten 
weten, bij de Nederlandse penningen. 
Van de 72 penningen dateerden er  
29 uit de jaren vóór 1800; zij stonden 
opgesteld in de beide opengebroken 
vitrines. De 19 stukken uit de jaren 
1832-1848 werden uit de depotkast ont-
vreemd. En dan waren er nog 15 stuk-
ken uit de jaren na 1848 en 9 stukken 
waarbij geen datum was opgegeven.

In de bijlage zijn de ontvreemde stuk-
ken beschreven. Belangrijke gouden 
stukken die werden gestolen, zijn een 
geuzenpenning uit 1566 (nr. 4), de 



DE BEELDENAAR 2017-4
173

Ontvangstbewijs van 
N.V. Jansen’s Taxi 
(nnc)

Huis van Bewaring 
Casuariestraat Den 
Haag, inschrijving van 
Verwaaijen in het 
register van voorlopig 
aangehoudenen (na)

Christoffel Adolphi, 
Vrede van Breda. Goud, 
72 mm (nnc)

 triomfpenning op het Ontzet van 
Leiden in 1574 (nr. 5), de beloningspen-
ning voor de soldaten in het turfschip 
die in 1590 Breda innamen (nr. 6), de 
gouden beloningspenning die de gou-
verneur-generaal van Nederlands-Indië 
in 1681 aan de koning van Manatutu op 
Timor schonk (nr. 15), een aantal pen-
ningen op de vredesluitingen van 
Munster (nr. 8), Breda (nr. 83), 
Nijmegen (nr. 14) en Rijswijk (nrs. 
18-19), de penning op het beleg van 
Amsterdam (nr. 84), de penning van 
Aury op de moord op de gebroeders  
De Witt (nr. 12), de penning van 
Arondeaux op het eeuwfeest van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(nr. 22) en Holtzhey’s kolossale penning 
op het erfstadhouderschap van  
Willem IV met de planeten (nr. 25). 
Maar  zonder twijfel het belangrijkste 
stuk is de beloningspenning die de 
Staten-Generaal in 1667 aan admiraal 
Van Ghent schonken wegens de door 
hem op de Engelsen behaalde over-
winning (nr. 9).

Drie in Van Kerkwijks gedrukte lijst 
vermelde penningen bleken nadien niet 
vermist: de penning op het huwelijk van 
Leonora, dochter van de koning van 
Portugal (nr. 1), Adolphi’s gouden pen-
ning op de vrede van Breda (nr. 10) en 
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een bronzen penning op het driehon-
derdjarig jubileum van het Charter van 
Keulen (nr. 36). Bij de penning op de 
Vrede van Breda staat in Van Kerkwijks 
hand genoteerd ‘is niet weg’. Kennelijk 
was dit stuk abusievelijk op de lijst 
geraakt. Bij de beide andere stukken 
vermeldde Van Kerkwijk ‘terecht’, het-
geen erop duidt dat pas na het opmaken 
van de lijst werd geconstateerd dat ze 
niet werden vermist.

Het is overduidelijk dat het de dieven 
om groot én goud te doen was, maar  
in het duister waarin zij hun overval 
 uitvoerden, grepen zij meer dan eens 
mis. Zo waren maar liefst 25 van de  
72 penningen die zij meenamen niet van 
goud, maar van verguld metaal. Daarbij 
ging het om minder belangrijke stuk-
ken, die relatief eenvoudig waren te ver-
vangen. Maar daar stonden 44 gouden 
penningen tegenover met een totaal 
gewicht van bijna 3½ kilogram. Een 
gevolg van de keuze voor groot én goud 
was dat de dieven andere stukken, waar-
van de verzamelwaarde de intrinsieke 
waarde verre overtrof, ongemoeid 
 lieten, zoals de Griekse staters, de 
Romeinse aurei en de cameeën.

het onderzoek
Het onderzoek naar de diefstal werd 
geleid door Johannes Aaltsz (1865-
1940), die als hoofdinspecteur van 
 politie de Haagse recherche leidde.9  
Op 30 en 31 december verschenen de 
eerste berichten over de diefstal in de 
kranten. Uit de verslagen blijkt dat de 
recherche er op dat moment vanuit ging 
dat de dief of dieven zich tussen de 
bezoekers aan de leeszaal van de 
Koninklijke Bibliotheek hadden 
gemengd, waar zij zich na sluitingstijd 
hadden laten insluiten. Vervolgens zou-
den zij naar het oude gebouw van het 
penningkabinet zijn gegaan, waar zij op 
een boekenzolder waren geklommen.

Op zaterdag 2 januari meldden het 
Algemeen Handelsblad en de Telegraaf dat 
de recherche overeenkomsten zag met 

de diefstal in het Ethnografisch 
Museum te Leiden een half jaar eer-
der.10 Daar waren een of meer dieven in 
de nacht van 30 op 31 juli het museum 
aan de Hogewoerd binnengedrongen, 
vermoedelijk via het dak van een achter 
het museum liggend kolenmagazijn.  
In twee van de bovenzalen van het 
museum hadden ze de ruiten van de 
wandvitrines ingeslagen, waaruit ze ver-
schillende Balinese en Javaanse voor-
werpen van goud, sommige gedeeltelijk 
met edelstenen bezet, hadden ont-
vreemd. Van een aantal staatsiekrissen 
en zwaarden  werden de gevesten afge-
broken. De inwonende conciërge en zijn 
gezins leden hadden van de inbraak en 
de diefstal niets gemerkt. Uiteindelijk 
zou de diefstal in het Ethnografisch 
Museum onopgelost blijven. Geen van 
de vermiste stukken zou ooit worden 
terug gevonden.11

Al op 5 januari berichtte het Algemeen 
Handelsblad in zijn editie van 14.00 uur 
dat de recherche die dag de vermoede-
lijke dader had gearresteerd, maar in de 
editie van 16.00 uur moest het bericht 
worden gerectificeerd. Bij wijze van uit-
leg werd erop gewezen ‘dat het vaak 
geschiedt dat tijdens nasporingen van 
politie of justitie iemand voor korten 
tijd onder bewaking gesteld wordt, zon-
der dat van eene arrestatie in den eigen-
lijken zin sprake is, omdat de betrokken 
persoon soms weer na eenige uren in 
vrijheid wordt gesteld’.12 In werkelijk-
heid ging het om een huiszoeking in een 
woning aan de Reguliersgracht bij 
Hendrik Verwaaijen, een timmerman 
die ‘schijnt te liefhebberen in handel in 
oudheden en dergelijke’. Verwaaijen was 
een bekende van de politie. Maar de 
huiszoeking leverde niets op. De tim-
merman verklaarde de diefstal niet te 
hebben gepleegd en beschikte boven-
dien over een goed alibi. Hij wees de 
politie op een zekere G. die in Haarlem 
aan de Wagenweg woonde. Op 6 januari 
deed de politie een inval in Haarlem, 
maar G. werd op het genoemde adres 
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Reispas van  
Van Kerkwijk (nnc)

niet aangetroffen; sterker nog, hij had  
er nooit gewoond. Op die dag was 
directeur Van Kerkwijk in Haarlem aan-
wezig: bij N.V. Jansen’s Taxi huurde hij 
voor f 34,50 een auto met chauffeur die 
hem van Den Haag naar Haarlem en 
weer terug bracht.13

Toen men Verwaaijen vervolgens om 
opheldering wilde vragen, bleek hij met 
de noorderzon te zijn vertrokken. In de 
dagen daarna probeerde de recherche 
de timmerman op het spoor te komen. 
Op 12 januari schreef hoofdinspecteur 
Aaltsz aan Van Kerkwijk: ‘Gisteren heb 
ik nog aan Uw personeel vertoond het 
portret van een “vriend” van V., die hier 
dezen zomer heeft gewoond, vroeger 
reeds medeplichtig was in een door V. 
bedreven diefstal van gouden sieraden, 
den afgelopen zomer zich hier nog heeft 
schuldig gemaakt aan oplichting en 
 verduistering. Thans zou hij wonen te 
A’dam. Hij wordt te A’dam reeds nage-
gaan, terwijl ik hedenmiddag naar 
Leiden ga, op zoek naar een kroeg, waar 
V. en de hier bedoelde vriend “stam-
gasten” zouden zijn’.14

Uiteindelijk had het onderzoek resul-
taat, want op 14 januari kon Verwaaijen 
in Arnhem worden aangehouden, waarna 
hij door de marechaussee naar het Huis 
van Bewaring aan de Casuarie straat in 
Den Haag werd overgebracht.15 Maar 
twee weken later op 28 januari werd hij 
uit voorlopige hechtenis ontslagen: er 
waren onvoldoende gronden om hem 
nog langer vast te houden.16

Inmiddels had de recherche de 
gedachte dat iemand zich in de biblio-
theek had laten insluiten, laten varen. 
Op 23 januari 1915 schreef de 
Arnhemsche Courant, zich daarbij base-
rend op een inkomende brief uit Den 
Haag van twee dagen tevoren, dat de 
recherche meer en meer dacht aan een 
dader die zich als werkman had voor-
gedaan: er liepen in de gebouwen van 
Koninklijke Bibliotheek en Penning-
kabinet altijd wel werklui rond en 
bovendien was er op de zolder een klus 

waar periodiek aan werd gewerkt.17 
‘Men vermoedt nu’, zo vervolgde de 
krant, ‘dat de dader tot het bouwvak 
behoort [...]. Het openbreken van de 
zoldering, het zagen van het groote gat, 
en de wijze waarop men allerlei moei-
lijkheden heeft weten te boven te 
komen, die men bij dit werk ontmoette, 
maken den indruk, dat hier iemand aan 
den arbeid geweest is, die het timmer-
mansvak grondig verstond. Alles is vol-
gens de regelen van de kunst en betrek-
kelijk netjes uitgevoerd’.

ingekomen tips
De uitgeloofde beloning van f 1.000 
leverde enkele reacties op. Wie de eerste 
tipgever was, is niet bekend, maar het 
lijkt erop dat het spoor naar Engeland 
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Brief van Hemmers 
aan Van Kerkwijk,  
18 februari 1915 (nnc)

leidde. Op 9 januari informeerde het 
parket van de officier van justitie te  
Den Haag bij Van Kerkwijk wat ‘den 
technischen Engelschen term voor his-
torische penning’ was en wat de verta-
ling van de naam Penningkabinet in het 
Engels was.18 En op 27 januari werd 
inspecteur van politie Th.M. Lukas 
gemachtigd om in verband met de dief-
stal naar Engeland af te reizen.19

Toch zou de reis begin februari niet 
naar Engeland, maar naar Antwerpen 
voeren. Op de dag waarop inspecteur 
Lukas toestemming voor de reis naar 
Engeland kreeg, richtte Van Kerkwijk 
zich per brief tot minister Cort van der 
Linden met de mededeling dat een 
tweede persoon op de uitgeloofde belo-
ning van f 1.000 was afgekomen.20 Het 

ging om de uit Amsterdam afkomstige 
Schilt.21 Volgens Van Kerkwijk, die zich 
ongetwijfeld op het oordeel van de 
Haagse recherche baseerde, kon Schilt 
onmogelijk de dader zijn, maar stond hij 
wel in contact met de heler die de 
gestolen penningen had opgekocht. 
Schilt beweerde dat de penningen zich 
te Antwerpen bevonden en dat de opko-
per bereid was om ze voor f 15.000 af te 
staan. De aanwijzingen leek zo serieus 
dat Van Kerkwijk de minister om toe-
stemming verzocht om met inspecteur 
Lukas en tipgever Schilt naar 
Antwerpen af te reizen, aldaar contact te 
leggen met de opkoper en de stukken 
terug te kopen voor een bedrag van ten 
hoogste f 15.000. De minister verleende 
de gevraagde machtiging.

Op dinsdag 2 februari 1915 reisde het 
drietal naar Antwerpen af. 
Hoofdinspecteur Aaltsz was al een dag 
eerder naar Antwerpen vertrokken om 
met zijn Antwerpse collega Collard 
Bovy alles in gereedheid te brengen  
om de heler na overhandiging van de 
penningen in de kraag te kunnen vatten. 
Het gezelschap nam zijn intrek in  
Hotel Stein en Hotel Quittelier aan  
de Keizerslei, tegenover het Centraal 
Station. In het dossier in de Nationale 
Numismatische Collectie (nnc) bevin-
den zich de reispas en de Passierschein 
van Van Kerkwijk – Antwerpen bevond 
zich in 1915 in Duitse handen – en de 
rekeningen voor de overnachtingen. 
Maar uiteindelijk kwam de heler niet 
opdagen en reisde het gezelschap op  
5 februari onverrichterzake terug. 
Latere pogingen van Schilt om opnieuw 
contact met de heler te leggen liepen op 
niets uit. Daarmee liep het Antwerpse 
spoor dood. Op 6 februari bracht  
Van Kerkwijk aan de minister verslag  
uit van de mislukte operatie.22 De totale 
reis- en verblijfskosten bedroegen  
f 120,32.23

Elf dagen later werd Van Kerkwijk 
door een nieuwe informant benaderd: 
een zekere H.L.E. Hemmers, woonach-
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Brief van Verwaaijen 
aan Van Kerkwijk,  
24 februari 1915 (nnc)

tig aan de Molensteeg 27 in Rotterdam. 
Wellicht gaat het hier om Hendrikus 
Lambertus Emilius Hemmers (1866-
1924), die sinds eind 1910 een logement 
dreef aan de Oudedijk 177 in 
Rotterdam.24 Hemmers had op 17 febru-
ari een onderhoud met Van Kerkwijk, 
waarin hij liet weten dat de penningen 
zich in Engeland zouden bevinden. Hij 
beweerde dat degene die de stukken in 
zijn bezit had er f 12.000 (1.000 Engelse 
pond) voor vroeg. Hemmers bood aan 
om als tussenpersoon op te treden om de 
stukken terug te krijgen in ruil voor de 
uitgeloofde beloning van f 1.000. In de 
dagen daarna wisselden beiden nog een 
aantal brieven, waarbij zelfs een contract 
werd opgesteld dat Van Kerkwijk op 22 
februari terugstuurde met de mededeling 
‘ik wacht nu verder Uw berichten af.’ 
Maar daarna bleef het stil, want de aante-
kening van 22 februari is het laatste 
 contact met de Rotterdamse  tipgever.25

Twee dagen later meldde zich een 
oude bekende die ook op de beloning 
afkwam: de Amsterdamse timmerman 
Verwaaijen. In een kort briefje schreef 
hij Van Kerkwijk: ‘Mijnheer, ik verzoek 
een onderhoud met u. Alles wat u met 
Rotterdam gedaan heeft betreffende de 
penn. is mij bekend en!! Mijnheer ik 
weet dat het om 12 Mille gaat en!  
Ik weet waar het in Rotterdam zit.  
Op heden, dus overleg’.26 Maar de 
Haagse recherche schatte de betrouw-
baarheid van Verwaaijen niet erg hoog 
in. Al eerder tijdens het onderzoek had 
inspecteur Lukas Van Kerkwijk geschre-
ven ‘dat het praatje van Verwaaijen, als 
zou hij penningen weten aan te wijzen 
een smoesje was. Hij zat ergens weer 
half dronken in een kroeg en om hem 
voor den gek te houden hadden een 
paar van zijn vrienden hem verteld, dat 
daar of daar penningen waren beleend, 
wat hij dadelijk als waarheid opnam’.27 
Aan het schrijven van Verwaaijen werd 
dan ook geen gevolg gegeven.

Daarmee was het onderzoek op dood 
spoor geraakt. Op 1 april 1915 richtte 

Van Kerkwijk zich nogmaals tot de 
minister, waarbij hij bitter de balans 
opmaakte: ‘Van de munten en pen-
ningen, in den nacht van 28 op 29 
December gestolen in het Kon. Penning 
Kabinet, heb ik tot mijn leedwezen niets 
nader vernomen. De tusschenpersonen, 
die zich hebben aangeboden de stukken 
terug te bezorgen zijn daar niet in 
geslaagd en, daar thans sedert den dief-
stal ruim drie maanden verlopen zijn, 
vrees ik dat de medailles wel in den 
smeltkroes zullen zijn verdwenen’.28 
Daarmee had Van Kerkwijk in zoverre 
gelijk dat de diefstal uit het Koninklijk 
Penningkabinet van december 1914 
nooit zou worden opgehelderd.  
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Bijlage: lijst van in de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 december 1914  
uit het Koninklijk Penningkabinet gestolen stukken.
In de gedrukte lijst en het jaarverslag staat geen nummering; deze is van de auteur. 
Van de met één asterisk aangegeven stukken tekende Van Kerkwijk op zijn exem-
plaar van de lijst van vermiste stukken aan dat ze terecht waren. De met twee aste-
risken vermelde stukken worden niet in het Jaarverslag 1914 als vermist vermeld.

penningen
1* Huwelijk van Leonora, dochter van Eduard, 

koning van Portugal (1452, goud, 15,8 gram)
2 Huwelijk van Maximiliaan van Oostenrijk 

met Maria van Bourgondië (1477, goud, 
14,2 gram)

3 Viglius van Zuichem van Aytta (1568, 
 verguld zilver)

4 Geuzenpenning (1566, goud, 10,5 gram)
5 Ontzet van Leiden (1574, goud, 56 gram)
6 Inname van Breda (1590, goud, 22,6 gram)
7 Inname van Fernambuco en de wapenfeiten 

van Frederik Hendrik (1629, verguld koper)
8 Vrede van Munster, door de stad Amsterdam 

geslagen (1648, goud, 122,7 gram)
9 Penning vereerd aan den Admiraal van 

Ghent wegens de door hem op de Engelsen 
behaalde overwinningen (1667, goud,  
317,5 gram)

10* Vrede van Breda, door Arondeaux (1667, 
goud, 160,7 gram)

11 Dood van Joost Verschuer, kapitein ordina-
ris voor de admiraliteit van Amsterdam 
(1671, verguld zilver, 223 gram)

12 Moord op de gebroeders de Witt te  
’s-Gravenhage (1672, goud, 165,5 gram)

13  Hendrik Casimir II, erfstadhouder van 
Friesland (1675, goud, 79,7 gram)

14 Vrede van Nijmegen, door Van Dishoecke 
(1678, goud, 146,2 gram)

15 Penning door Gouverneur en Raden van 
Nederlandsch Indië vereerd aan Salomon, 
Koning van Manatoetoe op Timor (1681, 
goud, 59 gram)

16 Gedenkpenning door de Franse refugiés te 
Leiden aan de vier burgemeesters van die 
stad vereerd (1686, goud, 24 gram)

17 Landdagpenning van Amalia, prinses van 
Anhalt-Dessau, door Boskam (1696, goud, 
23 gram)

18 Vrede van Rijswijk, door Boskam (1697, 
goud, 117,5 gram)

19 Vrede van Rijswijk, penning geslagen op last 
der Staten van Friesland, door Arondeaux 
(1697, goud, 154,5 gram)

20 Gouden keten en penning aangeboden aan 
de stad Dublin door Willem III, door 
Roettiers (1698, verguld brons)

21 Landdagpenning van Johan Willem Friso, 
Prins van Oranje (1702, goud, 30,8 gram)

22 Eeuwfeest der oprichting van de Oost 
Indische Compagnie, door Arondeaux 
(1702, goud, 181,5 gram)

23 Landdagpenning van Maria Louise, prinses 
van Hessen-Kassel, door Vestner (1711, 
goud, 22 gram)

24 Geboorte van een dochter van Willem IV  
en Anna van Engeland, door Van Swinderen 
(1736, goud, 55 gram)

25 Erfstadhouderschap van Willem Karel 
Hendrik Friso, door Holtzhey (1747, goud, 
164 gram)

26 Erfstadhouderschap van Willem Karel 
Hendrik Friso, penning door de studenten 
der Leidse Hogeschool aan de Prins ver-
eerd, door Holtzhey (1747, goud, 119 gram)

27 Slag bij Doggersbank, door Schepp (1781, 
goud, 18,7 gram)

28 Johan Wilhelm van Pfaltz-Beieren (goud)
29 Erepenning voor de verdedigers der Citadel 

van Antwerpen, ten name van J.M. v.d. 
Wijck (1832, goud, 59 gram)

30 Erepenning voor de strijders op de Citadel 
van Antwerpen, zonder naam (1832, goud, 
59 gram)

31 Tweede Eeuwfeest van het Seminarie der 
Remonstranten te Amsterdam (1834, goud, 
48,2 gram)

32 Vijftigjarig bestaan van het Genootschap ter 
bevordering der Christelijke Godsdienst 
(1835, goud, 164 gram)

33 Penning vereerd aan Is. An. Nyhoff, wegens 
het in orde brengen van het archief te 
Culemborg (1835, goud, 76,3 gram)

34 Vijftigjarig huwelijk van Mr. A. Hoyinck  
van Papendrecht en P. Loeff Heshusius 
(1835, goud, 10 gram)

35 Honderdjarig bestaan der Kweekschool der 
Doopsgezinden te Amsterdam (1835, goud, 
46 gram)

36* Driehonderdjarig jubileum van het Charter 
van Keulen (1835, brons)

37** Maskerade te Leiden (1840, zilver, 10 gram)
38 Huwelijk van Koningin Victoria en Prins 

Albert van Pruisen (1840, verguld brons)
39 Intocht van Koning Willem II en Anna 

Paulovna te ’s-Gravenhage, penning voor de 
erewacht (1840, goud, 41 gram)

40 Zevende Eeuwfeest van het 
Praemonstratenser klooster te Praag (1840, 
verguld brons)

41 Napoleons lijk naar het Hotel des lnvalides 
overgebracht (1840, verguld brons)

42 Huwelijk van Prins Ernst van Saksen-
Coburg-Gotha met Alexandrina van Baden 
(1840, verguld brons)

43 Vijftigjarig huwelijk van J.S. Wurfbain en 
A.M.G. Hurrelbrinck (1843, goud, 42 gram)

44 Jaarfeest op de verbinding van Antwerpen 
met Keulen door den Spoorweg (1844, 
 verguld brons)
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NOTEN EN LITERATUUR
1. Nationaal Archief, toegang 2.04.13, archief 

ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling 
kunsten en wetenschappen, 1875-1918, inv.nr. 
2031, stukken betreffende een diefstal van 
bezittingen uit het Penningkabinet en daarte-
gen te treffen maatregelen, 1914-1918 [hierna: 
na, diefstal Penningkabinet]; Nationale 
Numismatische Collectie, De Nederlandsche 
Bank, Amsterdam, 40.D60.006, dossier diefstal 
1914 [hierna: nnc, dossier diefstal]; kerkwijk, 
a.o. van ‘Diefstal in het Koninklijk Penning-
kabinet te ’s-Gravenhage’ Bulletin van de 
Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
(1915), 64-65.

2. kuyk, j. van Geschiedenis van het Koninklijk 
Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden 
Steenen te ’s-Gravenhage (Den Haag 1946) 
14-15.

3. Met dank aan Janneke van Esch, nnc, die voor 
mij het dossier opzocht en scande.

45 Penning van den Senaat van Bremen aan 
Kapt. Rooderkerk te Middelburg (1846, 
goud, 84 gram)

46 Prijspenning van de Leidse Hoogeschool 
aan F.W.B. van Bell (1847, goud, 28 gram)

47 Prijspenning van de Koninklijke 
Nederlandse Jachtclub, ten name van  
P. Struyk (1847, zilver, 50 gram)

48 Op de verfraaiingen van Paus Pius IX aan de 
kerk van het Vaticaan (1847, verguld tin)

49 Kruis van de Pruisische soldaten in den slag 
bij Königgrätz (1866, koper)

50 Overwinningen der Pruisen op de 
Oostenrijkers (1866, verguld koper)

51 Kruis voor de soldaten in het Main-leger 
(1866, verguld koper)

52 Kruis voor de soldaten in het Main-leger 
(1866, verguld koper)

53 Eeuwfeest van het Genootschap tot Redding 
van Drenkelingen (1867, goud)

54 Penning door de dames Radink aan  
E.J. Brill, Mart. Nijhoff en G. Theod.  
Bom vereerd (1867, goud, 152 gram)

55 Erepenning door Victor Emanuel, koning 
van Italië, aan dr. Jonkbloed vereerd (goud, 
60 gram)

56 Vergadering der Duitse land- en tuinbouw 
te Breslau (1869, verguld zilver)

57 Gedenkpenning van Prins Frederik aan de 
leden der hoofdcommissie van het Nationaal 
Monument van 1813 te ’s-Gravenhage 
(1869, goud, 135 gram)

58 Internationale tentoonstelling van voorwer-
pen voor den handwerksman te Amsterdam 
(1869, verguld koper)

59 Militaire kruis voor de strijders van Hessen-
Darmstadt (1871, verguld koper)

60 Erepenning voor de Duitsche soldaten  
in den Fransch-Duitschen Oorlog (1871, 
verguld koper)

61 Vijftigjarig huwelijk van den Koning en de 
Koningin van Saksen (1872, verguld koper)

62 Vijfentwintigjarige regeering van Koning 
Willem III (1874, verzilverd koper)

63 penning door J.C. Chaplain (verguld)
64 penning door J.C. Chaplain (verguld)
65 penning door J.C. Chaplain (verguld)
66 penning door J.C. Chaplain (verguld)
67 penning door J.C. Chaplain (verguld)

munten
68 Gouden Dukaat, Nederland (1879, goud)
69 Gouden Dukaat, Nederland (1895, goud)
70 Gouden Dukaat, Nederland (1899, goud)
71 Gouden Dukaat, Nederland (1909, goud)
72 Tien Gulden, Nederland (1887, goud)
73 Tien Gulden, Nederland (1897, goud)
74 Tien Gulden, Nederland (1898, goud)
75 Proef voor Tien Gulden, Nederland, enkel-

zijdig (1898, verguld koper)
76 Gulden, Nederland (1909, zilver)
77 Gulden, Nederland (1910, zilver)
78 Halve Gulden, Nederland (1909, zilver)
79 Twintig Francs, Zwitserland (goud)
80 Transvaal, Pond van Paul Kruger (goud)

Door Van Kerkwijk op de lijst aangetekend
81 Huwelijk van Lodewijk XII, koning van 

Frankrijk, en Anne de Bretagne (1499,  
27,5 gram)

82 Wereldheerschappij van Karel V (1533,  
25,3 gram)

83 Vrede van Breda, door Pool (1667, goud, 
61,6 gram)

84 beleg van Amsterdam door Willem II (1650, 
goud, 59,9 gram)

85 Honderdjarig bestaan der Kweekschool der 
Doopsgezinden te Amsterdam (1835, zilver, 
35 gram)

86 Munt, Rijksdaalder (1854, zilver)
87 Munt, Rijksdaalder (1856, zilver)

In het jaarverslag van het Koninklijk Penning
kabinet over 1914 toegevoegde stukken
88 Prijspenning voor beeldhouw- en schilder-

kunst in Oostenrijk (goud, 82 gram)
89 Inhuldiging van Koningin Wilhelmina 

(goud, 111 gram)
90 Strooipenning op de Inhuldiging van 

Koningin Wilhelmina (goud, 14,5 gram)
91 Draagteken, inhuldigingsfeesten te  

’s-Gravenhage (verguld zilver)
92 ring, waarin een navolging van een 

Romeinse aureus, Merovingisch tijdperk 
(goud)

93 ring, waarin een steen van crystal de roche 
(goud)

94 Moderne gesneden steen in ring (goud of 
verguld zilver)

95 Moderne gesneden steen in ring (goud of 
verguld zilver)

96 Moderne gesneden steen in ring (goud of 
verguld zilver)

97 Moderne gesneden steen in ring (goud of 
verguld zilver)

98 Moderne gesneden steen in ring (goud of 
verguld zilver)

99 Moderne gesneden steen in ring (goud of 
verguld zilver)
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4. van kerkwijk, ‘Diefstal’ Bulletin KNOB, 64-65.
5. na, diefstal Penningkabinet, Van Kerkwijk aan 
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JIM VAN DER 
MEER MOHR

De Nissewaard-penning  
door Tineke Nusink

Op 4 november 2016 heeft burgemees-
ter Mirjam Salet van de gemeente 
Nissewaard op het eiland Voorne-
Putten de door Tineke Nusink ontwor-
pen en uitgevoerde Nissewaard-penning 
in ontvangst genomen. Deze penning  
is de derde penning die de gemeente 
Nissewaard kan uitreiken. De Nisse-
waard- penning is bedoeld voor personen 
die zich op bijzondere wijze hebben 
ingezet voor de medemens en daarmee 
de gemeenschapszin in de gemeente 
hebben bevorderd. De gemeente kende  
al de Erepenning en de Jan Campert-
penning. De Jan Campert-penning is in 
2009 ingesteld en wordt uitgereikt aan 
mensen die zich niet vanuit een functie 
maar als privépersoon verdienstelijk 
maken of hebben gemaakt voor de 
gemeente. De Ere penning wordt toege-
kend aan natuurlijke personen, die al 
dan niet ingezetene zijn van de 
gemeente Nissewaard en die zich – 
aldus de gemeentelijke website – in zeer 
bijzondere mate verdienstelijk  hebben 
gemaakt jegens de gemeente  
of haar inwoners door: 

a) het zich langdurig en intensief inzet-
ten voor de gemeente en/of haar 
inwoners; 

b) het verrichten van een bijzondere 
menslievende daad; 

c) het leveren van bijzondere prestaties 
op het gebied van wetenschap, kunst, 
cultuur of sport, of

d) het verrichten van bijzondere ver-
diensten op plaatselijk maatschappe-
lijk of ander gebied.

Held
Al een week later, op 11 november, werd 
de eerste Nissewaard-penning uitgereikt 
aan Vincent Bakker, voor zijn heldhaftig 
optreden op 20 oktober toen hij twee 
kinderen redde uit een brandende auto. 
Op 17 november ontving Vincent 
Bakker hiervoor uit handen van premier 
Rutte ook nog de Erepenning voor Mens-
lievend Hulpbetoon, een oude civiele 
 dapperheidsonderscheiding.

In de opdracht aan Nusink had de 
gemeente Nissewaard gevraagd om 
zowel het landelijke als het stedelijke 
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Tineke Nusink en 
Vincent Bakker met  
de penning

karakter van de gemeente tot uitdruk-
king te brengen. De voorzijde toont het 
stedelijke element van Nissewaard met 
het gezicht op de Oude Maas vanaf de 

Spijkenisserbrug. Het water met scheep-
vaart aan de ene kant en aan de rechter-
zijde het flatgebouwencomplex De 
Elementen met links nog een piepklein 
stukje Hoogvliet. Over dit flatgebouw 
zei Tineke: ‘de naam van de flatgebou-
wen Elementen gaf mij de inspiratie  
om de elementen daadwerkelijk in de 
penning te verbeelden. Met aan de hori-
zon een moderne windmolen. Water, 
aarde, lucht en vuur.’ De keerzijde toont 
het landelijke karakter van de gemeente 
met landerijen met knotwilgen, een 
 traditionele molen en een weide met 
enkele schaapjes (Tinekes handelsmerk). 
De penning is verpakt in een stoffen 
zakje in de kleuren van Nissewaard, is  
in brons gegoten bij Steylaert in 
Waardenburg, heeft een doorsnede van 
60 mm en is 7 mm dik.  

www.egmp-vzw.be
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Chris van der Hoef, 
Stormramp te Borculo, 
1927, brons, 106 mm

Toon Dupuis, 100 jaar 
Levensverzekering 
‘Oude Haagsche’, 1936, 
brons, 65 mm 
(presse-papier  
83x83 mm,  
inv. M-8515)

JADWIGA 
POL-  
TySZKIEWICZ

Ontstaan en ontwikkeling  
van de sculpturale penning

In museum Beelden aan Zee in Den 
Haag is onlangs een nieuwe permanente 
wandvitrine geïnstalleerd, ontworpen 
door huisarchitect Wim Quist. De 
bedoeling is dat in deze vitrine met 
enige regelmaat penningen, foto’s, teke-
ningen en ander interessant archiefma-
teriaal worden geëxposeerd. Als eerste 
zijn penningen aan de buurt. De gast-
conservator Lideke Peese Binkhorst 
richtte een expositie in getiteld His 
Master’s Voice. Penningkunst van Piet Esser 
(1914-2004) en leerlingen. De nadruk ligt 
op een aantal portretten van leerlingen 
van Piet Esser, die hij tijdens een 
zomercursus op Ameland maakte. Het 
laat ook werk van die leerlingen zien  
als zelfstandige kunstenaars. Vrijwel alle 
tentoongestelde objecten komen uit  
de eigen collectie van museum Beelden 
aan Zee. Elders in dit nummer van  
De Beeldenaar bericht Lideke Peese 
Binkhorst over deze tentoonstelling. Dit 
is wellicht een goede gelegenheid om 
even stil te staan bij de fascinerende weg 
die de Nederlandse sculpturale penning 
in de afgelopen eeuw heeft afgelegd, om 

zo enig inzicht te verschaffen in de ver-
banden tussen heden en verleden. 

Koninklijke Begeer en vpk

In het landschap van de gevestigde 
 penningkunst begonnen zich in de 
 eerste decennia van de twintigste eeuw 
lichte veranderingen af te tekenen.  
De Utrechtse firma Koninklijke Begeer 
was toen toonaangevend in de productie 
van penningen in traditionele stijl. 
Talentvolle medailleurs en beeldhouwers 
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 Lambertus Zijl, 
Zelfportret, 1926, 
terracotta, 134x112 
mm (inv. M-8660)

zoals Pier Pander, Toon Dupuis, Fré 
Jeltsema en Johannes Wienecke maak-
ten schilderachtige en expressieve pen-
ningen. Vanuit Frankrijk en België 
brachten zij deze zachte, subtiele stijl 
naar Nederland. De meesten studeerden 
aan de École des Beaux-Arts in Parijs bij 
Jules Chaplain en Jules Cavelier, de 
toonaangevende Franse medailleurs van 
die tijd. Zij allen brachten een nieuw en 
fris accent in de verstarde wereld van de 
traditionele penning.

Een lichte ‘opschudding’ veroorzaak-
ten echter de penningen van Lambertus 
Zijl en Chris van der Hoef. Deze mar-
kante kunstenaars werkten in vooruit-
strevende stijl. Hun onconventionele 
penningen onderscheidden zich van de 
rest door grote plasticiteit en originele, 
sterke vormgeving. Ze waren in groot 
formaat gegoten, wat in die tijd niet 
gebruikelijk was. Helaas had deze ver-
nieuwende trend geen navolgers en 
stierf een vroege dood.

Naast deze ontwikkelingen was er 
ook een andere factor van belang. De in 
1925 opgerichte Vereniging voor 
Penningkunst (vpk) spande zich in om 
artistiek verantwoorde penningen uit te 
geven en zo jonge kunstenaars te stimu-
leren en te motiveren tot het maken van 

penningen. Naast de beroepsmedail-
leurs van de firma Begeer kregen de 
beeldhouwers van de academies in 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
een dergelijke opdracht. Van de 
Rijksakademie waren dat in de jaren 
twintig, dertig en veertig de beeldhou-
wers Mari Andriessen, Jaap Kaas, Bertus 
Sondaar, Gerrit Jan van der Veen, Nel 
Klaassen, Frits van Hall, Han Wezelaar, 
Albert Termote, Theo van Reijn en 
Corinne Franzén-Heslenfeld. Allemaal 
maakten zij hun penningen binnen 
bepaalde grenzen. Zij tornden niet aan 
de vaste kenmerken van dit medium. 
Wèl konden zij zich uitleven op compo-
sitie en stijl van de beeldenaars. Op dit 
gebied zijn er zeer fraaie resultaten 
bereikt.

Tot 1948 lag de definitie van een 
 penning bij de Vereniging voor 
Penningkunst vast. Alle penningen 
 werden met behulp van de reduceer-
machine gemaakt, in brons geslagen, 
rond van vorm en dubbelzijdig, met een 
standaard afmeting van 60 mm. In 1948 
kwam de eerste gegoten penning uit, 
Loeki Metz’ Regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina, die de voorbode 
was van de komende veranderingen in 
de Nederlandse penningkunst.

De Rijksakademie: Van Hove  
en Bronner 
Vrijwel in dezelfde tijd voltrokken zich 
aan de Rijksakademie in Amsterdam 
interessante ontwikkelingen die er uit-
eindelijk toe leidden dat de penning-
kunst haar stoffige imago kwijtraakte en 
door de vrije artistieke benadering een 
autonome kunstdiscipline werd. Eén en 
ander had te maken met de komst van 
beeldhouwer Jan Bronner (1881-1972). 
Met zijn legendarische manier van les-
geven wist Bronner zijn leerlingen 
bewust te maken van het bestaan van dit 
specifieke genre en dat was genoeg om 
een nieuw proces in gang te zetten.

Bart van Hove (1850-1914) was aan 
de Rijksakademie hoogleraar beeld-
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Louise Metz, 
Regeringsjubileum van 
koningin Wilhelmina, 
1948, brons, 60 mm 
(inv. M-8149)

houwkunst, toen Bronner in 1907 aan 
zijn studie beeldhouwen begon. 
Daarvóór had Bronner in een werk-
plaats van de Haarlemse beeldhouwer 
Veldheer gewerkt en van dichtbij gezien 
hoe reliëfs en ornamenten in de toen 
gangbare neostijlen werden gemaakt. 
Ondertussen ontwikkelden Berlage, Zijl 
en Mendes da Costa nieuwe ideeën en 
vormentaal die de beeldhouwkunst 
voorgoed zouden veranderen.

De artistieke vorming van Bronner 
was op klassieke leest geschoeid. Bart 
van Hove, die ook penningen maakte, 
corrigeerde het werk van zijn leerling 
naar die maatstaven. Bronner zei daar-
over: ‘Bij Van Hove bleef ’t bij naaktstu-
dies. Felle correcties over stand en 
modelé, tien minuten. Hij liet de leer-
ling niet de mogelijkheid zichzelf te 
ontplooien’.1 Voor Bronner was dat een 
serieuze belemmering. Toen hij de 
onverwachts overleden Van Hove in 
1914 als hoogleraar opvolgde, paste hij 
een andere methode toe: ‘Ik heb ze 
nooit gezegd hoe het moest... Ik heb ze 
vooral behoed voor dwalingen... daar-
door kwamen ze aan zichzelf’.2 Als goed 
pedagoog wist hij dat een leraar zijn 
kennis niet kan géven, maar hij kan wel 
het licht ontsteken wanneer er olie in de 
lamp is. Veel jong talent voelde zich 
daardoor aangetrokken. Van 1914 tot 
1947 leidde Bronner 140 goed 

geschoolde beeldhouwers op en daar-
mee heeft hij sterk bijgedragen aan de 
emancipatie van de beeldhouwkunst als 
autonome discipline.

Zo ging dat ook met penningen: 
doordat hij zijn leerlingen daarop attent 
maakte is op den duur de sculpturale 
penning geboren – een klein, autonoom 
kunstwerk. Zijn inbreng was dus voor-
namelijk van stimulerende aard. 
Bronner liet zijn leerlingen afgietsels 
zien van Middeleeuwse zegels en 
Renaissance-penningen. Hij benadrukte 
‘hoe belangrijk afwerking is en dat men 
liefde voor het kleine moet hebben’.3 
Daarnaast propageerde hij de techniek 
van het negatief in gips snijden als de 
beste manier om het reliëf leesbaar te 
maken. Een aantal van zijn leerlingen 
vatten ‘vlam’ voor de penning, gingen 
aan de slag en maakten een interessante 
ontwikkeling door. De bekendste zijn 
Niel Steenbergen, Paul Grégoire, Loeki 
Metz en Piet Esser. Zij hebben door 
hun talrijke en innovatieve penningen 
het genre naar een hoger niveau getild. 
Niel Steenbergen verwoordde de 
invloed van zijn leermeester als volgt: 
‘Bronner liet ons eens penningen zien, 
afgietsels van Gotische [sic] penningen. 
Ik vond ze toen zo mooi dat ik er vlug 
een afdrukje van maakte in klei... Het 
werd een aanleiding voor mij om veel 
penningen te maken. Ik heb er wel 150 
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Piet Esser, Jan Bronner 
zeventig jaar, 
1951-1952, brons,  
88 mm (inv. M-8025)

Jan Bronner, Vincent 
van Gogh, 1953, brons, 
65 mm (inv. M-8632)

gemaakt... Bronner heeft mij geleerd om 
penningen negatief en op ware grootte 
te maken. Dat is namelijk veel beter, fel-
ler, pittiger en steviger dan in het posi-
tief werken, zoals de meesten doen’.4 
Ook andere leerlingen van Bronner 
maakten penningen, al deden sommigen 
dat meer als ontspanning, naast hun 
grote werk. Tot hen behoren Mari 
Andriessen, Nico Onkenhout, Albert 
Termote, Henk Dannenburg, Theresia 
van der Pant, Inka Klinckhard, Pieter 
d’Hont, Arie Teeuwisse, Pieter 
Starreveld, Jaap Kaas, Liesbeth 
Wezelaar-Dobbelmann en anderen. 
Bronner zelf maakte er niet meer dan 
drie, waarvan Vincent van Gogh uit 1953 
een mooi voorbeeld van een geboet-
seerde penning is.

Piet Esser, grondlegger van de 
 sculpturale penning
Voor het vervolg van de Nederlandse 
penningkunst is Piet Esser van groot 
belang. Hij volgde in 1947 Jan Bronner 
op als hoogleraar en net als zijn illustere 
voorganger bleef hij 32 jaar aan, tot 
1979. Esser zette Bronners stijl van les-
geven voort, want die was volgens hem 
goed. Bij de leerlingen werd een stevig 
besef van en eerbied voor de traditie in 
de kunst ontwikkeld zodat zij met deze 
kennis en verantwoordelijkheid in hun 
achterhoofd nieuwe artistieke wegen 
gingen verkennen. Esser miste welis-
waar het charisma van zijn voorganger, 
maar had een informeler en naar eigen 
zeggen ‘intenser’ contact met zijn leer-
lingen. Dat laatste kwam zeker door de 



DE BEELDENAAR 2017-4
187

Eric Claus, 
Hollands-Stichtse 
Vredesbepalingen, 
2003, brons, 97 mm 
(inv. M-8615)

Theresia van der Pant, 
20 jaar Israël, 1968, 
brons, 71 mm  
(inv. M-8260)

tijd waarin hij leefde, namelijk de jaren 
zestig en zeventig die anders waren dan 
de jaren vóór de oorlog. Volgens zijn 
leerling Marius van Beek was Esser een 
‘meer omstreden figuur in een moeilij-
ker tijd, jaren ’50 en ’60. De discipli-
naire banden werden verbroken en er 
kwam een totaal veranderde visie op 
materiaalgebruik en vormgeving, er bra-
ken rellen uit over het kunstonderwijs’.5

Aan Esser hebben wij in feite het 
fenomeen sculpturale penning te dan-
ken. Aangewakkerd door Bronner ging 
hij zich in deze materie zelfstandig ver-
diepen. Tijdens zijn verbijf in Italië zag 
hij voor het eerst de originele pennin-

gen van Antonio Pisano, de vader van de 
penningkunst, die op hem een enorme 
indruk maakten. Zijn eerste gegoten 
werk is dan ook in die stijl gemaakt;  
uitgebalanceerde en plechtige portret-
ten van familieleden en kennissen.  
De gedenkpenning uit 1952 die Esser 
voor de zeventigjarige Bronner maakte, 
illustreert nog eens treffend deze 
Renaissance-invloed. In dezelfde tijd 
was Loeki Metz, onafhankelijk van 
Esser, met dezelfde zoektocht bezig en 
maakte de eerste gegoten penning voor 
de Vereniging voor Penningkunst. 
Halverwege de jaren vijftig ging Esser 
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Geer Steyn, Fellini, 
2016, terracotta,  
80 mm

op zoek naar de expressiemogelijkheden 
van de geboetseerde penning. 
Gepassioneerd door de effecten van 
licht- en schaduwwerking, maakte hij 
tientallen versies van Rembrandt, telkens 
net iets anders dan de vorige. Met dit 
werk brak een nieuw tijdperk in de 
Nederlandse penningkunst aan. Maar 
Esser was nog niet klaar: voor de accep-
tatie van dit nieuw medium moest hij in 
bredere kring de weg vrij maken. Als 
bestuurslid van de Vereniging voor 
Penningkunst in de jaren 1957-1972 
heeft hij zich tot het uiterste ingespan-
nen om de mentaliteit in deze organisa-
tie en daarbuiten te veranderen zodat de 
gegoten penning geaccepteerd werd.

Tientallen leerlingen werden door 
Essers gedrevenheid aangestoken en 
gingen zelf penningen maken. Velen 
daarvan hebben de penningkunst tot 
hun specialiteit gemaakt en zo werd ‘de 
school van Esser’ geboren. Theresia van 
der Pant, Auke Hettema, Renze 
Hettema, Ruth Brouwer, Inka 
Klinckhard, Frank Letterie, Wilfried 
Put, Theo van de Vathorst, Eric Claus, 

Geer Steyn, Floyd DeWitt, Christien 
Nijland, Lucie Nijland, Carla Klein, 
Marianne Letterie, Nynke Jelles-
Schepers, Jet Schepp, Wien 
Cobbenhagen en anderen hebben vanaf 
de jaren vijftig tot op de dag van van-
daag de ideeën van hun leraar uitge-
werkt en verder ontwikkeld, ieder in 
hun eigen karakteristieke stijl. Hun uit-
gebreide penningoeuvre heeft het aan-
zien van de Nederlandse penningkunst 
aanzienlijk verrijkt.  

De in dit artikel afgebeelde penningen komen uit 
de collectie van museum Beelden aan Zee, behalve 
Stormramp te Borculo door Chris van der Hoef die 
uit de Nationale Numismatische Collectie afkom-
stig is. De foto’s zijn gemaakt door Wim de Boer.

NOTEN EN LITERATUUR
1. neelissen, ton Een beeld van Bronner 1881-

1972 (Utrecht 1988) 16.
2. neelissen (1988) 22.
3. tilanus, louk Handzame sculptuur (Amster-

dam 2000) 23.
4. jacobs-verloren van themaat, h.m. Bronner 

de stempel van een beeldhouwer en leermeester 
(doctoraalscriptie, Leiden 14 juli 1995) 49.

5. jacobs-verloren van themaat, h.m (1995) 94.
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Twee cornetjes 
afkomstig van de Luikse 
postulaatsgulden

THEO NISSEN, 
LEI LENNAERTS 
& GEERT VAN 
DER HOFSTAD

Metallurgisch onderzoek
Een praktijkgeval

Op een plank van een boekenkast liggen 
– keurig verpakt – twee gouden cornet-
jes en enkele muntfragmenten, de over-
blijfselen van een Luikse gulden en een 
Gelderse schelling. Ze liggen daar al 
enige tijd om de bezitter eraan te her-
inneren nog een interessante metallur-
gische onderzoekservaring openbaar te 
maken. Een van de aspecten van de 
numismatiek is de intrinsieke waarde 
van muntspeciën ofwel de hoeveelheid 
edelmetaal, een kerngegeven voor 
monetaire en financiële historiografie. 
Onderzoekers en numismaten baseren 
zich dan op muntordonnanties, -valua-
ties en aanverwante stukken, voor zover 
ze, soms gebrekkig, zijn overgeleverd. 
Aan de vraag in hoeverre de echte 
 munten in de beurs (de praktijk) spoor-
den met de instructies en regelgeving 
(de theorie), wordt in de literatuur maar 
beperkt aandacht besteed terwijl de 
informatie uit materiële bronnen mede 
bepalend is voor de interpretatie van 
geschreven bronnen. De auteurs wilden 
een antwoord op deze vraag.

Methoden en technieken van analyse
Om de hoeveelheid edelmetaal van een 
zilveren of gouden munt kwalitatief 
goed vast te stellen (essayeren) moet het 
stuk, om het plastisch uit te drukken, 
‘ten vure gaan’ (cupellatie) met als 
gevolg destructie van het exemplaar.1 
Voor gouden voorwerpen wordt nog 
steeds de klassieke cupellatiemethode 
gevolgd: goud en zilver scheiden van 
onedele metalen en verontreinigingen 
langs de weg van oxidatie met lood-
oxide. Voor het essayeren van zilver-
koperlegeringen zijn andere, chemische 
methoden, ontwikkeld zoals titratie: 

meten van de concentratie van een 
 zilveroplossing. Beide methoden zijn 
destructief.

Dat is binnen de numismatiek een 
emotionele aangelegenheid en eigenlijk 
not done. Overgeleverde oude munten en 
penningen kunnen grote culturele en/of 
wetenschappelijke waarde hebben en 
moeilijk of niet vervangbaar zijn. 
Daarnaast zijn het objecten met soms 
een hoge waarde in het verzamelcircuit. 
Onderzoekers zijn daarom aangewezen 
op steekproeven louter in speciën die 
ruim voorhanden zijn. Niet geheel 
onbelangrijk is dat een traditioneel uit-
gevoerd essaai arbeidsintensief en rela-
tief duur is. Kortom, de wetenschappe-
lijke nieuwsgierigheid naar de 
inhoudelijke waarde van het muntstuk 
of munttype moet aldus het offer van 
vernietiging overtreffen. Een van ouds-
her non-destructieve analyse die het 
volledige object in haar meting betrekt 
is de soortelijkgewichtmethode (Wet 
van Archimedes). Deze is echter alleen 
praktisch kwalitatief goed toepasbaar 
voor goud(-zilver)legeringen met min-
der dan 5% onedele verontreiniging.2

Tegenwoordig bestaan diverse non-
destructieve methoden en technieken 
om de metallurgische samenstelling van 
uiteenlopende stoffen zeer nauwkeurig 
en betrouwbaar te analyseren. De 
belangrijkste zijn, zonder hier diep op 
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Luik, Jan van Horn 
(1484-1505), 
postulaatgulden, circa 
1490. Goud, 22,5 mm, 
2,13 gram. Literatuur: 
Dengis 768

Tabel 1. Meetresultaten 
van de postulaatgulden 
(‰ = duizendsten)

de materie in te gaan, xrf / epma, een 
analysetechniek met röntgenstraling; 
pixe, een nucleaire analyse (idem naa 
maar die met een radioactief residu).3  
Op internet is veel informatie over deze 
moderne technieken te vinden. Al deze 
moderne non-destructieve technieken 
hebben echter het grote nadeel slechts 
een klein gebied of alleen de afwijkende 
toplaag van het te onderzoeken mate-
riaal te bestrijken. Hier zit ’m de kneep: 
de te onderzoeken legering hoeft niet 
per se homogeen van samenstelling  
te zijn.4 

In dit kader mag zeker niet de naald-
toets onvermeld blijven, een traditionele 
manier om het oppervlak van gouden  
en zilveren voorwerpen op een snelle 
manier zonder noemenswaardige 
beschadiging te essayeren. Een set staaf-
jes voorzien van een zeker gehalte aan 
edelmetaal, een toetssteen (Lydische 
steen), zuren en ervaring kunnen een 
goede indicatie geven van het goud-  
of zilvergehalte van onbekende voor-
werpen. 

Het onderzoek
Terug naar de muntfragmenten. Alweer 
ruim twee jaar geleden hebben de 
auteurs het plan opgepakt de praktijk 
aan de theorie te toetsen door de twee 
genoemde munten van circa 1500 op te 
offeren. Van een representatieve steek-
proefaanpak is dan wel geen sprake, 
maar een metallurgische ervaring is 
spannend, zeker wanneer nog diverse 
vragen open staan. De Edelmetaal 
Waarborg Nederland b.v. te Joure was 
zo vriendelijk mee te werken, onze gast-
heer te zijn en ons mee te laten lopen  
bij het essayeren van de onderhavige 
stukken. We mochten in de keuken 
 kijken naar naaldtoetsingen, potentio-
metrische titratie en cupellatie onder 
deskundige begeleiding. Tegelijk kwa-
men we in aanraking met de populaire 
xrf-analysetechniek, het middel om de 
nood zakelijke vooranalyses te doen.  
Het onderzoek bleek enkele verrassin-
gen in petto te hebben.

Massa vóór cupellatie 2,13 g; restant 1,03 g; verbruikt 1,1 g of 51,6%

metalen onzekerheid meting 1 meting 2 spreiding gemiddelde

Au 0,7 (= 0,2%) 396,1 396,5 0,4 396,3

Ag 5 (= 1%) 526,8 527,2 0,4 527,0

overige n.v.t. 77,1 76,3 0,8 76,7

totalen 1000,0 1000,0 1000,0 
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Gelre, Karel van 
Egmond, snaphaan-
schelling uit Nijmegen, 
1513-1528 (de late 
emissie?). Zilver,  
34,5 mm, 5,75 gram. 
Literatuur: Van der 
Chijs 18.38-39

Tabel 2. Titratiemetin-
gen van schellingfracties 
(‰ = duizendsten)

Tabel 3. XRF-metingen 
van de schelling, na het 
polijsten van het 
oppervlak  
(‰ = duizendsten)

De postulaatgulden van Luik
Het gemeten exemplaar had een theore-
tisch/geschat goudgehalte van 389 à 416/1000 
(mogelijk lichter). Bij een essaai wordt 
gewerkt met twee monsters waaraan een 
controlemonster als getuige is toege-
voegd. Er zijn met de gulden twee 
metingen verricht. De resultaten zijn 
opgenomen in tabel 1. Hieruit kan bere-
kend worden dat de munt 0,84 g goud 
bevatte. Bij de vooranalyse met xrf ten 
behoeve van de strategie zijn de waar-
den 400 duizendsten goud, 519 dui-
zendsten zilver en 82 duizendsten koper 
gemeten, een tweede meting geeft 396 
duizendsten goud. Om de kwaliteit van 
een xrf-meting te verhogen wordt 
 standaard het oppervlak ter plekke eerst 
gepolijst. Het muntstuk wordt nooit in 
zijn geheel getoetst. Mocht een proef 

mislukken dan kan een tweede toets 
worden opgezet. Kijken we naar het-
geen de literatuur over de goudgehaltes 
van dit guldentype zegt, dan komen we 
voor drie exemplaren met de non-des-
tructieve methode pixe 408, 601 en zelfs 
642 duizendsten tegen, met xrf respec-
tievelijk 488, 576 en 600.5 De variantie 
is kennelijk nogal groot, afhankelijk van 
de plekken waar de munt geraakt is,  
de meettechniek en of het oppervlak 
eventueel geschoond is. Dengis geeft er 
geen informatie over. Het oppervlak 
vertoont doorgaans naar verloop van 
tijd een significant verhoogd edelme-
taalgehalte door de uitloging van de 
onedele metalen. De metingen bij de 
snaphaanschelling laten hierna nog  
een andere oorzaak zien, de mate van 
homogeniteit van de legering.

Massa vóór titratie 5,75 g; na titratie 4,14 g; verbruikt 1,61 g of 28,0 %

onzeker T-M 1 T-M 2 T-M 3 T-M 4 T-M 5 T-M 6 spreiding gemiddelde

Ag 0,8 865,3 806,7 793,5 882,2 876,8 863,7 88,7 848,0

element onzekerheid X-M 1 X-M 2 X-M 3 spreiding gemiddelde

Ag niet bepaald 797,3 818,5 854,2 56,9 823,3

Cu niet bepaald 200,3 180,3 144,7 55,6 175,1

Au + Pt niet bepaald 2,7 1,5 1,4 1,3 1,9
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Gelre, Karel van 
Egmond, gehalveerde 
kwart stuiver. Biljoen, 
21x10 mm. Literatuur: 
Van der Chijs 16.16-17

De snaphaanschelling van Gelre
Het gemeten exemplaar had een diame-
ter van 34,5 mm en een massa van 5,75 
(officieel 7,54) gram, met een theore-
tisch gehalte van 667/1000 (8 penning).6  
De fysische eigenschappen van zilver 
zijn zodanig dat de cupellatiemethode  
te veel gebreken vertoont voor een 
betrouwbaar essaai. Al in de achttiende 
eeuw werd daarover geklaagd en 
gezocht naar andere oplossingen. In 
1832 kwam de Fransman Gay-Lussac 
met een nieuwe werkwijze voor het 
 zilveronderzoek, via chemische weg: 
titratie.7 Ook hier is niet de gehele munt 
aangesproken. Het aanvankelijke ver-
schil tussen de waarnemingen T-M 1 en 
T-M 2 was zo groot dat het onderzoek 
is uitgebreid met nog eens vier titraties, 
samenvattend een verschil van 10% tus-
sen de metingen. Verrassend is het hoge 
percentage zilver dat gemiddeld geme-
ten werd. Volgens de instructie zou dat 
667 duizendsten zijn. Een en ander 
heeft aanleiding gegeven nog meer aan-
vullende metingen te doen met XRF.  
De resultaten daarvan staan in tabel 3.

Ook nu lopen de waarden onderling 
significant uiteen. Tussen de titratie en 
de XRF-waarden zit een afwijking van 
3%. De verschillende metalen in het 
muntplaatje zijn kennelijk sterk hetero-
geen verdeeld. Het kristallisatieproces 

van de legering – tijdens de stolling van 
de smelt – heeft tot segregatie van meta-
len geleid. Opvallend is de totale zilver-
massa als we die gaan herleiden: 5,75 x 
848‰ = 4,88 g. De norm volgens de 
muntordonnantie is 7,54 x 667‰ =  
5,03 g. Het uiteindelijke verschil is 
slechts 0,15 gram. Conclusie is dat het 
lagere muntgewicht hier gecompen-
seerd is door een hoger gehalte. Gezien 
de goede conservatie van de munt  
(zie afbeelding) kan uitloging nooit een 
overheersende invloed hebben gehad. 
Een bewuste daad? Mogelijk is van twee 
emissies sprake geweest. 

Toegift
Bij een goede maaltijd hoort een naspijs. 
De twee munten waren van tevoren 
opgestuurd. We hebben bij het bezoek 
tevens een gehalveerde kwart stuiver 
van Karel van Egmond meegebracht en 
aan een onderzoek laten onderwerpen. 
Het geringe zilvergehalte belette een 
titratie, maar de analyse via XRF was 
geen belemmering. Na polijsten van het 
muntplaatje leverde de scan de navol-
gende meest voorkomende metalen in 
de legering (in duizendsten): zilver 145, 
koper 830, lood 11, molybdeen 11 en 
nikkel 1.

Fysische eigenschappen en literatuur
Bij de vraagstelling wat men wil onder-
zoeken zijn de fysische eigenschappen 
van een alliage van wezenlijke betekenis 
voor de inrichting van een metallurgisch 
onderzoek. Goud en zilver verdragen 
zich onderling uitstekend in legeringen 
maar dat is bijvoorbeeld anders bij zilver 
en koper. Geënt op het klassieke munt-
wezen verschaft Moesta een helder 
beeld van de natuurkundige eigenschap-
pen en specifieke gedragingen van 
metalen en hun legeringen.8 Hammer 
stelt ze ook herhaaldelijk aan de orde. 
Allen bespreekt diverse metallurgische 
analyses van middeleeuwse munten van 
Engeland uitgevoerd met moderne 
hulpmiddelen; hij maakt terloops een 



DE BEELDENAAR 2017-4
193

opmerking dat van zeven munten, die 
chemisch onderzocht waren, twee mun-
ten niet homogeen waren.9 Delen van 
het gestolde muntmateriaal kunnen 
armer, andere delen rijker aan edelme-
taal zijn terwijl de oorspronkelijke smelt 
als geheel aan de instructie voldeed. 
Naarmate het edelmetaalgehalte van 
een object lager ligt wordt het risico van 
meetfouten hoger, aldus Noss.10 Dengis 
geeft in zijn toelichtingen bij het goud-
geld interessante essaairesultaten ver-
kregen met behulp van de raster-
elektronenmicroscoop (DEM), PIXE en 
XRF. De gevonden waarden zijn vervol-
gens regelmatig onderling significant 
afwijkend (zie ook hierboven). Binnen 
de numismatische literatuur is dan 
 weinig kritisch commentaar op derge-
lijke metallurgische analyses te vinden. 
Meestal komen de onderzoeksgegevens 
voort uit een archeologische context, 
naar aanleiding van muntvondstcom-
plexen.11

Conclusie en afsluiting
De technologische en wetenschappelijke 
vooruitgang heeft een flink aantal 
krachtige non-destructieve analysetech-
nieken voortgebracht. Sommige hebben 
hun weg gevonden buiten de grote 
laboratoria (XRF) waardoor de toepas-
baarheid gemakkelijker is geworden. 
Hoewel het beschreven onderzoek geen 
representatieve steekproef inhoudt, 
levert de ervaring op de Waarborg dat 
de oude, traditionele essaaimethoden 
geenszins hebben afgedaan. Metalen en 
hun alliages hebben hun specifieke 
eigenschappen zoals de metallurgie leert 
en daarmee moet serieus rekening wor-
den gehouden om tot betrouwbare uit-
spraken te komen. Het scannen van een 
gepolijst oppervlak van munten en pen-
ningen levert niet meer dan een toeval-
lige waarde op: zijnde goede startinfor-
matie voor een onderzoeksstrategie.  
Om de intrinsieke edelmetaalmassa van 
een object te bepalen moet de kern  
het uitgangspunt zijn. Een dilemma? 

Het zou voor de numismatiek een voor-
uitgang betekenen het taboe van de 
onaantastbaarheid van de munt/penning 
te doorbreken en het destructief onder-
zoek in ere te herstellen. Er is veel 
numismatisch materiaal voorhanden dat 
cultureel en/of economisch van geringe 
waarde is en nog een zinvolle betekenis 
kan hebben voor destructieve metallur-
gische analyse. 

Enkele nuanceringen bij deze uit-
spraak zijn op zijn plaats. In de eerste 
plaats moet altijd duidelijk zijn wat men 
wil onderzoeken en met welk doel.  
Het vaststellen of een munt een onedele 
kern heeft (falsificatie) leidt tot een 
andere aanpak dan het bepalen van de 
intrinsieke waarde van een zilverstuk.  
In de tweede plaats ligt bij hoogwaar-
dige goud-/zilverlegeringen de kwaliteit 
van een non-destructieve aanpak aan-
zienlijk gunstiger dan bij een minder-
waardige. Tot slot zijn de traditionele 
methoden als de soortelijkgewichtme-
thode, titratie en cupellatie budgettair 
veeleisender. Historische metallurgie 
(daarbij ook metrologie) ligt evenals de 
monetaire en sociale geschiedenis op 
het raakvlak van de numismatiek.  
Op dat vlak ligt, zeker in Nederland, 
nog een terrein braak.  

Voor het project en de totstandkoming van dit 
artikel zijn wij Edelmetaal Waarborg Nederland 
bv. te Joure zeer erkentelijk voor de spontane 
medewerking en gastvrijheid. Aan het bezoek en 
de kennisoverdracht hebben wij dankbare her-
inneringen.
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Koop en verkoop online je bijzondere munten via:
www.catawiki.nl/beeldenaar

Wij maken bijzondere munten bereikbaar voor iedereen

Eric Toonen
Veilingmeester Munten



DE BEELDENAAR 2017-4
195

Frans en Truus van der 
Veld geven uitleg

JACK VISKER & 
TOM SENDERS

Twee atelierbezoeken bij veelzijdige 
beeldend kunstenaars

Op 25 maart 2017 bezochten tien ate-
lierbezoekers Truus en Frans van der 
Veld in Lisse. Verscholen tussen rijen 
eenvormige doorzonwoningen ligt een 
beschut pleintje met drie veelkleurige 
houten lokalen, een klimrek en een 
bankje dat uitnodigt om nog even te 
genieten van de lentezon. Het bankje zal 
moeten wachten want met de gastvrij-
heid die het hele bezoek zal kenmerken 
nodigt Frans de bezoekers vanuit het 
achterste lokaal uit om in het atelier te 
komen. Dit atelier is galerie en werk-
plaats in één. ‘Schoongemaakt. Voor de 
bezoekers.’, zegt Frans met een blik die 
iedere echtgenoot herkent. In het atelier 
wordt gewerkt met staal, beton, gips, 
granito, brons en vele andere materia-
len. Met ramen en een deur hiervan 
afgescheiden is de kantoorruimte met 
bureaus en al het andere dat een beeld-
houwer buiten z’n gereedschap nodig 

heeft. Beide ruimtes worden gesierd 
door kunstwerken en aan de muren 
hangen knipsels en recensies. Het hele 
atelier straalt uit dat hier met liefde 
wordt gewerkt.

Frans vertelt met passie over de 
betonnen speelplastieken die in de loop 
der jaren door het hele land geplaatst 
zijn. Hij vertelt over de geschiedenis 
ervan en wordt hierin door Truus aan-
gevuld. Met plezier vertelt hij over 
speelplastieken die in de loop der jaren 
alleen maar mooier zijn geworden, die 
zijn gekoesterd. Lichte weemoed draagt 
het verhaal van speelplastiek ‘de oude 
schicht’ die op het nippertje is gered van 
vernietiging, maar, met één dag speling, 
net niet op de ideale plek terecht is 
gekomen. Uitgebreid vertelt hij over de 
vele materialen die ze gebruiken en hun 
intensieve samenwerking. Samen zijn ze 
beeldhouwer (enkelvoud). In elk werk 
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Zelf aan de slag

zit, onzichtbaar overgaand, de hand van 
hen beiden. 

Frans en Truus vertellen over hun 
inspiratie die gevoed wordt door de 
Griekse mythologie en het labyrint.  
Ze bespreken het maakproces, het 
gereedschap en de uitdaging van ver-
schillende materialen. Mallen worden 
geopend, tips en adressen worden gege-
ven en zo is er voor ieder veel te halen. 

Dan is het, na iets te drinken en een 
keuze uit de ruim voorhanden lekker-
nijen, tijd om over te stappen van kunst 
naar handzame kunst, van beelden naar 
penningen. In de kantoorruimte ligt een 
tafel vol penningen klaar; vrij werk en 
werk in opdracht. Penningkunst is voor 
Truus en Frans geen bijzaak maar een 
wezenlijk onderdeel van hun vormen-
taal. Penning na penning wordt opge-
pakt en ingebed in een verhaal. Soms 
lang, soms kort. Soms afgesloten, soms 
nog met een open eind. Zoals de pen-
ningen die zelfstandig onderdeel zijn bij 
een toren. Een kunstwerk van zes gesta-
pelde kistjes met daarin (van boven naar 
beneden) een koolplant, ginkgoblade-
ren, spiegels, houtsnippers, spiegels en 

antraciet met diamant en daarbij zes 
penningen die ieder met een van die 
kistjes in gesprek treden. Maar hoe 
moeten die penningen zich groeperen 
om in het geheel hun eigenheid te 
behouden? Ze zijn er nog niet uit.

Dat een kunstenaar altijd creatief 
blijft, blijkt als Frans een mal opent die 
ze gevuld hebben met chocolade. Een 
penning van chocolade. Misschien nog 
niet eetbaar, maar mogelijk een idee 
voor de Nederlandse inzending bij het 
fidem-congres in Ottawa. Vrouwen (het 
thema daar) en chocolade. Dat zal zeker 
tongen losmaken.

Na het bespreken van de penningen 
is er gelegenheid om er zelf een te 
maken. Schijfjes was en een op papier 
gedrukt vogeltje liggen klaar. Met vuur 
storten atelierbezoekers zich op deze 
uitdaging en kleine kunstwerkjes wor-
den gemaakt. Voor wie letterlijk met 
vuur aan de slag wil demonstreert Frans 
het patineren van een penning. Eerst 
met zwavellever, om de glans weg te 
halen, en daarna met kopernitraat. 
Daarmee komt een intensieve middag 
ten einde.
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Ad Merx legt uit onder 
vier zelfportretten

Merx
Een maand later, op 30 april, werd een 
dertiental deelnemers in Weurt hartelijk 
verwelkomd door Ad Merx, in het 
 statige herenhuis van een voormalige 
steenfabrikant waarin zelfs de originele 
kluis nog is gehandhaafd. Vanuit de 
entree bevindt zich aan de ene kant zijn 
voormalige Galerie De Tweeling die na 
2011 als zodanig is opgehouden te 
bestaan maar nog steeds uitermate 
geschikt is als expositieruimte. Aan de 
andere kant is het atelier gesitueerd 
waar je wordt overvallen door de veel-
zijdigheid van alle kunstuitingen waar 
Ad zich mee bezig houdt en de zeer 
grote hoeveelheid werken van klein tot 
groot: schilderijen, etsen, tekeningen, 
beeldhouwwerken, geassembleerde 
beelden, collages en natuurlijk pennin-
gen! Een kunstzinnige chaos – je komt 
echt ogen tekort – in groot contrast met 
de keurige expositieruimten van de 
voormalige Galerie. In de uitgestrekte, 
prachtige tuin rondom het huis zijn 
beelden van Ad Merx zelf en ook van 
anderen geëxposeerd.

Ontspannen verhaalt Ad over zijn 
opleiding en werkzame periode als beel-

dend kunstenaar: eerst de Academie in 
’s-Hertogenbosch waarna in het derde 
jaar van zijn vervolgstudie aan de 
Rijksacademie de hoogleraar hem niet 
voldoende getalenteerd achtte om ver-
der te gaan. Wel heeft hij daar, volgens 
eigen zeggen, het vak tekenen geleerd 
met als essentie, niet natekenen maar 
tekenend blijven kijken. ‘Wie van 
Luttge leerde, bleef gespaard voor het 
lot van hen die leerden tekenen’, aldus 
Charles Wentinck. Hij volgde een 
 cursus MO-handenarbeid en werd 
leraar teken/handvaardigheid aan het 
Canisius College in Nijmegen.

Zijn beeldend werk werd zodanig 
gewaardeerd dat hij zich als zelfstandig 
beeldend kunstenaar met een atelier en 
een Galerie vestigde aan de Waalkade in 
Nijmegen. Daar liet hij onder andere 
zijn voormalige docenten exposeren. 
Mede door zijn daardoor opgebouwde 
ervaring met exposities voelde hij zich 
steeds meer aangetrokken tot het maken 
van driedimensionaal werk. Paul 
Gregoire leerde hem om reliëfs te 
maken met minimale dieptes. Ook ging 
Ad penningen maken in diverse mate-
rialen, werkwijzen, types en vormen en 
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De beeldentuin

steeds in zeer beperkte oplagen. Vanaf 
1989 werd het monument in Weurt 
gerestaureerd en betrokken.

Wat inspireert Ad Merx en wat houdt 
hem bezig? Hij blijkt veel in series te 
werken en wordt vaak geïnspireerd door 
reizen in het buitenland en nieuwsgie-
righeid is een rode draad binnen zijn 
werk. Ook heeft hij diverse werken 
gemaakt geïnspireerd op zijn gezin, zijn 
vrouw Marion en de nu 45-jarige doch-
ter Femmeke, geboren met een ernstige 
handicap maar waarmee, door middel 
van muziek, kijken en gebaren toch 
gecommuniceerd wordt hetgeen weer 
inspiratie geeft voor de serie ‘communi-
catie’. Ook maakte hij een serie met als 
thema zijn bijna stijf staande schildersjas 
en een serie penningen voor en over een 
nu dertienjarig kleinkind waardoor in de 
afgelopen dertien jaar een keur aan 
experimenten is ontstaan.

Volgens Merx citeert hij in zijn werk 
vaak zichzelf maar ook anderen. De 
Italiaanse schilder Morandi blijkt bij-
voorbeeld ook een terugkerende inspi-
ratiebron. Al rondkijkend in zijn dyna-
mische atelier valt de grote diversiteit 

van zijn werk op, twee- en driedimensi-
onaal, van figuratief tot abstract maar 
steeds wel esthetisch. De diversiteit 
wordt nogmaals onderstreept door een 
anekdote die Ad vertelde. Hij organi-
seerde ooit een grote ‘groepstentoon-
stelling’ met divers werk maar... dan 
alleen van eigen hand en hij heeft des-
tijds ook zelf de opening verricht, in een 
driedelig grijs pak!

Ondertussen werd door de bezoekers 
genoten van heerlijke koffie en thee die 
gastvrij door zijn vrouw werd inge-
schonken. De jaarpenning 2017 van de 
vpk, die tijdens de jaarvergadering in 
Amsterdam begin april werd toegelicht, 
kwam tijdens de nazit nog even ter 
sprake na de – steeds weer terugkerende 
– discussie over de definitie van een 
penning. De tijd was te kort om, zelfs na 
een nieuwe rustige rondgang door de 
galerie, het atelier en de geweldige tuin, 
vat te krijgen op de enorme veelzijdig-
heid van het werk van Ad Merx maar dat 
was ook niet nodig om het inspirerende 
werk te kunnen appreciëren.  
Het eerste deel van dit artikel is geschreven door 
Jack Visker en het vervolg door Tom Senders.
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Gouden dukaat 2017

DARIUSZ F. JASEK

De tweehonderdste verjaardag van de 
Nederlandse gouden dukaat van het 
‘nieuwe type’

In de ordonnantie van Leicester in 
1586, werd de Nederlandse gouden 
dukaat geïntroduceerd. Gouden dukaten 
werden geproduceerd met een gehalte 
van 0,986 en een gewicht van 3,515 
gram. Dubbele dukaten kregen het 
 dubbele gewicht. De totale oplage van 
gouden dukaten in de Nederlanden tus-
sen 1586 en 1808 wordt geraamd op 
ongeveer 17,5 miljoen stuks. Dit zijn de 
munten van het ‘oude type’. 

Na een korte periode (1808-1810) 
waarin gouden dukaten werden geslagen 
met de buste van Lodewijk Napoleon 
op de voorzijde, staakte de Munt te 
Utrecht de productie tot 1814. Daarna, 
van 1814-1816, werd de dukaat weer 
aangemunt met een moderner ontwerp 
van de voorzijde. De keerzijde bleef 
ongewijzigd. Het ‘nieuwe type’ dukaten 
werd gemunt vanaf 1817, onder koning 
Willem I (1815-1840) en met y.D.C. 
Suermondt als muntmeester (1816-
1817). Het voorzijdeontwerp was gelijk 
aan dat van de gouden dukaten uit de 
voorafgaande jaren, maar de keerzijde 
was grondig gemodificeerd. Wat de 
dukaten van 1817 speciaal maakt, is dat:
–  voor de eerste keer sinds 1586 het 

gehalte licht werd verlaagd, naar 
0,983;

–  voor de eerste keer sinds 1586 het 
gewicht licht werd verlaagd, naar 
3,454 gram;

–  de belettering compleet wijzigde naar 
een smaller, moderner lettertype;

–  het opschrift wijzigde van vijf regels 
‘mo.ord / provin. / foeder. / belg. 
ad. / leg.  imp.’ naar vier regels ‘mo. 
aur / leg. belgii / ad legem / imperii’ 

(deze laatste gouden dukaten worden 
nog steeds geslagen), en

–  alleen op de gouden dukaat van 1817 
het muntmeesterteken ‘helmteken 
borstbeeld’ voorkomt.

200
Om de tweehonderdste verjaardag van 
het nieuwe type te herdenken en te vie-
ren, heeft de Koninklijke Nederlandse 
Munt aangekondigd dat er een speciale 
uitgave van de enkele gouden dukaat 
komt, naar het ontwerp van de dukaat 
uit 1817 en met de dubbele jaartallen 
1817 en 2017. Het is interessant dat de 
dubbele gouden dukaat 2017 zal worden 
aangemunt met het ontwerp gelijk aan 
dat van de dubbele dukaten van de voor-
gaande jaren.

Volgens de officiële informatie van de 
Munt is de specificatie van de nieuwe 
munt als volgt: 0,983 goud, 3,494 gram 
(6,988 voor de dubbele gouden dukaat), 
diameter 21 mm (26 mm voor de dub-
bele gouden dukaat), kabelrand, proof-
uitvoering. De oplage werd bepaald 
door de kopers, omdat de enkele en 
dubbele gouden dukaat tot 31 mei 2017 
alleen op basis van reservering werden 
aangeboden.  
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Ludwig Wenckebach, 
Jeanne Verspyck  
van der Elst, 1942 
(Teylers Museum 
TMNK 16898)

JAN PELSDONK

Weerpraatje of verborgen verzet op 
een penning van Ludwig Wenckebach

De afgebeelde bronzen penning is met 
95 mm diameter en een gewicht van  
229 gram fors van formaat. Het stuk 
heeft Jeanne Jaqueline Verspyck van der 
Elst (1899-1979) als onderwerp. Zij was 
een kunstenaar en tekenaar. Het is tege-
lijk een herinnering aan een bijeen-
komst van de families Verspyck en 
Wenckebach in 1942. De penning is 
gemaakt door Ludwig Oswald 
Wenckebach (1895-1962). Hij is onder 
andere bekend als ontwerper van de 
eerste naoorlogse muntseries, met de 
portretten van achtereenvolgens konin-
gin Wilhelmina en koningin Juliana. 

Opvallend is de verwijzing naar de 
kille weersomstandigheden op de keer-
zijde. Op het eerste gezicht lijkt daar 
weinig mee aan de hand te zijn.  
Het weer in Nederland is nu eenmaal 
wisselvallig. Wenckebachs verwijzing 
ging echter veel verder. Met de Franse 
keerzijdetekst moi je deteste ce vent 
froid de l’est (ik haat de koude wind 
uit het Oosten) geeft hij duidelijk zijn 
mening over de Duitse bezetting van 

Nederland. Of misschien in eerste 
instantie toch niet al te duidelijk, want 
hij heeft er voor gekozen om geen 
 signatuur op de penning te vermelden. 
Daarbij ligt het voor de hand dat de 
staande schaars geklede dame niet 
Jeanne - maar de Nederlandse maagd 
verbeeldt.

Het is juist zijn houding ten opzichte 
van de bezetter die hem na de oorlog 
aan de opdracht voor het ontwerpen  
van muntgeld heeft geholpen. De voor-
oorlogse muntserie met het portret van 
koningin Wilhelmina was ontworpen 
door Johannes Cornelis Wienecke 
(1872-1945). In eerste instantie vond 
Wilhelmina het aanpassen van het 
 portret niet noodzakelijk daar zij toch 
spoedig troonsafstand zou doen. Zodra 
zij doorkreeg dat Wienecke de afge-
lopen jaren een pro-Duitse houding  
had gehad, stond zij erop dat er een 
nieuw portret zou komen. Wilhelmina 
koos Wenckebach. Misschien heeft zij 
daarbij deze penning ook wel onder 
ogen gehad…  
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Utrecht, rijksdaalder 
met gewijzigd jaartal 
1645/1629, 41 mm

JAN C.  
VAN DER WIS

Bestaan ze wel of bestaan ze niet? V

Inzichten of meningen moeten als 
gevolg van bepaalde ontwikkelingen wel 
eens worden bijgesteld. Voortschrijdend 
inzicht wordt dat wel genoemd. In deze 
aflevering de bijstelling van een eerder 
inzicht.

Rijksdaalder 1645 over …
In de vierde aflevering van deze rubriek 
maakte ik gewag van het bestaan van 
een Nederlandse rijksdaalder 1645/1635 
van Utrecht, waarvan het leek alsof er 
twee exemplaren van zouden bestaan die 
via eBay waren aangeboden.1 En dat, 
terwijl het bestaan van Utrechtse rijks-
daalders 1645 tot op dat moment vol-
ledig onbekend was. Bij nadere bestude-
ring van de diverse foto’s bleek het 
echter om één en hetzelfde exemplaar  
te gaan. De eerste keer was de munt 
gefotografeerd op een blauw geruite 
achtergrond die wel wat deed denken 
aan een keukentafelkleedje. De tweede 
keer ontbrak die achtergrond, waardoor 
het leek alsof het een ander exemplaar 
betrof. Twee foto’s van één en dezelfde 
munt met een verschillende achter-
grond en vanuit een andere positie 
genomen.

Op de internetfoto’s leek het er zo  
op het eerste gezicht op, dat de 4 in het 
jaartal gesneden was over een 3. 
Onlangs mocht ik echter het genoegen 
smaken de munt op mijn bureau gelegd 
te krijgen. Hij had de lange reis van 
Letland naar Nederland goed doorstaan 
en is nu, zoals de Duitsers dat zo tref-
fend kunnen zeggen, Heim ins Reich. 
Nadere bestudering van het jaartal 
leverde echter een ander resultaat op 
dan 1645/1635. De stempelsnijder heeft 
wel gepoogd de oorspronkelijke laatste 
twee cijfers van het jaartal zo goed 
mogelijk weg te werken, maar blijkt 
daar toch niet helemaal in te zijn 
geslaagd. Onder de 4 blijkt geen 3 te 
zitten, maar een 2. En rechts naast de 5 
zijn nog duidelijk de overblijfselen van 
een 9 te zien, met name de scheiding 
van het rond van de negen en de 
kromme poot daaronder. De eerdere 
lezing 1645/1635 moet dus gewijzigd 
worden in 1645/1629.

Zeer zeldzaam
Van Utrechtse Nederlandse rijksdaal-
ders uit de periode 07-08-1628 tot 
09-11-1631 is, inclusief de halve, voor 
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8.893 mark in de muntbus verantwoord. 
De stukken uit deze periode blijken zeer 
zeldzaam te zijn. Van der Wiel trof in 
openbare collecties slechts drie enkele 
rijksdaalders en één halve rijksdaalder 
uit 1629 aan. 2 In Nederlandse veilingen 
zijn na de publicatie van het artikel in 
1966 over de rijksdaalders van Utrecht 
door Van der Wiel nog vijf exemplaren 
voorgekomen. Voorts zijn nog de jaar-
talwijzigingen 1629/1623, 1629/1628 en 
1629/1628/1624 gesignaleerd. 3 In 1629 
stokte de aanmaak van Nederlandse 
rijksdaalders in Utrecht. Vervolgens zou 
het nog tot 1645 duren, alvorens er 
weer Nederlandse rijksdaalders zouden 
worden geslagen. Over de periode van 
15 september 1645 tot 13 november 
1648 is er 3.142 mark verantwoord. Uit 
deze periode trof Van der Wiel slechts 
twee exemplaren 1648 in openbare 

 verzamelingen aan. 4 Met de vondst van 
het unicum 1645/1629 komt het aantal 
teruggevonden Utrechtse rijksdaalders 
uit deze muntbus op drie, één uit het 
eerste jaar en twee uit het laatste jaar.  
Of en wat er in de tussenliggende jaren 
is geslagen, blijft vooralsnog een open 
vraag.  

NOTEN EN LITERATUUR
1. wis, j.c. van der ‘Bestaan ze wel of bestaan ze 

niet IV’ De Beeldenaar 40 (2016) 223-225.
2. wiel, h.j. van der ‘Rijksdaalders van Utrecht’ 

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 52/53 
(1965-1966), 14-28, spec. P. 20 nrs. 19-19b.

3. wis, j.c. van der & t. passon Catalogus van de 
Nederlandse munten geslagen sinds het aantreden 
van Philips II tot aan het einde van de Bataafse 
Republiek (1555-1806) (Apeldoorn 2009) 
CNM 2.43.78; met dank aan Tom Passon en 
de door hem samengestelde Beeldbank van de 
Catalogus.

4. wiel, h.j. van der (1965-1966), p. 21 nrs. 
20-20a.
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Toon Dupuis,  
H.J. de Dompierre  
de Chaufepié. Zilver,  
67 mm

KAREL SOUDIJN

Kijken naar Clio
De betekenis van een keerzijde

Van 1901 tot 1920 was de Neder-
landsch- Belgische Vereeniging der 
Vrienden van de Medaille als Kunstwerk 
actief. Jaarlijks gaf deze vereniging een 
penning of plaquette uit. Volgens Louk 
Tilanus (in zijn boek Handzame sculp-
tuur) had men daarbij een ‘opvallende 
voorkeur voor de uitbeelding van 
schaars geklede dames’. Een van die 
dames treffen we aan op de keerzijde 
van een portretpenning uit 1908. Op de 
voorzijde staat H.J. de Dompierre de 
Chaufepié (1861-1911), die niet alleen 
bestuurslid van de genoemde vereniging 
was, maar ook directeur van het 
Koninklijk Penningkabinet in Den 
Haag. Bovendien was hij van 1901 tot 
aan zijn dood voorzitter van het 
Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde. 

De penning is ontworpen door Toon 
Dupuis (1877-1937) en geslagen bij 
Begeer in Utrecht. Uitvoeringen ervan 
bestaan zowel in brons als in zilver. De 
penning is niet zeldzaam, maar precieze 
oplagen zijn niet meer bekend omdat 
het archief van Begeer uit deze periode 
is vernietigd. Op de keerzijde is een 

halfnaakte, zittende vrouw van opzij 
weergegeven. Haar benen zijn bedekt 
door een fors uitgevallen kleed.

Een bronzen exemplaar kocht ik in 
1978 in Maastricht, na afloop van een 
najaarsbijeenkomst van het Genoot-
schap. De penning lag in de  etalage van 
een winkel voor ‘curiosa en kleinmeube-
len’. Ik vond het raadselachtig dat een 
vroegere voorzitter van ons Genoot-
schap samen met een halfnaakte vrouw 
was vereeuwigd: werd numismatiek 
omstreeks 1908 zoveel anders beoefend 
dan in onze tijd? Wie de keerzijde ech-
ter wat beter bekijkt, vindt met enige 
moeite de oplossing van het raadsel.  
De afgebeelde vrouw laat de rechterarm 
langs haar lijf hangen. In haar hand 
houdt ze een klein voorwerp vast: een 
schrijfstift. Kennelijk is ze nu even 
gestopt met schrijven. Houding en afge-
wend gelaat suggereren dat ze nadenkt 
over hoe haar tekst verder moet gaan. 
De Dompierre de Chaufepié was doctor 
in de klassieke letteren. Het is niet 
vreemd dat deze geleerde numismaat 
een verwijzing naar de Oudheid op zijn 
penning liet zetten. De schrijfstift is te 
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beschouwen als een attribuut van de 
muze van historici: Clio. 

In de wetenschap – en ook in de 
numismatiek – roept elk antwoord 
nieuwe vragen op. Als de vrouw op deze 
penning Clio moet voorstellen, waarom 
is ze dan halfnaakt weergegeven? 
Waarom heeft zij dat wijde kleed over 
haar benen getrokken? Op deze vragen 
lijken verschillende antwoorden moge-
lijk. Misschien maakt de ruim vallende 
bekleding het gemakkelijker om de afge-
beelde vrouw te associëren met een 
figuur uit de Oudheid. Het is echter ook 
denkbaar dat Toon Dupuis haar om 
allerlei esthetische redenen gedeeltelijk 
heeft aangekleed. In 1908 waren lange 
rokken bon ton. Belangrijker lijkt me, dat 
de afgebeelde vrouw veel levendiger lijkt 
door de gedeeltelijke aankleding: kijk 
maar naar de tenen van de rechtervoet 
die nu uit de stof tevoorschijn steken. 

Er is echter nog een heel andere 
interpretatie mogelijk. Een gedeeltelijk 
ontklede Clio suggereert een bepaalde 
opvatting over wetenschapsbeoefening. 
Volgens deze opvatting is wetenschap-
pelijk onderzoek gericht op beschrijving 
van de ‘zuivere werkelijkheid’. Voor 
gewone mensen gaat die werkelijkheid 
verborgen achter een sluier van onwetend-
heid. Geleerden trekken de sluier weg;  
ze leggen ‘naakte feiten’ bloot. Althans, 
dat is hun streven. Het lukt echter nooit 
helemaal. Altijd blijft er iets verborgen 
waar verder onderzoek zich op kan 
 richten. In plaats van ‘sluier van onwe-
tendheid’ wordt ook wel een andere 
 uitdrukking gebruikt: wetenschappelijk 
onderzoek richt zich op zaken die tot nu 
toe ‘in nevelen gehuld’ bleven. 

We kunnen bij deze penning het 
kleed van Clio opvatten als een beteke-
nisvol attribuut. De penning suggereert 
dat Clio niet alleen de muze is van his-
torici zoals De Dompierre de 
Chaufepié; haar afbeelding symboliseert 
bovendien het resultaat van onderzoek. 
De classicus, historicus en numismaat 
die op de penning is geportretteerd, 

bracht al heel wat ‘naakte feiten’ aan het 
licht, maar ook voor hem blijven nog 
talrijke zaken verborgen achter de sluier 
van onwetendheid. Aan onderzoek komt 
nooit een einde; Clio blijft inspireren 
om verder te gaan. Het kleed kan nog 
wat meer worden weggetrokken.

De tegenwoordige wetenschapsfilo-
sofie beschouwt de hier beschreven 
opvatting van research als achterhaald. 
De Groningse filosoof Lolle Nauta 
heeft dat ooit eens met een fraaie beeld-
spraak trachten te verduidelijken. 
Feiten, aldus Nauta, spreken niet uit 
zichzelf – en als ze dat wél lijken te 
doen, dan is dit een kwestie van ‘buik-
spreken’. Gegevens krijgen altijd pas 
betekenis binnen een ruimer denkkader. 
Ook numismaten en andere historici 
halen nooit ‘zomaar’ informatie naar 
voren uit opgravingen, archieven of 
andere bronnen. Nieuwe informatie 
wordt gebruikt om een samenhangend 
betoog te kunnen schrijven. In andere 
wetenschappelijke disciplines gaat het 
ook eerder om een formele beschrijving 
van processen dan om het verzamelen 
van feiten. Al die beschrijvingen worden 
beoordeeld op hun plausibiliteit. Een 
verrassend nieuwe onderzoeksuitkomst 
zal soms worden afgedaan als onbelang-
rijke ruis, en soms is het een prikkel om 
bekende gegevens op een geheel andere 
wijze weer te geven. Beoefenaars van 
wetenschap zijn geen toneelmeesters die 
het voorgordijn in een schouwburg 
optrekken, waarna het echte spel zich 
voor onze ogen ontvouwt.

En tóch is de half geklede Clio een 
mooi zinnebeeld voor historisch onder-
zoek. De naakte waarheid komt nooit 
volledig aan het licht. Sommige gege-
vens uit het verleden zullen we nooit te 
zien krijgen, bijvoorbeeld omdat archie-
ven zijn vernietigd. We moeten het dan 
doen met onze eigen fantasie. Is dat erg? 
De numismaat en oud-leraar geschiede-
nis A.J. Bemolt van Loghum Slaterus 
vertrouwde me ooit toe: ‘Een grote 
brand is een zegen voor de historicus.’  
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M.A.Z.E.L.-penning. 
Brons, 60 mm

Brochure 1928

JOHAN MEVIUS

Numismatisch Speurwerk 42

Eerst een reactie op Zoekpenning 37  
(De Beeldenaar 2016-5, p. 251). Over het 
Numismatic Museum en Juan Mario 
Odor is reeds gerapporteerd in  
De Beeldenaar 1997-3, p. 398-402 en in 
De Beeldenaar 2008-1, p. 25. Als mosterd 
na de maaltijd in 2017: het museum  
is opgeheven.

Nieuwe vragen
In een tentoonstellingsbrochure uit 
1928 komt de volgende zinsnede voor: 
‘...4 munten waarop voorstelling van 
misvormden. Verz. Dr. Hans Würtz’.  
De kans is groot dat het gaat om: Hans 
(Johannes) Würtz, (18 May 1875, Heide, 
Holstein - 13 July 1958, Berlijn). Hij 
was een van de invloedrijkste en meest 
controversiële personen in de 
‘Krüppelpädagogik’ (special onderwijs) 
tijdens de Weimar-Republiek. Hij ligt 
begraven in het Waldfriefhof Dalhem  
te Berlijn. En nu de vraag: om welke 
penningen gaat het? De vraagsteller is 
op zoek naar illustraties.

Terug naar een ‘simpele’ vraag. Een 
éénzijdige bronzen gietpenning van  
ca. 60 mm met bladeren en steel, moge-
lijk een levensboom. Omschrift: m . a . z . 
e . l .  23 v 87. Waarschijnlijk een geboor-
tepenning. Maar van wie? En wie heeft 
deze penning ontworpen? Een andere 
mogelijke verklaring: in 1987 is de fami-
lienaam (geslacht) mazel opgenomen in 
het genealogische naslagwerk Nederland’s 
Patriciaat. In dat geval blijft alleen nog de 
medailleur over als onbekende.

De derde onbekende penning is ook 
gegoten en eveneens éénzijdig. De dia-
meter is maar liefst 78,5 tot 81 mm en 
het stuk heeft een gewicht van 0,4 kg! 
Begrijpelijkerwijs is de illustratie ver-
kleind. De afbeelding lijkt op een vrouw 

met een manspersoon op haar schoot.  
Is het een bijbels tafereel? Het onder-
werp, jaartal en de medailleur zijn hier 
de vragen.

Reacties kunt u sturen naar de redactie:  
redactie@debeeldenaar.nl
Met dank aan: Hans de Koning, Jan de Vries, 
Peter Reekers en Klaas Veenstra.
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Nieuws

KONINKLIJK NEDERLANDS 
GENOOTSCHAP VOOR MUNT- 
EN PENNINGKUNDE

Exposities
In het kader van het jubileum van het 
genootschap zijn er op drie locaties 
kleine numismatische exposities te 
bezichtigen. Het Cromhouthuis  
– niet te verwarren met Museum  
’t Kromhout – op Herengracht 366-368 
maakt onderdeel uit van het Amsterdam 
Museum en specialiseert zich als verza-
melaarsmuseum. In Teylers Museum te 
Haarlem wordt in een vitrine de Canon 
van ons geld belicht en in het Centraal 
Museum te Utrecht zijn vanaf 2 juni 
vitrines ingericht over Utrechtse munt-
slag in de periode 1010-2001 en een 
middeleeuwse muntvondst. 

Jubileumpostzegel
Er komt een jubileumpostzegel ter ere 
van het 125-jarig bestaan. Deze wordt 
gepresenteerd tijdens de najaarsverga-
dering in Haarlem op 30 september 
2017.

Jeugdcommissie
Er is een Facebookpagina ‘jeugdcom-
missie KNGMP’ gelanceerd, met 
numismatische evenementen, informa-
tie, oproepen, uitjes, enzovoorts. Het 
lidmaatschap van deze pagina is op aan-
vraag maar staat open voor jong en oud.

Tijdens het jubileumcongres is de 
jeugdcommissie met een stand aanwezig 
om zich voor te stellen en te luisteren 
naar de wensen, verwachtingen en ver-
zuchtingen van de jeugdleden. Tevens 
verkopen wij de DVD over onze jaar-
boeken en een nieuw boek van Peter 
Spufford.

ATELIERBEZOEKEN
In juli is er in verband met de vakanties 
geen atelierbezoek. Zaterdag 26 augus-
tus vindt een atelierbezoek plaats  
bij Loes Schellekens in Utrecht.  
Zie: www.loesschellekens.nl. Zaterdag 
30 september zijn de deelnemers wel-
kom bij Corine Ton-Rekers in Dronten; 
zie www.corineton.com. 

Liefhebbers kunnen zich aanmelden en de deel-
nemers (in volgorde van opgave) zullen tijdig  
per e-mail worden ingelicht over adres, tijdstip  
en dergelijke. Opgave of contact via  
www.tomsenders.nl of tomsenders@planet.nl.

PENNING-EXPOSITIE  
ERIC CLAUS
Eric Claus heeft een overzichtstentoon-
stelling Komedie en illusie in Beeldenpark 
De Havixhorst in Schiphorst bij Meppel 
tot 12 november 2017. Zijn penningen 
en ander werk zijn tot eind september 
2017 te zien in Kunsthuis De Secretarie 
in het centrum van Meppel.  
www.beeldenparkdehavixhorst.nl

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genoot-
schap voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Grotekerksbuurt 54
3311 CB Dordrecht
info@koninklijkgenootschap.nl
www.koninklijkgenootschap.nl

vereniging voor penningkunst
R.J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. 030 6992736
rein@degoeje.nl
www.penningkunst.nl
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Échte munten koopt u bij de leden van de

Nederlandse Vereniging
van Munthandelaren

Bezoek ook onze website

www.nvmh.nl
De NMVH is opgericht in 1982 om de belangen van de munthandel en van de verzamelaar op effectieve

wijze te beschermen. Alle leden van de NVMH onderschrijven de erecode van de vereniging:

• Een NMVH-lid zal nimmer verkopen, doen verkopen, produceren of laten produceren: vervalsingen,

kopieën en niet-officiële naslagen, tenzij duidelijk als zodanig herkenbaar of aangeduid.

• Een NMVH-lid zal nimmer numismatische voorwerpen kopen of verkopen, warvan hij aan de

rechtmatigheid van de verkrijging twijfelt of hoort te twijfelen.

• Een NMVH-lid zal voorwerpen, waarover de koper gegronde klachten heeft, terugnemen, mits de

klacht binnen een redelijke termijn kenbaar wordt gemaakt.

• Een NMVH-lid zal naar beste vermogen objectieve en eerlijke voorlichting geven.

• Een NMVH-lid zal zijn numismatische voorwerpen kwalificeren volgens gangbare normen.
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De Nederlandsche Muntenveiling

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.

Tel.  0294 - 43 30 20
Fax.  -0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling

Leeuwenveldseweg 14  
1382 LX  Weesp
  
Gediplomeerd veilinghouder & taxateur
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veiling catalogus op aanvraag
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penningen
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Frans Bekersstraat 1a   Tel.: 040-2123455 numis@kareldegeus.nl 
5504 JA  Veldhoven   Fax.: 040-2110845 www.kareldegeus.nl

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

Voor inkoop - verkoop - veilingen        taxaties - opdrachten - adviezen

Met belangstelling zien wij steeds weer uit naar nieuw  
materiaal voor onze internationale veilingen.

U mag ons dan ook te allen tijde consulteren voor  
een vrijblijvend advies.

Ook een kosteloze taxatie van uw collectie  
behoort tot de mogelijkheden.
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JAN PELSDoNK

Munt- of penningstempel

Slechts weinig mensen zijn ingevoerd  
in de techniek om stempels voor   
munten en penningen te vervaardigen. 
Tegelijkertijd drukken veel mensen graag 
ergens hun stempel op. Recent werd uw 
hoofdredacteur door iemand van het 
label ‘muntenman’ voorzien. Alhoewel 
die gelegenheid geen enkele reden tot 
argwaan gaf – het ging maar om een 
snelle, bijna terloopse indeling – is het 
misschien toch wel tijd om even iets  
van mijzelf prijs te geven. 

In de vorige eeuw, voordat ik ging 
studeren, verzamelde ik met veel plezier 
munten. Die collectie is er al lang niet 
meer. Na mijn studie ben ik bij het 
Koninklijk Penningkabinet (later 
Geldmuseum) terechtgekomen en ook 
mijn huidige functie bij Teylers Museum 
bekleed ik al weer vele jaren. Wie dage-
lijks het voorrecht heeft met de mooiste 
voorwerpen te mogen werken, heeft 
geen behoefte meer om een verzameling 
aan te leggen van stukken die in kwali-
teit nooit zullen kunnen wedijveren  

met die van een museale collectie.  
Ik werk met de collectie munten en 
penningen van Teylers Museum, ben 
gedelegeerde van de internationale 
 penningvereniging fidem, zit in de jury 
van de recent uitgereikte Jaap van der 
Veen/Teylers Museum Prize for the 
Modern Art Medal, houd mij bezig met 
het ontwikkelen van databases, heb een 
zwak voor muntvondsten, doe onder-
zoek naar munten en penningen en 
schrijf daar ook nog eens geregeld over. 
Tijdens mijn werk schiet ik voortdurend 
heen en weer door de tijd tussen de 
oudste munten en recent gemaakte 
voorwerpen. Een label als ‘munt’ of 
‘penning’ is daarbij net zo toevallig  
als ‘ander numismatisch voorwerp’.  
Het gaat mij om het ontrafelen van 
 verhalen achter objecten. De numis-
matiek vormt telkens de rode draad.  
En wat dat betreft sluiten de gemê-
leerde artikelen van De Beeldenaar  
– zoals ook weer in dit nummer –  
hier uitstekend bij aan. 

Bij de voorplaat

rotterdam. prijspenning bataafsch genootschap 
voor proefondervindelijke wijsbegeerte (1866)/
(1904) door J.P. Menger. De Filosofie staande tussen 
een drievoet met wapen van Holland en een voetstuk 
met wapen van Rotterdam. In de afsnede sig. societ. 
philos. experim. / bat. roterod. Kz. inscriptieruimte 
binnen samengebonden lauwerkrans met omschrift 
artibvs acqvisita gloria. Zwierzina 88.  
Goud, 54,4 mm 102,27 g. Vervaardigd bij ’s Rijks 
Munt. Prachtig. Op naam van Dr. C. W. Broers. In goud 
van de allerhoogste zeldzaamheid. Deze negentiende-eeuwse 
 variant van de prijspenning van het Bataafsch Genootschap 
is niet eerder in goud bij ons voorgekomen. We hebben het 
stuk slechts eenmaal verkocht in zilver in onze veiling  
van 24 april 1950. Aangeboden door Schulman B.V.  
in de aankomende najaarsveiling 354.
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JIM VAN DER 
MEER MoHR

Mogelijk Jan 
Smeltzing, Piet Hein 
verovert de zilvervloot 
in 1628. Zilver, 60 mm 
(foto: John Endlich)

Johan von Rickingen, 
Eeuwfeest van het Beleg 
van Groningen. 1694, 
goud, 48,8 mm  
(foto: John Endlich)

Groninger Museum koopt een gouden 
penning op de tefaf 2017

Elk jaar weer is de tefaf de plek waar 
liefhebbers van kunst en antiek zich 
laven aan al het moois dat de internatio-
nale kunsthandel te bieden heeft. ook 
voor verzamelaars van penningen was er 
dit voorjaar het nodige te zien. Hoewel 
Nomos en Tradart voor het eerst niet 
meer aanwezig waren, had John Endlich 
Antiquairs wel weer een aantal zeer 
fraaie penningen meegenomen.  
Zo toonde hij onder andere een exem-
plaar van de zilveren penning op de 
 verovering van de Zilvervloot door  
Piet Hein in 1628. De voorzijde toont 
de beeltenis van Piet Hein en de keer-
zijde het zeegevecht in de Baai van 

Matanzas (bij Cuba). De penning weegt 
ruim 92 gram en heeft een diameter van 
60 mm. Helaas is de maker van deze 
penning (nog) onbekend, mogelijk is  
het Jan Smeltzing (1656-1693). In de 
collecties van het Rijksmuseum en  
de Nationale Numismatische Collectie 
(nnc) bevinden zich ook exemplaren 
van deze penning.

Verder had hij een gouden penning in 
de aanbieding. Gouden penningen zijn 
vrij zeldzaam. Zij zijn vaak in een kleine 
oplage vervaardigd en het is niet 
ondenkbaar dat veel van dergelijke pen-
ningen in de loop der jaren zijn omge-
smolten. Des te verheugender is het als 
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Johan von Rickingen, 
gouden dukaat van 
Emden. 1694, goud,  
22 mm (foto: 
Westfälische 
Auktionsgesellschaft 
veiling 72, februari 
2015, kavel 634)

Johan von Rickingen, 
gouden dukaat van 
Emden. 1689, goud,  
22 mm (foto: Künker 
veiling voorjaar 2016, 
kavel 4799)

er een gouden penning op de tefaf te 
zien is en deze dan ook nog wordt 
gekocht door een Nederlands museum 
en zo voor de Collectie Nederland is gered. 
Het betreft hier de aankoop door het 
Groninger Museum van een penning 
van Johan von Rickingen, die in 1694 is 
geslagen op het eerste eeuwfeest van het 
Beleg van Groningen door Maurits van 
oranje en Willem Lodewijk van oranje-
Dillenburg op 22 juli 1594. Na een 
 periode van vijf jaar waarin de toegangs-
wegen tot de stad geleidelijk werden 
ingenomen, duurde het beleg uiteinde-
lijk slechts twee maanden eer de stad  
van de Spaanse bezetter kon worden 
bevrijd. Groninger Stad en omme-
landen werden nu één gewest. 

Het gouden exemplaar is heel zeld-
zaam. Van de zilveren variant zijn er 
meerdere bekend, onder andere in  
het British Museum in Londen en in  
de nnc. De voorzijde toont een ridder 
in harnas met op zijn schild het wapen 
van Groningen. op de achtergrond is 
het stadsprofiel van Groningen te zien.  
De voorzijde heeft als omschrift .  
consulibus ioh : de dreews . mens : 

alting ren : busch . reinh : clinge.  
In de afsnede staan de initialen van de 
maker i - r. De keerzijde toont een 
omschrift met een lofdicht in het 
 midden. Als omschrift staat er (zon) 
monumentum reduct : civit : groning : 
celebrat . ao . iubel :1694 . 15 mens : 
iul : De tekst van het lofdicht is: 
groninga / Des Prinsen Sweerd met 
Godes arm / Bragt Paap en Spanjaert  
in alarm / Als leugen voor het light ver-
dween / Wiens suivre glans in Temp’len 
scheen / Een reghte vreugd voor klein 
en groot / Die Groningen sluit in haar 
schoot / Dit heeft des Heeren hand 
gedaen / En dese Penningen doen slaen 
/ reducta . / 1594 : 13 July. De gouden 
penning weegt ruim 45 gram en heeft 
een diameter van 48,8 mm. 

Johan von Rickingen was behalve als 
medailleur ook werkzaam als munt-
meester in Emden van 1687-1697.  
Daar verzorgde hij onder andere de 
stempels van de gouden dukaten, 
waarop eveneens een ridder is afgebeeld 
met in zijn hand een schild met in dit 
geval het wapen van Emden. op een 
dukaat uit 1689 is ook een dergelijke 
ridder afgebeeld. Duidelijk heeft hij dus 
bij het ontwerp van deze penning de 
dukaat als voorbeeld genomen. Een 
exemplaar van deze gouden dukaat is  
in het voorjaar van 2016 bij Künker 
Münzauktionen und Goldhandel in 
Duitsland aangeboden onder kavel 
4799. op de voorzijde staat de bekende 
ridder tussen het jaartal 16 - 89, met als 
omschrift monet : nova : reip : embd :. 
De keerzijde toont in een versierde rand 
het opschrift in drie regels: ducatus / 
valoris / hung. onderaan staan de 
 initialen van de maker, i - v - r. Een 
gouden dukaat uit 1694, met licht gewij-
zigd stempel, laat de overeenkomsten 
tussen de ridders extra goed zien.  
De penning uit 1694 maakt nu deel  
uit van de tentoonstelling Rijk in 
Groningen – Borgen en Stadspaleizen 
1600-1800 in het Groninger Museum, 
die nog tot 12 november te zien is. 
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ERNST  
WILSCHUT

Schutterskoningen van de Ridderlijke 
Confrérie ‘Diletto ed Arme’ (1852-1902)

Tot 1921 heeft in Delft een genootschap 
van schutters bestaan met een traditie 
die terugging tot het eind van de veer-
tiende eeuw. Het genootschap was  
sinds 1850 bekend onder de naam ‘De 
Ridderlijke Confrérie ‘Diletto ed Arme’. 
Er werden met regelmaat schietoefenin-
gen gehouden en het jaarlijks hoogte-
punt was het zogenaamde ‘koning-
schieten’. De winnaar van deze jaarlijkse 
wedstrijd kreeg een draagpenning waar-
van er door de eeuwen verschillende 
uitvoeringen zijn geweest. Deze draag-
penningen staan beschreven in de stan-
daardwerken van Gerard van Loon en 
het vervolg daarop. Daarin zijn ook de 
lijsten opgenomen van de winnaars van 
deze wedstrijden; zij die zich voor een 
jaar ‘schutterskoning’ van de confrérie 
mochten noemen. De lijsten in  
Van Loon en het vervolg daarop beper-
ken zich tot de periode 1638-1821.

Het koningschieten is in 1852 hervat 
en de confrérie heeft dit bijna onafge-
broken gecontinueerd tot en met 1902. 
Dit artikel beschrijft de draagpenning 
die in deze laatste vijftig jaar is gebruikt 
en geeft een overzicht van de schutters-
koningen in deze periode. Eerst wordt 
kort de geschiedenis van de confrérie 
samengevat en worden de typen draag-
penningen uit de periode 1638-1821 
afgebeeld.

De Ridderlijke Confrérie van de 
Handbusche
In een ordonnantie uit 1397 werd voor 
het eerst melding gemaakt van het 
bestaan van een Delfts schuttersgilde en 
een jaarlijkse wedstrijd in het zoge-
noemde ‘papegaaischieten’. De bogen 
werden later vervangen door vuurwa-
pens en het gilde werd bekend onder de 
naam de ‘Ridderlijke Confrérie van de 

Anoniem, type 1, 
1638-1704.  
Verguld koper,  
40 x 45 mm (Museum 
Prinsenhof Delft,  
inv. nr. PDC 92a)
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Anoniem, type 3, 
1718-1791. Zilveren 
afslag, 33 mm (TMNK 
05493)

Anoniem, type 2, 
1705-1717. metaal,  
34 mm (nagieting)

Handbusche’. Men ging over tot het 
schieten naar de gans. Bij dit laatste 
werd overigens niet op een gans gescho-
ten, zoals men zou vermoeden, maar 
was het zaak een schijf te raken waar een 
gans aan hing. De schutter die de gans 
wist los te schieten kon zich winnaar 
noemen. Het oefenen met vuurwapens 
was een dure bezigheid en het lidmaat-
schap was dan ook niet voor iedereen 
weggelegd. Het ledental is dan ook 
altijd beperkt gebleven tot een klein 
aantal welgestelde schutters.

De draagpenningen voor het koning-
schieten
Er werd vanaf 1638 jaarlijks geschoten 
om de titel ‘schutterskoning’ en de 

 winnaar werd beloond met een speciale 
draagpenning. Er zijn in de periode 
1638-1821 vier typen in gebruik 
geweest waarvan de eerste drie door 
Gerard van Loon op pagina’s 154 en 
155 van het eerste deel van zijn werk 
over historiepenningen zijn beschreven. 
Het laatste type staat vermeld op pagina 
120 in het tweede stuk van het vervolg 
op Van Loon’s werk en is op plaat XIII 
afgebeeld. In dit artikel zijn foto’s van de 
vier typen opgenomen. Het afgebeelde 
eerste type, dat van 1638-1704 in 
gebruik is geweest, betreft een verguld 
koperen afgietsel uit de collectie van het 
museum Prinsenhof met de datum 1671 
en de naam van de schutterskoning  
Jan Persijn. De overige afbeeldingen 
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zijn van zilveren afslagen of van nagego-
ten penningen en niet van de uitgereikte 
exemplaren want de originelen van deze 
typen werden tot 1810 in goud toege-
kend en waren daarna van verguld zil-
ver. Daarnaast was het ten tijde van het 
toekennen van de laatste twee typen 
(1718-1821) gebruikelijk de uitgereikte 
exemplaren met een jaar en met het 
wapen van de schutterskoning te grave-
ren, hetgeen bij de afgebeelde exem-
plaren niet het geval is.

In het werk van Van Loon is op 
pagina 153 een lijst van schutterskonin-

gen opgenomen voor de periode 1638-
1722 en het overzicht is op pagina 7  
van het tweede stuk van het vervolg op  
Van Loon’s werk bijgewerkt voor de 
periode 1723-1821. In 1821 werd voor-
lopig voor de laatste maal om de titel 
geschoten aangezien de confrérie de 
Stads-Doelen waarin zij sinds 1654 
gehuisvest was en waar de schietoefe-
ningen werden gehouden op last van de 
gemeente voor een langdurige verbou-
wing moest verlaten. Pas in 1856 kreeg 
de confrérie weer de beschikking over 
een schietbaan in de Stads-Doelen.

Het samengaan met ‘Diletto ed Arme’
Inmiddels had de confrérie in 1822 nog 
slechts zeven leden waardoor het in het 
voortbestaan werd bedreigd. om de 
continuïteit te waarborgen ging de 
 confrérie in 1850 op initiatief van het 
lid Cornelis Hoekwater samen met de 
Delftse schietvereniging ‘Diletto ed 
Arme’, die op 1 maart 1844 was opge-
richt door vier officieren van de artille-
rie. Zo ontstond op 14 mei 1850 de 
‘Ridderlijke Confrérie Diletto ed Arme’ 
die op 31 mei 1850 met de koninklijke 
goedkeuring werd bezegeld en waarvan 
koning Willem III beschermheer werd.

Gesterkt door het samengaan met 
‘Diletto ed Arme’ heeft de confrérie in 
1852 na een onderbreking van 30 jaar 

Willem Hendrik 
Schmidt, Cornelis 
Hoekwater 
(1801-1877) (Collectie 
Museum Prinsenhof 
Delft, PDS 204, foto 
Tom Haartsen)

Johan Holtzhey, type 4, 
1792-1821. Zilveren 
afslag, 35 mm (TMNK 
01812)
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het koningschieten weer hervat. In dat 
jaar schreef koning Willem III namelijk 
een nationaal schietconcours op de buks 
uit. Een deelnemende vereniging diende 
zelf in onderling verband een wedstrijd 
te houden en de uitslag aan de centrale 
organisatie te sturen. Deze laatste 
bepaalde op basis van het aantal punten 
wie de winnaar van het concours was. 
De confrérie nam van deze gelegenheid 
gebruik om de winnaar van de onder-
linge wedstrijd tot ‘schutterskoning’ op 
de buks te benoemen. Het jaar daarop is 
men ook voor de titel gaan schieten op 
pistool. Vanaf 1853 kende de confrérie 
dan ook twee jaarlijkse koningsprijzen: 
een op de buks (later geweer) en een  
op het pistool.

Als prijspenning op zowel de buks als 
op het pistool werd het ontwerp van het 
vierde type opnieuw gebruikt. De pen-
ningen waren voortaan echter van zilver 
en werden geslagen bij ’s Rijks Munt die 
hiertoe de stempels van de confrérie 
kreeg toegezonden. De penningen  
werden vervolgens voorzien van een 
oog en ring. In dit artikel is de konings-
prijs op de buks afgebeeld die in oktober 
1853 werd toegekend aan de eerder 

genoemde Cornelis Hoekwater. Het 
 bijzondere is dat Hoekwater in 1820 al 
schutterskoning was geweest en dus na 
meer dan 30 jaar wederom de titel 
mocht dragen. Aan de keerzijde van de 
penning staat zijn wapen gegraveerd, 
zoals dat in de periode 1718-1821 ook 
werd gedaan. Cornelis Hoekwater was 
meer dan 25 jaar burgemeester van de 
gemeente Hof van Delft en gemeente-
raadslid van Delft. Daarnaast was hij  
van 14 juni 1853 tot 3 januari 1868 lid 
van de Tweede Kamer. 

Lijsten
om de lijsten van schutterskoningen in 
Van Loon (1638-1722) en in het vervolg 
daarop (1723-1821) aan te vullen heb ik 
hieronder voor de periode 1852-1902 
een overzicht gegeven van de schutters-
koningen op buks en pistool voor zover 
ik deze in het gemeentearchief van Delft 
heb kunnen traceren. Van de jaren die 
hieronder ontbreken heb ik helaas geen 
bevestiging kunnen vinden dat het 
koningschieten dat jaar daadwerkelijk 
plaats heeft gevonden.

 Johan Holtzhey, 
Koningsprijs op de buks, 
1853. Zilver, 35 mm
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1852 Jan Pieter Wilhelm van 
Cattenburch (buks).

1853 Cornelis Hoekwater (buks), 
Balthazar Rutger de Bruijn  
(pistool).

1854 Dr. François Mari Theodore 
Gijsberti Hodenpijl (buks), 
August Ludwig von Preuschen 
(pistool).

1855 G. Grisart (buks), Cornelis 
Hoekwater (pistool).

1856 August Ludwig von Preuschen 
(buks), Cornelis Hoekwater  
(pistool).

1857 August Ludwig von Preuschen 
(buks), August Ludwig von 
Preuschen (pistool).

1858 Niet geschoten.
1859 Niet geschoten.
1860 Dr. François Mari Theodore 

Gijsberti Hodenpijl (buks),  
mij onbekend (pistool).

1868 Dr. François Mari Theodore 
Gijsberti Hodenpijl (geweer), 
Pieter Cornelis Anne Prins  
(pistool).

1869 Pieter Cornelis Anne Prins 
(geweer), Pieter Cornelis Anne 
Prins (pistool).

1872 Dr. François Mari Theodore 
Gijsberti Hodenpijl (geweer), 
Philip Moravier Lindo (pistool).

1873 Charles Guillaume Emile 
Gerlach (geweer), Pieter Maas 
Geesteranus (pistool).

1874 Pierre Merkus (geweer), Antonius 
Marius Philippus Krijger (pis-
tool).

1875 Philip Moravier Lindo (geweer), 
Philip Moravier Lindo (pistool).

1876 Pierre Merkus (geweer),  
Jan Loopuijt (pistool).

1877 Pierre Merkus (geweer),  
Jan Loopuijt (pistool).

1878 Pierre Merkus (geweer),  
Jan Loopuijt (pistool).

1879 Hendrik van Hoytema (geweer), 
Hugo Laurens Adriaan van den 
Wall Bake (pistool).

1880 Hendrik van Hoytema (geweer), 
Hugo Laurens Adriaan van den 
Wall Bake (pistool).

1881 Hendrik van Hoytema (geweer), 
Philip Moravier Lindo (pistool).

1882 Jan Loopuijt (geweer), Johan 
Bavius Cores de Vries (pistool).

1883 Johan Bavius Cores de Vries 
(geweer), Johan Bavius Cores  
de Vries (pistool).

1884 Jan Loopuijt (geweer), jhr. Gerrit 
den Tex (pistool).

1885 Niet geschoten.
1886 Volkert Kleijn van Willigen 

(geweer), Hendrik van Hoytema 
(pistool).

1887 jhr. Gerrit den Tex (geweer), 
Johan Frederik Lodewijk 
Schneider (pistool).

1888 Mr. Jan Marie van Munnekrede 
(geweer), Hendrik van Hoytema 
(pistool).

1889 Philip Moravier Lindo (geweer), 
Johannes Post van der Burg (pis-
tool).

1890 Philip Moravier Lindo (geweer), 
Mr. Jan Marie van Munnekrede 
(pistool).

1891 Philip Moravier Lindo (geweer), 
Mr. Jan Marie van Munnekrede 
(pistool).

1892 Niet geschoten.
1893 Niet geschoten.
1894 Mr. Jan Marie van Munnekrede 

(geweer), Hendrik van Hoytema 
(pistool).

1895 Mr. Jan Marie van Munnekrede 
(geweer), Sebald Godfried 
Manger Cats (pistool).

1896 Mr. Jan Marie van Munnekrede 
(geweer), Hendrik van Hoytema 
(pistool).

1897 Sebald Godfried Manger Cats 
(geweer), Hendrik van Hoytema 
(pistool).

1898 Sebald Godfried Manger Cats 
(geweer), Sebald Godfried 
Manger Cats (pistool).
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1899 Sebald Godfried Manger Cats 
(geweer), Mr. Jan Marie van 
Munnekrede (pistool).

1900 Albertus Samuel Doorman 
(geweer), Hendrik van Hoytema 
(pistool).

1901 Johannes Post van der Burg 
(geweer), Sebald Godfried 
Manger Cats (pistool).

1902 Johannes Antonius Rouffaer 
(geweer), Sebald Godfried 
Manger Cats (pistool).

Het einde van de confrérie
In 1902 werd voor de laatste maal om 
de titel schutterskoning geschoten.  
In 1904 besloot de gemeenteraad van 
Delft om de schietbanen in verband met 
de veiligheid en de geluidsoverlast af te 
breken en deze slag is de confrérie niet 
meer te boven gekomen. De activiteiten 
werden in 1907 volledig gestaakt en in 
1921 moesten de laatst overgebleven 
leden de moeilijke beslissing nemen om 
de confrérie te ontbinden en een eind te 
maken aan meer dan 500 jaar traditie.  
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De inmiddels  
legendarische groepsfoto

Voorzitter Martin 
Bloemendal opent  
de vergadering

Bert van Beek krijgt 
uit handen van Arie 
van Herwijnen de 
zilveren jubileum-
slagpenning

MICHEL KoK & 
GEERTJE  
DE KoRT

Een impressie van het grote jubileum-
congres gehouden op 16 en 17 juni 
2017 te Utrecht
Concordia res parvae crescunt, eendracht 
maakt macht. Een voor numismaten 
zeer bekend gezegde, immers op veel 
provinciale munten zijn deze woorden 
terug te vinden. Het is tevens de slogan 
van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde. Dat deze zin niet voor niets is 
gekozen bleek eens te meer op 16 en  
17 juni jongstleden. op die twee dagen 
kwamen gerenommeerde binnen- en 
buitenlandse numismaten in groten 
getale naar Utrecht. Er was dan ook  
iets te vieren. In 2017 bestaat het 
genootschap op de kop af 125 jaar.  
om dit te vieren werd er een groots 
tweedaags congres georganiseerd met 
de nodige verrassingen, waarover later 
meer. Dat als locatie voor het Utrechtse 
academiegebouw is gekozen mag geen 
toeval heten. Utrecht is voor numis-
maten historische grond en de gekozen 
locatie zorgde voor een extra geschied-

kundig tintje, aangezien in de aula op  
23 januari 1579 het  verdrag van de Unie 
van Utrecht werd ondertekend.
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Oud-voorzitter 
Herman Gerritsen 
geeft een lezing

Vrijdag
De eerste dag van ons congres stond 
vooral in het teken van de huishoude-
lijke vergadering. We mochten de 
nodige nieuwe en ook jonge leden 
begroeten en Raf van Laere, Jan 
Lucassen en Jos Benders kregen de 
bronzen penning van verdienste voor 
hun jarenlange inzet voor de nationale 
en internationale numismatiek.  
De zilveren versie werd uitgereikt aan 
Bert van Beek. oud-voorzitter Herman 
Gerritsen werd in het bijzonder in  
het zonnetje gezet wegens zijn jaren-
lange inzet voor het genootschap.  
De benoeming tot erelid kon niet uit-
blijven. Helaas konden Ben te Boek-
horst en Gerrit Elzinga het jubileum en 
het daarbij behorende congres niet meer 
meemaken. De vergadering stond op 
gepaste wijze stil bij hun overlijden. 

Aan het einde van de huishoudelijke 
vergadering was het tijd geworden om 
de hooggespannen verwachtingen waar 
te maken. Wat waren nu eindelijk die 
verrassingen? Voor de presentatie werd 
Arie van Herwijnen (voorzitter van de 
jubileumcommissie) naar voren geroe-
pen. Eenieder kon zijn of haar ogen niet 
geloven. Elk aanwezig lid van het 
genootschap kreeg een ‘goodiebag’,  
met daarin een unieke slagpenning ter 
herinnering aan het jubileum, het zoge-
naamde ‘Loekboek’ van Loek Boezelijn 
over de laatste 25 jaar van het genoot-
schap en tot slot en als klap op de vuur-
pijl, het rijk geïllustreerde boek De canon 
van ons geld. Dit laatste geschenk werd 
gedurende het congres door middel van 

keynotes verder toegelicht. Zo kwam 
onder meer de monetarisering tot 
heden aan de orde.

Tijdens de daaropvolgende lunch viel 
derhalve voldoende te bespreken en 
 werden er de nodige herinneringen 
opgehaald. Zo is Gijs van der Ham 
namens het Rijksmuseum lid van het 
genootschap: ‘Ik hoop dat de numismati-
sche collectie van het Rijks in de nabije 
toekomst bekender en met name toegan-
kelijker wordt voor onderzoek. Ik heb 
het meeste aan het contact met individu-
ele genootschapsleden, daarvan heb ik 
gedurende mijn lidmaatschap veel opge-
stoken.’ Voor Hans Enters (oud-
bestuurslid van het genootschap) is het 
helemaal niet moeilijk om mooie herin-
neringen op te halen: ‘Het meest dier-
bare zijn de laatste bijeenkomsten van 
het genootschap en de Numismatische 
Kring Den Haag, waarbij ik mijn vader 
nog mee kon nemen.’ Het moment 
waarop Jan Pelsdonk (Conservator van 
het Numismatisch Kabinet van Teylers 
Museum) lid is geworden, kan hij zich 
nog als de dag van vandaag herinneren: 
‘In 1993 meldde ik mij aan – bij Jan 
Lingen – en werd voorgedragen in het 
toen nog jonge Archeon te Alphen aan 
den Rijn. Dat was wel een grote stap: 
sommige mensen kende ik wel van naam, 
maar ik was een vreemde in deze groep. 
Ik weet nog dat ik twijfelde of ik tussen 
al die geleerde mensen wel thuis zou 
horen. Marjan Scharloo kende ik al wel, 
zij heeft mij toen voorgesteld aan onder 
andere Gay van der Meer. Die warme, 
open ontvangst ben ik nooit vergeten.  
Ik herinner mij de heer en mevrouw 
Peters, de heer Doorduin, Cees en Gon 
van Hengel… (nee, laat ik nu niet de 
hele vergadering op gaan noemen).’  
Aan het einde van de lunch werden alle 
genootschapsleden door huisfotograaf 
Etko Cretier naar buiten ‘gesommeerd’ 
voor een groepsfoto. Het resultaat 
mocht er wezen. Zelden stonden er 
zoveel gerenommeerde binnen- en 
 buitenlandse numismaten op één foto.
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De voor het congres 
kenmerkende volle Aula 
van het Utrechtse 
Academiegebouw

De groep zou niet lang bij elkaar blij-
ven, immers het volgende programma-
onderdeel diende zich alweer aan.  
De aanwezigen gingen in groepjes uit-
een om deel te nemen aan lezingen over 
uiteenlopende onderwerpen zoals de 
toekomst van de numismatische kringen 
of het gebruik van middeleeuws geld om 
brood te kunnen kopen. Uiteraard ont-
brak het nuttigen van koffie en gebak 
tijdens het volgen van de lezingen niet.

De eerste dag, die omgevlogen is, 
werd afgesloten met een gezellige borrel 
annex receptie en het voor de bijeen-
komsten van het genootschap gebruike-
lijke diner. Het jubileumdiner in de 
Senaatszaal was heel bijzonder. De fees-
telijk gedekte ronde tafels waren van 
tevoren ingedeeld. Dat was een succes, 
omdat je zo op informele wijze nieuwe 
en oude leden en hun partners kon leren 
kennen. Het avondeten had met de toe-
lichting op de Leerstoel Numismatiek 
door olivier Hekster (Professor oude 
Geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen) en de door  
de Belgische zustervereniging speciaal 
voor ons gegraveerde penning, een paar 
mooie kersen op een al hele grote taart. 

Zaterdag
Na een enerverende en zeer geslaagde 
eerste dag brak de tweede dag van ons 
jubileumcongres aan. Andere sprekers, 
andere onderwerpen, maar nog steeds 
ingeleid door opperstalmeester Arie van 
Herwijnen. Zijn aantekeningen ontbra-
ken maar hij vulde dit op zijn kenmer-
kende humorvolle wijze goed in. Met 
enige vertraging omdat de ict ons even 
in de steek liet, kon het programma van 
start gaan. ook het weer werkte mee. 
Het was niet te heet, maar ook zeker 
niet te koud. op deze manier kon ook 
het partnerprogramma naar volle tevre-
denheid worden uitgevoerd. 

De keynote van dag twee van  
het congres werd gegeven door Marjan 
Scharloo (directeur van Teylers 
Museum). Zij gaf een oude, maar vooral 

nieuwe kijk op de numismatische collec-
ties in musea. De steeds terugkerende 
hamvraag is: hoe laat je zo’n klein object 
schitteren en breng je het verhaal bij  
het jonge en oude publiek op een zo 
aansprekend mogelijke manier onder  
de aandacht? Het kan bijna niet anders 
dan dat moderne media hier ook een rol 
in spelen.

Na de lezing van Marjan stonden de 
deelnemers wéér voor de keuze om uit 
drie even interessante voordrachten er 
één te kiezen om bij te wonen. Veel 
leden van ons genootschap hadden, 
wegens de grote variatie aan onderwer-
pen, begrijpelijkerwijze moeite in het 
maken van een keuze. Uiteindelijk 
waren wel alle toehoorders evenredig 
over de verschillende voordrachten ver-
deeld. De onderwerpen kenden, zoals 
gezegd weer een breed spectrum, van 
een goudschat tussen numismatiek en 
antropologie via numismatiek in acade-
misch onderwijs naar de database van 
muntproductie in de Lage Landen. 

onderweg naar de lunch werden 
oude kennismakingen hernieuwd.  
Zo woont Jeroen van Miert (ooit het 
jongste lid van de Numismatische Kring 
Brabant en ‘ergens lid geworden begin 
jaren ’60’) inmiddels al jaren in Hoorn 
en herinnert hij zich vooral de bijeen-
komsten in ’s-Hertogenbosch in 2007 en 
in Hoorn in 2015. Voor die laatste heeft 
hij de burgemeester van de West-Friese 
stad weten te strikken. Tijdens de lunch 
mochten we ook vele nieuwe gezichten 
begroeten. Een van die nieuwelingen  
is Ernst Wilschut, die pas 1 jaar lid is, 



DE BEELDENAAR 2017-5
224

maar al vanaf zijn negende verzamelt. 
oorspronkelijk was hij geïnteresseerd in 
onderscheidingen, maar tegenwoordig 
vooral in penningen. over de bijeen-
komsten zegt Ernst het volgende: ‘Het 
is een goede gelegenheid om in een 
ongedwongen sfeer kennis op te doen 
en enthousiasme voor je collectie te 
kunnen delen. opvallend is dat iedereen 
zijn of haar kennis zonder voorbehoud 
of betweterigheid wil delen.’ Dat numis-
matiek zeker niet alleen een ‘heren-
aangelegenheid’ is, bewijzen aanwezige 
dames als Loes van Borkulo, die al  
10 à 15 jaar lid is van het genootschap: 
‘Vanuit mijn beroep als handelaar is er 
interesse ontstaan voor de materie en 
het is fijn om voeling te houden met je 
netwerk. ook de totaal andere sociale 
contacten zijn leuk.’ Voor verzamelaar 
van munten Klaas Poelstra (lid vanaf 
2007), zijn vooral het vergaren van meer 
kennis en de interessante achtergrond-
verhalen de voornaamste redenen 
geweest om lid te worden. Het 50-jarige 
jubileum van de Numismatische Kring 
Brabant in ’s-Hertogenbosch was zijn 
eerste bijeenkomst. Wat hij daaraan heel 
bijzonder vond was dat de gemeente 
toch het stadhuis openstelde terwijl dat 

eigenlijk niet kon in verband met de 
komst van de toenmalige koningin 
Beatrix naar de stad voor 
Koninginnedag twee dagen erna. Zo 
heeft ieder lid zijn of haar eigen bijzon-
dere moment of herinnering.

Na de alweer uitstekende en gezellige 
lunch, was het laatste keuzemoment van 
dit congres aangebroken. Even was er 
enige consternatie, één van de sprekers 
was nog niet gesignaleerd. Net toen 
iedereen verdeeld was over de andere 
bijdragen, bleek hij er toch te zijn. Wat 
volgde was vooral opluchting en wat 
extra werk om iedereen weer terug te 
krijgen op de plek van zijn of haar eer-
dere keuze. Zulke momenten horen er 
zelfs bij numismaten en zo’n strak geor-
ganiseerd congres, nu eenmaal bij. De 
laatste sessies voerden ons met de zil-
verstromen van de voc, naar de munt- 
en penningcollectie die betrekking heeft 
op Amsterdam om uiteindelijk via het 
gulden tijdperk bij de euro in het heden 
én de toekomst aan te belanden.

Na afloop van de lezingen togen we 
allen weer naar de Aula voor de afslui-
ting van het congres. Daar wachtte ons 
een zeer fraai slot. op zijn gebruikelijke 
humorvolle en lichtvoetige wijze gaf 
Johan van Heesch (conservator van het 
Penningkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek van België te Brussel) een 
uitstekende samenvatting van de voor-
drachten van de afgelopen twee dagen. 
Iedereen had hem er bij alle voordrach-
ten in en uit zien ‘sluipen’ om aanteke-
ningen te maken en snel weer naar de 
volgende spreker te verkassen. De avond 
ervoor had hij nog een afzakkertje afge-
slagen: ‘omdat ik mijn aantekeningen 
wil doornemen en ordenen, zodat ik er 
morgen een beetje een samenhangend 
verhaal kan produceren.’ Dat laatste was 
het zeker en het leverde hem een groot 
applaus op. Voorzitter Martin 
Bloemendal had het laatste woord en 
daarna begaf iedereen zich naar het 
Pandhof van de Utrechtse Domkerk 
voor de afscheidsborrel. onder het 

Een gedreven  
Johan van Heesch  
aan het woord
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genot van een drankje in de zon werd er 
druk geëvalueerd. Als partner van lid 
Willem van Alsenoy (die met 50 jaar lid-
maatschap een fraaie staat van dienst 
heeft) is Paula van Groof inmiddels al 
vijf à zes keer mee geweest naar de bij-
eenkomsten van het genootschap. Ze 
had bewust niet voor het partnerpro-
gramma gekozen, maar heeft de lezin-
gen bijgewoond, omdat ze het over het 
algemeen zeer boeiende materie vindt. 
De dames die wel voor het partnerpro-
gramma hadden gekozen, hoe hadden 
die het ervaren? Ze waren het er alle-
maal over eens dat er op beide dagen 
een gevarieerd en interessant pro-
gramma was gepresenteerd. De vrijdag 
sprong eruit met het papieren theater. 

De eigenaar was ‘een artiest met een 
grote A’. Al met al kunnen de bezoekers 
in alle opzichten terugkijken op twee 
zeer geslaagde dagen en mogen ze trots 
zijn op wat iedereen heeft gedaan om 
dit congres ter ere van het 125-jarig 
jubileum van ons genootschap tot een 
succes te maken.  

De chroniqueur van de eerste dag is Michel Kok 
en die van de tweede dag is Geertje de Kort.  
De foto’s zijn gemaakt door Etko Cretier.

LITERATUUR
beek, bert van, jan lucassen & michiel purmer 

De canon van ons geld. De geschiedenis van het 
gebruik van onze munten, penningen en bank-
biljetten (Bussum 2017).

boezelijn, loek Relaas van 25 jaar Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde (Herent 2017).
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ANNEKE 
SCHoLLAARDT

Jaarpenning Anneke Schollaardt 2017

Mijn liefde voor staal ontstond na mijn 
afstuderen aan de Christelijke Academie 
voor Beeldende kunsten in Kampen.  
In mijn grote atelier op een industrie-
terrein bij Utrecht groeide en ontwik-
kelde mijn werk zich niet alleen inhou-
delijk, maar ook qua afmeting. Staal 
bood mij de mogelijkheid beelden te 
maken waar je niet alleen omheen kunt 
bewegen, maar waar je je ook in kunt 
begeven. Die fysieke ervaring vormt  
een belangrijk onderdeel van mijn werk. 
Mijn beelden verhouden zich zowel  
tot de omgeving als tot de mens.  
Zij creëren ruimte voor de toeschouwer 
om zichzelf te reflecteren en zijn niet in 
een sluitende en eenduidige interpreta-
tie of omschrijving te vangen. Zoals 
voor het beeld Pasillo (doorgang) dat ik 
voor de gemeente Zaanstad maakte. 
Rondom een suggestie van een Zaanse 
molen gieren transparante vormen  
als een wervelwind, het verbeeldt de 
geschiedenis van de Zaanstreek met  
de stormachtige industriële ontwikke-
ling als gevolg van scheepsbouw en 
molenindustrie. 

De kunstbrug Aqueducto in Bangert 
en oosterpolder in Hoorn is geïnspi-
reerd op zowel het heden als het verle-
den. Hoorn dankt zijn ontstaan aan zijn 
ligging aan de voormalige Zuiderzee. 
Water is altijd al typerend geweest voor 
Hoorn. Sinds 1250 werd vanuit West-
Friesland intensief handel gedreven 
richting de oostzee. Het dichtbevolkte 
en goed in cultuur gebrachte achterland 
trok de handel aan waardoor Hoorn is 
ontstaan. Water is nog altijd kenmer-
kend voor dit veengebied. Vele karakte-
ristieke smalle kavels worden met elkaar 
verbonden door honderden bruggen. 
Mijn inspiratie voor het ontwerp van de 

leuningen was dan ook de eeuwige 
beweging van water. Als je over de brug 
gaat lijkt het of je even meegenomen 
wordt op die waterstroom. Kruisend 
water. Tevens is het een ode aan het 
water, dat leven geeft en onontbeerlijk 
is. De titel Aqueducto verwijst ook naar 
het oude Romeinse aquaduct, een voor-
loper van de waterleiding.

Het ontwerp voor het kunstwerk bij 
openbare basisschool De Tweemaster in 
Nieuwleusen is ontstaan vanuit een 
samenwerking met de school. De titel 
Juego Milagroso betekent wonderbaarlijk 
(samen)spel. Creativiteit (kunst en 
 cultuur) als verbindende factor. Het 
kunstwerk dat hieruit is ontstaan sym-
boliseert het bijzondere resultaat van de 
samenwerking. op de perspexplaat staat 
een print die is afgeleid van dit spel en 
de meerwaarde van samenwerking.

Voor alle werken is de spanning tussen 
beeld, mens en ruimte het vertrekpunt. 
De beelden die de ruimte aftasten en 
markeren, worden locaties voor ervarin-
gen. De gebruikte materialen (staal, 
gaas, glas of kunststof) vormen een 
’huid’: een grens tussen een interne en 
een externe ruimte. Deze grens biedt 
beschutting voor wat zich binnenin 
bevindt, maar zij zorgt ook voor isole-
ment. Staal biedt mij vanuit haar eigen-
schappen de mogelijkheid transparantie 
en kwetsbaarheid te verbeelden. De ijle 
beelden strekken zich uit, maar bevatten 
in hun transparante kwetsbaarheid 
tevens enorme kracht. De interactie 
 tussen sculptuur en toeschouwer is 
steeds groter geworden. Als mens heb je 
je hele leven te maken met ervaringen 
en gevoelens. Juist deze gevoelens 
 vormen de kern van mijn werk. Al mijn 
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Anneke Schollaardt, 
Pasillo (foto 
kunstenaar)

beelden zijn gebaseerd op interne en 
intermenselijke ervaringen. Titels als 
Lucha (strijd), Transformación (transfor-
matie), Ilusión (illusie) geven aan hoe  
rijk deze wereld is. De sculpturen zijn 
verbeeldingen van ervaringen enerzijds 
en nodigen uit om haar te beleven 
anderzijds.

Mijn beelden markeren ruimte, 
nemen plaats in en nodigen uit  onszelf 
te projecteren ín die ruimte en ervaring 
op te doen. om het beeldhouwwerk  
volledig te beleven dient de toeschou-
wer zich te bewegen ten opzichte van 
het beeld. Beweging is er altijd, ik ben 
me sterk bewust van de beweging van  
de aarde, dat wijzelf altijd bewegen en 
de tijd beweegt. We worden geboren  
en gaan dood. Ik ben gefascineerd door 
transparantie en kwetsbaarheid en  
wil met mijn werk uitnodigen bewust 
ervaringen op te doen. Deze thema’s 
zijn de inspiratie voor mijn monumen-
tale beelden en voor de  penning die  
ik in opdracht van de Vereniging voor 
Penningkunst gemaakt heb. De vorm 
van de penning is gebaseerd op een 
gevisualiseerde beweging. Tevens sym-
boliseert deze de levensweg van ieder 
mens. De penning is gemaakt van staal 
en verloopt van smal naar breed en 
 eindigt uiteindelijk weer smal. In het 
gesneden staal is de transparantie van 
het ontwerp bereikt.

Door de tijd heen ontwikkelde en 
groeide de jaarpenning 2017. Het uit-
gangspunt was dat het gevoel van bewe-
ging tot uiting moest komen in metaal. 
Daarnaast was het voor mij meteen dui-
delijk dat de penning niet rond en plat 
zou worden, maar ruimtelijk en transpa-
rant; om met metaal ruimte te markeren 
en af te tasten. Tijdens het proces van 
spelen met beweging in allerlei materia-
len (staal, zink, lood, karton, papier) 
ontdekte ik de vorm. Ik heb bewust 
gekozen voor blank staal dat ik na het 
snijproces en het buigen en zetten heb 
geblauwd met de vlam. Hierdoor ont-
staat een levendige huid die vervolgens 

Anneke Schollaardt, 
Jaarpenning 2017. 
Staal, 130 x 80 x  
47 mm (foto: Da  
van Daalen)
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tweemaal is behandeld met was. De was 
beschermt de penning tegen oxidatie. 
Vervolgens kwam de tekst. In het uitge-
spaarde gedeelte van de penning bracht 
ik de tekst aan: ‘ik zit verscholen in de 
schoonheid waaruit wij allen zijn gebo-
ren’. Deze tekst is afkomstig uit de 
 eerste strofe van het gedicht Wie ben ik  
van de uit Turkije afkomstige dichter  
Ali Şerik. Tijdens de tentoonstelling 
Kunstvaarroute in de grachten van 
Amersfoort in 2009 werkten de betrok-
ken beeldend kunstenaars samen met 
een dichter. Ali Şerik schreef toen een 
prachtig gedicht over mijn werk.  
In woorden raakte hij de kern van mijn 
beeldende kunst. Uiteindelijk leidde het 
ontwerpproces tot de kern waarnaar  
ik op zoek was: de essentie van deze 
penning is de mens zelf.  

WIE BEN IK

Ik zit verscholen in de schoonheid 
waaruit wij allen zijn geboren
Met jou wil ik op reis
om al mijn gevoelens te ontdekken
hoe mooi en tragisch ze ook mogen zijn

Als een blad verzamel ik de tijd
Uit het vuur van het verlangen
valt de hemel neer op je schouders
langzaam open ik mijn ogen

Raak mijn lichaam
voel hoe het trilt met de wind
open de poort van mijn ziel
raak mijn lippen
proef het zout van mijn tranen

Raak elke dag opnieuw het water
Hoor mijn stem druppelen op je huid
een muur die voor de laatste keer omvalt
in de rivier die onze emoties wegspoelt

* * *

gedicht Ali Şerik
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Politiefoto’s van 
Verwaaijen

GEoRGE 
SANDERS

Hendrik Verwaaijen, een timmerman 
met belangstelling voor munten  
en penningen
In het voorgaande nummer van  
De Beeldenaar beschreef ik de diefstal uit 
het Koninklijk Penningkabinet van eind 
december 1914.1 In dit tweede artikel 
komt de nasleep aan bod.

op 1 april 1915 richtte Van Kerkwijk 
zich tot minister van Binnenlandse 
Zaken mr. P.W.A. Cort van der Linden. 
In zijn brief maakte hij de balans op: 
‘van de munten en penningen in den 
nacht van 28 op 29 December gestolen 
in het Kon. Penning Kabinet, heb ik tot 
mijn leedwezen niets nader vernomen 
[...] daar thans sedert den diefstal ruim 
drie maanden verlopen zijn, vrees ik dat 
de medailles wel in den smeltkroes 
 zullen zijn verdwenen’. Maar dat was 
niet de belangrijkste reden voor de 
brief. Van Kerkwijk was van mening  
dat de diefstal voorkomen had kunnen 
worden, indien justitie en politie zich 
beter van hun taak hadden gekweten en 
meer aandacht hadden besteed aan de 
Amsterdamse timmerman Verwaaijen.

Vrijwel onmiddellijk na de diefstal 
dook in het onderzoek de naam 
Hendrik Verwaaijen op. Verwaaijen  
was een bekende van de politie.  
Een huiszoeking in zijn woning aan  
de Reguliersgracht op 5 januari 1915 

leverde niets op. Bovendien bleek 
Verwaaijen over een goed alibi te 
beschikken. Maar de tip die hij de poli-
tie gaf, bleek vals: de door hem aange-
wezen G. die aan de Wagenweg in 
Haarlem woonde, bleek niet te bestaan. 
Toen de politie de timmerman opnieuw 
aan de tand wilde voelen, was deze met 
de noorderzon vertrokken. Maar op  
14 januari kon Verwaaijen in Arnhem 
worden aangehouden, waarna hij naar 
het Huis van Bewaring in Den Haag 
werd overgebracht. Twee weken later 
werd Verwaaijen uit voorlopige hechte-
nis ontslagen, omdat er onvoldoende 
gronden waren om hem nog langer vast 
te houden. Nog één maal zou de 
Amsterdamse timmerman in het onder-
zoek op de voorgrond treden toen hij  
op 24 februari de directeur van het 
Koninklijk Penningkabinet A.o. van 
Kerkwijk schreef dat hij wist waar de 
penningen zich bevonden. Vermoedelijk 
ging Van Kerkwijk niet in op diens 
 verzoek om een gesprek.

In het begin meende de recherche dat 
de dief of één van de dieven via de lees-
zaal van de Koninklijke Bibliotheek  
was binnengekomen, waarna hij zich na 
sluitingstijd had laten insluiten. Maar 
gaandeweg het onderzoek gingen de 
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gedachten meer en meer uit naar een 
dader die zich als werkman had voor-
gedaan. ‘Het openbreken van de zolde-
ring’, zo schreef de Arnhemsche Courant 
op 23 januari op basis van een uit Den 
Haag ingekomen brief, ‘het zagen van 
het groote gat, en de wijze waarop men 
allerlei moeilijkheden heeft weten te 
boven te komen, die men bij dit werk 
ontmoette, maken den indruk, dat hier 
iemand aan den arbeid geweest is, die 
het timmermansvak grondig verstond. 
Alles is volgens de regelen van de kunst 
en betrekkelijk netjes uitgevoerd’. Het 
lijkt welhaast de profielschets van de 
Amsterdamse timmerman. Daarbij bleek 
Verwaaijen een bijzondere belangstel-
ling voor munten en penningen aan de 
dag te leggen. Een ongezonde belang-
stelling voor andermans munten en pen-
ningen wel te verstaan, die maakt dat het 
zaak is uitvoerig op hem in te gaan.

Beroepscrimineel
Hendrik Verwaaijen werd op zondag  
6 maart 1863 in Amsterdam geboren.2 
Hij was het vierde van acht kinderen 
van Hendrik Verwaaijen senior (1822-
1882) en Maria Elisa Hendrica Dol 
(1830-1908). Zijn ouders waren afkom-
stig uit Arnhem; zijn vader was timmer-
man. Hendrik junior groeide thuis op, 
doorliep van zijn zesde tot en met zijn 
veertiende jaar de lagere school en 
leerde vervolgens het timmermansvak. 
In juli 1881 verliet Hendrik junior het 
ouderlijk huis aan de Bloemstraat en 
vertrok hij ‘ambtshalve’ naar 
Harderwijk.3 Het verblijf te Harderwijk 
duurde ruim een jaar: op 31 juli 1882 
schreef Hendrik zich opnieuw in bij de 
Burgerlijke Stand van Amsterdam. 
Inmiddels had het gezin Verwaaijen een 
woning aan de Rozengracht betrokken.4 
Twee maanden na zijn terugkeer op  
15 september 1882 overleed zijn vader. 
In financieel opzicht kreeg het gezin het 
steeds moeilijker. In de daarop volgende 
jaren wisselde de weduwe Verwaaijen 
met grote regelmaat van adres, waarbij 

zij in april 1885 met haar beide jongste 
dochters zelfs voor enkele maanden 
naar Arnhem terugkeerde.5

Hendrik blijft in Amsterdam wonen.6 
Hij heeft inmiddels werk als timmerman 
bij de Maatschappij Nederland tot 
Exploitatie van onroerend Goed N.V., 
maar hij raakt op het verkeerde pad.  
In 1882 moet hij tot twee maal toe voor-
komen: de eerste keer in januari in 
 verband met oplichting, de tweede keer 
op beschuldiging een zilveren horloge 
met ketting te hebben gestolen van zijn 
jongere broer Jan. In beide gevallen 
wordt Hendrik wegens gebrek aan 
bewijs vrijgesproken, maar als hij in 
februari 1883 de dienstdoende politie-
agent G.J. Timmermans een klap geeft, 
volgt een eerste veroordeling tot een 
gevangenisstraf van een maand.7 op  
4 november 1884 gaat Hendrik opnieuw 
over de schreef: ’s avonds op de weg 
 tussen de Gasthuismolensteeg en de 
politiepost op de Westermarkt beledigt 
en slaat Verwaaijen politieagent Cornelis 
Heemskerk, die hem wegens openbare 
dronkenschap wil aanhouden. Hendrik 
verschijnt niet op de zitting en wordt bij 
verstek opnieuw tot een maand gevange-
nisstraf veroordeeld, maar hij blijft niet 
lang uit handen van justitie: op 10 maart 
1885 gaat hij opnieuw het gevang in.8

In mei 1886 moet Verwaaijen 
opnieuw voorkomen, dit keer in ver-
band met oplichting, maar er lijkt geen 
veroordeling te volgen. In het volgende 
jaar komen we hem tegen als diamant-
slijper in het bedrijf van Meijer Swaab 
aan de Valkenburgerstraat, een beroep 
dat zijn jongere broer Jan al sinds janu-
ari 1883 uitoefende. In mei 1887 moet 
Hendrik weer voorkomen, ditmaal in 
verband met verdenking van diefstal  
van diamanten bij Swaab. op 6 juni 
1887 wordt hij buiten vervolging 
gesteld, maar zijn baan bij de diamant-
slijperij verliest hij.

Het is het begin van Verwaaijens 
 carrière als draaideurcrimineel. Zijn 
leven is een aaneenschakeling van straf-
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bare feiten, rechtszittingen en gevange-
nisstraffen. Vanaf zijn eerste veroorde-
ling in 1883 tot aan de inbraak in het 
Penningkabinet van eind december 1914 
zit Verwaaijen meer dan 22 jaar in de cel. 
Gevangenisstraffen van achtereenvol-
gens drie maal een maand (1883, 1885 
en 1889), acht jaar (1889-1897), een jaar 
(1897-1898) en drie maal vier jaar 
(1899-1903, 1905-1910 en 1910-1914). 
Hij ziet de strafgevangenissen van 
Amsterdam, Haarlem, Groningen, Den 
Haag en Arnhem van binnen. Hij wordt 
veroordeeld voor landloperij, oplichting, 
inbraak en diefstal, strafbare feiten die 
vaak in Amsterdam, maar ook in Breda, 
Den Bosch en Haarlem worden 
gepleegd. In de korte perioden dat 
Verwaaijen niet in de gevangenis ver-
blijft, trekt hij van het ene adres naar het 
andere: het woont in logementen, op 
kamers twee hoog achter en soms, zoals 
in maart 1905, heeft hij geen vaste ver-
blijfplaats. Verwaaijen geeft verschillende 
beroepen op: in de jaren ’80 timmerman 
en diamantslijper, later artiest, antiquair 
en koopman in galanterieën. En als hij 
op zaterdag 7 januari 1905 samen met de 
21-jarige Samuel Grishaver op de markt 
aan de Gedempte Gracht te Zaandam 
wordt gearresteerd vanwege diefstal van 
twee horloges, geeft hij op professor 
Verwaaijen te zijn, gespecialiseerd in 
horoscoop lezen en kaartleggen.9 
Verwaaijen beweert de horloges van  
een onbekende te hebben gekocht. 
Uitein delijk zullen beide mannen op 22 
decem ber 1905 worden vrijgesproken.

Met zijn door de pokken ernstig 
geschonden aangezicht en zijn vuurrode 
haar is de 1,67 meter lange Verwaaijen 
een opvallende verschijning. In het 
commentaar op een rechtszitting in 
1889 weet het Leidsch Dagblad te melden 
dat Verwaaijen ‘een hoogst ongunstig 
uiterlijk [heeft,] hij kijkt zóó gluiperig 
uit de oogen, dat men er onwillekeurig 
van terugkomt, lang naar hem te zien’.10

Als op 31 juli 1914 de spraakmakende 
diefstal bij het Ethnographisch Museum 

plaats vindt, is Hendrik Verwaaijen  
net twee maanden op vrije voeten.  
op 27 mei 1914 is hij ontslagen uit de 
strafgevangenis van Haarlem, waar hij 
een straf van vier jaar heeft uitgezeten. 
En als later in dat jaar de inbraak bij het 
Penningkabinet plaats vindt, is Hendrik 
nog steeds vrij man.

ook na 1914 zet Hendrik Verwaaijen 
zijn dievenbestaan voort: hij zit twee 
jaar gevangen in Arnhem (1916-1918) 
en vervolgens drie maal in de 
Bijzondere Strafgevangenis aan de 
Pompstationsweg in Den Haag: eerst 
vier jaar (1923-1927), vervolgens vier 
maanden (1928) en tenslotte nog eens 
vier jaar (1929-1933). Van half novem-
ber 1928 tot half januari 1929 en 
opnieuw van eind juni tot medio okto-
ber 1933 verblijft Verwaaijen in het 
Gemeentelijk Verzorgingshuis voor 
ouden van Dagen aan de Roetersstraat 
in Amsterdam en in 1918 wordt hij 
gedurende zeven maanden opgenomen 
in het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Medemblik. Verwaaijen overlijdt op  
8 augustus 1937 in Amsterdam. Hij is  
74 jaar oud, nooit getrouwd geweest  
en laat geen kinderen na. En ook geen 
rooie cent. Zijn criminele loopbaan 
heeft hem niet rijk gemaakt. In plaats 
daarvan brengt Hendrik Verwaaijen 
bijna 32 jaar van zijn leven in de gevan-
genis door.

De zaak Krelage
Als Hendrik Verwaaijen op 16 augustus 
1889 wordt voorgeleid voor de arron-
dissementsrechtbank te Haarlem, heeft 
hij al de nodige veroordelingen achter 
de rug. Maar dat is kinderspel in verge-
lijking tot de zaak Krelage, waarvoor  
hij nu wordt gedagvaard.

In de eerste helft van de negentiende 
eeuw was de door Ernst Heinrich 
Krelage senior (1786-1855) in Haarlem 
opgerichte firma E.H. Krelage en Zoon 
uitgegroeid tot een van de meest voor-
aanstaande bloembollentelers ter 
wereld. De firma mocht verschillende 
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Europese vorstenhuizen tot zijn klan-
tenkring rekenen, waaronder ook het 
Nederlandse koningshuis.11 Regelmatig 
nam de firma Krelage deel aan interna-
tionale bloemententoonstellingen, waar-
bij talrijke prijzen in de wacht werden 
gesleept. Volgens H. Witte, die in 1902 
in het Jaarboek van de Maatschappij van 
Letterkunde het overlijdensbericht van 
Ernst Heinrichs zoon, medefirmant en 
opvolger Jacob Heinrich Krelage (1824-
1901) schreef, genoot de verzameling 
behaalde prijspenningen vanwege ‘de 
volledigheid en de zeldzaamheid van 
vele exemplaren’ grote bekendheid. 
Naar zijn zeggen ging het om ongeveer 
1.200 exemplaren, waarvan de meest 
bijzondere exemplaren waren opgesteld 
in een pronkvitrine in de ontvangstsalon 
van de firma aan de Kleine Houtweg  
in Haarlem.12

om de inhoud van deze pronkkast 
was het Hendrik Verwaaijen te doen.13 
In de nacht van 18 op 19 juni 1889 
breekt hij bij de firma Krelage en Zoon 
in. Na een luik te hebben geforceerd, 
weet hij de salon binnen te dringen waar 
zich de medaillekast bevindt. Verwaaijen 
probeert deze met zijn gereedschap 
open te breken, maar vindt uiteindelijk 
de verborgen sluiting, waarna hij 111 
penningen rooft: 15 gouden exemplaren 
en 96 verguld zilveren en zilveren stuk-
ken. Een van de belangrijkste stukken 
die wordt gestolen, is de grote gouden 
beloningspenning van de Landbouw-
tentoonstelling te Parijs in 1847. 
Honderd andere penningen laat 
Verwaaijen achter.14 De inwonende 
huisbewaarder C.J. van Brederode en 
zijn echtgenote merken niets van de 
inbraak. Pas als Van Brederode de 
 volgende ochtend vroeg om half vijf de 
luiken van de salon wil openen, wordt 
duidelijk wat er die nacht is gebeurd.

Verwaaijen is dan al naar Amsterdam 
teruggereisd, waar hij in de ochtend van 
de negentiende juni tussen 9.00 en 
10.30 uur aan drie personen medailles te 
koop aanbiedt: Simon Henricus Joannes 
Heldoorn, Louis Emanuel (Levie) 
Consenheim en Salomon Wortelboer. 
De bijna 60-jarige Heldoorn is zilver-
smid aan de Warmoesstraat. Verwaaijen 
toont hem vijf zilveren medailles.  
op enkele daarvan ziet Heldoorn de 
naam Krelage staan. Hij vertrouwt 
Verwaaijen, die een ‘ongunstig uiterlijk’ 
heeft, niet en laat weten geen belang-
stelling te hebben. Als Verwaaijen is 
 vertrokken, gaat hij onmiddellijk naar 
het politiebureau waar hij zijn bevindin-
gen meedeelt. Daarna gaat Verwaaijen 
naar de zaak van Emanuel David 
Consenheim, goudsmid aan de oude 
Hoogstraat 13. Consenheims 22-jarige 
zoon Louis staat op dat moment in de 
winkel. Consenheim junior blijkt wel 
bereid de medailles over te nemen. Hij 
toetst het gehalte van enkele gouden 
stukken en weegt daarna de hele partij 

Strafgevangenis 
Haarlem, signalement 
van Verwaaijen
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Vonnis van Hendricus Verwaaijen, 15 oktober 1889
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Laurent Joseph de Hart 
(1810-1860), 
erepenning van de 
Vereeniging tot 
bevordering van den 
Tuinbouw in de Provin-
cie Zeeland. Brons, 
1852

Anoniem, prijspenning 
van de Vereeniging 
Flora van Noordwijk. 
Brons, 1861

die Verwaaijen hem aanbiedt. In het 
aankoopregister tekent hij aan: ‘Nr. 40 
– 19 juni: diverse gouden munten wigt 
hectogram 0,60.25 voor oud. J. Wieriks, 
Amsterdam. 19 juni – diverse zilveren 
munt wicht hectogram 30’. Consenheim 
betaalt Verwaaijen, die de valse naam  
J. Wieriks opgeeft, f 800. Nog dezelfde 
ochtend biedt hij de medailles aan bij de 
smelterij van J.J. Schöne, waar ze omge-
smolten worden. Die middag verkoopt 
Consenheim junior in een café aan het 
Rokin het goud en zilver voor f 1072 
door. Na zijn bezoek aan Consenheim 
meldt Verwaaijen zich rond half elf bij 
Salomon Wortelboer, diamantversteller, 
tapper en logementhouder aan de Pieter 
Jacobstraat – een adres waar Verwaaijen 
in 1886 zelf enige tijd heeft gewoond – 
die voor f 5 vijf zilveren medailles met 
daarop de naam Krelage overneemt.

Niet lang na de inbraak wordt 
Verwaaijen aangehouden en in voor-
lopige hechtenis genomen. Tijdens het 
vooronderzoek ontkent Verwaaijen ook 
maar iets met de diefstal te maken te 
hebben. op 16 augustus verschijnt hij 
voor de arrondissementsrechtbank te 
Haarlem. Het openbaar ministerie roept 
28 getuigen à charge op, waaronder 
Jacob Heinrich Krelage, huisbewaarder 
Van Brederode en zijn vrouw, Heldoorn, 
Wortelboer en Consenheim en verschil-
lende anderen die Verwaaijen in de 
avond van 18 juni in Haarlem hebben 

gezien. Ter rechtszitting wordt 
Verwaaijens schuld onomstotelijk  
vastgesteld.

Tijdens het proces roept de officier 
van justitie twee bijzondere getuigen op. 
De eerste is Robijns, meesterknecht bij 
meubelmaker Gemund. onmiddellijk 
na ontdekking van de inbraak is zijn 
hulp als deskundige ingeroepen.  
Na bestudering van de sporen van de 
inbraak concludeert Robijns dat deze is 
gepleegd ‘door iemand met het timmer-
mans- of schrijnwerkersvak niet onbe-
kend’. De tweede getuige is J.C.E. 
Müllenmeister, directeur van de straf-
gevangenis te Haarlem, waar Verwaaijen 
in voorarrest zit. Bij het inspecteren  
van de kleding van de beklaagde vooraf-
gaande aan zijn voorgeleiding wordt in 
een van diens schoenen een briefje 
gevonden. Het is gericht aan Louis 
Consenheim. De inhoud ervan luidt: 
Vriend Consenheim, u kunt wel begrijpen, 
dat u mijn zwaarste en ergste getuige zijt, 
maar er is nog een mouw aan te passen, 
vriend. En dat zal ik u zeggen, want als ik 
vrijgesproken wordt dan kunnen zij u ook 
niet straffen. Dus vriend Consenheim ik 
hoop, dat je mij zult helpen, want u heeft 
toch fl 572 aan mij verdiend, want u heeft 
voor alles f 1072 gekregen. Dus als ze mij 
straffen, dan ga ik in appèl en gaan gelijk 
vertellen, dat ik maar fl 500 van u heb 
gekregen.15 En dan krijgt u een leelijke 
douw. Dus vriend help mij, dan kunnen ze 
u ook niet straffen. Vriend als de rechter u 
vraagt, is dat de persoon die ze bij u ver-
kocht heeft, dan moet u zeggen, dat je aan 
mijn persoon twijfelt, maar dat ik er spre-
kend op lijk. En als ze zeggen, waarom dat 
u dat niet bij de instructie heeft gezegd, 
moet u zeggen dat u mijn toen zoo nauw-
keurig niet heeft gadeslagen, maar dat ik  
de persoon niet ben, die gij bedoelde en 
 terwijl je mij bij de instructie maar even 
heeft gezien en ook maar eenmaal. Vriend 
Consenheim dat is zoo mooi, dat u mij maar 
eenmaal heeft gezien. Dus vriend als u 
maar zegt dat u twijfelt, dan is het al goed. 
Vriend ik vertrouw op u.
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Voorbereidingen voor 
het overbrengen van 
Verwaaijen naar 
Medemblik, 18 februari 
1918

Verwaaijen, die in eerste instantie 
 tijdens het vooronderzoek volhoudt dat 
hij niet kan schrijven, zegt tijdens de 
rechtszitting het briefje ‘voor de aardig-
heid’ te hebben geschreven en dat het 
vermoedelijk, zonder dat hij er erg in 
heeft gehad, door een gat in zijn zak in 
zijn schoen is gevallen. Maar voor de 
rechtbank geldt het briefje als een 
 expliciete bekentenis. op 29 augustus 
1889 wordt Hendrik Verwaaijen tot  
acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
Zijn straf zit hij uit in de strafgevangenis 
te Haarlem.

ook Louis Consenheim moet voor-
komen. op 23 oktober 1889 verschijnt 
hij voor het gerecht.16 Tijdens het pro-
ces wordt Verwaaijen, onder politie-
begeleiding en gekleed in gevangenis-
kledij, als getuige gehoord. Tijdens de 
verhoren van de andere getuigen zit hij 
‘genoegelijk glimlachend’ te luisteren.17 
op 1 november volgt de uitspraak: 
Consenheim junior wordt veroordeeld 
tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek 
van de drie maanden die hij in voor-
arrest heeft gezeten.

Rijkskrankzinnigengesticht
27 Jaar later en drie jaar na de gerucht-
makende inbraken in het Ethnografisch 
Museum en het Koninklijk 
Penningkabinet zat Hendrik Verwaaijen 
opnieuw in de gevangenis. Ditmaal in 
de strafgevangenis te Arnhem. 
Verwaaijen was door de arrondisse-
mentsrechtbank te Arnhem veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van twee jaar 
wegens diefstal en door de rechtbank in 
Amsterdam wegens weerspannigheid tot 
twee maanden. Tijdens zijn internering 
in Arnhem werd abnormaal gedrag 
geconstateerd. Nog voordat zijn straf  
op 6 maart 1918 afliep, werd hij op  
21 februari 1918 overgebracht naar het 
Rijkskrankzinnigengesticht te 
Medemblik. Hier verbleef hij ruim 
zeven maanden. In het archief van het 
gesticht bleef Verwaaijens patiënten-
dossier bewaard.18 Naast de correspon-

dentie over de plaatsing in het 
Rijkskrankzinnigengesticht, intake- 
formulieren en verslagen van medische 
en psychische onderzoeken is in het 
dossier een aantal door en over 
Verwaaijen geschreven brieven bewaard 
gebleven, alsmede de gedurende zijn 
verblijf nauwgezet bijgehouden genees-
kundige aantekeningen, die observaties 
bevatten over zijn gedrag in de instel-
ling en korte weergaven van gesprekken 
met hem. Het dossier bevat een schat 
aan informatie, die voor een belangrijk 
deel van de patiënt zelf afkomstig is.

Tijdens zijn verblijf in de Arnhemse 
strafgevangenis was Verwaaijen herhaal-
delijk tekeer gegaan tegen justitie en 
strafrecht. Hij beweerde daarover al in 
1914 een brochure te hebben geschre-
ven, die hij in een safe in Rotterdam had 
opgeborgen. Hij was van zins die op 
eigen kosten in een grote oplage te laten 
drukken. ook had hij het plan opgevat 
om, direct nadat hij op vrije voeten 
kwam, opnieuw een misdrijf te plegen 
om op die manier voor de rechtbank 
zijn theorieën over verbetering van, wat 
hij noemde, de ‘teringachtige artikelen 
van ons strafrecht’ uiteen te kunnen 
 zetten. Bovendien uitte hij bedreigingen 
aan het adres van mr. F.o. van der 
Dussen, de Arnhemse rechter-commis-
saris die hem in 1916 tot twee jaar 
gevangenisstraf had veroordeeld.  
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Lijstje met Verwaaijens 
bezittingen inclusief 
inbrekerswerktuigen, 
21 februari 1918

Van der Dussen was naast rechter- 
commissaris ook regent van de 
Arnhemse strafgevangenis, die hij met 
regelmaat bezocht. Daarbij bleek hem 
dat Verwaaijen een persoonlijke wrok 
jegens hem had opgevat. Verwaaijen 
uitte bedreigingen aan het adres van  
de rechter-commissaris en zijn gezin. 
‘Wij rekenen later wel af’, had hij hem 
toegebeten, ‘de revolver zal beslissen!’19

Daarop had men hem door de 
Arnhemse zenuwarts J.L. Dobberke 
laten onderzoeken. Dobberke stelde de 
diagnose dat Verwaaijen aan krankzin-
nigheid leed in de vorm van paranoia 
querulans of querulantenwaan en dat hij 
zo spoedig mogelijk opgenomen diende 
te worden in een krankzinnigeninsti-

tuut.20 Aldus geschiedde: op 21 februari 
1918 werd Hendrik Verwaaijen met 
spoed overgebracht naar Medemblik. 
Bij aankomst moest hij zijn eigendom-
men inleveren. opmerkelijk genoeg 
bevindt zich daaronder ook ‘1 Kistje 
met sleutels en inbrekers werktuigen’, 
dat hij bij zijn vertrek uit de gevangenis 
te Arnhem gewoon weer mee gekregen 
had. Er werden medische en psychische 
onderzoeken uitgevoerd en vanaf de dag 
van binnenkomst werd hij geobserveerd, 
eerst dagelijks en na een tijdje wekelijks.

In eerste instantie accepteerde 
Verwaaijen de overbrenging naar 
Medemblik tamelijk gelaten. Al de 
 eerste dag meldt het observatieverslag 
dat de patiënt zich al thuis lijkt te 
 voelen. Maar hij weet niet waarom hij is 
overgeplaatst. Tijdens het psychologisch 
onderzoek antwoordt hij op de vraag of 
hij weet waar hij is: ‘in ’t gekkenhuis’ en 
op de vraag of hij ziek is: ‘bij mijn weten 
mankeer ik niets’. Verwaaijen blijkt zeer 
wel bespraakt, hij heeft een goed geheu-
gen en beschikt over een goede opmer-
kingsgave. Hij wil direct zijn treurige 
levensverhaal uit de doeken doen, waar-
bij hij soms erg geëmotioneerd raakt. 
Hij spreidt een schijngeleerdheid ten 
toon, probeert indruk te maken met 
Latijnse spreuken en citaten (sol lucet 
omnibus, mundes [!] vult decipi, decipitur 
ergo) en geniet als men verbaasd is  
over zijn kennis.

Verwaaijen gaat er prat op dat hij de 
sluwste en handigste boef van 
Nederland is. Hij noemt zichzelf een 
‘gladde vogel’ en een ‘sleutelspecialist’. 
Inderdaad lijkt hij vrijwel altijd in het 
bezit van lopers en sleutels. En het 
observatieverslag van 17 april meldt: 
‘wanneer hij maar naar een slot kijkt, 
gaat het al open’. Zijn handigheid en 
zijn opmerkingsvermogen, zo stelt hij, 
hebben hem in staat gesteld om van 
diefstal te leven. Daarbij lijkt toch wel 
van enige zelfoverschatting sprake te 
zijn, gezien het feit dat Verwaaijen op 
dat moment al 28 jaar achter de tralies 
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Verwaaijens 
patiëntendossier

heeft doorgebracht. Zijn oordeel over 
justitie en strafrecht is erg gekleurd.  
De voorlopige indruk in de geneeskun-
dige aantekeningen van 6 maart luidt 
dat ‘behalve de licht maniakale stem-
ming, eenige afleidbaarheid, groot-
spraak en wat subjectief gekleurde denk-
beelden over Justitie [...] eigenlijk nog 
geen afwijkingen waargenomen [zijn]’.

In eerste instantie maakt Verwaaijen 
zich niet erg druk: zijn straf loopt 
immers op 6 maart af en hij verkeert in 
de stellige overtuiging dat men hem dan 
vrij zal laten. Maar dat verandert als die 
datum verstrijkt en hij helemaal niet 
blijkt vrij te komen. Hij windt zich veel 
sneller op, vooral wanneer zijn verblijf 
in de inrichting te Medemblik ter 
sprake komt, hij scheldt op directie en 
personeel, begint dreigementen te uiten, 
stelt ultimatums en stookt zijn mede-
patiënten op. Een aantal malen moet 
men hem nadrukkelijk tot de orde roe-
pen. Maar Verwaaijen is ervan overtuigd 
dat er geen medische volmacht is voor 
zijn opname in het gesticht en dat men 
hem onrechtmatig van zijn vrijheid 
berooft. Het observatierapport spreekt 
op 5 juni van ‘denkbeelden [die] door 
hunne volkomen onbeinvloedbaarheid 
het karakter van waandenkbeelden  
[krijgen].’ Hij dreigt een advocaat in de 
arm te nemen en de pers in te lichten. 
op 10 juli blijkt hij stukken koper- en 
ijzerdraad in zijn bezit te hebben en een 
lange spijker. Door leden van het ver-
plegend personeel om te kopen weet hij 
tot tweemaal toe brieven naar buiten te 
smokkelen. Alleen van de eerste brief 
van 31 maart is bekend aan wie deze was 
gericht: het epistel aan de Arnhemse 
rechter-commissaris Van der Dussen 
bleef bewaard, omdat laatstgenoemde 
het direct retourneerde aan geneesheer-
directeur J.G. Dikshoorn. In de brief 
excuseert Verwaaijen zich voor zijn 
optreden jegens de rechter-commissaris 
en verzoekt hem ‘beleefd om het in de 
doofpot te willen doen’ en hem te 
 helpen uit ‘deze Hel van ellende’. 

Daarnaast bevat het patiëntendossier 
ook een aantal brieven aan geneesheer-
directeur Dikshoorn, een brief van  
17 juni aan zijn zuster Maria Elisa 
Hendrica Verwaaijen en haar man én 
een brief van 1 oktober aan dr. Van der 
Scheel, inspecteur van het Medemblikse 
instituut, met instemming van de 
geneesheer-directeur geschreven op 
briefpapier van het gesticht.

Het lijkt iets beter te gaan als men 
Verwaaijen medio juli van de observatie-
afdeling naar de verpleegafdeling ver-
plaatst. De geneeskundige aantekenin-
gen van 17 juli melden dat hij erg is 
ingenomen met de verplaatsing: ‘meent 
nu pas naar waarde te zijn geschat.  
Zijn sterk verhoogd zelfgevoel kon  
geen vrede hebben met een behandeling 
zooals iedereen genoot’. Maar de veran-
dering is van korte duur: de volgende 
aantekeningen in het observatierapport 
maken opnieuw gewag van dreigemen-
ten, waanvoorstellingen en ultimatums. 
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De definitieve kentering komt pas begin 
september als inspecteur Scheel hem 
ervan weet te overtuigen dat zijn verblijf 
in de instelling niet onrechtmatig is. 
Verwaaijen zegt zich hierbij te zullen 
neerleggen, hetgeen hij ook daadwerke-
lijk blijkt te doen. Hij kalmeert, stelt 
zich redelijk op en is bereid over ‘zijn 
vergissing’ te praten. op 26 september 
concludeert het observatieverslag:  
‘de stemming, die ook in de laatste 
maand reeds iets was gezakt, is sedert 
het laatste bezoek van den inspecteur 
heel goed’. Het is de opmaat tot  
zijn ontslag, dat op 16 oktober inder-
daad komt.

Van Kerkwijk’s klacht
In de in de inleiding genoemde brief 
van 1 april 1915 aan de minister van 
Binnenlandse Zaken klaagde directeur 
Van Kerkwijk dat naar zijn mening de 
diefstal voorkomen had kunnen worden, 
indien justitie en politie in Amsterdam 
meer aandacht hadden besteed aan 
Verwaaijen. De Amsterdamse recherche 
had Verwaaijen namelijk op 9 september 
1914 om 01.00 uur ’s nachts aangehou-
den in verband met een ander misdrijf. 
Hij was toen in het bezit geweest van 
een aantal lopers en van lijsten met 
namen van musea en particulieren waar 
zich belangrijke verzamelingen schilde-
rijen en andere oudheden bevonden.  
op een van die lijsten kwam ook de 
naam voor van het Koninklijk 
Penningkabinet in Den Haag. Naar de 
mening van Van Kerkwijk had de 
Amsterdamse politie, die Verwaaijen 
maar al te goed kende, een waarschu-
wing uit moeten laten gaan.

De minister van Binnenlandse Zaken 
gaf gehoor aan Van Kerkwijks verzoek 
om de zaak te onderzoeken en wendde 
zich tot zijn collega van Justitie. Die 
speelde de vraag door naar de autoritei-
ten in Amsterdam.21 De commissaris van 
politie in de vijfde sectie, die het onder-
zoek in september 1914 had verricht, 
liet weten de aantekeningen in beslag te 

hebben genomen en te hebben laten 
fotograferen. ‘Er is’, zo voegde hij eraan 
toe, ‘niet aan gedacht om naar den Haag 
te schrijven, daar dit niet op mijn weg 
lag, omdat in die aanteekening zooveel 
adressen vermeld stonden’. De hoofd-
commissaris besloot nu om dit alsnog  
te doen.

De procureur-generaal, die uiteinde-
lijk de stukken verzamelde en aan de 
minister rapporteerde, vroeg kopieën op 
van de op Verwaaijen gevonden aante-
keningen en concludeerde: ‘waar op een 
berucht inbreker lijsten van adressen 
worden gevonden met beteekenis volle 
bijvoegingen als “grote waarde”, “kost-
baar” enz., had de betrokken ambtenaar 
daarin aanleiding moeten vinden om de 
eigenaars, bewoners, of beheerders van 
al de gesignaleerde perceelen, of althans 
de politie-autoriteit binnen wier ressort 
die perceelen zijn gelegen, te waarschu-
wen’. In het feit dat de hoofdcommis-
saris gelastte dat dit nu alsnog diende te 
gebeuren, zag hij een impliciete erken-
ning dat dit al in september 1914 had 
moeten geschieden.

De procureur-generaal zond zijn 
 rapport aan de minister van Justitie, die 
het doorstuurde aan zijn collega van 
Binnenlandse Zaken. op 12 mei 1915 
verstrekte deze de stukken ter inzage 
aan directeur Van Kerkwijk met het ver-
zoek ze na lezing te retourneren. Bij het 
rapport zaten ook de kopieën van de 
aantekeningen van Verwaaijen. op  
3 juni 1915 stuurde Van Kerkwijk het 
 rapport weer terug naar het ministerie.22 
Maar vóórdat hij dat deed, kopieerde hij 
een aantal brieven uit het dossier én de 
aantekeningen van Verwaaijen. Daarmee 
bleven ze bewaard in het dossier van de 
diefstal in de documentatie van de 
Nationale Numismatische Collectie van 
De Nederlandsche Bank.

Verwaaijens aantekeningen hebben 
nog het meest van een omgevallen 
 kaartenbak van een beroepscrimineel. 
Zij bevatten adressen van instellingen 
en particulieren, die interessante collec-
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Gesmokkelde brief van 
Verwaaijen aan Van der 
Dussen, 31 maart 1918

ties bezaten, veelal voorzien met een 
waardebepaling of een aanduiding van 
wat er te halen viel, zoals: Arti et Legi 
in Gouda (f 25.000), Pulchri Studio in  
Den Haag (schilderijen), Frederik 
Muller & co te Amsterdam (schilde-
rijen, om denken kostbaar), de o.L. 
Vrouwe Kerk te Maastricht (kroon en 
hart van goud en diamant), graaf 
Bentinck van Middachten (schilderijen, 
kostbare), ‘douarriere’ Louise van 
Alphen, Den Haag (grote en kostbare 
collectie), de Engelse Kerk op het 
begijnhof in Amsterdam (antiek 
 kostbaar) en de  verzameling Crone te 
Amsterdam (zeer groot en kostbaar). 
Soms bevatten de aantekeningen nadere 
informatie, zoals bij slot Anholt (schil-
derijen van Rembrandt en Murillo;  
hetzij van Zutphen uit of van Doesburg 
uit), bij de verzameling Goudstikker 
(Kalverstraat op zolder een museum 
van schilderijen; kostbaar, om denken) 
of bij het British Museum in Londen, 
waar Verwaaijen zijn oog kennelijk had 
laten vallen op de Codex Alexandrinus, 
een kostbaar vijfde-eeuws bijbelhand-
schrift. Daarbij deed Verwaaijens 
beschrijving ‘een stukje perkament  
15 centimeter lang en 10 centimeter 
breed [...] vertegenwoordigd 2,000000 
Mark 2 Millioen Mark’ enigszins merk-
waardig aan. ook de Koninklijke 
Bibliotheek en het Koninklijk 
Penningkabinet werden in de lijst 
genoemd. Hierbij stond aangetekend: 
‘een achter uitgang Denneweg’.23

De aantekeningen vermelden ook 
nuttige boeken, zoals Louis Figuier,  
De wonderen der wetenschap, Gebr. 
Belinfante, Den Haag 1871 (om denken 
te kopen. Is effectief) en A. van der 
Stempel, Schat van praktische handelsken-
nis (...), Holkema & Warendorf, 
Amsterdam 1889 (om denken, verkrijg-
baar bij Holkema en Warendorff). 
Nuttig was ook het adres om schilde-
rijen van de hand te doen (schilderijen 
verkoop in Rokin. Hermitensteeg – 
hieraan om denken).

ook vinden we informatie over 
 reizen van en naar het buitenland.  
Soms zijn het gewoon adressen, zoals 
Reisbureau Singel 445, E. Geurts.  
Maar in andere gevallen bevatten de 
aantekeningen ook reis- en vertrektij-
den, zoals bij de bootverbindingen van 
de Batavia Lijn (vertrekt alle dagen van 
Rotterdam middags om 4½ naar 
Londen, kost 1ste klas retour fl 19.20 
cent. Kantoor van de Batavia lijn te 
Londen Thamesstreet), de Maatschappij 
Zeeland (vertrekt uit Londen naar 
Holland 9.45. Holborn Station  
’s morgens 9.42 Victoria station) en de 
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Verwaaijens 
aantekeningen

 bootverbinding van de Great Central 
Railway tussen Rotterdam en Grimsby 
(de Grevisby boten vertrekt Dinsdag 
Donderdag en Zaterdag ’s avonds om  
10 uur legt aan de Veerkade te 
Rotterdam. kantoor de firma Buijs en 
co. kost een retour fl 12).24 over de  
Rue Leopold Robert in de wijk Mont-
parnasse in Parijs tekende Verwaaijen 
aan ‘geschikte buurt’ en in New York 
noemt hij Mills Hôtel en Hôtel 
Bleecker street.

En dan zijn er nog talloze voor inbre-
ker en vervalser uiterst handige chemi-
sche recepten om metalen aan te tasten 
(fluorwaterstofzuur), staal op te lossen 
(een mengsel van azijn- en salpeter-

zuur), gelatine onoplosbaar te maken 
(formol), explosieven te maken (stikstof-
peroxide), voorwerpen te verzilveren of 
te verkoperen (kopersulfaat), het 
schoonbeitsen van koper (salpeterzuur 
met keukenzout), mensen en dieren te 
verdoven (injectie met cafeïne) en 
 klevende, goed opdrogende rubber te 
maken (alcohol en zwavelkoolstof).  
En adressen van leveranciers, zoals 
Electro Technisch Bureau Albers en 
Kleef in Amsterdam, de firma’s Marius 
in Utrecht en Kipp & Zonen te Delft 
voor caoutchouc of rubber, de zuurstof-
fabriek in Amsterdam en de firma Jager 
& co in Amsterdam voor carbidlampen 
(acyteleen zuurstof lampen).

Tot slot bevatten de aantekeningen 
nog andere vermeldingen die 
Verwaaijen interesseerden, zoals de 
adressen van de Hollandse Sociëteit van 
Levensverzekeringen en de Algemene 
Maatschappij van Levensverzekeringen 
en Lijfrente, een adres voor stelio 
 sigaretten (Eduard Huf [Ade]laarsweg 
overkant van het IJ – het zij voor eigen 
gebruik of voor de handel), gegevens 
over kaartleggen en helderziendheid 
(Medame Lenormand, kaartleggen of 
claivoyance) en over chiromantie  
of handlijnkunde.

Rest de vraag of de Amsterdamse tim-
merman iets te maken had met de dief-
stal uit het Koninklijk Penningkabinet 
en, zo ja, wat? Feit is dat bij de huiszoe-
king door de politie op 5 januari 1915 
geen belastend materiaal werd aange-
troffen en dat Verwaaijen over een slui-
tend alibi bleek te beschikken. En ook 
na zijn aanhouding op 14 januari moest 
men hem uiteindelijk wegens gebrek 
aan bewijs laten gaan. En dan zijn er 
nog de foto’s van de diefstal met de op 
brute wijze ingetrapte vitrine: dat moet 
de eer te na zijn geweest voor de sluwste 
en handigste boef van Nederland, die 
altijd sleutels en lopers op zak had en 
die naar eigen zeggen maar naar een 
slot hoefde te kijken of het ging al open.
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Daar staat tegenover dat de inbraak 
met zorg was voorbereid. De dief of 
 dieven waren op de hoogte van wat er te 
stelen viel en moeten de ruimtes in  
én boven het Koninklijk Penningkabinet 
nauwkeurig hebben geïnspecteerd.  
Ze hadden de vloer bekeken en goed 
uitgemeten, waar het gat gezaagd moest 
worden om boven een van de looppaden 
uit te komen. Met recht concludeerde 
de Amsterdamsche Courant van 23 januari 
1915: ‘het openbreken van de zoldering, 
het zagen van het groote gat, en de 
wijze waarop men allerlei moeilijkheden 
heeft weten te boven te komen, die men 
bij dit werk ontmoette, maken den 
indruk, dat hier iemand aan den arbeid 
geweest is, die het timmermansvak 
grondig verstond. Alles is volgens de 
regelen van de kunst en betrekkelijk 
netjes uitgevoerd’. Wie bekend is  
met de televisieserie Help mijn man  
is klusser, weet dat dit een goed timmer-
mansoog vereist.

Verwaaijen pleegde de inbraak 
hoogstwaarschijnlijk niet zelf, maar hij 
had er wellicht wel de hand in. Daarop 
wijst de vermelding in de in september 
1914 in beslag genomen aantekeningen: 
‘Lange Voorhout. Koninklijke 
Bibliotheek en penningkabinet.  
Een achter uitgang Denneweg’. 
Vermoedelijk komen de rechtstreeks  
uit Verwaaijens opgetekende woorden  
in de geneeskundige aantekeningen van 
23 februari 1918 wel het dichtst bij  
de waarheid: ‘[hij] sprak soms van 
 inbraken, hij maakte de plannen en 
teekeningen en liet ze door andere  
uitvoeren en bracht het gestolene goed 
aan den man’.  
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CHRIS  
TEULINGS

Waarom was Van Meegeren succesvol?

Uiteraard omdat hij meesterlijk kon 
schilderen. Maar vooral, omdat hij een 
meesterlijke psycholoog was en precies 
dát liet ontdekken, waar men op zat te 
wachten. De gezaghebbende kunstcriti-
cus Bredius had namelijk verkondigd, 
dat er nog onontdekte Vermeers  
(met religieuze voorstellingen) uit  
diens Italiaanse tijd moesten bestaan. 
Van Meegeren maakte daar doelbewust 
gebruik van. 

Ligt een dergelijk gevaar ook op de 
loer in de numismatiek? Bijvoorbeeld 
als men zoekt naar een verwachte, nog 
niet gepubliceerde variant of emissie? 
En als men die dan gevonden meent te 
hebben, is men dan – zoals bij Bredius 
– niet geneigd alle bedenkingen opzij te 
zetten om maar zo snel mogelijk van de 
trouvaille kond te doen? Nu wil ik mij 
niet met Bredius meten, maar ik ben me 
bewust van de parallel. Hopelijk helpt 
uw kritische geest mij scherp te blijven 
bij mijn volgende, vermeende vondst.

Middelburg
In het corpus aan Middelburgse gilde-
penningen zien we eind zestiende, begin 
zeventiende eeuw veel emissies door 
lokale ambachtsgilden. Wittop Koning 
heeft in zijn standaardwerk de pennin-
gen ingedeeld naar emissiedatum.  
Pas op de tweeëndertigste plaats ver-
schijnt – in 1690 – een eerste emissie 

van het smedengilde van Middelburg. 
Het is toch eigenlijk ondenkbaar, dat dit 
belangrijke gilde pas honderd jaar ná 
het Sint Lucasgilde op de proppen komt 
met een eerste penning. Ík vind het in 
ieder geval ondenkbaar en ben er van 
overtuigd, dat er wel een eerdere emis-
sie geweest móet zijn, maar dat we die 
niet (her)kennen. Nauwelijks heb ik me 
dit gerealiseerd of prompt word ik op 
mijn wenken bediend. In veiling 353 
van Schulman zien we onder kavel 1367 
een smedenpenning uit een niet nader 
bekende stad. Met inkt staat er nummer 
5 op, wat mij overigens wel verbaast.  
op de voorzijde staat een gekroonde 
smidshamer, rustend op een lint. op de 
keerzijde in het centrale veld Sint Eloy 
met smidshamer en staf, met in het 
omschrift, in een dubbele rand en tegen 
de klok in, het jaartal 1592. De 2 van het 
jaartal wordt gevormd door een Z, zoals 
wel vaker in Middelburg voorkomt, bij-
voorbeeld op de eerste kuiperspenning 
van Middelburg, eveneens uit 1592.1 
Dat men de ponsoen Z voor een 2,  
die van een I voor een 1 of die van een  
S voor een 5 gebruikt, komt in 
Middelburg in die tijd meer voor, maar 
het is geen exclusief Middelburgs 
gebruik. ook elders ziet men dat. 
Kwade geesten, die er een moedwillige 
Z voor Zeeland in zien – zoals mijn 
bevriende proeflezende gildepenning-
kenner met een lach suggereerde – heb-
ben gevoel voor humor en ongelijk.

Als we deze penning vergelijken met 
emissies uit dezelfde tijd, waarvan vrij-
wel of geheel zeker is, dat ze aan 
Middelburg zijn toegeschreven, vallen 
de gelijkenissen op. Dat de kleermakers-
penning met schaar en Sint Christoffel 
en de hier niet afgebeelde kuipers-

Middelburg, 
gildepenning van het 
kleermakersgilde. 
Koper/messing, 1592, 
32 mm (Wittop Koning 
2.1, particuliere 
collectie)
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Middelburg, 
gildepenning van 
het smedengilde. 
Koper/messing, 
1592, 30 mm 
(Wittop Koning 
(niet), Dirks 133, 
particuliere 
collectie)

penning – gezien het burchtje – van 
Middelburg zijn, wilt u wel aannemen. 
Maar hoe zeker is het, dat die schrijn-
werkers- / mandenmakerspenning, met 
de frappante gelijkenis van krullen bij 
lint en schaaf, ook van Middelburg is? 
In 1592 waren de schrijnwerkers in 
Middelburg inderdaad (nog nét) samen 
in één gilde met de mandenmakers. 
Eind zestiende eeuw verenigden ze zich 
in een zelfstandig gilde. De combinatie 
van deze twee beroepen in één gilde is 
redelijk zeldzaam en komt elders vrijwel 
nergens voor. ook de stoeldraaiers en 
blokmakers waren toen nog in dit gilde 
verenigd.2 In Zelandia Illustrata op 
blz 327 wordt de penning al aan 
Middelburg toegeschreven.3 Dirks 
onderschrijft dit (blz. 351 deel I). 
Twintig jaar eerder schreef hij de 
 penning overigens aan Deventer toe.4 
Marie de Man weerlegt de toeschrijving 
van de schrijnwerkers- / 
mandenmakers penning aan Middelburg 
niet, wat ze met haar precisie en dege-
lijkheid zeker gedaan zou hebben, als 
ze het er niet mee eens was.

Terug naar de twee smedenpennin-
gen van Middelburg, die van 1592 en 
1690. Dirks schrijft over de 1592 pen-
ning: ‘Het schijnt dat dit stukje in België 
te huis behoort’.5 Wittop Koning neemt 
dit over, zonder nader bewijs.6 Deze 
twee meningen, hoewel van experts, 
doen mij niet wankelen in mijn over-
tuiging, dat de penning aan het smeden-
gilde van Middelburg moet worden toe-
geschreven. Mijn enige twijfel rijst, als 
ik in het artikel van De Man over de 
1690-penning lees, dat de smedenpen-
ning van 1690 ‘hun eenige’ is.7 Er waren 
in haar tijd nog negen gildeboeken van 
het smedengilde voorhanden, de oudste 
vanaf 1546. Dus zou ze toch op aanteke-
ningen over deze emissie uit 1592 
 kunnen zijn gestoten. Helaas is door 
het verlies van dit archief in mei 1940 
niet te verifiëren óf er iets over heeft 
ingestaan.

ondanks de bedoelde opmerking van 
De Man ben ik er van overtuigd, dat 
deze penning de eerste smedenpenning 
van Middelburg is. Maar ook Bredius 
was er zeker van, dat de Emmaüsgangers 
van Van Meegeren een echte Vermeer 
was, zelfs diens beste schilderij. Graag 
hoor ik via gildepenning@hotmail.com 
of mijn mening wishful thinking is of dat 
u hem onderschrijft.  
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ningen 2 (Haarlem 1878) 375. Dirks vermeldt 
het exemplaar van Maschhaupt nog als smids-
gilde uit België. Nu collectie Rijksmuseum 
(inventarisnummer NG-NM-8119b), geen 
nummer bekend.

6. wittop koning (1978) 187.
7. man, m.g.a. de ‘Het Smedengild van Middel-

burg en zijn penning’ Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde (1919) 50-60, specifiek 52.

Middelburg, 
gildepenning 
van het 
schrijnwerkers- en 
mandenmakers-
gilde, 1593. 
Koper/messing, 
32 mm (Wittop 
Koning 5.1, 
particuliere 
collectie)
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Henny in haar 
werkomgeving

JACK VISKER

Twee bijzondere penningkunstenaars
Verslag van de atelierbezoeken bij Henny van der Meer  

en Linda Verkaaik
Metaal in beweging
In het centrum van Culemborg staat 
een oude smederij. op 27 mei 2017 
werden 15 atelierbezoekers hier gastvrij 
onthaald door Henny van der Meer en 
haar man, John Sikking. Henny is 
 ontwerpster en uitvoerend kunstenaar 
van de twee inschrijfpenningen ‘leef!’ 
van 2015. Al sinds 1746 wordt in deze 
smederij onafgebroken metaal bewerkt 
en achter de gevel met rondbogen in 
Dordtse stijl ruikt het dan ook naar ver-
hit ijzer. De gemetselde vuurplaats-kap 
van de smidse, de ernaast hangende 
blaasbalg en het grote aambeeld lijken 
er al eeuwen het interieur te domineren. 
Aan de muren hangen wandobjecten die 
af of bijna af zijn. op de werktafel en de 
rand van de smidse liggen stukken in 
verschillende stadia van voltooiing. 
overal waar je kijkt zie je ijzer, of beter, 
de moderne variant daarvan: staal.  
Een plaat die als werkblad heeft gediend 
voor het maken van een groot kunst-
werk ligt te wachten om verknipt te 
worden tot de elementen waarmee 
Henny van der Meer haar scheppingen 
opbouwt. Dat is het wezen van haar 
werk: bouwen.

Het begint met een idee of een vorm 
die op haar pad komt. Dit krijgt beeld 
en vorm als aantekening en wordt uitge-
werkt tot een schets, de basis van een 
werkstuk. Dan is het staal aan de beurt 
en blijkt vaak dat staal een eigen wil 
heeft. Een sterke wil, die in samenspel 
met de kunstenaar zoekt naar een eigen 
vorm. Een samenspel dat ervoor zorgt 
dat alle werken, dus ook alle penningen, 
unica zijn. Het in kleine strookjes, soms 
maar een paar millimeter breed, geknipt 
plaatstaal wordt stukje voor stukje, 
samengelast. In dit proces verliest het 

staal de scherpe kanten die het aan het 
snijden heeft overgehouden. In dit pro-
ces verwerft het ook zijn unieke patina.  
Het wordt rond, haast aaibaar, waarbij 
de vormen die het aanneemt organisch 
gegroeid lijken te zijn en zich te vertak-
ken. Deze organische, groeiende vorm 
geeft de objecten hun dynamiek en 
gelaagdheid. Alles komt voort uit de 
kern, de stam, en kan daarop ook weer 
herleid worden om vervolgens een heel 
andere weg in te slaan. Soms lijkt het 
staal zich te verzetten tegen de grenzen 
die de kunstenaar het oplegt om de 
andere keer daaraan gewillig mee te 
geven. Daarbij brengen licht en 
 schaduw, als wezenlijk onderdeel van 
het werk, het object, dat een paar 
 centimeter van de muur hangt, verder in 
beweging. De bijzondere manier van 
omgaan met dit materiaal is een echo 
van Henny van der Meers jeugd in het 
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Metaal in beweging

Westland waar ‘groei en snoei’ dage-
lijkse realiteit waren.

Dat het paradijs groter is dan deze 
smidse ontdekken we later. Door een 
nauw gangetje worden we meegenomen 
naar het achterhuis. Dit was vroeger 
deel van een Johannieter pelgrimskerk. 
Een van de muren is nog steeds de veer-
tiende-eeuwse kerkmuur. ook hier een 
plafond met moederbalken die her en 
der geschoord zijn. ook hier het gevoel 
dat de eeuwen er hun stappen net iets 
langzamer hebben gezet. Hier treedt het 
werk van John Sikking meer op de  
voorgrond. Grote doeken, zo’n 120 bij 
180 centimeter. Zijn schilderijen staan 
klaar voor de inrichting van een dubbel-
tentoonstelling die binnenkort opge-
bouwd gaat worden en al snel heeft hij 
de liefhebbers van schilderkunst in zijn 
ban. Daarmee eindigt het georgani-
seerde gedeelte van het bezoek en vol-
gen de bezoekers hun eigen interesse in 
een verdere verkenning van het atelier. 
Penningkunst is niet de kern van Henny 
van der Meers werk. Met haar wand-
objecten voor ogen en de lovende 
opmerkingen van de atelierbezoekers 
over ‘leef!’ in gedachten, kan je echter 
zeggen dat degene die haar weet te 
 verleiden nogmaals dit pad te betreden 
iets heel bijzonders in handen krijgt.

De dans met de leegte
op 24 juni waren 15 atelierbezoekers  
te gast bij Linda Verkaaik in Nijkerk. 
Linda Verkaaik is kunstenaar, voormalig 
bestuurslid van de vpk en gedelegeerde 
van fidem-Nederland. De bezoekers 
worden ontvangen in de schitterend 
verbouwde boerderij. In elk detail, van 
de doorlopende mozaïekvloer tot het 
schilderwerk van de balken, zie je de 
liefde en aandacht die Linda en haar 
vriend Wouter Bouwman hebben voor 
de plaats waar zij wonen en werken.  
op het erf en in de woonkamer staan 
beeldhouwwerken van beiden. In de 
serre staan twee vitrinekasten met pen-
ningen. Een met vpk-penningen en een 

met eigen werk. overal staan de resulta-
ten van een levenslange verbeelding. 

Als Linda Verkaaik begint te vertel-
len is een van de eerste dingen die ze 
zegt. ‘Talent is eigenlijk een onvermo-
gen, een tekort wat ik vul met mijn 
beelden’ en ‘Ik hoop dat dat gemis er 
nog heel lang blijft …!’. Later op de 
dag zal ze zeggen ‘omdat ik het niet 
kan vertellen ga ik het maken …’. Haar 
verbeeldingskracht vult de leegte en de 
noodzaak om in beelden te vangen 
komt heel duidelijk naar voren in haar 
penning What’s in the palm of my own 
hand, die zij maakte toen zij aan haar 
stoel was gekluisterd door een gebroken 
knie. De penning is een afgietsel van de 
ruimte die omsloten wordt door een 
half gesloten hand; de half gesloten 
hand van de kunstenaar. ‘Dit is alles wat 
ik nog in de hand heb!’ Een penning 
met een sterke, gladde buitenkant en 
een kwetsbare binnenkant.

Zo gedreven als Linda Verkaaik 
werkt, zo beeldend vertelt ze. Hoe ze  
via Eric Claus op de academie in contact 
kwam met de penningkunst. Hoe ze is 
gevraagd om een penning (De koning en 
de vogel, inschrijfpenning 1993) te 
maken voor de vpk. En, heel kwetsbaar, 
hoe ze bij veel van haar penningen twij-
felt of het wel penningen zijn omdat ze 
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De bezoekers met Linda 
in haar werkplaats

Linda vertelt

lang niet altijd voldoen aan de eisen 
waar een penning aan zou moeten 
 voldoen. In dat kader legt ze de atelier-
bezoekers haar laatste werk voor, een 
penning die mogelijk ingezonden wordt 
voor het fidem-congres in Canada.  
De penning heeft nog niet z’n defini-
tieve vorm, is nog niet uitontwikkeld, 
maar de grondvorm is duidelijk, beeld 
en schaduwbeeld van het gezicht en de 

dansende armen van haar moeder.  
De diverse stadia, opgebouwd uit draad 
in vele vormen, karton en gekleurde 
transparante linten van acrylaat, liggen 
naast elkaar op een wit karton. of het 
een penning is? ‘Het zou het kunnen 
worden’, is de mening van de bezoekers. 

De hierboven genoemde penningen 
zijn als penning ontstaan, maar veel van 
de penningen die Linda Verkaaik maakt 
komen voort uit haar grotere werk, 
 verdichten dat werk tot een handzaam 
formaat. Dat grotere formaat staat in 
een van de werkplaatsen. Meer dan 
manshoog. Twee vleugels die samen een 
schuilplaats vormen en komen te staan 
waar leven en dood elkaar ontmoeten. 
Vleugels die een plaats vormen om te 
gedenken en te herinneren, die – mede 
door de toepassing van gekleurd glas – 
een brug slaan tussen aarde en hemel en 
gelegenheid bieden om rust te vinden in 
de nabijheid van dierbaren. Hiernaast 
staat een object met de geheven armen 
en handen die kenmerkend zijn voor  
het werk van Linda Verkaaik. of deze 
geheven handen juichen, een wave 
 vormen, smeken om hulp, of deze juist 
geven wordt bepaald door de plaats in 
de publieke ruimte waar zij staan. Maar 
waar ze ook staan, ze zoeken verbinding. 
Linda Verkaaik is een kunstenaar die 
zich beeldend uiteenzet met wat er op 
haar pad komt, op zoek naar de essentie 
van het leven.  
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Theo van de Vathorst, 
tien jaar nku. Gegoten, 
1982, brons en zilver, 
38 mm (literatuur: 
Bemolt 1983, 66)

JAN DE VRIES

Numismatische Kring Utrecht

De Numismatische Kring Utrecht 
(nku) is opgericht op 15 november 
1972. Dit in navolging van numismati-
sche kringen in Amsterdam, Rotterdam 
en ’s-Gravenhage. De doelstelling is  
om de numismatiek levender te maken 
zodat naast het verzamelen van objecten 
tevens de kennis over de numismatiek 
verder tot ontwikkeling kan komen. 

Promotie
De oprichting van de numismatische 
kringen werd gepromoot door het 
Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde. Het 
genootschap bestond toen voornamelijk 
uit wetenschappers, grote verzamelaars 
en handelaren, de autoriteiten op het 
gebied van de numismatiek. De kringen 
waren zelfstandige verenigingen die zelf 
als organisatie lid werden van het 
genootschap. Zij verbonden de eenvou-
dige verzamelaar met de meer weten-
schappelijke wereld waartoe we het 
genootschap zeker in die tijd konden 
rekenen. Hiertoe werden op de bijeen-
komsten voordrachten gehouden, 
 discussies gevoerd en veel informatie uit-
gewisseld tussen de leden van de kringen. 

De oprichting van de nku stond dus 
in lijn met een algemene tendens in 
Nederland tot het promoten van de 
numismatiek. Het initiatief voor de 

oprichting kwam van de heren 
Vinkenborg, De Bruijn, Karres en  
Van den Brandhof. Deze laatste was 
muntmeester bij ’s Rijks Munt te 
Utrecht en vanuit zijn functie nauw 
betrokken bij de numismatiek. De bij-
eenkomsten konden hierdoor plaats-
vinden in het gebouw van ’s Rijks Munt, 
wat natuurlijk zorgde voor een extra 
dimensie aan het lidmaatschap van deze 
numismatische kring. op de eerste 
 bijeenkomst werden drie van de oprich-
ters verkozen tot bestuursleden. Na een 
bijeenkomst van een twintigtal leden op 
de oprichtingsavond, steeg het aantal 
leden in de eerste periode gestaag tot 
een hoogtepunt van 140 leden.  
Er waren in de zeventiger en begin 
tachtiger jaren redelijk wat verzamelaars 
en iedere zaterdagochtend was er in de 
stad op de Ganzenmarkt een postzegel- 
en muntenmarkt. In de jaren negentig 
nam de belangstelling voor het verza-
melen af en ook het aantal leden van  
de nku daalde. Het aantal leden is al 
geruime tijd zeer stabiel op circa 40.  
De kring mag zich gelukkig prijzen dat 
er nieuwe leden, met nieuwe inbreng, 
toetreden. op de bijeenkomsten zien  
we een gevarieerd gezelschap van 
 mannen en vrouwen in verschillende 
leeftijds categorieën die een gezamen-
lijke interesse hebben.
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Pam Rueter, 
twintigjarig bestaan 
van de nku in 1992. 
Gravure, handgekleurd

Tijdens het bestaan van de kring zijn 
er diverse initiatieven ontplooid om 
extra inkomsten te genereren voor de 
kring. Zo is de nku al geruime tijd, op 
uitnodiging van het muntbedrijf, aanwe-
zig op de Dag van de Munt, waar zij aan-
dacht vragen voor de kring. Hiervoor 
zijn enkele producten, zoals muntsets, 
ontwikkeld die op de kringwebsite uit-
gebreid worden besproken. Een ander 
zeer bijzonder initiatief is de samen-
stelling van het boek Latijnse spreuken op 
Nederlandse munten en penningen. Twee 
leden van de kring, de heren G.J. van 
Ingen en F.Th. Peters, hebben vele uren 
opge offerd om een aanzienlijk aantal 
werken in de bibliotheek van het voor-
malig Geldmuseum door te spitten om 
een overzicht te maken van Latijnse 
spreuken die voorkomen op munten en 
 penningen die hun oorsprong vinden  
in de Nederlanden. In 2004 zag een 
 eerste uitgave van dit werk het daglicht.  
Hierin werden 628 voorkomende 
 teksten vermeld met de vertaling naar 
het Nederlands en verwijzingen naar  
de munten en penningen waarop deze 
voorkomen. Dit zeer gewilde werk heeft 
in 2010 een vervolg gekregen in een 
tweede uitgave die nog veel uitgebreider 
is. Inmiddels bestaat de Numismatische 
Kring 45 jaar. Vanwege diverse jubilea 
zijn er penningen ontworpen, die hier-
onder de revue passeren. De diverse 
penningen zijn afgebeeld en voorzien 
van de nodige achtergrondinformatie. 

Jubileumpenning 1982
op woensdag 24 november 1982 her-
dacht de nku te Utrecht dat zij tien jaar 
bestond. Dit was een reden om in een 
van de zalen in het Jaarbeursgebouw een 
avond te organiseren die uitblonk door 
originaliteit en gezelligheid van een 
hoog gehalte. Het hoogtepunt was de 
uitreiking van een gedenkpenning, in 
zilver aan drie verdienstelijke leden en in 
brons aan alle leden en genodigden. De 
penning, vervaardigd door Theo van de 
Vathorst, zelf lid van de kring, is gego-

ten, weegt 32,71 gram en meet 38 mm. 
Het stuk is geworteld in de traditie, 
maar heeft ook progressieve trekken. 
Echt een weerspiegeling van de kring. 
De oplage in brons is 100 (een tweede 
bron meldt 180) exemplaren.

De voorzijde stelt een gezellig dik 
manshoofd voor, een portret van een 
verzamelaar driekwart naar rechts. 
Daaronder in de kraag van de jas numis-
matische / kring / utrecht. De keer-
zijde vertoont een hand met een pen-
ning waarop het wapen van Utrecht. 
Boven het wapen staat het jaartal 1982, 
eromheen het omschrift 10 jarig 
bestaan. De signatuur van de maker 
Theo van de Vathorst is fraai verwerkt 
in een V-vormige manchetknoop. De 
kunstenaar is goed geslaagd, hij heeft 
eer van zijn werk en hij kan er op bogen 
dat hij een prachtige, blijvende herinne-
ring heeft geleverd aan deze feestelijke 
avond van een bloeiende kring.

Jubileumgravure 1992
Bij het twintigjarig jubileum bestond 
het jubileumgeschenk uit een inge-
kleurde houtsnede van de in Amsterdam 
wonende zeer gerenommeerde kunste-
naar Pam Georg Rueter (1906-1998). 
De oplage bedraagt circa 70 exem-
plaren.

Jubileumpenning 1997
Voor het vijfentwintigjarig bestaan van 
de nku werd aan de in Amsterdam 
woonachtige beeldhouwster en medail-
leur Carla Klein gevraagd of zij een 
penning wilde ontwerpen met als 
onderwerp Utrecht en munten. Hierbij 
werden verwachtingen geformuleerd die 
vele malen groter waren dan er op een 
klein penningvlakje mogelijk zouden 
kunnen worden geboetseerd. ook the-
ma’s als tekst en symboliek waren 
onderwerp van gesprek. Uiteindelijk 
vonden de partijen elkaar in de eenvoud. 
Het proces van schetsen en het model-
leren van een moedermodel werd door 
het kringbestuur op de voet gevolgd. 
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Carla Klein, 25 jaar 
nku. Gegoten, 1997, 
brons, 60 mm 
(literatuur: 
Nieuwendam 1997, 
46-48)

Het zal niet veel hebben gescheeld  
of deze ‘inspecteurs’ waren in brons 
 vereeuwigd.

De jubileumpenning van 60 mm en 
115,83 gram kennen we hoofdzakelijk in 
brons – de oplage is 50 stuks – maar 
tevens zijn er twee gegoten in zwart 
gepatineerd zilver. Voor mij blijft het 
onbegrijpelijk waarom je gietpenningen 
in zilver zou willen hebben, het doet 
vaak eerder afbreuk aan de uitstraling. 
Maar goed. op de voorzijde domineert 
de Dom van Utrecht boven een huizen-
rij. De kerktoren snijdt het vlak in 
tweeën. Links staat een muntenboom 
met Utrechtse muntsoorten als blade-
ren. Het omschrift luidt: numismati-
sche kring utrecht. De U van Utrecht 
is verwerkt in de zijgevel van het voorste 
huis. De tekst loopt naar elkaar toe. 
Links van de stam staat het monogram 
van Carla, de welbekende ineen geklon-
ken ck. De keerzijde vertoont twee 
klimmende leeuwen die een schild 
 houden met het gekroonde wapen van 
Utrecht daarop. Daarboven en onder 
staat de tekst: 15 november // 1972-
1997. Het is duidelijk een penning  
van formaat.

Bezoekerspenning 2002
Ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan in november 2002 zijn op  
27 november speciale bezoekerspennin-
gen geslagen bij Het Nederlands 
Muntmuseum. Aan de voorzijde staan 
de datum 27-11-2002 / nku / 
Numismatische / Kring / Utrecht /  
30 jaar. Zoals gebruikelijk bij bezoe-

kerspenningen werd de keerzijde voor-
zien van het logo van Het Nederlands 
Muntmuseum. De oplage is circa 140 
exemplaren. Door een foutieve wisse-
ling van stempels werden er abusievelijk 
135 exemplaren geslagen met als keer-
zijde de voorzijde van de penning die 
gebruikt werd voor de tentoonstelling 
‘De muntslag ten tijde van Koningin 
Beatrix’. Een gedeelte van die productie 
is vernietigd maar 50 stuks werden aan 
de nku beschikbaar gesteld. Het bestuur 
is hier creatief mee omgegaan en heeft 
zo het kassaldo weten op te hogen.

Jubileumpenning 2012
Ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de nku ontwierp Marcel 
overdijk een prachtige penning vol van 
symboliek. Ieder facet heeft betekenis 
en die details houden verband met de 
nku. De jubileumcommissie wilde een 
penning die aan alle leden kon worden 
geschonken. Zodoende moest ze aan het 
werk om tussen kosten en baten een 
balans te vinden die dat kon rechtvaar-
digen. Aanvankelijk werd een kosten-
opgave gevraagd bij de Koninklijke 
Nederlandse Munt die binnen de 
 contour van het beschikbare budget zou 
moeten vallen. Maar de combinatie 

Bezoekerspenning van 
Het Nederlands 
Muntmuseum, 30-jaar 
nku. Geslagen, 2002, 
koper-nikkel, 26 mm. 
Links de ‘foutieve’ 
keerzijde (ontwerp  
Eric Claus) en rechts  
de ‘goede’ keerzijde.



DE BEELDENAAR 2017-5
250

Vooromslag van het 
jubileumboek over  
40 jaar nku

Marcel Overdijk, 40 
jaar nku. Geslagen, 
2012, brons, 50 mm 
(literatuur: Overdijk 
2013, 15)

 kosten en aantallen maakte verdergaan 
onmogelijk. Uiteindelijk kwam de nku 
uit bij de firma Fibru Europ (Brussel, 
België). In eerste instantie was er nog 
geen sprake van een dubbelzijdige  
slagpenning binnen het budget, maar 
dat bleek bij Fibru een haalbare kaart. 
De penning is geslagen in een oplage 
van 50 exemplaren en heeft een gewicht 
van 43,08 gram. De gedachtewereld 
achter de penning is omvangrijk en 
divers. Facetten als: 40 jaar en datum 
van oprichting, verstrijken van tijd, 
 relatie met Utrecht, de verschillen 
 tussen munten en penningen en een 
goede balans tussen voor- en keerzijde 
kenmerken het eindproduct.

De voorzijde heeft als onderwerp de 
voortschrijdende tijd die via munten 
zichtbaar is, hier vormgegeven door het 
gebruik van uiteenlopende lettertypes 
en meer in het bijzonder die van de 
Republiek. Het jaartal is gelijk aan het 
lettertype van de gulden. En het jaartal 
2012 van het jubileum is ontleend aan 
de euro. De tekst kring utrecht is 
gebaseerd op graffitikunst, waarbij de ‘i’ 
is gevormd door de domtoren die de 
verbondenheid met Utrecht tot uitdruk-
king brengt. Binnen de tekst een parel-
rand van 40 parels die verwijzen naar de 
gepasseerde jaren en in het middenvlak 
een tafel met kringleden en een projec-
tiescherm met de tekst 40. op de keer-
zijde een vierpas met diamantjes in de 
hoeken. Een verwijzing naar een oud 
type duit dat in Utrecht is geslagen tus-
sen 1617 en 1691. Deze vierpas is geko-
pieerd op de duiten van Zutphen (1687), 

Groningen (1690) en op exemplaren uit 
Reckheim. Hiermee zijn vier gewesten 
gecreëerd als kwartieren op een wijzer-
plaat. op twaalf uur het gekroonde 
wapen van Utrecht gedragen door twee 
leeuwen. op zes uur een afbeelding van 
Sint-Maarten als schutspatroon van 
Utrecht, zoals afgebeeld op duiten 
 tussen 1509 en 1522, de zogenaamde 
‘Sint Maarten’ duiten. op de paarden-
deken zien we een o met een m erin,  
het monogram van de ontwerper Marcel 
overdijk. op negen uur een cirkel met 
kabelrand waarbinnen het getal 40, 
 refererend aan de voorbije jaren. En op 
drie uur een oude bisschoppelijke munt 
uit het einde van de twaalfde eeuw.  
De totstandkoming van de penning 
heeft veel inspanning en tijd gevraagd, 
maar het eindresultaat mag er zijn.

Muntsetjes en jubileumboek
Sinds 2008 brengt de nku, op de  
Dag van de Munt, muntsetjes uit met 
een wisselend onderwerp. op de kring-
website treft u de jaren aan welk onder-
werp en met welke oplage deze sets zijn 
uitgebracht. Voor zover nog voorradig 
kunt u in de webshop een exemplaar 
bestellen.

Voor een uitgebreidere historie van 
de nku is het jubileum- of herdenkings-
boek aan te bevelen, dat in 2012 ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum  
is verschenen. Dit boek is overigens 
 uitverkocht bij de nku.  

www.numismatischekringutrecht.nl
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JoS BENDERS

De Brabantse kleine denieren  
van de dertiende eeuw
Boekbespreking

op 28 april 2007 hield Aimé Haeck een 
lezing over Brabantse penningen uit de 
dertiende eeuw gedurende de voorjaars-
bijeenkomst van het genootschap. 
Verslaggever Michiel Purmer uitte in 
De Beeldenaar de wens dat zijn betoog 
‘hopelijk nog eens gepubliceerd gaat 
worden’.1 Bijna tien jaar na de lezing is 
het er dan uiteindelijk van gekomen. 
Gezien de mate van detail waarmee de 
munten zijn beschreven en gecate-
goriseerd hoeft deze lange doorlooptijd 
niet te verbazen. Haeck onderscheidt 
maar liefst 850 types, onderverdeeld in 
503 hoofdtypes en 347 kleinere varian-
ten. De bestudering van de munten 
moet een monnikenwerk zijn geweest, 
waardoor Haeck onder meer in staat is 
geweest vier typen keerzijden toe te 
voegen aan de elf die eerdere auteurs  
al hadden onderscheiden. Deze worden 
aan de hand van de voorzijden inge-
deeld in veertien hoofd typen. op pp. 
24-25 volgt een handig overzicht hoe 
deze in de gehanteerde fasering passen.

Haeck staat bekend als een nijvere en 
zeer zorgvuldige numismaat, die mede 
vanwege zijn overzichten van munt-
vondsten veel heeft betekend en bete-
kent voor onze kennis van middeleeuwse 
munten uit de lage landen (zie voor zijn 
bibliografie: http://www.numisbel.be/
Haeck.htm). ook deze  studie is geba-
seerd op data uit verscheidene bronnen: 
acht openbare en acht private collecties, 
vondsten, gegevens uit metaalanalyses, 
foto’s, drie belangrijke veilingcatalogi, en 
uiteraard de bestaande literatuur. Alle 
bronnen  worden beschreven, met uit-
zondering van de geraadpleegde private 
collecties (hoewel het voorwoord doet 
vermoeden welke collecties ertoe beho-

ren). Dankzij die exacte beschrijving 
wordt ook duidelijk welke omissies er 
zijn. Zo miste ik de nodige bronnen uit 
het huidige Nederland, zoals de (uitge-
breide) collectie van het Noordbrabants 
Museum, Noordbrabantse oorkonden-
boeken en numis. Die laatste bron was 
natuurlijk tot kort voor het verschijnen 
van dit boek gedurende geruime tijd niet 
openbaar toegankelijk en veel gegevens 
waren al voor een groot deel verwerkt in 
Haecks eerdere overzichten. Het is een 
empirische vraag of raadpleging van 
numis veel zou opleveren. Nog meer 
munten zou kunnen leiden tot een nog 
groter aantal varianten (Arent Pol heb ik 
in deze ooit de term ‘varianterij’ horen 
bezigen), en meer bomen maken het bos 
niet per se duidelijker. Dat wordt anders 
als  duidelijk is welke  variatie betekenis-
vol is, bijvoorbeeld omdat ze andere 
emissies vertegenwoordigen. Zo lang dat 
echter niet  duidelijk is, is het zinvol de 
bestaande variatie in kaart te brengen 
zodat toekomstige onderzoekers daarop 
kunnen voortborduren. Hierbij valt te 
denken aan het exact bepalen van de 
aanwezigheid van te onderscheiden 
 varianten in muntvondsten. Haecks 
 catalogus zal als basiswerk voor de 
komende decennia van groot belang zijn. 
overigens geeft Haeck al aan dat 
 munten met twee typen keerzijdes, die 
zowel op munten uit fase 1 als op mun-
ten uit fase 2 zijn gebruikt, zowel in de 
laatste helft van fase 1 als de eerste helft 
van fase 2 zijn te dateren, waarmee een 
eerste stap vooruit is gezet.

Dat het werk onmiskenbaar van grote 
waarde is, laat uiteraard onverlet dat er 
ruimte voor verbetering is. Zo wordt de 
voorgestelde chronologie niet expliciet 
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vanuit de bronnen en/of eerder onder-
zoek beredeneerd.2 In de inleiding wordt 
de fasering met chronologie (voorfase 
(1190-1210), overgangsfase (1210-1211), 
fase 1 (1211-1235), fase 2 (1235-1282) en 
fase 3 (1282-1287)) gepresenteerd, terwijl 
fase 2 op p. 22 wordt verfijnd aan de 
hand van bestaande literatuur (1235-
1252; 1252-1261; 1261-1268). ondui-
delijk blijft welke bronnen steekhoudend 
zijn voor deze datering. Zo is er meer-
maals sprake van een – of ‘de’ – devalu-
atie van 1235 (p. 2, 3 en 22), maar wordt 
niet vermeld aan welke bron(nen) is ont-
leend dat er een devaluatie is geweest, en 
dat die dan exact in 1235 heeft plaatsge-
vonden. Bladerend door de bronnen in 
het boek, is het argument vermoedelijk 
dat in 1235 sprake is van een specificatie 
van de waarde van een mark zilver uitge-
drukt in Leuvense  penningen; zoals 
gezegd wordt dat echter niet expliciet 
betoogd. Mogelijk is dat wel het geval in 
de literatuur waarop de auteur zich 
baseert, maar dat maakt dan dat de 
 chronologie niet is te beoordelen zonder 
andere publicaties te raadplegen. 

In het verlengde hiervan ligt dat 
bronnenkritiek ontbreekt. Zou de 
zojuist gememoreerde specificatie uit 
1235 bijvoorbeeld geen andere reden 
kunnen hebben dan een devaluatie?  
De betreffende bron stamt uit Neer-
linter, een Brabantse plaats dichtbij de 
Brabants-Luikse grens. Vermoedelijk 
circuleerden daar ook Luikse pennin-
gen, die volgens een bron genoemd op 
p. 14 in ieder geval in de periode 1248-
1260 een andere waarde hadden dan de 
Leuvense. Was het daarom nodig om de 
waarde van een mark zilver in Leuvense 
penningen te specificeren?

ook elders zou ik een meer kritische 
houding ten opzichte van de bestaande 
literatuur hebben gewaardeerd. Waarom 
zijn ook in Haecks boek de penningen 
die worden toegeschreven aan de abdijen 
Gembloers en Nijvel opgenomen, ter-
wijl dit strikt genomen toch geen 
Brabantse muntplaatsen zijn? Waarop is 

de toeschrijving van een type aan 
Gembloers eigenlijk gebaseerd? Heeft er 
eigenlijk wel een overgangsfase (1210-
1211) bestaan? In deze categorie worden 
twee typen met een leeuw op de voor-
zijde opgevoerd naast een munt waarvan 
het bestaan wordt betwijfeld: nogal een 
magere basis, te meer omdat een exem-
plaar van dit type gevonden is samen 
met twee exemplaren van een type uit 
fase 1.3 En wat betekent de  aanwezigheid 
van het type met de leeuw in de vondst 
‘Lille, rue des Augustins’ waarvoor een 
tpq van 1205 wordt  gegeven?

Blijkens zijn voorwoord weet Haeck 
zijn werk goed te plaatsen en te relati-
veren. Hij spreekt van een catalogus  
als instrument om toekomstige onder-
zoekers te helpen. In zijn opzet is hij, 
dank zij het verzamelen van een monu-
mentale hoeveelheid gegevens en een 
nauwgezette beschrijving daarvan, zeker 
geslaagd. Met zijn typologie heeft hij 
het meest recente overzichtswerk op dit 
terrein – door Boffa – aangevuld met 
een zuiver numismatische studie.4  
Mijn kanttekeningen hierboven worden 
hopelijk in de toekomst meegenomen 
bij een integratie van de numismatische 
en overige bronnen. In ieder geval is 
Haecks werk een must voor iedereen die 
zich in de toekomst met deze materie 
gaat bezig houden.  

aimé haeck De Brabantse kleine denieren van de der-
tiende eeuw (Dilbeek 2016), 286 p., ill. Prijs: € 40 
(exclusief verzendkosten), te bestellen via de 
auteur: aime.haeck@skynet.be.
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Floradollar

JoHAN MEVIUS

Numismatisch Speurwerk 43

Een mogelijke oplossing voor de giet-
penning ‘vrouw met manspersoon op 
haar schoot’ uit Numismatisch Speurwerk 
42 wordt nog onderzocht of zoals de 
Amerikaanse politie het zo fraai uit-
drukt: ‘under investigation’.

Nieuwe vragen
Het eerste exemplaar is voor de veran-
dering een slagpenning, van 25,5 mm 
met een gladde rand. De penning toont 
een sierlijk vrouwenhoofd naar rechts, 
mogelijk de Romeinse godin Flora en 
op de keerzijde een  zesbladige bloem 
boven een bij, korenaar en amfoor. 
omschrift:  floradollar. De penning 
staat ook vermeld op de website  

www.jezuss.nl, echter zonder enige info. 
De aanleiding tot uitgifte en de medail-
leur zijn hier de vragen.

Het tweede exemplaar is een fraaie 
slagpenning uit 1989 (150 jaar Spoor-
wegen in Nederland?), circa 80 mm., 
een internationale bijeenkomst als 
onderwerp. Zoveel kan ik er nog wel  
uit destilleren. De voorzijde toont een 
flitsende trein naar links boven het 
opschrift: international convention 
1989; de keerzijde het  interieur van een 
ouderwets seinhuis in kleur met jaartal 
1839 op het bureau van de seinwachter. 
Dit interieur komt letterlijk overeen 
met de illustratie op pagina 211 van 
Marie Anne Asselberghs’ boek:  

Internationale 
conventie 1989
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Je maintiendrai

Daar Komt De Trein. U ziet, er is al 
behoorlijk wat speurwerk verricht. Toch 
zijn er nog wat vragen: voor wie was de 

bijeenkomst georganiseerd?  
en wie is de medailleur?

De derde onbekende penning, alweer 
een slagpenning, geeft wat minder 
informatie prijs. op de voorzijde het 
gekroonde Rijkswapen gehouden door 
twee leeuwen met op de banderol onder 
de leeuwen: je maintiendrai. De keer-
zijde is blanco met inscriptieruimte bin-
nen een gestileerde krans. Het doosje is 
van de Koninklijke Zilverfabriek 
Gerritsen & Van Kempen, Zeist (1925-
1960). De vraagsteller geeft helaas geen 
diameter en metaalsoort, maar als ik 
moet gokken: verguld brons, circa  
50 mm. Dit soort ere/prijspenningen 
werden bij vele gelegenheden gebruikt 
en de vraag hier is dan ook alleen maar: 
wie is de medailleur? Voor de literatuur-
minnenden onder ons: de voorzijde  
is voorraadnr. 743; de keerzijde voor-
raadnr. 583 Reacties sturen naar de 
redactie: redactie@debeeldenaar.nl  

Met dank aan: Henk Groenendijk, Peter 
 Leijdeckers, Peter Reekers en Eduard Verhaagen.

Koop en verkoop online je bijzondere munten via:
www.catawiki.nl/beeldenaar

Wij maken bijzondere munten bereikbaar voor iedereen

Eric Toonen
Veilingmeester Munten
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Nieuws

ATELIERBEZoEKEN
Zaterdag 30 september zijn deelnemers 
welkom bij Corine Ton-Rekers in 
Dronten. Voor haar veelzijdige werk 
waaronder veel penningen, zie www.
corineton.com. 28 oktober wordt een 
bezoek gebracht aan het atelier van  
Els Kingma in Rotterdam. Door haar 
manier van bewerken van de steen zijn 
er sterke overeenkomsten met de pen-
ningkunst. Zie ook: www.elskingma.nl. 
Het laatste atelierbezoek van 2017 vindt 
plaats op 25 november bij Jan Paul 
Kruimel in Warmond. Hij werkt op  
dit moment aan een bijzondere, min of 
meer experimentele penning en hoopt 
deze als primeur aan de bezoekers te 
kunnen laten zien.

Liefhebbers kunnen zich aanmelden, beschikbare 
plaatsen worden uitgegeven in volgorde van 
opgave. Zij zullen tijdig per e-mail worden 
 ingelicht over adres, tijdstip en dergelijke.  
opgave of contact via www.tomsenders.nl  
of tomsenders@planet.nl

KATINKA VAN RooD
In het Jaarboek oranje-Nassau 2017, 
uitgave van de Geschiedkundige 
Vereniging oranje-Nassau, is een groot 
artikel verschenen van de hand van 
George Sanders, getiteld: Katinka van 
Rood (1913-2000), ontwerpster van 
 munten, penningen en onderscheidingen. 
Een oeuvrecatalogus. 

Het Jaarboek is ook door niet leden te bestellen 
via: www.oranje-nassau.org/jaarboek-2017

AMSTERDAMSE MUNTEN  
EN PENNINGEN
Ter gelegenheid van het 125-jarig 
 jubileum van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde is een deel van de schatten van 
het Amsterdam Museum uit de kasten 
gehaald.

Tot 12 november, Museum Willet-Holthuysen, 
Herengracht 605, Amsterdam, ma-vrij 10-17, 
za-zo 11-17.
www.willetholthuysen.nl

TEYLERS MUSEUM
op 6 juli jongstleden is de tweede 
Jaap van der Veen/Teylers Museum Prize 
for the Contemporary Art Medal uitge-
reikt, aan de Japanse penningmaker 
Tetsuji Seta. Tevens is de tentoon-
stelling Parallelle werelden geopend.  
De gelijknamige (Engelstalige) publi-
catie is in het museum te koop.

In het museum is tevens een vitrine 
ingericht waarin aandacht wordt besteed 
aan de Canon van ons geld. Aan de 
hand van ruim 40 munten en penningen 
uit de canon wordt een beeld getoond 
van geschiedenis, productietechnieken 
en gebruiksdoelen. 

Tot en met 28 januari 2018 (parallelle werelden) 
en doorlopend (canon), Teylers Museum,  
Spaarne 16, Haarlem, di-vrij 10-17, za-zo 11-17. 
www.teylersmuseum.nl

Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genoot-
schap voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Grotekerksbuurt 54
3311 CB Dordrecht
info@koninklijkgenootschap.nl
www.koninklijkgenootschap.nl

vereniging voor penningkunst
R.J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. 030 6992736
rein@degoeje.nl
www.penningkunst.nl
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De Nederlandsche Muntenveiling

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
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Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.

Tel.  0294 - 43 30 20
Fax.  -0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling

Leeuwenveldseweg 14  
1382 LX  Weesp
  
Gediplomeerd veilinghouder & taxateur

Overweegt u  

uw verzamelIng 

      te verkOpen?

Onze 
veiling catalogus op aanvraag
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penningen

munten

www.nmv.nl



DE BEELDENAAR
november/december 2017, 41e JAArGAnG nr. 6





DE BEELDENAAR 2017-6
257



DE BEELDENAAR 2017-6
258



DE BEELDENAAR 2017-6
259

DE BEELDENAAR 41 (2017) nr. 6
Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst

De Beeldenaar
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde 
(www.koninklijkgenootschap.nl) en de Vereniging 
voor Penningkunst (www.penningkunst.nl).

Stichting De Beeldenaar
p/a Uilenkamp 18, 3972 XR Driebergen- 
Rijsenburg
info@debeeldenaar.nl
bic: ingbnl2a
iban: nl10 ingb 0005761252

Redactie
redactie@debeeldenaar.nl
Hoofdredacteur: Jan Pelsdonk
Redactie: Paul Beliën, Loek Boezelijn, Jim van der 
Meer Mohr, Johan Mevius, Willem van den 
Nieuwenhof, Tom Senders en Fran Stroobants

Jaarabonnementen
Nederland: _ 27; 
binnen Europa: _ 39; buiten Europa: _ 45
Losse nummers _ 6.
Abonnementen worden aangegaan voor één 
jaargang en stilzwijgend met één jaar verlengd 
indien niet vóór 15 november 2017 schriftelijk is 
opgezegd.
Voor leden van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde 
en de Vereniging voor Penningkunst is het 
abonnement bij het lidmaatschap inbegrepen.  
Zij geven mutaties door aan hun vereniging.

Aanwijzingen voor auteurs
Artikelen over numismatiek of penningkunst zijn 
van harte welkom. Aanwijzingen voor auteurs zijn 
op te vragen bij de redactie en beschikbaar op 
www.debeeldenaar.nl.

Advertenties
Tarieven en voorwaarden op aanvraag.

Zet- en drukwerk
Drukkerij Peeters, B-3020 Herent, België.

Meningen en feiten door auteurs weergegeven 
vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie 
en uitgever.

© Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen 
is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming 
van de redactie.

ISSN 0165-8654

Rekenen met rekenpenningen 260
Jan Pelsdonk

In de voetsporen van Tsaar Peter de Grote 261
Wiebe Nijlunsing

Cattle Creek en Brisbane 265
Hans de Koning

Twee Oost-Aziatische munten in de zestiende 
eeuw 269
Dirk de Boer

Een geboortepenning van Frans en Truus  
van der Veld 274
Jim van der Meer Mohr

Een schatvondst van Spaanse maravedis  
uit Amsterdam 275
Anton Cruysheer

Een collectie prijspenningen van de Académie des 
Beaux-Arts de Mons op naam van Adrien Potier 279
Luc Vandamme

Het einde van de verzameling of de verzamelaar 283
Allex Kussendrager

Numismatische Kring Den Haag 286
Jan de Vries

Bouwen aan vorm en inhoud 287
Jack Visker

Mijn manier van verzamelen en genieten  
van penningen 289
Kees Dekker

Monumentale golven 291
Karel Soudijn

Macht en geld op munt en penning 293
Jeroen de Wilde

Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 
1831-2017 299
Willem van den Nieuwenhof

Numismatisch Speurwerk 44 301
Jan Pelsdonk

Nieuws 302

Tenzij anders vermeld zijn munten en penningen 
afgebeeld op ware grootte.



DE BEELDENAAR 2017-6
260

JAN PELSDONK

Rekenen met rekenpenningen

Alweer is er een jaar voorbij. Een bij-
zonder jaar met diverse numismatische 
hoogtepunten, zoals het 125-jarig 
bestaan van het genootschap en de 
 daaraan gekoppelde tentoonstellingen. 
Het komende jaar staat er een kleine 
verandering op stapel. Na 28 jaar komt 
er een aanpassing van de opmaak van 
het tijdschrift. Het formaat blijft daarbij 
ongewijzigd. 

Voor nu resteert weer een gevarieerd 
nummer en de onderstaande kerst-
puzzel, aangeboden door de heer 
Groenendijk. De vraag luidt: leg twaalf 
jetons zo neer dat er zes rechte rijen  
van vier jetons ontstaan. Lukt het u? 
Stuur dan een foto in van het resultaat; 
de mooiste foto wordt samen met het 
antwoord in de volgende aflevering 
opgenomen.  

Bij de voorplaat

1785. ENKHUIZEN. VERKIEZING VAN MR. BERNARDUS 
BLOK TOT SECRETARIS VAN GECOMMITTEERDE RADEN.
Vz. Een Romeinse soldaat die de vrijheid voorstelt, de rechterhand 
rust op een perkament met afhangend zegel dat op de sokkel ligt van 
een kolom waaraan de wapens van West-Friesland en de zeven steden 
bevestigd zijn. Op de sokkel een vrijheidshoed omgeven door een 
krans. Vanachter de sokkel komt een tweekoppige hydra tevoorschijn 
die doorboord wordt met een speer. Een van de koppen is gekroond, 
de ongekroonde houdt een gescheurd stuk perkament in de bek 
waarop: Wy recommandand, wat slaat op de afgeschafte aanbeveling 
en verkiezing door de Prins. 
Omschrift: MR BERNARDUS BLOK SECRETS van Gecomm. 

Raaden in W.F. en den N.Q. In de afsnede: door de 7 W.F. en N.H. Steeden / eenftemmig 
verk. / D. 2 Nov. 1785. 
Kz. Familiewapen bestraald door het Alziend oog, rustend op console met laurierfestoen, 
eronder het opschrift: O VRYHEID! Door dit Eermetaal, / Geflagen der Vereeuwiging / 
Van BLOK, ons Hoofd, uw Lieveling / Gedenken we ook uw Zegepraal. Onder een 
 console: Het PATRIOTTISCH Genootschap / te ENKHUIZEN / aan deszelfs / 
VOORZITTER. VvL.624; zilver, 45 mm., 29,14 gram. 
Collectie Munthandel Verschoor, voor een gedetailleerde omschrijving zie onze website 
op www.verschoor.com. Foto’s: Dimitri Verschoor.
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WIEBE  
NIJLUNSING

Enige  
van de 220 munten

In de voetsporen van Tsaar Peter de Grote
Een zeventiende-eeuwse Nederlandse zilveren muntschat  
uit Smolensk 2017

Op eBay werd onlangs een groot aantal 
zilveren ‘Thallers’ en patagons aangebo-
den. Het bleken bij nadere beschouwing 
voornamelijk in de Nederlanden gepro-
duceerde zilveren dukaten en patagons 
te zijn. De Russischtalige verkoper uit 
Litouwen meldde desgevraagd dat hij 
220 munten had aangekocht van de 
 vinder. Ze kwamen volgens hem in 2017 
uit de bodem in de omgeving van 
Smolensk in Rusland, vlakbij de grens 
met Wit-Rusland. Hij vermoedde dat 
nog een aantal zeldzame munten was 
achtergehouden. De omstandigheden 
van de vondst waren hem niet bekend. 
Desondanks is het een memorabele 
vondst van zes of zeven kilo aan zilver. 
Russische muntschatten van deze 
omvang met Nederlandse munten  
zijn maar weinig gedocumenteerd.  
Dat is jammer, omdat wij daarmee veel 
zouden kunnen leren over onze 
 handelscontacten.

Samenstelling
Op de toegezonden afbeeldingen  
zijn 183 exemplaren te herkennen.  
Ze bestaan ongeveer voor de helft uit 
zilveren dukaten en voor de andere 
helft uit Zuid-Nederlandse patagons. 
Beide munttypen hebben vrijwel 
dezelfde  hoeveelheid fijn zilver:  
24,66 gram. (Respectievelijk 28,25 g x 
0,873 fijn en 28,10 g x 0,875 fijn.)  
Een aantal munten is gewogen en toont 
gewichten van bijna 28 gram. Tussen de 
munten bevindt zich één kwart patagon 
uit Brussel uit 1656. De munten zijn 
 nauwelijks schoongemaakt en ze zijn 
van wisselende kwaliteit. Het lijkt er 
inderdaad op dat ze 300 jaar in de 
grond hebben gelegen. Het sluitjaar 
staat op een Zeeuwse dukaat uit 1704, 

alle andere munten dateren uit  
de  periode 1612-1699. Een paar  
bijzonderheden:
•	 	De	zeldzaamste	munt	is	een	zilveren	

dukaat uit Friesland (1698), naast wat 
schaarse jaren uit Overijssel (1676)  
en Utrecht (1698), patagons uit 
Maastricht (1627) en Bourgondië/
Dôle (1623) en wat buitenbeentjes  
uit Zwitserland (Sankt Gallen, taler 
1620 en Zürich, taler 1652). De twee 
Oostfriese florijnen (uit Emden en 
Oldenburg) kunnen een aanwijzing 
zijn voor de reisroute van de schat.

•	 	De	munten	zijn met	zorg	bijeen	
gezocht voor het specifieke handels-
doel. Er zitten geen leeuwendaalders 
of rijksdaalders tussen en ook gouden 
munten komen er niet in voor. 
Deze verdwenen na 1650 vrijwel 
geheel uit de circulatie door de 
 stijgende goudprijs. Zilveren dukaten 
en patagons waren rond 1700 het 
beste wat een handelaar richting  
de Oostzee bij zich kon hebben.  
De sinds 1618 in de Zuidelijke 
Nederlanden geslagen patagons 
 kwamen in de zeventiende eeuw op 
steeds ruimere schaal voor in de 
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Zeeland, zilveren 
dukaat 1704 
(sluitmunt), 42 mm

Gelderland, zilveren 
dukaat 1699 met 
dubbelslag, 42 mm

Noordelijke Nederlanden. De zilve-
ren dukaten, geslagen sinds 1659, 
hadden ten opzichte van de oudere 
rijksdaalders een gereduceerde zilver-
inhoud en waren daarmee de 
Noordelijke tegenhanger van de 
Zuid-Nederlandse patagon, bedoeld 
om deze terug te dringen. Het succes 
hiervan is uit deze muntvondst af te 
lezen. Terwijl de meerderheid van de 
zilveren dukaten uit de vondst maxi-
maal tien jaar oud was bij verberging 
zijn de aantallen aanwezige exempla-
ren in de vondst van de patagons van 
Albert en Isabella (1598-1621, 6,8 
miljoen geslagen, 18 exemplaren 

 aanwezig), Philips IV (1621-1665, 
16,1 miljoen geslagen, 36 exemplaren 
aanwezig) en Karel II (1665-1700,  
4,2 miljoen geslagen in de diverse 
muntplaatsen, 11 exemplaren aan-
wezig) ongeveer in overeenstemming 
met hun slagaantallen.

•	 	De	Zeeuwse	sluitmunt,	de	zilveren	
dukaat uit 1704, toont een leuke 
 variatie in het omschrift: CON . 
CORDIA RES PVAE CRES . 
CUNT (beschreven in CNM2), een 
Gelderse dukaat uit 1699 toont het 
wapen van de keerzijde nogmaals  
– als dubbelslag – op de voorzijde 
door de ridder heen en omgekeerd.

Hoe komen die munten daar?
Smolensk (zie de pin op de kaart ten 
oosten van het huidige Wit-Rusland) 
ligt op de splitsing van de landwegen 
vanuit Noordwest-Europa naar Moskou 
en Sint Petersburg. Het is een handels-
route voor de Oostzeehandel. Sint 
Petersburg was overigens pas gesticht  
in 1703 door Tsaar Peter de Grote 
(1672-1725), dus tijdens het eerst moge-
lijke jaar van verberging van de schat-
vondst (1704) nog spiksplinternieuw. 
Deze Romanov had grote belangstelling 
voor de scheepvaart en overbekend is 
hoe hij in 1697-1698 een reis maakte 
naar de Zaan in de Nederlanden, om 

De muntsoorten uit de 
schatvondst per decade; 
de zilveren dukaten 
zijn duidelijk nieuwer 
dan de patagons
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Friesland, zilveren 
dukaat 1698, 41 mm, 
27,68 gram

Zwolle, zilveren dukaat 
1662, 43 mm,  
27,76 gram

Zwitserland, Zürich, 
taler 1652, 44 mm

Zwitserland, Sankt 
Gallen, taler 162x,  
44 mm

daar met zijn gezelschap de industriële 
bedrijvigheid te bestuderen. In 1997  
was het 300-jarig bestaan gevierd van de 
relatie tussen Nederland en Rusland. 
Het is meer dan aannemelijk dat deze 
schat door een Nederlandse koopman  
is  meegebracht om daarmee Russische 
handelswaar aan te schaffen. Rond 
Smolensk was dat vooral bont van 
 eekhoorn, hermelijn en sabelmarter. 
Bont was licht en duur en werd daarom 
vooral over land vervoerd. Maar er zal 
toch wel iets misgegaan zijn waardoor 
de schat niet weer is opgehaald door  
de bezitter…

Overzicht
De vondst bestaat in totaal uit 220 mun-
ten (+ een onbekend aantal munten dat 
bij de vinder is gebleven), waarvan er 
hier 182 konden worden beschreven. 
Het gaat om 80 zilveren dukaten,  
79 patagons, 2 florijnen, 6 Zwitserse 
talers en 15 ondetermineerbare munten.

Noordelijke Nederlanden,  
zilveren dukaat
aantal beschrijving
1 Friesland, 1698. cnm2 2.16.67 

Delmonte 985
13 Gelderland, 16xx, 1663, 1694 

(mmt eenhoorn), 1694 (4), 1699 
(6). cnm2 2.17.125

10 Holland, 16xx (2), 16x2 (1662?), 
1672, 1673 (2), 1691, 1693 (3). 
cnm2 2.28.79 Delmonte 968

1 Overijssel, 16xx, 1676 (mmt 
rozet). cnm2 2.38.72 Delmonte 
986

5 Overijssel, 16xx, 1695, 1699 (3). 
cnm2 2.38.72 Delmonte 987

3 Utrecht, 16xx, 1660, 1663. cnm2 
2.43.88 Delmonte 979

10 Utrecht, 1673, 1683, 1693 (2), 
1694 (4), 1695 (2). cnm2 2.43.88 
Delmonte 981

2 Utrecht, 1698 (2). cnm2 2.43.90 
Delmonte 981

19 West-Friesland, 1660 (2), 1662, 
1663, 1673, 1674, 1693 (2), 1694 

Mogelijke route die de 
munten uit de vondst 
hebben afgelegd  
(bron kaart: Google)

(3), 1695 (7), 1699. cnm2 2.46.34 
Delmonte 971

13 Zeeland, 16xx (2), 1675, 1679, 
1695 (2), 1697 (3), 1698 (2), 
1699, 1704. cnm2 2.49.50 
Delmonte 976

3 Zwolle, 1660, 1661, 1662. cnm2 
2.52.70 Delmonte 995
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Zuidelijke Nederlanden, patagon
Vorst ondetermineerbaar
1 Doornik, Doornik 16x2. vGH 

311-7b; Delmonte 260
Albert & Isabella (1598-1621)
7 Brabant, Antwerpen z.j. (1612-

1621) (7). vGH 311-1a; 
Delmonte 254

6 Brabant, Antwerpen of Brussel 
z.j. (1612-1621) (6). vGH 311-
1/2; Delmonte 254/256

2 Doornik, Doornik z.j. (1612-
1621) (2). vGH 311-7a; 
Delmonte 260

3 Vlaanderen, Brugge z.j., 1620, 
1624. vGH 311-6b; Delmonte 
259

Philips IV (1621-1665)
1 Bourgondië, Dôle 1623. vGH 

329-8b; Vanhoudt 645.DL
1 Brabant, Antwerpen 1632. vGH 

329-1; Delmonte 293
13 Brabant, Antwerpen of Brussel 

16xx (4), 16x3, 16x8, 162x, 1622 
(2), 1626, 1632, 1633, 1636. 
vGH 329

9 Brabant, Antwerpen 1627, 1632, 
1633 (3), 1638, 1656, 1657, 1667. 
vGH 329-1; Delmonte 293

1 Brabant, Antwerpen of Brussel 
1654. vGH 329-1/3

4 Brabant, Brussel 1623, 1631, 
1635, 1653. vGH 329-3; 
Delmonte 295

1 Brabant, Maastricht 1627. vGH 
329-2; Vanhoudt 654.MA

3 Doornik, Doornik 1622, 1632, 
1633. vGH 329-9 

3 Vlaanderen, Brugge 16xx, 1646, 
1654. vGH 329-6; Delmonte 
297

Karel II (1665-1700)
5 Brabant, Antwerpen 16xx (2), 

1667, 1672, 1684. vGH 350-1a; 
Delmonte 342

1 Brabant, Antwerpen of Brussel 
1694. vGH 350-1/2

1 Brabant, Brussel 1680. vGH 
350-2a; Delmonte 343

3 Vlaanderen, Brugge 1667, 1678, 
1687. vGH 350-4a; Delmonte 
344

1 Vlaanderen, Brugge 1694. vGH 
350-4c; Delmonte 344

Prinsbisdom Luik, patagon
Maximiliaan Hendrik van Beieren 

(1650-1688)
11 Luik, Luik 16xx (3), 1666 (4), 

1667, 1671 (2), 1674. De 
Chestret 639; Delmonte 471

Johan Lodewijk van Elderen (1688-
1694)

1 Luik, Luik 1690. De Chestret 
639; Delmonte 471

Zuidelijke Nederlanden,  
kwart patagon
Philips IV (1621-1665)
1 Brabant, Brussel 1653. vGH 

331-3; Delmonte 311

Oostfriesland, florijn (28 stuiver)
1 Emden, Emden. De Bruyn 65
1 Oldenburg, Oldenburg.  

De Bruyn 71

Zwitserland, taler
5 Sankt Gallen, 16xx (3), 162x, 

1620. Davenport 4677
1 Zürich, 1652. Davenport 4647

Ondetermineerbaar
15  
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Immigrant in jungle 
van prickly pear 
cactussen

HANS  
DE KONING

Cattle Creek en Brisbane
Notities bij twee ‘Australische’ penningen door Geer Steyn

Zoals bekend vertrokken in de loop der 
jaren, met name kort na de Tweede 
Wereldoorlog, veel landgenoten als 
emigrant naar andere werelddelen. 
Minder bekend is dat ongeveer een 
eeuw geleden, in de periode van 1908 
tot 1920 – rond de tijd van de Eerste 
Wereldoorlog, ook een aantal 
Nederlanders is geëmigreerd. Voor veel 
bewoners van de stedelijke gebieden in 
het westen van ons land waren toen de 
leefomstandigheden niet erg florissant. 
Verlangend naar een beter leven vormde 
zich een groep van tachtig idealisten in 
Buiksloot / Amsterdam-Noord, die 
onder de naam ‘the Company’ succes-
sievelijk naar Australië is vertrokken. 
Over die groep jonge mensen met 
 kinderen schreef Diane Gabb een boei-
end verhaal onder de titel The Promise  
of ‘The Great South Land’. Interessant is 
het om te lezen hoe het deze pioniers, 
waarvan de eersten in 1912 vertrokken, 
verging. Bij de groep die in 1914 ver-
trok bevond zich de familie Roelofs. 
Daarmee heeft de beeldhouwer/pen-
ningmaker Geer Steyn een familieband 
via zijn grootmoeder van moederszijde 
en Diane Gabb is een nicht waarmee  
hij van tijd tot tijd contact heeft.

De zeereis naar Australië duurde in 
die jaren ongeveer acht tot negen 
weken. Mede vanwege de dreigingen 
van de eerste wereldoorlog met kans  
op torpedering en gesloten havens voor 
schepen van Duitse reders, is de groep 
in gedeelten vertrokken. Na hun aan-
komst in Queensland, gelegen in Oost-
Australië, is ‘the Company’ gesplitst. 
Een deel van de groep streek neer in 
stedelijk gebied rond Brisbane, terwijl 
een ander deel zich 380 kilometer 
 noordelijker in Cattle Creek vestigde.  

In feite in een ruiger gebied en meer 
van de wereld af. Zo moest die groep 
vanaf het aankomststation nog 70 kilo-
meter lopen om het ‘paradijs’ te berei-
ken. Hun pioniersbestaan was zeker niet 
eenvoudig, ze leefden onder barre 
omstandigheden en werden overweldigd 
door misoogsten, insectenplagen, ziek-
tes en zelfs gebrek aan water.

Betrokken door de familieband met 
die emigranten en gefascineerd door 
hun geschiedenis, met grote bewonde-
ring voor hun volharding, inspanning en 
prestaties in veranderde leefomstandig-
heden heeft Geer Steyn op eigen initia-
tief twee penningen ontworpen. 
Uitgangspunt bij het ontstaan van deze 
penningen is informatie gebaseerd op 
familieverhalen en de door zijn nicht 
Diane Gabb geschreven tekst, geïllus-
treerd met foto’s, in het genoemde boek. 

Na diverse schetsen ontstond een 
enkelzijdige penning, een proefontwerp 
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Cattle Creek, de 
pioniers (voorzijde). 
Terracotta, 70 mm

Cattle Creek. 
Enkelzijdig 
proefontwerp, 
terracotta, 90 mm

(90 mm diameter) in terracotta met de 
tekst cattle creek dutch immigrants 
1908 1920 rondom de weergave van een 
ruig landschap. Verdere uitwerking 
resulteerde in twee penningen: Cattle 
Creek en Brisbane. Het uitgangspunt 
voor de penning Cattle Creek - De 
 pioniers (70 mm diameter) is een foto  
uit die tijd waarop een immigrant staat 
afgebeeld; een man staande in een 
 wildernis van huizenhoge zogenoemde 
prickly pear cactussen. Op de penning 
staat hij oververmoeid, leunend tegen 
zo’n enorme cactus. Zijn hoed is achter-
over gezakt, dat geeft hem zo een halo, 
een krans van een heilige. Dat is niet 
religieus bedoeld, maar in de ogen van 
Steyn was hij wel een soort heilige: een 
pionier, een strijder tegen de jungle.  
In feite is op de penning alleen het 
hoofd van de oververmoeide figuur 
geboetseerd. Zijn lijf bestaat uit de jun-
gle en is met wat lijntjes zo afgebakend 
dat de suggestie van het ‘staan’, met het 
ene been over de andere leunend, ont-
staat. Met een horizontaal lijntje is zijn 
linker arm aangegeven. Fysiek is hij 
onverbrekelijk met de jungle, het bijna 
ondoordringbare gebied, verbonden: 
daar word je wel moe van... De penning 
heeft bijna in het midden een klein gat 
met een scherpe doornachtige vorm, als 
een haast agressieve overgang naar de 
keerzijde van de penning. Als voorstel-
lingloos vlak zonder opstaande rand, 
komt die zijde over als de weergave van 
het onmeetbare Australische landschap. 
Er zijn drie varianten van de keerzijde, 
elk met een op een verschillende manier 
en plaats in het vlak aangebrachte ver-
diepte rechthoek met tekst. Op twee 
daarvan staat dutch immigrants 1908 
1920, in vorm afgeleid van het eerste, 
enkelzijdige ontwerp. Op de derde 
 variant staat the company en cattle 
creek. Langs of op de bovenrand van  
de penning staat ingekrast australia.  
De onregelmatig ronde penning,  
uitgevoerd in terracotta, heeft een 
 bijpassende groenige kleuring.

Ontwerpschetsen voor 
de penning Cattle 
Creek, de pioniers
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Voor de penning Brisbane - De nieuwe 
generatie (80 mm diameter) koos Steyn 
een andere foto, daarop staat een huis 
waarvoor gelijkvloers vier kinderen 
staan, met de ouders en verdere familie 
daarboven op het balkon. Voor de voor-
stelling op de voorzijde van de penning 
is hij via schetsen letterlijk met het huis 
met de ouders en hun kinderen begon-
nen. Maar dat werd te veel. Het werk-
proces leidde uitsluitend naar de kinde-
ren – symbool voor de nieuwe, komende 
generatie. Net als bij de penning Cattle 
Creek, werd ook hier bewust afgezien 
van een fotografische weergave; details 
werden weggelaten tot een geheel eigen 
vormgeving ontstond. Het huis erachter 
is geminimaliseerd en gegroeid naar een 
half landschappelijke architectuur, waar 
met een schuin lijntje een ruimtelijk 
perspectief wordt gesuggereerd.  
De  kinderen, geplaatst in een rechthoek 
rechtsonder op de penning, lijken al een 
volgende stap gemaakt te hebben in 
 vergelijk met de statische weergave op 
de foto. De achterzijde van de penning 
geeft de contouren van het werelddeel 
Australië weer met daarbinnen in  
een verdiepte rechthoek de tekst  
the company / brisbane / 1908 1920; 
linksonder staat de signatuur st.  
Deze eveneens in terracotta uitgevoerde 
penning heeft een steenrode kleuring. 
Met de aangebrachte kleuring op het 
terracotta wordt de plastische werking 
van de voorstelling geaccentueerd. 

De beide penningen zijn door hun 
vormgeving duidelijk herkenbaar als 

werk van Steyn: sculpturaal, direct 
geboetseerd in klei en opgebouwd uit 
losse vormen; kenmerkend daarbij is 
ook de tekst in kapitalen, met de u als v 
en de a soms als een omgekeerde v. 
Sinds zijn eerste penning in 1970 ont-
wikkelde Steyn een eigen stijl. Hij ont-
wierp naast historische portretten veel 
portretpenningen van tijdgenoten.  
Een penning staat voor hem tussen 
 plastiek en tekening in. In 2015 werd 
Geer Steyn, een van de belangrijke 
beeldhouwers van naoorlogs Nederland, 
70 jaar. In 2016 was er een overzichts-
tentoonstelling van zijn werk in 
Museum Beelden aan Zee en verscheen 
het boek Geer Steyn Beelden – Penningen 
met een catalogus van zijn (toen) 126 
penningen. In het voorwoord merkt  
Jan Teeuwisse op: ‘De bijdrage van  
Geer Steyn aan de beeldhouwkunst 
onderscheidt zich in twee richtingen, 

Cattle Creek,  
de pioniers (keerzijde,  
drie varianten). 
Terracotta, 70 mm

Immigrantenfamilie bij 
hun houten huis in 
Queenslandstijl
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beelden en penningen. Zijn penningen, 
de kamermuziek binnen zijn oeuvre,  
de plastische uitlaatklep van zijn monu-
mentaal streven, virtuoos gemodelleerd, 
altijd grootgehouden, vertellend maar 
nooit illustratief, vol plastische vondsten 
en risico’s die altijd weer op hun pootjes 
terecht komen.’

Met de penningen Cattle Creek  
- De pioniers en Brisbane - De nieuwe 
generatie herleeft een stukje geschiedenis 
en geeft Geer Steyn een geslaagd eer-
betoon of huldeblijk aan een groep 
Nederlandse emigranten, ware pioniers, 
in het verre werelddeel Australië.  
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Ontwerpschetsen voor 
de penning Brisbane,  
de nieuwe generatie

Brisbane, de nieuwe 
generatie. Terracotta, 
80 mm
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DIRK DE BOER

Twee Oost-Aziatische munten  
in de zestiende eeuw

In de veertiende en vijftiende eeuw 
bestonden de Lage Landen bij de zee 
uit een lappendeken van staatjes en stad-
jes. De leiders gunden elkaar het licht in 
de ogen niet en zo was er voortdurend 
ruzie over wie waar invloed had. 
Democratie werd nog niet geappreci-
eerd. In 1438 werden de Nederlanden 
voor een groot deel verenigd onder de 
Bourgondiërs. Een halve eeuw later 
ging het Bourgondische huis geruisloos 
over naar de Habsburgers aangezien 
Maria van Bourgondië geen broers had 
en zij trouwde met Maximiliaan van 
Oostenrijk. Haar kleinzoon Karel V 
regeerde uiteindelijk over een groot 
deel van Europa en Zuid-Amerika.

Inmiddels waren in Rome de pausen, 
die veelal uit invloedrijke families kwa-
men, bezig hun macht te gebruiken voor 
met name wereldse doeleinden. Een 
waarlijk briljant idee om de kas te 
 spekken was de verkoop van aflaten. 
Door een aflaat te kopen – zo bezwoer 
de geestelijkheid – zou men zijn verblijf 
in het vagevuur kunnen verkorten en 
ook dat van  familieleden of vrienden die 
al overleden waren. Er waren al langer 
problemen met de opvattingen van de 
leiders van de (katholieke) kerk, maar 
hier, zo argumenteerde de monnik  
Martin Luther, werd een grens over-
schreden. Hij wilde dolgraag debatteren 
over 95 stellingen, waaronder Iedere 
Christen, die waarlijk berouw en boete over 
zijn zonden gevoelt, heeft volle vergeving 
van pijn en schuld, welke hem ook zonder 
aflaatbrieven is toegezegd. De kerk wenste 
niet te debatteren uit angst voor ver-
minderde boni en hield vol dat de inter-
pretatie van de bijbel aan de paus moet 
worden overgelaten. Paus en keizer 
deden Luther in de ban, maar die 

 overleefde dat dankzij de bescherming 
van enkele edelen. Luther nam wraak 
door de bijbel in het Duits te vertalen, 
zodat iedereen die het lezen machtig 
was zelf kon oordelen over de pauselijke 
uitleg. Een groot conflict was geboren.

Luthers denkbeelden kregen grote 
invloed, onder meer in de noordelijke 
Nederlanden. De zoon van Karel V  
– Philips II – bestrafte ketters met de 
dood in diverse sadistische vormen, te 
meer als het slachtoffer niet adellijk was. 
Toen de bestuurders in de Nederlanden 
verzochten om een mate van gods-
dienstvrijheid werd dat door Philips II 
zonder meer geweigerd. Wiens gebied, 
diens geloof was vastgelegd bij de vrede 
van Augsburg in 1555. Op veel plaatsen 
in de Nederlanden werd het onrustig  
en de vlam sloeg in de pan toen enkele 
extremisten hun gelovigen zo ver 
 kregen dat ze de kerken ‘klaar maakten 
voor de eredienst’. Dat kwam neer op 
vernietiging van kostbaarheden en 
 boeken in de kerken. Het gebruikelijke 
middel tegen een volksopstand was in 
die dagen terreur. Philips zond een leger 
onder leiding van zijn beste hardliner, 
ene Fernando Alvarez de Toledo (1507-
1582), sinds 1531 de derde hertog van 
Alva en van 1567-1573 landvoogd over 
de Nederlanden. Die had al in Italië 
huisgehouden en was daarom in groot 
aanzien geraakt. In zijn gevolg was  
Don Fadrique (1537-1583), zijn oudste 
wettige zoon, zo menselijk als Alva zelf.

In Brussel aangekomen kondigde hij 
drie nieuwe belastingen af en stelde een 
corrupte rechtbank in. Hijzelf werd  
er de voorzitter van en hij – die altijd 
geld tekort kwam – had geregeld dat de 
bezittingen van veroordeelden gecon-
fisqueerd werden. Om de winst te 
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 verveelvoudigen noemde Alva iedereen 
die het niet volledig met Philips II  
(en dus met hemzelf) eens was een ket-
ter. Edelen die schuldig werden gespro-
ken werden  onthoofd, anderen levend 
verbrand. Tot Alva’s verbazing brachten 
deze maatregelen de liefde voor de 
vorst niet terug. Ook de verovering van 
enkele steden waar de bevolking gro-
tendeels werd uitgemoord (Mechelen, 
Zutphen, Naarden, Haarlem), gedeelte-
lijk het werk van Fadrique, hielp niet.
In de lente van 1572 ontving Philips II 
een rapport van Juan de la Cerda  
(1515-1575), hertog van Medinaceli,  
die van 1571-1573 gouverneur-generaal 
was over de Habsburgse Nederlan-
den. De la Cerda schreef: ‘Overmatige 
strengheid, het wangedrag van enkele 
officieren en soldaten, en de Tiende 
Penning, zijn de oorzaak van alle 
 kwalen, en niet ketterij of rebellie’ en 
een van zijn officieren meldde dat in 
Nederland ‘de naam van het huis van 
Alba werd gehouden in afschuw’.  
Alva zou gezegd hebben dat hij in zes 
maanden de klus zou klaren, maar na 
zes jaar wanbeleid had hij slechts de 
Spanjaarden in een zeer slecht daglicht 
gesteld. Hij keerde terug naar Spanje en 
had in die jaren blijkbaar niets geleerd: 
hij vertelde zijn vorst voortdurend dat 
zijn aanpak van de Nederlanders de 
enige juiste was.

De handel
Oorlog kost geld en de Nederlanders 
verdienden dat laatste voornamelijk met 
handel. Twee belangrijke handels-
producten waren zout en specerijen,  
die beide via Portugal naar het noorden 
werden vervoerd. Philips II was niet 
alleen opgevoed door Spanjaarden maar 
ook door Portugezen. Toen er in 
Portugal in 1578 een opvolgingscrisis 
uitbrak stuurde Philips Alva met een 
leger naar Portugal om er voor te 
 zorgen dat hij (Philips) erkend zou wor-
den als koning. Met de reeds bekende 

 middelen slaagde Alva daarin; in 1580 
werd Philips koning van Portugal.

Toch brak de Nederlandse handel 
met Portugal niet af. Het was enkele 
Spanjaarden duidelijk dat ze voor al hun 
oorlogen gedeeltelijk op import door 
Nederlanders (van bijvoorbeeld graan, 
hout en scheepsbenodigdheden) waren 
aangewezen. Maar het bloed kruipt  
waar het niet gaan kan: tot drie keer  
toe confisqueerde de Spaanse vorst alle 
Nederlandse schepen in Iberische 
havens. (in de jaren 1585, 1595 en 
1598). Het werd hierdoor duidelijk dat 
de Nederlandse kooplieden hun zout en 
specerijen zelf moesten gaan halen. 
Voor het zout werd gevaren naar de 
Kaapverdische Eilanden, het Caraïbisch 
gebied en Brazilië.1 De specerijen 
 kwamen uit Oost-Indië. In principe kon 
er uit vier routes worden gekozen. De 
zuidoostelijke doorvaart – om Afrika – 
was lang en bovendien in handen van de 
Portugezen en daardoor minder aan-
trekkelijk. De zuidwestelijke – om Zuid-
Amerika – werd beproefd door Olivier 
van Noort (±1558-1627) in 1598-1601. 
Deze route bleek even onveilig en nog 
langer. De Nederlandse poging van 
Willem Barentz (±1550-1597) om de 
noordoostelijke doorvaart te vinden liep 
1596-1597 vast in het ijs bij Nova 
Zembla. Ook de poging in 1609 van  
de Engelsman Henry Hudson (±1565-
1611) – in opdracht van de VOC,  
met het schip de Halve Maen – om de 
noordwestelijke doorvaart te vinden  
via de Hudson baai, liep op niets uit. 
Uiteindelijk bleek de route om Afrika  
de beste te zijn.

De kennis
Voor een succesrijke tocht was grondige 
kennis van de route nodig. Schepen uit 
die tijd waren niet snel wendbaar en 
konden ook niet erg scherp bij de wind 
zeilen. De kennis van ondiepten, zee-
stromingen, overheersende windrich-
tingen en de houding van de bevolking 
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tegenover bezoekers was dus van groot 
belang. Logisch dat de Portugezen die 
kennis niet wilden delen. Meerdere 
Nederlanders zeilden met Portugese 
schepen mee en deden zo de voor de 
tocht noodzakelijke kennis op. Een 
ervan was Dirck Gerritszoon Pomp 
(1544-1608), bijgenaamd Dirck China. 
Op zijn elfde ging hij naar Lissabon  
en hij werkte tussen 1566 en 1590 als 
kanonnier op Portugese schepen.  
Al in 1568 kwam hij in India en later 
ook in China en Japan. In Goa leerde 
hij in 1583 Jan Huygen (±1563-1611), 
die zich later Van Linschoten zou 
 noemen,  kennen. Die was in 1576 naar 
Spanje gegaan en het jaar daarna naar 
Portugal. Zijn werkgever, João Vicente 
da Fonseca (±1530-1587) werd in 1583 
benoemd tot aartsbisschop van Goa en 
Van Linschoten ging met hem mee. 
Vicente da Fonseca vertrok in 1587 
naar Portugal, maar stierf tijdens de 
reis, mogelijk vergiftigd in opdracht  
van edelen uit Goa die niet wensten  
dat hun doen en laten in Lissabon 
bekend werd. 

Van Linschoten vertrok in 1588 uit 
Goa en publiceerde in Nederland alle 
informatie over zeereizen die hij in Goa 
onder ogen had gekregen en daarnaast 
de gegevens die hij gehoord had van 
scheepslieden, onder meer van Dirck 
China. Daarmee was de kennis aanwezig 
voor een tocht naar de Specerijen-
eilanden: de Molukken. Er werd een 
route uitgestippeld die zo veel mogelijk 
de Portugese steunpunten zou vermij-
den. Na het ronden van Kaap de Goede 
Hoop zou men een oostelijke koers 
 aanhouden zodat contact met de Portu-
gezen pas in Straat Soenda waarschijn-
lijk werd.

De reis
Een vloot van vier schepen – de 
Amsterdam, Hollandia, Mauritius en 
Duyfken – met 249 man aan boord 
 vertrok onder leiding van Cornelis  

de Houtman (1565-1599) op 2 april 
1595 voor de eerste Nederlandse reis 
naar Oost-Indië. Op 14 augustus 1597 
 kwamen drie schepen met 87 man terug. 
Twee bemanningsleden waren achter-
gebleven op Java. De baat van deze 
 eerste tocht dekte nauwelijks de kosten. 
Dat slechts 35% van degenen die uit-
zeilden de tocht overleefden laat zien 
hoe zwaar zo’n reis was. De overleven-
den op de Hollandia slaagden er bij Texel 
niet meer in het anker te lichten en 
moesten wachten tot er hulp kwam.  
Een jaar later werd het verslag van  
de reis gepubliceerd onder de titel: 
Iournael Vande Reyse der Hollandtsche 
Schepen  ghedaen in Oost Indien /  
haer Coersen / Streckinghen ende vreemde 
 avontueren die haer bejegent zijn /  
seer  vlijtich van tijt tot tijt aengeteekent.  
Oock de historische ver tellingen der Volcken 
/ Landen en Steden by haer beseylt.  
Van haer Coopmanschappen. Wat haer gelt 
is. Wat profijt daer te doen is. Waer de 
Specerijen vallen. Hoe de coop daer van is 
seer profijtelijck en genoechlijck om lesen / 
als oock sekere mercktueeckenen en 
 opdoeningen / den Zeevarenden nut.  
Oock een Vocabulaer der principaelste 
Javaensche woorden / met vele Caerten  
ende Figuren verciert. Door begeerte  
van sekere Coopluyden gedruckt, ende  
men  vintse te coop by Barent Langenes,  
Boeck-vercooper tot Middelburgh,  
Anno M.D.xcviii. 
Het was voor de handelaars van groot 
belang om te weten met welke munten 
betaald kon worden en wat voor munten 
er lokaal circuleerden. Spaanse realen 
van achten bleken goede handelsmunten 
te zijn. Lokaal werd gebruik gemaakt 
van – onder andere – de Chinese cash.  
Op de allerlaatste bladzijde van het 
journaal staan twee tekeningen van 
munten die op Java waren verworven.2 

Via de handel kwamen er Oost-
Aziatische munten in de Nederlanden, 
mogelijk waren dit de twee allereerste 
exemplaren.
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Sumatra/Java,  
kopie van een Chinese 
cash, circa 1590. 
Koper/lood (links: uit 
het journaal, rechts: 
particuliere collectie)

China, Wan Li 
(1573-1620),  
cash. Koper (links:  
uit het journaal, rechts: 
particuliere collectie)

De munten

De grote munt is een cash van de  
Wan Li-keizer, die regeerde van 1573 
tot 1620, een moderne munt in 1596. 
De kleine draagt de naam van de Xian 
Ping-keizer die regeerde van 998 tot 
1022. Nu was het in China niet onge-
bruikelijk dat oude en nieuwe munten 

Copere Munte van Iava.
Dese Copere Munte comende uyt China / is ontrent der dickte / 
groote en swaerte als een oort van een Daelder / oft wat dicker /  
hebbende inde midden een viercant gat / de twee duysent doen een 
Reael van achten van dese en sietmen daer so veel niet.  
Onse Hollantsche oock Heelsche Daelders die yemant mocht by haer 
hebben / deden daer so veel als een Reael van achten.

Loode Munte op Iava.
Dit pennincxken van quaet loot gemaeckt / int midden een viercant 
gat / coemt oock uyt China / ende worden met 200. aenden anderen 
geregen / gelden somtijts 11. somtijts 12. duysent op een Reael van 
achten / na datter veel uyt China comen / daerse gemaeckt worden / 
daer na gaeter meer oft min op een Reael van achten.

door elkaar werden gebruikt. Maar deze 
kleine munt was in die tijd nog niet zo 
heel oud. Het ging hier namelijk om een 
kopie zoals die in diverse plaatsen op  
de noordkusten van Sumatra en Java 
werden gemaakt.
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Hedel, Frederik van 
den Berg (1577-1580), 
daalder 1579. Zilver, 
22,127 gram (collectie 
Teylers Museum, 
TMNK 07707)

Over de genoemde Hedelse daalders 
schrijft Groebe: Zeer bekend was in de 
zestiende eeuw de Heelsche munt, waartegen 
onderscheidene voorzieningen werden inge-
steld. Een Daalder aldaar geslagen, in 
1580, was bevonden van 6 penn. 3 gr. in 
allooi, en ten gewichte van 15 3/4 eng.,  
en alzoo slechts 19 stuivers waardig. 
Ofschoon die munt gesupprimeerd werd, 
bevond men nogtans, dat er in 1585 geld 
werd geslagen.3 Een daalder werd toen-
tertijd gerekend voor 30 stuivers. 
Opvallend is dat de journaalschrijver 
aangeeft dat ook munten van minder 
gehalte in Oost-Indië voor vol gebruikt 
schenen te kunnen worden. De Chinese 
cash weegt ongeveer 4 gram, de 
Indische tussen 0,2 en 0,4 gram. Het is 
opvallend dat de reaal van achten dus  
8 kilo koper waard was en maar rond  
3 of 4 kilo munten met een legering  
van lood en koper. 

Zowel de cash met de tekst Wan Li 
tong bao als de Javaanse kopie van een 
cash behoren waarschijnlijk tot de eerste 
Chinese munten die in de Nederlanden 
terecht zijn gekomen. De onbekendheid 
met deze munten heeft ertoe geleid  
dat ze gespiegeld zijn afgebeeld in  
het journaal.  
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1. brugmans, i.j. ‘De zoutpilaar van Nederlandse 
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2. Bibliothèque nationale de France, http:// 
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000124m/f17.
item; rouffaer, g.p. & j.w. ijzerman De eerste 
schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder 
Cornelis de Houtman 1595-1597 (’s-Gravenhage 
1915), specifiek plaat 46.

3. groebe, d. Mémoires couronnés par l’académie 
Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles 10 
(Brussel 1835) specifiek p 166.



DE BEELDENAAR 2017-6
274

 Frans & Truus van der 
Veld, geboortepenning, 
2014, brons,  
80 x 80 mm

JIM VAN DER 
MEER MOHR

Een geboortepenning van Frans  
en Truus van der Veld

Toen ik eind augustus vorig jaar te gast 
was in het atelier van Frans en Truus 
van der Veld was mijn eerste kleinkind 
net geboren. Na gesproken te hebben 
over de Europa-penning, waarover ik 
eerder dit jaar heb geschreven in het 
derde nummer van De Beeldenaar, zag 
ik bij hen ineens een fraaie geboorte-
penning staan. De lezer voelt hem al 
aankomen. Deze moest ik, nog vol van 
emoties, natuurlijk hebben. Immers een 
mooie herinnering aan een bijzonder 
moment in je leven, waarin je ineens 
een andere functie krijgt, die van 
grootvader.

Deze fraaie penning is in 2014 
gemaakt in een oplage van twee stuks 
(waarvan ik dus één exemplaar heb), 
gegoten in brons en meet 80 x 80 mm. 
Het is een staand model, dat zo goed 
van twee zijden te bekijken is. De voor-
zijde toont het blote bovenlichaam van 
een zwangere vrouw met haar hand 
onder de dikke buik en de keerzijde een 
baby die gedragen wordt op twee han-
den. In de keerzijde is bovendien ruimte 
uitgespaard om de naam en geboorte-
datum van het kind te graveren.  
Dit kleine sculptuurtje verdient het  
even nader belicht te worden.  
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ANTON  
CRUYSHEER

Een schatvondst van Spaanse 
 maravedis uit Amsterdam

In dit artikel staan een schatvondst en 
enkele losse vondsten uit Amsterdam 
centraal, van zogeheten maravedis. Over 
deze Spaanse munten is in Nederland 
nauwelijks geschreven, terwijl deze wel 
geregeld worden gevonden. Hieronder 
beschrijf ik eerst wat we precies verstaan 
onder maravedis. Vervolgens ga ik in  
op de vondsten uit Amsterdam.

Maravedi
Maravedis (enkelvoud: maravedi) zijn 
koperen munten (soms met een fractie 
zilver) van verschillende denominaties, 
die geslagen zijn in Spanje.1 De mara-
vedi is eigenlijk een rekenmunt, want de 
koperen of biljoenen munten – ook wel 
aangeduid met ‘vellón’ – kennen ver-
schillende naamgevingen. Zoals een 
cuarto (vier maravedi), ochavos (twee 
maravedi) en de cuartillo (acht of acht 
en een halve maravedi).2 De maravedi 
had vanaf 1497 tot aan de invoering van 
het decimale stelsel in 1848 een vaste 
verhouding ten opzichte van de zilveren 
reaal van 34:1.3 Interessant is dat som-
mige maravedi één of meerdere kloppen 
(instempelingen) hebben. Dit werd 
gedaan om de munten op – of af te 
waarderen, ten tijde van grote economi-
sche spanningen bij de Spaanse staat.4 
Zelfs Romeinse munten werden als 
maravedi heringevoerd en voorzien  
van een klop.5 Het is interessant te zien 
dat de Spaanse maravedis geregeld  
in Nederland worden gevonden.  
Zij dateren vooral uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. De grote behoefte 
aan kleingeld in deze periode lijkt de 
oorzaak te zijn voor het gebruik van 
deze munten, waarbij alles wat enigszins 
rond en van koper was als ‘duit’ werd 
gebruikt.6

In het vondstregistratiesysteem numis 
komen slechts enkele maravedi voor. Dit 
komt mede doordat de grens voor vast-
legging van los gevonden munten in 
numis rond het jaar 1600 ligt. Na 1600 
worden alleen munten uit schatvondsten 
en muntcomplexen in numis opgenomen 
(dus ook de hier beschreven schatvondst 
verdient een plaatsje in numis). Door 
middel van een inventarisatie van deze 
munten in Nederland wil ik graag meer 
inzicht geven in waar ze worden gevon-
den en wanneer ze vermoedelijk zijn 
gebruikt. Tot nu toe zijn de meeste vond-
sten van maravedis gedaan in Zeeland. 
Maar er zijn ook exemplaren gevonden 
te Zuid-Holland, Utrecht, Noord-
Holland, Overijssel, Gelderland, Brabant 
en Limburg. Uit Groningen, Friesland 
en Drenthe heb ik vooralsnog geen 
 munten kunnen registreren. Ik houd me 
aanbevolen voor vondst meldingen.

Overigens is de schatvondst uit 
Amsterdam niet de enige die bestaat uit 
maravedis. In het centrum van Enk-
huizen werd in 2013 bij de aanleg van 
een nieuwbouwwijk een verspreid 
geraakte schatvondst aangetroffen van 
vier identieke munten ter waarde van elk 
vier maravedis, geslagen tussen 1544 en 
1564 in Hispaniola (nu de Domini caanse 
Republiek).7 Omdat deze munten voor 
zover bekend niet waren bestemd voor 
export buiten Santo Domingo, ligt een 
relatie tussen deze munten met zeevaar-
ders uit regio Enkhuizen voor de hand.

Schatvondst Amsterdam
Op twee november 2007 waren drie 
detectorzoekers actief op een berg 
grond afkomstig van de Noord-Zuid-
lijn te Amsterdam. Alle drie vonden ze 
dicht bij elkaar een of meer maravedis. 
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De muntschat omvat zeven stuks uit  
de periode 1599-1611, alle met een 
muntpers geslagen onder Philips III 
(1598-1621) in het destijds moderne 
munthuis (Ingenio) Segovia.8  
Hieronder de  specificaties: 

aquaduct (type 17) links naast het 
kasteel. Type D-45 (Herrero & 
Anguera 2014, 174-178).

2 cuartillo (acht maravedi) uit 
1611, massa: 5,40 (foto 6) en 
4,23 (foto 7) gram. Dit zijn ver-
valsingen uit de tijd, te zien aan 
het jaartal in combinatie met het 
type aquaduct (type 17) links 
naast het kasteel. Type D-45 
(Herrero & Anguera 2014,  
174-178).

Kortom, we hebben hier te maken met 
een schatvondstje van zeven Spaanse 
maravedis dat geheel uit vervalste exem-
plaren bestaat. Vermoedelijk zijn deze 
munten gedurende het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621) te Zeeland ver-
valst. Mogelijk in 1610 te Middelburg of 
in 1613 op een schip op de Schelde, 
door de smid Matthyssen en zijn zoons.9 
Ook in 1618 werden maravedis vervalst, 
dit keer te Arnemuiden door brillenslij-
per Janssen.10 Beide keren waren de 
munten bestemd voor de export naar 
Spanje, maar via Spanje of mogelijk 
rechtstreeks uit Zeeland zijn er blijkbaar 
munten in Amsterdam terecht gekomen.

Losse vondsten Amsterdam
Navraag bij de afdeling Monumenten en 
Archeologie van de gemeente 
Amsterdam of er meer maravedis te 
Amsterdam zijn gevonden leverde geen 
resultaat op. In een e-mail van 30 
november 2016 werd geantwoord dat de 
rijke vondstcollectie van de Noord-
Zuid-lijn te Amsterdam momenteel in 
bewerking is voor publicatie en dat het 
nog een jaar duurt voor het geheel is 
afgerond. Na afronding van de inventa-
risaties worden vondstgegevens breder 
beschikbaar gesteld. Toch blijkt een van 
de vinders van de schatvondst uit 2007 
enkele andere maravedis te hebben 
gevonden, die eveneens afkomstig zijn 
uit Amsterdam. Hieronder het overzicht.
1. Cuartillo (acht maravedi) uit 1600, 

geslagen onder Philips III (1598-1621). 
Massa: 4,61 gram, gevonden in grond 

7

aantal beschrijving
3 cuarto (vier maravedi) uit 1599, 

tussen 1602-1606 verhoogd  
naar acht maravedi (met klop 
gekroonde viii). Massa: 6,72 
(foto 1), 5,50 (foto 2) en 5,79 
(foto 3) gram. Dit zijn vervalsin-
gen uit de tijd mét klop, onder 
andere te zien aan een punt vóór 
de s van philippvs. Type C10, 
Nr. C-23 (Herrero & Anguera 
2014, 132-134).

2 cuartillo (acht maravedi) uit 
1600, massa: 5,29 (foto 4) en 3,71 
(foto 5) gram. Dit zijn vervalsin-
gen uit de tijd, te zien aan het 
jaartal in combinatie met het type 
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Spanje, Philips III,  
acht maravedi 
(eigentijdse imitatie), 
1600, koper

Spanje, Philips II/III, 
maravedi, 1556-1621, 
koper

Spanje, Philips III,  
vier maravedi, Cuenca, 
1600-1602 met klop 
uit 1602-1606 en 
1636, koper

Spanje, Philips III,  
acht marevedi 
(eigentijdse imitatie), 
1600, koper

Spanje,Philips II,  
acht en een halve 
maravedi (eigentijdse 
imitatie), ±1568-1574, 
koper

Spanje,Philips III,  
acht maravedi, 
±1603-1606, koper

afkomstig van Bickerseiland, 
Amsterdam. Dit betreft – net als de 
twee munten uit de hierboven beschre-
ven schatvondst – een vervalsing uit de 
tijd, te zien aan het jaartal in combinatie 
met het type aquaduct (type 17) links 
naast het kasteel. Type D-45 (Herrero 
& Anguera 2014, 174-178).

2. Maravedi, massa: 0,76 gram, gevonden 
in grond afkomstig van graafwerk-
zaamheden bij tramlijn 26 (IJtram), 
Amsterdam. De munt is sterk ver-
weerd en niet nader te determineren 
als een munt van Philips II (1556-
1598) of Philips III (1598-1621).

3. Cuarto (vier maravedi) uit 1600-1602, 
geslagen onder Philips III (1598-1621) 
in de muntplaats Cuenca. Massa: 2,73 
gram (iets uitgebroken), gevonden in 
grond afkomstig van graafwerkzaam-
heden bij tramlijn 26 (IJtram), 
Amsterdam. Hoewel de munt sterk is 
verweerd, kan deze door de combina-
tie van schildvorm en kloppen toch 
goed worden gedetermineerd. Tussen 
1602 en 1606 is de munt met een klop 
(viii) opgewaardeerd naar acht 
maravedi en in 1636 is de munt onder 
Philips IV (1621-1665) nogmaals ver-
hoogd naar twaalf maravedi. Dit door 
het aanbrengen van twee kloppen: een 
met een gekroond jaartal 1636 en op 
de keerzijde met een klop (xii) met 
daaronder de letter b van de munt-
plaats Burgos. Type C1/C2, Nr. C-1-5 
(Herrero & Anguera 2014, 129).

4. Cuartillo (acht maravedi) uit 1600, 
geslagen onder Philips III (1598-
1621). Massa: 4,17 gram, gevonden in 
grond afkomstig van de IJtunnel, 
Amsterdam. Dit betreft – gelijk aan 
twee munten uit de schatvondst van 
2007 – een vervalsing uit de tijd, te 
zien aan het jaartal in combinatie met 
het type aquaduct (type 17) links 
naast het kasteel. Type D-45 
(Herrero & Anguera 2014, 174-178).

5. Cuartillo (acht en een halve maravedi) 
uit circa 1568-1574, geslagen onder 
Philips II (1556-1598). Massa:  

5,52 gram, gevonden in grond afkom-
stig van de Oudezijds Achterburgwal, 
Amsterdam. Dit betreft een vervalsing 
uit de tijd. Type A30-33 (Herrero & 
Anguera 2014, 68-71).

6. Cuartillo (acht maravedi) uit circa 
1603-1606, geslagen onder Philips III 
(1598-1621) te Burgos, Segovia, 
Toledo, Cuenca of Valladolid. Massa: 
5,53 gram, gevonden in grond afkom-
stig van Wittenburg, Amsterdam.  
De munt is sterk verweerd, maar kan 
door het type (geslagen met hamer  
en schildvorm) en de aangebrachte 
klop van acht maravedi (viii), toch 
worden gedetermineerd. De klop  
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(met bevestiging van de waarde) is 
eveneens  aangebracht tussen circa 
1603-1606, vermoedelijk te Cuenca. 
Type D1, D14, D27, D58 of D69 
(Herrero & Anguera 2014, 141-198).

Tot slot
Zowel de schatvondst als de losse vond-
sten uit Amsterdam, werpen een blik op 
het gebruik van Spaanse maravedis in 
het zestiende- en zeventiende–eeuwse 
Nederland. Zij kunnen door handelaars 
die tussen Spanje en de Nederlanden 
pendelden zijn gebruikt en bij toeval in 
de Nederlandse bodem terecht zijn 
gekomen, maar ik veronderstel dat deze 
munten in het plaatselijke geldverkeer te 
Amsterdam zijn opgenomen. Op zichzelf 
vind ik deze vondstcategorie erg interes-
sant, omdat hiermee een licht kan wor-
den geworpen op waar en wanneer deze 
voor de Spaanse binnenlanden bestemde 
munten zijn gebruikt in de Nederlandse 
provincies. Het zijn munten die werden 
gebruikt in het alledaagse geldverkeer en 
tot 1702 waarschijnlijk circuleerden voor 
een duit. In 1702 verlaagde Holland de 
oude Hollandse duiten tot de helft in 
waarde en verbood alle overige duiten 
– en wat daarvoor door ging. De andere 
provincies volgde snel dit voorbeeld,   
ter voorkoming dat zij werden over-
spoeld met de in waarde verlaagde 
 duiten uit Holland.11

Tot nu toe zijn de Spaanse maravedis 
vanwege twee redenen onder de numis-
matische radar gebleven. Ten eerste 
omdat deze munten voor zover mij 
bekend niet zijn opgenomen in de 
 twintigtal plakkaten, ordonnanties, het 
Beeldenaer ofte Figuerboeck en de manua-
len uit de periode 1586-1626. Deze door 
overheden uitgebrachte publicaties 
gaven de actuele wisselkoersen aan en 
verklaarden doorgaans circa 40 à 50 (zil-
veren en gouden) munttypen als gang-
baar in de munt circulatie, met uitsluiting 
van de overige munttypen.12 Ten tweede 
omdat deze munten niet eerder zijn 
geregistreerd, met uitzondering van een 

twintigtal exemplaren in de vondsten-
database numis. In de diverse deter mi-
natie fora (zoals Muntenbodem vonden 
en Bodem vondstenwereld) ben ik al wel 
ruim  honderd door detectorzoekers 
gevonden maravedis tegengekomen.

De nu in beeld gebrachte maravedis 
uit Amsterdam geven een interessant 
beeld. Zo lijken er al in de zestiende 
eeuw Spaanse maravedis te circuleren 
in Amsterdam en valt met name het 
grote aantal vervalsingen op. Ik houd 
me zeer aanbevolen voor tips, infor-
matie en nieuwe vondstgegevens. 
Graag een bericht naar:  
contactmetanton@protonmail.com.  
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Lijst met zeven 
prijspenningen van 
Potier

Het etiket op de 
achterzijde

Het etiket uit de 
binnenzijde

Een collectie prijspenningen van de 
Académie des Beaux-Arts de Mons  
op naam van Adrien Potier

LUC VANDAMMEOnlangs vond ik bij een verzamelaar een 
prachtige lijst met daarin zeven prijs-
penningen uit de periode 1871-1882. 
Zij staan allemaal op naam van Adrien 
Potier, leerling van de Académie des 
Beaux-Arts de Mons (Bergen, tegen-
woordig l’Ecole supérieure des Arts 
plastiques et visuels). Daarin bevond 
zich ook een ingelijste foto van de win-
naar, Adrien Potier. Op de achterzijde 
van de lijst bevindt zich een etiket met 
de naam van de maker van de lijst:  
Louis Bailliez uit de rue de Nimy n° 40 in 
Mons. Vroeger was de Académie des 
Beaux-Arts eveneens gevestigd in de rue 
de Nimy, op nummer 7, maar ze is daar, 
na een fusie, inmiddels verdwenen.  
Op de binnenzijde van de lijst vond  
ik ook nog een deels afgeplakt etiket 
waarop een drietal medailles staan 
 afgebeeld en de naam: E. Quequin, 76, 
Grand’ rue, Mons en Binche, rue Neuve de 
la Station 50. Potier was blijkens de pen-
ningen beeldhouwer/architect, verdere 
gegevens over zijn leven zijn niet bekend.

’s Konings penning
Recent is een artikel verschenen over  
de prijspenningen van voor 1863.1  
Nog voor het overlijden van koning 
Leopold I in 1865 werd al voor een 
nieuwe wet gestemd die een reglement 

inhield voor het toekennen van de 
 penning van de Koning aan leerlingen die 
een prijs behaalden aan de Academies 
voor Schone Kunsten.2 In deze wet van 
4 juni 1863 werd voorgeschreven dat 
slechts drie soorten penningen mochten 
uitgegeven worden, namelijk:
•		verguld	zilver,	50	mm,	voor	de	eerste	

prijs in één van de leergangen: 
 schilderen naar levend model; 
 tekenen van een historische compo-
sitie; tekenen naar levend model; 
beeldhouwen van een historische 
compositie; beeldhouwen naar  
levend model, en architecturale 
c ompositie – hogere leergang van  
de academies van eerste rang. 

•		zilver,	50	mm,	voor	de	eerste	prijs	in	
één van de leergangen: tekenen van 
een figuur in antieke stijl; boetseren 
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1. Laurent Hart, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux- Arts aan Potier, 
1871, verguld zilver, 
51,5 mm

2. Leopold Wiener, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux-Arts aan Potier, 
1872, verguld zilver, 
39 mm

Leopold Wiener, 
prijspenning van 
Leopold II. Verguld 
zilver, 51 mm ( 
foto privécollectie)

Theodoor van Berckel, 
penning voor de 
Brusselse Académie des 
Beaux-Arts, zilver, 
1778, 47 mm: dit is het 
origineel dat door 
Wiener is gekopieerd.

in antieke stijl; compositie van orna-
menten (tekenen en boetseren), en 
architecturaal tekenen: leerjaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de 
leergang compositie.

•		zilver,	38	mm,	voor	de	disciplines:	
tekenen: een kop in antieke stijl; 
tekenen: een geschaduwde figuur 
naar een gravure; ornamenten (teke-
nen en boetseren), en architectuur: 
tweede afdeling, vervolmaking.

Verantwoordelijk voor de uitgifte waren 
de lokale overheden die verder geen bij-
komende penningen van dit of een 

ander type mochten uitreiken. De uit-
reiking gebeurde op basis van juryver-
slagen van de wedstrijden en was altijd 
een feestelijke aangelegenheid. De grote 
penning toont op de voorzijde het 
hoofd van de koning naar links met als 
omschrift leopold ii roi (links langs  
de rand) - des belges (rechts langs de 
rand). Onderaan langs de rand staat de 
signatuur leop . wiener. De keerzijde 
draagt geen tekst en toont in een parel-
rand vier putti aan het werk, elk in een 
andere discipline. Van links naar rechts: 
zijn het de tekenkunst, schilderkunst, 
beeldhouwkunst (werkend aan een buste 
van Karel van Lorreinen) en architec-
tuur. Langs de rand en in de afsnede is 
ruimte gelaten voor een gravering. De 
penning is ontworpen door Theodoor 
Victor Van Berckel (1739-1808) en her-
bewerkt door Leopold Wiener (1823-
1891), zoals boven de afsnede staat ver-
meld: l .w . d’après t .v .b . De kleine 
versie van 38 à 39 mm heeft dezelfde 
voorzijde maar de signatuur is anders, 
namelijk: l wiener. De keerzijde toont 
alleen een open lauwerkrans en draagt 
geen signatuur. Op sommige penningen 
toont de lauwerkrans takken van een 
laurier, op andere takken van een eik.

De verzameling
De eerste penning toont op de voorzijde 
het gekroonde wapenschild van de stad 
Mons binnen een parelrand en heeft als 
omschrift administration de la ville 
de mons ✶ ✶ ✶. Onderaan boven de 
parelrand staat de signatuur hart f.
De keerzijde toont een met een lint 
samengebonden krans van laurier-
takken, met de gravering académie des 
beaux-arts ✶ / sculpture - / modelage 
/ 2e divon - 1er prix / potier adrien / 
1870 - 1871 / ✶
1871, verguld zilver, 51,5 mm (inclusief 
draagoog 58 mm), 37,78 gram. Bij deze 
penning is om onbekende reden het 
niet-voorgeschreven type van de hand 
van Laurent Joseph Hart (1810-1860) 
gebruikt.
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3. Leopold Wiener, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux-Arts aan Potier, 
1873, zilver, 39 mm

4. Leopold Wiener, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux-Arts aan Potier, 
1876, verguld zilver, 
52 mm

5. Laurent Hart, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux-Arts aan Potier, 
1877, verguld zilver, 
51 mm

De tweede penning toont op de voor-
zijde het hoofd van Leopold II naar 
links en de tekst leopold ii roi (links 
langs de rand) - des belges (rechts langs 
de rand) . Onderaan staat de signatuur  
l wiener. De keerzijde toont een gegra-
veerde tekst in - en boven een open 
eikenkrans vastgebonden met een lint. 
De tekst luidt academie de mons 
(bovenaan langs de rand) en in het veld 
modelage / d’après Dessin / 1er prix /  
A. Pottier / 1872.
1872, verguld zilver, 39 mm, 25,1 gram.

De derde penning geeft op de voorzijde 
het hoofd van Leopold II naar links, met 
leopold ii roi (links langs de rand) - des 
belges (rechts langs de rand). Onderaan 
staat de signatuur l wiener. De keer-
zijde toont een gegraveerde tekst in - en 
om een open eikenkrans vastgebonden 
met een lint. De tekst luidt academie 
des beaux-arts (bovenaan langs de 
rand) en mons (onderaan langs de rand), 
met in het veld Sculpre / modelage /  
1er prix 2e cs / Pottiér A / 1873.
1873, zilver, 39 mm, 24,6 gram.

Penning vier toont het hoofd van 
Leopold II naar links, met leopold ii 
roi (links langs de rand) - des belges 
(rechts langs de rand). Onderaan staat 
de signatuur leop . wiener. De keerzijde 
toont in een parelrand vier putti, elk 
werkend in een andere discipline.  
Van links naar rechts zijn dit de teken-
kunst, schilderkunst, beeldhouwkunst 
(werkend aan een buste van Karel van 
Lorreinen) en architectuur. Langs de 
rand en in de afsnede is een gravering 
aangebracht: architecture 1er prix 
potier adrien de mons (rondom langs 
de rand) en académie des beaux-arts / 
mons 1876 (in de afsnede).  
Deze  penning is een ontwerp van  
Van Berckel, herbewerkt door Leopold 
Wiener. De signatuur staat boven de 
afsnede: l . w . d’après t . v . b .
1876, verguld zilver, 52 mm,  
45,97 gram.

De vijfde penning draagt op de voor-
zijde het gekroonde wapenschild van  
de stad Mons binnen een parelrand en 
heeft als omschrift administration de 
la ville de mons ✶ ✶ ✶ (rondom langs 
de rand). Deze zijde is niet gesigneerd.  
De keerzijde toont een open lauwer-
krans van lauriertakken, vastgebonden 
met een lint, en de tekst academie des 
beaux-arts / architecture / ensemble 
des travaux / ✶ / 1er prix / potier . 
adrien . / 1877
1877, verguld zilver, 51 mm,  
41,69 gram. Voor deze prijs kon een 
niet-voorgeschreven penning worden 
gebruikt omdat dit onderdeel van de 
architectuur geen deel uitmaakte van  
de bestaande wetgeving.
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7. Leopold Wiener, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux-Arts aan Potier, 
1882, verguld zilver, 
39 mm

6. Leopold Wiener, 
prijspenning van de 
Académie des 
Beaux-Arts aan Potier, 
1877, verguld zilver, 
52 mm

De voorlaatste – zesde – penning  
geeft op de voorzijde het hoofd van 
Leopold II naar links, met het omschrift  
leopold ii roi (links langs de rand) - 
des belges (rechts langs de rand). 
Onderaan staat de signatuur leop 
 wiener. De keerzijde toont vier putti in 
een parelrand, aan het werk elk in een 
andere discipline. Van links naar rechts: 
tekenkunst, schilderkunst, beeldhouw-
kunst (werkend aan een buste van Karel 
van Lorreinen) en architectuur. Langs 
de rand en in de afsnede is ruimte gela-
ten voor een gravering. Het betreft een 
ontwerp van Van Berckel, herbewerkt 
door Leopold Wiener. De signatuur 
staat boven de afsnede: l . w . d’après  
t . v . b . Gegraveerde tekst: architec-
ture 1re classe – 1er prix – potier 
adrien (rondom langs de rand) / 
 académie des beaux-arts / mons 1877 
1877, verguld zilver, 52 mm, 45,49 gram.

De zevende penning geeft op de voor-
zijde het hoofd van Leopold II naar 
links, met het omschrift leopold ii roi 
(links langs de rand) / des belges (rechts 
langs de rand) Onderaan staat de signa-
tuur l wiener. De keerzijde toont een 
inscriptie binnen en rond een open 
 lauwerkrans van eikentakken vastgebon-
den met een lint. academie beaux-arts 
(bovenaan langs de rand)
 mons (links onderaan langs de rand) / 
1881-82 (rechts onderaan langs de rand)
Sculpture / Modelage / 1e Division /  
potier an / ¾ – ¾
1882, verguld zilver, 39 mm, 23 gram.

Wie de twee voorzijdes met het wapen-
schild van Mons – penningen 1 en 5 – 
nader bekijkt, merkt een duidelijk ver-
schil: Alleen het eerste exemplaar is 
gesigneerd hart f. Het kan zijn dat bij 
het herhaaldelijk gebruik van deze stem-
pel de handtekening is weggesleten.

Ook is een verschil zichtbaar in de 
voorzijdes met het hoofd van de koning. 
De exemplaren gesigneerd met leop 
wiener tonen een smallere ruimte 
 tussen de  letter l en zijn baard dan bij 
het type met de signatuur l wiener.  
Dit is ook het geval met de laatste letter 
van de tekst, de s, die veel dichter bij 
zijn halsafsnede staat.

Ook alle keerzijdes, zelfs die met 
dezelfde type lauwerkrans, zijn verschil-
lend. Blijkbaar waren er absoluut geen 
voorschriften voor de keerzijde en werd 
gebruikt wat toevallig dicht bij lag in  
de tupotheek.  

NOTEN & LITERATUUR
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D. Pletinckx’ in: Flash Medailles n° 20265 
(april-juni 2016) 114-118.

2. taymans, huguette ‘De prijspenningen van 
de Academie voor Schone Kunsten te Gent 
van 1830 tot 1914’ in: Jaarboek van het Europees 
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Details van het 
wapenschild met 
signatuur en de twee 
portretformaten 
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ALLEX  
KUSSENDRAGER

Het einde van de verzameling  
of de verzamelaar

Tijdens de jubileumbijeenkomst op 
zaterdag 17 juni heb ik een aantal lezin-
gen bijgewoond waaronder de keynote 
lezing van Marjan Scharloo 
Numismatische collecties in een museum en 
de lezing van Judith van Gent Een com-
plete numismatische verzameling betref-
fende de stad Amsterdam? De munten- en 
penningencollectie van het Amsterdam 
Museum. Deze lezingen benadrukten 
voor mij weer eens de vraag waar ik al 
een tijdje mee bezig ben: ‘wat uiteinde-
lijk te doen met de verzameling?’

Wat te doen
Het maakt niet uit wat je verzamelt, of 
het nu suikerzakjes, postzegels, sigaren-
bandjes, lucifermerken, fossielen, 
bodemvondsten, munten of iets anders 
is, met het klimmen der jaren moet je je 
deze vraag toch eens gaan stellen. Alles 
op z’n beloop laten is de weg van de 
minste weerstand en dan zadel je een 
ander met jouw ‘probleem’ op. Ik verza-
mel bakenloodjes en andere loden pen-
ningen met een tijdelijke betaalfunctie 
zoals armenpenningen. Ik bezit geen 
metaal detector en ben dus aangewezen 
op het kopen (of soms krijgen) van de te 
verzamelen objecten. Naast het verza-
melen op zich houd ik mij vooral bezig 
met de historische achtergronden en 
heb ik een database opgezet voor de 
bakenloodjes. Ondertussen zijn er meer 
dan 1500 exemplaren bekend. Dit is dus 
een andere manier van verzamelen dan 
alleen een vinkje zetten bij een catalo-
gusnummer of jaartal.

Maar goed, nu de vraag ‘wat uiteinde-
lijk te doen met de verzameling?’.  
Er is een vijftal opties welke ik hier-
onder wil beschrijven met enkele op-  
en aanmerkingen;

De eerste optie is schenken aan het 
nageslacht. Wij hebben echter geen 
 kinderen, die optie vervalt.

De tweede optie is verkopen, bijvoor-
beeld via een veiling. Het liefste zou  
ik de met grote zorg samengestelde 
 verzameling compleet willen houden. 
Bij verkoop valt deze helaas in delen uit-
een. Met de opbrengst van de veiling 
kun je wel iets leuks gaan doen op de 
‘oude dag’, maar de optie om het geld  
te besteden voor nieuwe aankopen is 
helaas vervallen.

Als derde is schenken aan een 
museum te overwegen. Ongeveer  
30 jaar geleden waren wij op 
Terschelling. Ik wilde graag museum  
’t Behouden Huys bezoeken omdat dit 
ook enkele bakenloodjes in hun bezit 
zouden moeten hebben. Bij de tentoon-
gestelde objecten waren de loodjes 
helaas niet te vinden. De museum-
medewerker bleek bereidwillig. ‘Ja, dat 
zou best wel eens kunnen’. Hij zou wel 
even kijken, kom maar mee. De ene na 
de andere lade-stortbak werd open-
getrokken met hierin volop breekbaar 
glas en aardewerk tussen allerhande 
zware metalen voorwerpen. Klemde de 
bak een beetje, dan gaf hij er gewoon 
een harde ruk aan. Het ging mij door 
merg en been, zoals deze vondsten 
 werden behandeld. Uiteindelijk werden 
de loodjes gevonden. Mochten ze op de 
foto? Maar natuurlijk, neem maar mee 
naar buiten, hier heb je zulk slecht 
kunstlicht. Heel aardig allemaal natuur-
lijk, maar je moet er toch niet aan den-
ken dat er zo met je verzameling wordt 
omgegaan en dat zal nu zeker ook niet 
meer gebeuren (hoop ik). Natuurlijk is 
niet elke munt of penning museum-
waardig. Overigens las ik kortgeleden 



DE BEELDENAAR 2017-6
284

Brielle, loden penning 
van 24 stuiver, 1743, 
24 mm

Brielle, loden penning 
van 24 stuiver, 1784, 
24 mm

 Enkhuizen, penning 
voor de leprozen,  
17de eeuw, 52 mm

Enkhuizen, havenlood, 
1895, 34 mm

Muiden, bakenlood, 
1719, 34 x 35 mm

Willemstad, tolpenning 
van 12 stuiver, 1781, 
22 mm

dat de Gelderse (archeologische) depots 
overvol dreigen te raken. Nu nemen 
numismatische objecten niet zoveel 
ruimte in, maar vele kleinen maken  
één grote.

Zou schenken aan de gemeente een 
optie zijn? Op 26 november 2007 heb ik 
een deel van de collectie munten, pen-
ningen, loodjes en overige objecten van 
de Gemeente Enkhuizen mogen bekij-
ken, inventariseren, fotograferen en 
beschrijven. Hun collectie was keurig 
gerangschikt in muntenladen, toen nog 
zonder omschrijving. Zij hebben al ruim 
60 havenloden (type wd) in hun bezit en 
ik denk niet dat zij zitten te wachten op 
nog eens twintig exemplaren welke weer 
opgeborgen en gecatalogiseerd moeten 
worden. Er zullen echter ook gevallen 
zijn waarbij een gemeente een schen-
king graag zal accepteren. Neem bij-
voorbeeld de bakenloodjes van Brielle, 
types hm, hn, ho en hp. Zie mijn artikel 
Armenpenning van Dordrecht blijkt baken-
lood van Brielle in De Beeldenaar 39 
(2015) 267-269. De gemeente Brielle 
heeft geen van deze loodjes in bezit.

De vijfde optie is de gehele collectie, 
gesteld dat er belangstelling voor is,  
te schenken aan de Nationale Numis-
matische Collectie. Deze collectie 
bevindt zich bij de Nederlandsche Bank 
(dnb) in Amsterdam welke ook de 
numismatische database numis onder 
haar beheer heeft. Sinds de sluiting van 
het Geldmuseum is numis in beheer bij 
dnb. Ik weet dat er nog volop aan numis 
gewerkt wordt, maar op dit moment 
vind ik de nieuwe opzet van dnb zeker 
geen verbetering ten opzichte van de 
‘oude’ van het Geldmuseum. Hopelijk 
komt dit nog. Het archeologische vond-
stenregistratiesysteem pan staat 
momenteel nog in de kinderschoenen 
maar wordt gekoppeld aan numis.  
Toch hoop ik dat ik mijn collectie uit-
eindelijk voor iedereen toegankelijk  
kan maken, niet alleen via mijn huidige 
website, maar ook door het raadplegen 
van numis.
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Op dit moment ben ik tot de 
 volgende conclusie gekomen. Tot mijn 
65ste ‘mag’ ik nog loodjes aankopen, 
krijgen mag daarna ook nog... Vanaf  
65 - 70 ga ik mij meer bezig houden  
met het optimaliseren van de website en 
het afwerken van de LoodjesBucketList 
wat onder andere meer archief onder-

zoek inhoudt. Ook wil ik in die periode 
een besluit nemen wat ik met mijn 
 volledige collectie ga doen. Conclusie: 
ik heb nog even (hoop ik).  
Ik ben zeer benieuwd hoe anderen 
 hierover denken. Reacties zijn welkom 
op info@loodjes.nl.  
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Hans van Gastel,  
600ste bijeenkomst van 
de Kring Den Haag, 
2015, tin, 54 mm

JAN DE VRIES

Numismatische Kring Den Haag

Omwille van de 600ste bijeenkomst in 
2015 stelde de penningmeester Hans 
van Gastel voor een penning te gieten. 
Een idee dat hij zelf ook verder heeft 
vormgegeven. De kring is overigens 
opgericht in 1948. De basis voor de 
jubileumpenning vormde een oude 
 penning met op de keerzijde Romus en 
Remulus en de wolf en aan de voorzijde 
een portret van een Romeinse godin. 
Hans heeft niet kunnen achterhalen 
welke godin, maar ik acht het aan ne-
melijk dat het gaat om Rhea Silvia, de 
moeder van de roemruchte tweeling. 
Het is nog onbekend waar de letters  
l . n . a . - a . v . t . voor staan. Op de 
keerzijde staat de naam van de kring: 
Numismatische Kring Den Haag met 
de jaartallen 1948 en 2015 en is er 
ruimte voor een inscriptie. 

De afmetingen van de 22 uitgegeven 
tinnen penningen belopen circa 54 mm 
met een gewicht dat varieert van onge-
veer 100 tot ongeveer 180 gram.  
Die verschillen laten zich verklaren uit 
de wijze van vervaardiging. Hans van 
Gastel verblijft graag op een vaste plek 
in Frankrijk voor zijn jaarlijkse vakan-
ties. Daar heeft hij in de tuin geoefend 
met het gieten van tin. Voor die exer-
citie struinde hij diverse kringloop-
winkels en marktjes af op zoek naar 
defect tinnen vaatwerk. Na veelvuldig 
oefenen met gietvormen en modellen 
ontstond er een penning naar voorbeeld 
en gewicht van een mogelijke Romeinse 
munt van circa 172 gram. Aangezien de 
gietkuiltjes qua diepte varieerden is de 
dikte van de penningen en het gewicht 
nogal uiteenlopend. 

Er zijn meer penningen gegoten dan 
genoemde en uitgereikte 22. Maar als 
gevolg van diefstal ging de voorraad 
verloren. Ook de originele penning  
en het gereedschap raakte hij kwijt. 
Gelukkig had hij nog foto’s van het 
 vervaardigingsproces.  

Het origineel (boven) en 
de nagieting (onder)

Het gietproces  
in volle gang
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Loes Schellekens, Hoe 
Ver We Zullen Komen 
Weet Ik Niet, brons, 
2017, 90 x 70 mm 
(foto kunstenaar)

JACK VISKER

Bouwen aan vorm en inhoud
Atelierbezoek bij Loes Schellekens op 26 augustus 2017

Wie vanuit het noorden Utrecht inrijdt 
richting Tuinwijk maakt een reis in de 
tijd. Wijk na wijk laat zien hoe mensen 
op verschillende momenten aankeken 
tegen de wereld, hoe zij zichzelf daarin 
een plaats gaven en welke materialen ze 
daarvoor gebruikten. Nog steeds vormt 
die zienswijze de mensen die daar 
wonen en lijkt het wonen van wijk tot 
wijk steeds intiemer te worden. In 
Tuinwijk, waar Loes Schellekens woont, 
zijn bakstenen het dragend element  
van de bouw. Stuk voor stuk zijn al die 
stenen gestapeld en verbonden om het 
beeld te geven waarmee architecten de 
wereld wilden vormen. Het beeld  
van hun tijd, hun visie op de wereld.  
In Tuinwijk aangekomen worden we 
hartelijk ontvangen. Stoelen staan klaar 
in de tuin en naast thee, koffie, water en 
frisdrank staat een keur aan snoeperijen. 
Dat we welkom zijn is voor alle acht 
atelierbezoekers duidelijk.

Afrika
Loes Schellekens is kunstenaar, ze 
maakt beelden, penningen en schilde-
rijen. Alle drie zijn ze in haar atelier 
ruimschoots vertegenwoordigd. 
Penningen maakt ze sinds ze gevraagd 
werd te participeren in een gezamen-
lijke tentoonstelling van De Ploegh en 
de vpk van 13 december 2009 tot en 
met 23 januari 2010 te Soest. Ook is  
zij lid van de fidem. Schilderijen, beel-
den en penningen zijn voor haar drie 
afzonderlijke kunstvormen. De ene 
komt niet uit de andere voort, maar alle 
drie hebben ze een gezamenlijke bron; 
haar liefde en zorg voor de wereld 
waarop we wonen. 

Schellekens wereldbeeld werd voor 
een belangrijk deel gevormd toen zij  

van west naar oost door midden Afrika 
reisde. De natuur en de mensen die zij 
daar ontmoette zijn een grote rol gaan 
spelen in haar werk. Haar eerste 
geplaatste beeld (al voor de Afrikareis)  
is het zeehondje dat zo vele jaren de 
bezoekers in Pieterburen begroette. 
Zoals meer vroege beelden heeft het 
een naturalistische vorm. In later werk 
zal zij onderdelen uitvergroten en 
accenten leggen die de toeschouwer uit-
nodigen om in haar visie mee te kijken. 
Op het moment dat Loes Schellekens 
haar beelden en penningen gaat opbou-
wen uit segmenten die zij uit een plaat 
snijdt (wasplaat, karton, schuimplaat) 
ontstaat de beeldvorm die haar huidige 
werk kenmerkt. Stuk voor stuk zijn al 
die  segmenten gestapeld en verbonden 
om het beeld te vormen dat zij wil 
geven. Het beeld van haar tijd, haar visie 
op de wereld. Een wereld die goed is 
zolang wij ons daarvoor inzetten, zolang 
wij die niet verpesten.

Een deel van haar penningen is 
 geïnspireerd door African Parks (www.
african-parks.org), een organisatie die 
zich ten doel stelt natuurparken zo in te 
richten dat mens en dier hier profijt van 
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Loes Schellekens,  
The Trimates, Mothers 
of Primatology, brons, 
2017, 70 x 90 mm 
(foto kunstenaar)

Enkele penningen van 
Loes (foto Joan Bakker)

Loes licht haar werk toe 
(foto Joan Bakker)

hebben. Dit zijn kleine wereldjes van 
het Afrikaanse landschap met rotsen en 
acacia’s (thorn trees). Verstilde werelden 
die ondanks hun vaak hoekige vormen 

en het harde brons een hoge aaibaar-
heidsfactor hebben. Werelden in har-
monie die in de hand genomen kunnen 
worden om de zienswijze van wie dat 
doet te vormen. Maar ook gedichtjes en 
liedjes zijn aanleiding geweest om 
 penningen te maken. Ook dit zijn kleine 
wereldjes die je uitnodigen om binnen 
te komen en opnieuw naar de wereld te 
kijken. Zelfs de portretpenning van 
Nelson Mandela maakt deze beweging 
‘Kom, en kijk met mij mee’. 

In presentatie en gesprek wordt 
 uitgebreid ingegaan op het modelleren, 
vormen en gieten van penningen, 
waarna het officiële gedeelte wordt 
afgesloten met een vooruitblik. Tussen 
alle penningen liggen twee bijzondere. 
De eerste is een ode aan ontdekkings-
reiziger Alexandrine Tinne (1835-1869), 
de eerste westerse vrouw die in 1862-
1863 op expeditie ging in Centraal-
Afrika. In 1868-1869 was Tinne de 
 eerste westerse vrouw die tot diep in de 
Sahara reisde. De tweede penning is  
een ode aan Jane Goodall (1934), Dian 
Fossey (1932-1985) en Biruté Galdikas 
(1946), drie vrouwen die zich inzetten 
voor het voortbestaan van primaten. 
Beide penningen zal Loes Schellekens 
aanbieden voor inzending naar het 
fidem-congres 2018 in Canada.  
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Theo van de Vathorst, 
Take it or leave it, 
1984, keramiek,  
99 x 62 mm  
(foto auteur)

KEES DEKKER

Mijn manier van verzamelen  
en genieten van penningen

In 1996 zijn we, omwille van scholen 
voor onze kinderen, verhuisd naar 
Bussum. Bij het verkennen van Bussum, 
in de avonduren want overdag werk-
zaam in Amsterdam, kwam ik een 
onverlichte vitrine tegen waarin een 
paar penningen en een veilingcatalogus 
stonden. Uit nieuwsgierigheid keek ik 
wat langer en bij het licht van de straat-
lantaarns zag ik opeens iets bijzonders. 
Mijn ouders verzamelden postzegels in 
de 50- en 60-er jaren en ik had het 
 verzamelen van munten op een zelfde, 
weinig opwindend niveau ingeschaald. 
Maar deze ‘munt’ was anders: een klein, 
rond bronzen reliefje van een zelfbe-
wuste blote dame. Een snippermiddag 
maakte het mogelijk om eens aan te 
 bellen bij die vitrine en ik leerde het 
bestaan kennen van (i) de firma Laurens 
Schulman (toen nog gevestigd in 
Bussum), (ii) van penningen, (iii) van 
Theo van de Vathorst en (iv) dat 
 penningen betaalbaar zijn. Nodeloos  
te zeggen dat zijn penning A bird in the 
hand, die uit 1980 stamt, mijn eerste 
penning werd in mijn verzameling.

Adam en Eva
Het onderwerp voor penningen is en 
blijft voor mij de mens. Landschappen 
blijken, op een enkele uitzonderling na, 
niet echt geschikt voor zo’n klein opper-
vlak. Abstracte penningen en ‘wipwap’-
penningen zijn mijns inziens ook weinig 
bevredigend. Penningen zijn klein en 
kunnen ieder slechts een beperkt beeld 
overbrengen. Samen  kunnen penningen 
echter veel meer en laten zo niet alleen 
een grotere variatie van stijl maar soms 
ook een wijder, breder beeld van een 
bepaald onderwerp zien. Vooral dat laat-
ste geeft mij veel (semi-)intellectueel 

plezier naast natuurlijk het esthetisch 
genot. Afbeeldingen van mensen zijn 
boeiend en kunnen samen hele verhalen 
vertellen. Ook het menselijk lichaam is 
interessant en mooi, soms erg mooi.  
Om het heroïsche, het aantrekkelijke of 
het mythische aspect te benadrukken 
bestaat mijn verzameling daarom vooral 
uit naakten. En er is ook een aantal 
muntjes in opgenomen.

Evergreens in de menselijk verbeel-
ding zijn Adam en Eva met, natuurlijk, 
de appel. Een voorbeeld van dit onder-
werp in mijn verzameling is de kerami-
sche penning Take it or leave it van Theo 
van de Vathorst (1934).1 Eva is hier een 
geëmancipeerde vrouw van middelbare 
leeftijd die weet waar Abraham de mos-
terd haalt. Beslist geen naïef en niets-
vermoedend jong meisje dat als straf 
kinderen zal moeten baren in pijn en 
vooral tweede viool zal moeten spelen 
ten opzichte van Adam, die immers door 
God zelf naar zijn eigen beeld is gescha-
pen. Althans zo wil het verhaal van de 
paternalistische aartsvaders. Meer dan 
passend hierbij is het muntje van 50 lire 
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Nicola Morelli, 
Vaticaanstad, 50 lire 
1983, rvs-legering,  
25 mm (foto auteur)

Wilfried Fitzenreiter, 
Gute Ernte 90, 1989, 
brons, 65 mm  
(foto auteur)

Helder Batista, Eve and 
Adam before and after 
they had eaten the 
Forbidden Fruit, 2008, 
rvs en laser-gestraald 
acryl, 80 x 80 mm  
(foto bams)

– ontworpen door Nicola Morelli 
(1921-1994) – dat door Vaticaanstad is 
uitgegeven in 1983. Immers dit muntje 
toont het bestaansrecht van Vaticaanstad 
aan volgens hun eigen zienswijze. Adam 
en Eva zijn zojuist verjaagd uit het 
Paradijs en de verhouding met God zou 
daarmee blijvend verstoord zijn. Door 
deze verstoorde relatie zijn sindsdien 
bemiddelaars nodig: priesters en daar-
mee Vaticaanstad zelf dus!

Op de nieuwjaarspenning Gute Ernte 
90 (voor 1990) van de Duitser Wilfried 
Fitzenreiter (1932-2008) is een veel 
 aardiger aspect te zien: seksualiteit.2 
Want Adam grijpt op de penning 
immers niet naar een appel maar naar 
Eva’s borst. Vanaf een bepaalde leeftijd 
(jaren des onderscheids c.q. eten van de 
‘appel’) hebben we seksuele belang-
stelling voor elkaar. Zo heeft de evolutie 
geresulteerd in de langdurige en nood-
zakelijke banden die nodig zijn voor  
het succesvol laten opgroeien van ons 
nageslacht met zijn extreem lange jeugd. 
Een van die evolutie ‘trucs’ is daarbij dat 
vrouwen relatief grote borsten hebben, 
ook buiten hun lactatieperioden om en 
dat mannen daar sterk op reageren.  
Op de laatste ‘Adam en Eva’ penning,  
de bams-2008 penning van de Portugees 
Helder Batista (1932-2015), relativeert 
alles weer. Ook voordat we uit het 
Paradijs verjaagd werden door het eten 
van de appel, hadden we als Adam en 
Eva blijkbaar wel degelijk veel belang-
stelling voor elkaar. Dat werd niet pas 
ingeluid door het eten van een appel, 
verre van dat volgens deze penning.

Ik ben benieuwd welke penningen 
over ‘de mens’ ik in de nabije toekomst 
weer zal ontdekken. Een ding staat in 
ieder geval vast: het verveelt nooit.  

NOTEN & LITERATUUR
1.  koning, hans de, ‘De penningkunst van  

Theo van de Vathorst’ De Beeldenaar 27 (2003) 
215-234, nummer 41. Hij geeft op p. 226  
het waarschijnlijk foutieve formaat van  
107 x 107 mm. 

2. fitzenreiter, martin Wifried Fitzenreiter. 
Paare und Erotika (Münster 2012). 
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Carel Begeer, 
Watersnood van 1916. 
1919, zilver, 61 mm 
(particuliere collectie)

KAREL SOUDIJN

Monumentale golven
Penningen door Carel Begeer en Linda Verkaaik

In juni 2017 vierde het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- 
en Penningkunde zijn 125-jarig bestaan 
met een congres. Tijdens dit congres 
werd een boek gepresenteerd, De canon 
van ons geld.1 In het inleidende hoofd-
stuk, waarin de canon wordt toegelicht, 
staat een paragraaf over penningen als 
kunstvorm. Ter illustratie van die kunst-
vorm is op bladzijde 31 een zilveren 
slagpenning afgebeeld naar aanleiding 
van de watersnoodramp die Noord-
Holland trof in 1916. Deze penning, 
drie jaar na de gebeurtenis ontworpen 
door Carel Joseph Anton Begeer  
(1883-1956), was bedoeld om personen 
te eren die destijds een actieve rol speel-
den bij de bestrijding van de ramp.

Begeer symboliseert op een bijzonder 
effectieve manier de dijkdoorbraak:  
op de voorzijde slaan enorme golven 
over een parelrand. De parels lijken 
bedoeld om randschrift en beeld van 
elkaar te scheiden, maar het beeld  
– de vloedgolf – trekt zich hier niets van 
aan. Geen enkele markering lijkt het 
water te  kunnen tegenhouden. Pas op 
de keerzijde is de orde hersteld. Het 
vlak wordt nu gevuld met een tekst die 
nergens de perken te buiten gaat:  
aan de dappere strijders tegen den 
wassenden vloed. Voorzijde en keer-
zijde van de penning bieden een fraaie 
wisseling van perspectief: tegenover de 
chaos staat beheersing.

Marken
Ook het eiland Marken werd in januari 
1916 getroffen door de watersnood-
ramp. Een eeuw later onthulde minister 
Melanie Schultz van Haegen aan het 
havenhoofd een monument ter herden-
king van de overstroming. Dit monu-

ment, The Wave, is ontworpen door 
Linda Verkaaik (1956). In 2016 ver-
taalde zij bovendien haar beeld in 
 penningvorm. Via een lasertechniek 
sneed de firma Scheuter Barneveld  
deze penning uit roestvast staal. De 
onderzijde is omgevouwen tot een 
 voetstuk. Hierin is de tekst gegraveerd: 
‘Marken / The Wave / 1916-2016’.  
De penning is 100 mm hoog en 105 mm 
breed. Het voetstuk meet 76 x 48 mm. 
Het staande gedeelte werd gezand-
straald, wat een matte kleur oplevert.  
In contrast hiermee is het voetstuk 
 glanzend gepolijst.

Linda Verkaaik gebruikt het thema 
van een golfbeweging vaker in haar 
sculpturen. De Engelstalige aanduiding 
verwijst naar de Mexican wave waarbij 
het publiek een golf door het stadion 
laat gaan door op het juiste moment 
even op te veren en meteen daarna weer 
te gaan zitten. Op de penning ter her-
denking van de watersnoodramp zien 
we een mensenmassa in een golfbewe-
ging de handen heffen. Sommigen  
staan aan het begin van die beweging; 
anderen hebben hun armen al zo hoog 
mogelijk gestrekt.

Het beeld van gestrekte armen is  
bij penningen over watersnood wel 
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Linda Verkaaik, 
Marken, The Wave, 
2016, staal,  
100 x 105 mm  
(foto kunstenaar)

vaker gebruikt, bijvoorbeeld op de 
bekende vpk-penning uit 1953 van  
L.O. Wenckebach (onlangs nog eens 
afgebeeld in De Beeldenaar 2017-3,  
p. 153). Gestrekte armen symboliseren 
dan wanhoop of machteloos verzet.  
De Mexican wave is daarentegen een 
teken van saamhorigheid, hoewel de 
 uitvoering ervan meestal plaatsvindt ter 
verlevendiging van een saaie fase in een 
wedstrijd – dus als het publiek misschien 
wanhopig is van verveling. Kunstenaars 
zoals Linda Verkaaik schuiven gemak-
kelijk een veelheid aan betekenissen in 
elkaar. De geheven armen en handen  
op haar penning lijken dragers van 
 verschillende emoties: wanhoop, woede, 
overgave, verdriet om het verlies van 
dierbaren. De strijd tegen het water 
wordt uiteindelijk gewonnen: op dat 
moment kunnen we geheven armen ook 
als teken van triomf beschouwen.

Het monument op Marken kreeg  
de vorm van een boot, wat het saam-
horigheidsgevoel versterkt (allemaal in 
hetzelfde schuitje). Voor die boot 
bestond op de penning geen plaats. 
Tussen de mensen staan echter zes 

 staken waar drie wapperende doeken 
aan zijn bevestigd. De verwijzing naar 
een zeilschip ligt dan weer voor de 
hand. Toch gaat het hier vooral om iets 
anders. In de afbeelding van de drie 
doeken sneed Linda Verkaaik motieven 
uit, die zij ontleende aan traditionele 
Marker rouwkleding. De treurnis over 
de ramp van een eeuw geleden is nog 
steeds niet uitgewist. Maar aan de 
andere kant: rouwkleding die in de wind 
te drogen hangt, is kennelijk al wél 
 afgelegd. Het leven gaat weer verder. 
Alles moet na de overstroming weer 
worden drooggemaakt. Ook dát lijkt het 
wasgoed op deze penning te suggereren. 
Het uitgesneden en omgeklapte voet-
stuk zorgt voor een speciaal effect:  
een dijkbreuk. Water lijkt door de 
 vrijgekomen ruimte naar binnen te 
 stromen. De mensen boven het ontstane 
gat hebben vaste grond onder hun 
 voeten verloren.

Vergelijking
Wie de beide watersnoodpenningen 
met elkaar vergelijkt, ziet niet alleen 
verschillen in stijl en toegepaste tech-
niek. Bij Carel Begeer ligt het accent op 
natuurgeweld, de golven die door dijken 
slaan. Linda Verkaaik heeft vooral aan-
dacht voor de mensen en hun emoties. 
Haar golf is een sociale. Zij laat zien dat 
gedrag aanstekelijk is: mensen trekken 
elkaar mee in hun wanhoop, woede  
of uitingen van triomf. De zee zélf  
golft niet meer op haar penning  
(de Zuiderzee is nu ingedamd).  
Bij Linda Verkaaik is het water spiegel-
glad, maar de mensen blijven emotio-
neel in beweging. En het belangrijkste 
verschil  tussen beide penningen? Carel 
Begeer is eenduidig, Linda Verkaaik 
meer duidig. Het leven gaat verder.  

LITERATUUR
beek, bert van, Jan Lucassen & Michiel Purmer 

De canon van ons geld. De geschiedenis van het 
gebruik van onze munten, penningen en bank-
biljetten (Bussum 2017).



DE BEELDENAAR 2017-6
293

Gerard van Bylaer, 
beloningspenning 1590, 
goud, 23,17 gram,  
39,5 mm

JEROEN  
DE WILDE

Macht en geld op munt en penning

In 2016 verschenen op de markt twee 
zeer zeldzame gouden objecten uit de 
eerste periode van de opstand van de 
Nederlanden tegen Spanje.1 Beide 
schetsen een beeld over de verschui-
vende macht en geven tevens een 
 antwoord op een economisch vraagstuk 
over overheidsmacht en geldpolitiek. 
Hier worden eerst de objecten met hun 
historische achtergrond behandeld  
en vervolgens hun antwoord op het 
 economische vraagstuk.

Objecten: munt en penning
De eerste afbeelding toont een gouden 
beloningspenning van de Republiek. 
Deze dapperheidsonderscheiding werd 
uitgereikt aan de 76 soldaten die betrok-
ken waren bij de verovering van Breda. 
De voorzijde toont het Turfschip van 
Breda waaruit soldaten verschijnen. 
Omschrift: ‘Beloning der onoverwinne-
lijke zielen. Bereid om te winnen of te 
sterven. De 4e van de lentemaand  
(4 maart)’. De Keerzijde toont de 
Generaliteitsleeuw, met een lint verbon-
den aan het wapenschild van Maurits. 

Daaronder de tekst: ‘Breda van de 
Spaanse slavernij verlost door het beleid 
van Prins Maurits van Nassau. In ’t jaar 
1590’.2 De intrinsieke waarde was  
24 gulden, ongeveer een maandsalaris. 
De penning is niet direct geld, een 
belangrijk deel zal zijn omgesmolten  
om de beloning om te zetten in echte 
guldens. Daardoor komen ze niet veel 
op de markt, de voorlaatste verscheen in 
2007. In Nederland zijn exemplaren te 
vinden in de Nationale Numismatische 
Collectie en Museum Paleis Het Loo 
(maar met afwijkend stempel).3 
Daarnaast bestaat ook een zilveren 
 herinneringspenning voor het grote 
publiek, die onder andere in het Teylers 
Museum is te bezichtigen.4 

De quadrupel toont het portret van 
Maurits, met op de keerzijde zijn schild 
met onder andere de wapens van 
Nassau, Orange en Chalon. Deze munt 
was een van de eerste die onder Maurits 
werd geslagen. Hij is beschreven in een 
catalogus uit 1907, maar bleek onvind-
baar.5 De munt is een mix ontstaan uit 
Franse, Italiaanse en Spaanse (geld-) 
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Orange, dubbele pistool 
of ‘quadrupel’  
(vier ecu), 1619, goud 
13,14 gram, 30 mm

invloeden. De naam ‘pistool’ kwam van 
een Spaanse munt en het gewicht  
was gebaseerd op een Franse ecu d’or 
(3,37 gram van Karel IX).6 Het gehalte 
was afgeleid van de Italiaanse pistool 
(21,75 karaat), die iets lager lag dan de 
Spaanse standaard (22 karaat).7

Overeenkomsten en verschillen
De beeldenaar op beide objecten geeft 
verschillende staatsvormen weer. 
Maurits staat niet afgebeeld op de pen-
ning, want in 1590 was de macht in de 
Noordelijke Nederlanden verschoven 
van Vorst naar een verbond van gewes-
ten (de Staten-Generaal) en Maurits was 
in hun dienst. De Republikeinse staats-
vorm bepaalde dat er munten werden 
geslagen zonder afbeelding van een 
heerser. Zo stelde het muntplakkaat  
van 1606 vast dat de munten voorzien 
moesten worden van anonieme borst-
beelden, generaliteitstekens en leeu-
wen.8 In Orange was Maurits feodaal 
heerser en maakte hij gebruik van de 
gewoonte dat vorsten zichzelf afbeelden.

Een ander verschil is dat pistolen niet 
werden geslagen in de Nederlanden, en 
omgekeerd werd in Orange niet betaald 
in guldens. Formele macht of dynastieke 
band speelde geen enkele rol in de 
muntproductie. In Orange werd dat 
bepaald door de vraag van handelaren, 
en niet door de vorst. Orange was 
immers maar een klein gebiedje in 

Frankrijk en zocht daarom aansluiting 
bij een groter geldsysteem met de 
omliggende gebieden. Het was een 
informele muntunie, die was gebaseerd 
op regionale afspraken tussen hande-
laren over de gebruikelijke standaarden  
in het betalingsverkeer. De munten van 
Orange illustreren dat een succesvol 
startend lokaal muntstelsel meestal  
een kopie is van geld uit de directe 
omgeving.

Een overeenkomst tussen beide 
goudstukken zit in de functie. Zonder 
oorlog zouden ze niet zijn geslagen.  
De Munt in Orange werd geopend om 
de vestingwerken te kunnen betalen.  
De penning was een beloning voor de 
soldaten die Breda hadden ingenomen. 
Oorlog vraagt een piekinspanning van 
een gemeenschap, en daarmee een 
behoefte aan snel extra geld. De hoge 
waarde van goud is daarvoor zeer 
geschikt, en gouden noodmunten 
 verschenen al bij de oude Grieken en 
Romeinen, zoals de gouden Atheense 
uilen.9 Patronen herhalen zichzelf regel-
matig onder dezelfde omstandigheden, 
en daarom rijmt de geschiedenis ook  
in muntslag. 

Historische achtergrond: verschui-
ving macht van adel naar burgerij.
De macht van de Nassaus was gebaseerd 
op de middeleeuwse, feodale structuur 
van landeigendom en de relatie met de 
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landsheer en met families onderling.  
De Duitse stamvader kreeg eind elfde 
eeuw het gebied rond Nassau in leen. 
Door huwelijken en erfenissen breidde 
de macht van de familie uit. Begin vijf-
tiende eeuw kwam Breda door een 
huwelijk in familiebezit. Door een 
e rfenis van Philibert van Chalon aan de 
zoon van zijn zus, kwam Orange erbij. 
Zijn zus was getrouwd met Hendrik III 
Van Nassau, de heer van Breda. Deze 
neef Reinier (1519-1544) was daarmee 
de eerste Nassau die prins werd. 
Voortaan werd de titel ‘Orange’ voor 
‘Nassau’ gevoerd en zo komt ook de 
spreuk ‘Je Maintiendrai (Chalon)’ in het 
hedendaagse Nederlandse wapen. In het 
feodale tijdperk verplichtte de hoge adel 
zich tot een leidende rol in het bestuur 
en oorlogen in dienst van de landheer. 
De Nassaus waren sinds de vijftiende 
eeuw hoge adel onder de Bourgondiërs 
en de Habsburgers. Hendrik van 
Nassau-Breda bestuurde de provincies 
Holland en Zeeland voor Karel V en 
nam Lyon in. Philibert was behalve 
vorst van Orange ook onderkoning  
van Napels. Hij sneuvelde op 28-jarige 
leeftijd. Ook Reinier sneuvelde jong in 
dienst van Karel en liet Breda en 
Orange na aan zijn elfjarige neef, 
Willem van Oranje-Nassau.10

Toen de adel in De Nederlanden 
tegen hun vorst in opstand kwam, werd 
in 1567 de hertog van Alva naar de 
Nederlanden gestuurd om een straf-
expeditie te leiden. Hij nam Oranjes 
bezittingen in beslag, onttrok diens 
oudste zoon Philips-Willem aan de 
ouderlijke macht en executeerde de 
 graven van Egmont en Horne in 1568. 
Dit wordt beschouwd als beginpunt van 
de opstand. Oranje voerde tegenaan-
vallen uit, maar het verlies van de land-
goederen beperkte zijn inkomsten en 
daarmee de krijgsmogelijkheden.  
De onafhankelijkheidsverklaring in 
1581 volgde pas dertien jaar na het 
begin van de opstand. Het zoekproces 
naar een goede bestuursvorm stolde nog 

later in de vorm van een statenbond.  
Pas in 1588, 20 jaar na het begin van de 
opstand, organiseerden de provincies 
zichzelf in een overkoepelend bestuur 
om de gemeenschappelijke belangen te 
behartigen. Deze Staten-Generaal over-
legde dagelijks, maar haar macht bleef 
ingeperkt doordat het vetorecht bij de 
Provinciën bleef. Het bestuur concen-
treerde zich bij de landsadvocaat Johan 
van Oldenbarnevelt, die de gemeen-
schappelijke besluiten voorbereidde en 
de Statenvergadering leidde. Hij wist de 
verschillende gewesten bij elkaar te 
houden en werkte goed samen met de 
tweede zoon van Willem, Maurits van 
Nassau. Deze had inmiddels zijn eerste 
militaire succes geboekt en werd de 
nieuwe legerleider, maar wel in dienst 
van de Republiek.11 De samenwerking 
leidde ertoe dat de opstand tegen het 
Spaanse gezag aanzienlijk vaart kreeg, 
en het omslagpunt liet niet lang op zich 
wachten met de inname van Breda 
(1590). Een paar soldaten, verborgen in 
een schip vol turf, overvielen ’s nachts 
het garnizoen van de stad, waarop het 
leger van de Staten-Generaal, aange-
voerd door Maurits, het voormalige 
familie-erfgoed zonder verliezen kon 
innemen. Na dit eerste grote succes 
stelden de provincies meer geld ter 
beschikking, waardoor de oorlog kon 
verschuiven van een verdedigings- naar 
een aanvallende oorlog. In het daarop-
volgende decennium werd een groot 
deel van de huidige Nederlandse gren-
zen bepaald en ontwikkelde Maurits 
zich als een van belangrijkste militaire 
strategen in Europa. De slag bij 
Nieuwpoort (1600) was een negatief 
keerpunt voor De Republiek. Er kwam 
klad in de samenwerking, doordat zeer 
tegen de zin van Maurits de bestuurders 
besloten Duinkerken aan te vallen. 
Hoewel de slag wel werd gewonnen, 
werd het doel niet gehaald. Tijdens de 
wapenstilstand greep Maurits de macht 
(1618), en executeerde Van Olden barne-
velt (1619). Hoewel Maurits nu de 
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Eerste dubbele pistool 
uit Orange, 
Philips-Willem, 1616, 
goud, 13,042 gram,  
30 mm (foto nnc)

besturen van de gewesten en steden 
naar zijn hand kon zetten, was de staats-
greep geen succes. De provincies kwa-
men niet meer bijeen en zijn macht 
bleef ingeperkt door de maatschappe-
lijke tegenkrachten. De overwinnaar 
faalde. De macht was definitief naar de 
burgerij verschoven.12

Ook het bestaansrecht van Orange 
stond onder druk. Het was een klein 
protestants gebiedje – iets groter dan 
een Waddeneiland – met potentieel 
 vijandige katholieke buren. Door opvol-
gingskwesties werd vanaf 1591 de 
 oorlogsdruk in de omgeving hoger en 
werd begonnen met de aanleg van ver-
sterkingen. Daar was geld voor nodig en 
het munthuis van Orange werd dat jaar 
heropend. Vanaf 1607 werd de produc-
tie opgevoerd en werden er zilveren 
testons, demi-francs en dubbele tour-
nois geslagen. In 1616 kwam de dubbele 
pistool als grootste munteenheid in 
omloop.13 In het jaar van zijn staats-
greep (1618), erfde Maurits ook het 
prinsdom Orange van zijn oudere broer 
Philips-Willem en werd nu pas een 
echte ‘prins’. Hij was uitgegroeid tot 
een feodaal heerser en een krachtig 
krijgsheer. Hij stuurde zijn Nederlandse 
opzichter der fortificatiën naar de stad 
om het uit te bouwen tot een van de 
sterkste vestingen van Europa.14

Economisch vraagstuk: staatsmacht 
en geld
De bovenstaande tekst werpt een licht 
op een langlopende discussie in de eco-
nomische wetenschap over het ontstaan 
van geld en de rol van de staat hierin. 
De discussie gaat tussen twee uitersten; 
ontstaat geld vanzelf, of is er een over-
heid nodig? Menger schreef de eerste 
theorie, die de nadruk legt op commer-
cie als ontstaansbron. Het komt erop 
neer dat geld spontaan ontstaat als 
gevolg van activiteiten in een handels-
netwerk. Het ruilhandelsgoed dat het 
makkelijkste ‘verkoopbaar’ is – bijvoor-
beeld zilver – zal zich ontwikkelen tot 
een universeel tussenhandelsgoed en 
van daaruit naar geld zoals munten in 
een standaardgewicht.15 Daartegenover 
stelt Knapp dat geld niet kan bestaan 
zonder een machtige staat en alleen 
wordt geschapen door krachtige heer-
sers teneinde hun financiële mogelijk-
heden te vergroten.16

Deze case laat zien dat de werkelijk-
heid meer richting Menger neigt.  
De pistool en de gulden ontstonden 
door de commerciële activiteiten en  
een potpourri van informele handels-
processen, zowel lokaal als met de naast-
gelegen gebieden. Die standaard werd 
opgelegd aan het bestuur van de samen-
leving. Pas daarna formaliseert de over-
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heid het geldsysteem en gaat het de 
 uitgifte van geld beheersen. Het maakt 
het in deze twee voorbeelden niet uit of 
het bestuur een krachtig heerser is of 
een zwakke statenbond.17 Uit de pistool 
blijkt dat de feodaal heerser van Orange 
in beginsel weinig invloed had op 
gewicht, naam of gehalte. Hij is onder-
geschikt aan de lokale norm en kopieert 
daarom de standaard die al was vastge-
legd in een ander muntstelsel. 
Aanpassingen in gewicht en gehalte 
konden niet, want dat zou acceptatie 
frustreren. Aan de andere kant blijkt dat 
De Republiek weliswaar geen krachtig 
centraal bestuur had, maar in tegen-
stelling tot de normale gang van zaken 
tijdens een oorlog, zou de Republiek 
juist rijker en machtig worden.18 Het 
werd een wereldmacht gebaseerd op 
grote handelsnetwerken, en haar mun-
ten werden overal gebruikt om handels-
stromen te bevorderen. Door de perma-
nente vraag naar zilver om de almaar 
toenemende handel te faciliteren werd 
er meer geld gemunt dan ooit. Dat 
gebeurde niet alleen in opdracht van de 
staat maar vooral ook door particulieren 
en particuliere instituties zoals de VOC. 
En zelfs Amsterdam als meest invloed-
rijke stad in De Republiek zou nauwe-
lijks munten slaan. Dit patroon past  
niet bij de theorie van Knapp. 

Er is in deze periode nog een derde 
voorbeeld die Knapps theorie tegen-
spreekt; de machtige staat Spanje had 
een zwak muntstelsel. Een machtig 
heerser kan immers ook belasting heffen 
op een geld, door het edelmetaal in de 
munt te verlagen tot onder de waarde 
waarvoor het in omloop is. Door de 
waardevermindering betalen de bezit-
ters van geld zo een verborgen belas-
ting. Spaanse wetenschappers uit 
Salamanca bekritiseerden deze politiek 
van Philips II en zijn voorgangers, en 
beoordeelden dit gerommel met geld  
als een overtreding van een natuurwet; 
‘he is not empowered to make fresh 

profit from debased money’.19 Door het 
breken met die natuurwet ontstaat infla-
tie, wat de waarde van geld onduidelijk 
en instabiel maakt, waardoor geld min-
der betrouwbaar wordt voor handels-
doeleinden. De heerser beschaamt daar-
mee het vertrouwen dat de maatschappij 
in zijn handen heeft gelegd om het 
‘geld’ netjes te regelen voor het nut van 
het algemeen. De kritiek van de 
‘Salamancan scholars’ wordt ook nu nog 
herhaald, waarbij de overheid soms zelfs 
wordt vergeleken met valsemunters.20 
Ook de beleid van de Europese Centrale 
Bank, waarbij extra geld in omloop 
wordt gebracht om de economie te 
 stimuleren (“kwantitatieve verruiming” 
of “QE”) kan in dat plaatje passen en 
krijgt dan ook de nodige kritiek van 
economen en pensioenfondsen. QE is 
ook een vorm van geldontwaarding, 
omdat de lage rente die door de geld-
verruiming ontstaat ten koste gaat  
van het geld van mensen, zoals 
pensioen inkomens.

Het ontstaansproces van een lokaal 
muntstelsel en de inflatie door staats-
invloeden zijn patronen die zich door  
de geschiedenis heen telkens herhalen. 
Repeterende patronen vragen om een 
economische verklaring. Die worden 
goed gegeven door Mengers 
Oostenrijkse school en de theorieën 
over Complexe Systemen, die tegen die 
school aan schurken.21

Conclusies
De munt en de penning zijn verschil-
lend qua verschijningsvorm maar dienen 
eenzelfde doel van financiering van 
 oorlog. Hoewel de penning primair 
diende als dapperheidsonderscheiding, 
diende het ook als betaling omdat het 
intrinsiek een ‘24-goudguldenstuk’ was. 
De geschiedenis herhaalt zich.

Beeldenaars worden bepaald door de 
lokale machtsstructuur. Op de penning 
staat niet de afbeelding van Maurits als 
heerser, maar staan de wapens van hem 
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en de Republiek gebroederlijk naast 
elkaar. Zo werd een legeraanvoerder 
bedankt, in dienst van een samenleving 
dat het feodale stelsel had omgebouwd 
naar een Republiek. 

Numismatiek geeft een antwoord  
op het economische vraagstuk over de 
relatie tussen de staat en geld. Geld 
 ontstaat bottom-up vanuit de handel en 
wordt daarna pas top-down door het 
staatsbestuur geïnstitutionaliseerd. 
Misbruik door een machtige vorst of 
staat overschrijdt een natuurwet, waar-
door het instrument wordt uitgehold en 
het (in)formele verband met munten  
uit andere gebieden wordt verbroken. 
De Oostenrijkse school en de theorie 
over Complexe Systemen verklaren 
deze repeterende verschijnselen beter 
dan tegenovergestelde theorieën zoals 
die van Knapp.  

Met dank aan Paul Beliën (De Nederlandse Bank), 
Gijs van der Ham (Rijksmuseum) en prof. Lex 
Hoogduin (Universiteit Groningen).
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Catalogus van Belgische Numismatische 
Uitgiften 1831-2017
Boekbespreking

WILLEM  
VAN DEN 
NIEUWENHOF

Met het uitbrengen van een tweede 
 editie van zijn Catalogus van Belgische 
Numismatische Uitgiften presenteert 
Laurens Aernout ons een in absolute en 
relatieve zin uitgebreid overzicht van 
Belgische numismatische uitgiften uit 
de periode vanaf de onafhankelijkheid 
van België tot 2017. In relatieve zin  
(ten opzichte van de eerste uitgifte) 
spreken we over een toename met  
192 pagina’s. In absolute zin wordt over 
640 pagina’s verspreid een ongekende 
hoeveelheid informatie verstrekt. 
Aernout gaat sterk in de diepte waar het 
varianten (tot in de kleinste details) 
betreft. Varianten van munten en bank-
biljetten worden veelal ook met duide-
lijke foto’s geïllustreerd. Ook de breedte 
wordt gezocht: het boek bevat 26 
hoofdstukken die ieder een specifiek 
soort van uitgiften behandelen. 

Een 76 pagina’s tellend hoofdstuk 
behandelt Belgische Lokale Uitgiften.  
De in België onder verzamelaars 
geliefde noodmunten die de diverse 
lokale overheden uitgaven in de periode 
van de Eerste Wereldoorlog worden in 
dit hoofdstuk uitgebreid beschreven en 
geïllustreerd. Tot zover prima, maar 
Aernout is lastig te volgen in het vast-
stellen van waar de grens ligt tussen het-
geen als lokale uitgifte in de catalogus 
opgenomen dient te worden en wat niet. 
Hij licht dat ook niet toe. Persoonlijk 
ervaar ik dit als een gemis. Zeker daar 
waar onder de noemer van Postzegelgeld 
een 5 centime (emissie 1921/26) van 
Orlanski Anvers (p 357) opgenomen is 
en Orlanski Anvers in het omschrift van 
de ‘munt’ een ‘Distillerie de Liqueurs 
Fines’ blijkt. Onder dezelfde rubriek 
vinden we voorts ‘geld’ van Cycles 
Scaldis en Café de Charleroi, naast een 

exemplaar met de tekst ‘Dégustez  
Les Tabacs Cigares Cigarettes Van  
Der Elst’. 

De auteur poogt steeds de graveur 
van de gepresenteerde munten en pen-
ningen te vermelden. Bij de twee frank 
geslagen in Denver in 1944 (Bevrijding) 
ontbreekt deze. Volgens het collectie-
bestand van Teylers Museum is dat  
John Ray Sinnock (1888-1947). Voor de 
Nederlandse lezer, die gewend is aan het 
begrip muntmeesterteken voor een 
teken dat verwijst naar de directeur  
van de munt en muntteken voor een 
verwijzing naar de muntplaats, is het 
jammer dat dit onderscheid door 
Aernout niet gemaakt wordt. Hij kent 
uitsluitend munttekens.

Naast Belgische munten en bank-
biljetten worden Congo (Vrijstaat en 
Belgisch Congo) en het Trustgebied 
Burundi-Ruanda behandeld. Euro-kits, 
euro (proof-)sets, Belgische ecu-mun-
ten, ecu-penningen, ecu (proof-)sets,  
het komt allemaal (uitgebreid) aan de 
orde. Ook hier mis ik de ratio. Waarom 
wordt wat wel of niet opgenomen?  
Ten opzichte van concurrerende boek-
werken als dat van Morin (een uitgave 
die ik wel ‘de Belgische Mevius’ zou 
durven noemen) en van Eeckhout biedt 
de hier gepresenteerde catalogus veel 
meer informatie. Daarmee mist het een 
zekere compactheid voor de verzame-
laar die uitsluitend geïnteresseerd is in 
Belgische munten en bankbiljetten die 
als wettig betaalmiddel gelden of golden 
in België. Dat gezegd hebbend biedt het 
boek voor €15 een schat aan informatie. 
Voor de Nederlander biedt het voorts 
een prachtig inzicht in wat er op numis-
matisch vlak zoal verzameld wordt in 
België, als het gaat om uitgiften vanaf 
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1831. Daarnaast, zo begreep ik des-
gevraagd van enkele Vlaamse collega’s, 
wordt het boek door Belgische munt-
handelaren vaak gebruikt als referentie.

Ten aanzien van de auteur wil ik 
graag nog een paar zaken opmerken. 
Laurens Aernout is blijkens Wikisage 
een (zeer) jonge numismaat, want gebo-
ren in 1986. Sinds 2015 is hij uitzonder-
lijk productief, met twee artikelen in 
Muntklapper en eveneens twee artikelen 
in het Jaarboek egmp. Samenvattend wil 
ik stellen dat de Catalogus van Belgische 
Numismatische uitgiften 1831-2017 een 
zeer uitgebreid en zeer verdienstelijk 
werk is dat voor de Nederlandse numis-
maat voor een klein bedrag een onge-
kende hoeveelheid deugdelijke informa-
tie verschaft. Met Laurens Aernout zijn 
de Lage Landen een numismaat rijker, 

waar wij de komende jaren ongetwijfeld 
veel plezier aan zullen beleven. Dat hij 
in de Muntklapper in 2016 een stuk 
publiceerde over de oorden van Karel II 
geeft mij persoonlijk ook nog eens de 
hoop dat (een deel van) zijn reeds 
getoonde tomeloze energie gaat richten 
op munten van vóór 1831. De derde 
editie van het hier besproken werk,  
die er ongetwijfeld gaat komen, zou in 
vergelijking met de tweede editie nog 
aan kracht kunnen winnen indien de 
auteur in het werk zou toelichten 
waarom uitgiften zijn opgenomen en 
waar hij de keuze heeft gemaakt om 
zaken niet op te nemen.  

Laurens Aernout, Catalogus van Belgische Numis-
matische Uitgiften 1831-2017 (S.l. Numismatica 
Zuidwest-Vlaanderen, 2016). ISBN 978 9082 449 
013, 640 pagina’s, € 15.

Koop en verkoop online je bijzondere munten via:
www.catawiki.nl/beeldenaar

Wij maken bijzondere munten bereikbaar voor iedereen

Eric Toonen
Veilingmeester Munten
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Eric Claus, Bea -  
De Slaap, z.j. (1963), 
brons, 113 mm

JAN PELSDONK

Numismatisch Speurwerk 44

De vaste redacteur van de rubriek ver-
toefde even in andere sferen, vandaar 
deze keer geen antwoorden op eerdere 
afleveringen maar alvast wel een tweetal 
nieuwe vragen. Eric Claus heeft een 
groot aantal penningen op zijn naam 
staan. Soms is echter niet direct duide-
lijk wie er afgebeeld zijn. Zo maakte hij 
in 1957 de penning Remke. Afgebeeld is 
Remke, in bad, met daaromheen drie 

visjes. Zes jaar later, in 1963, maakte hij 
de penning Bea – De Slaap. De keerzijde 
toont de tekst de slaap is als een brug 
die van vandaag naar morgen gaat en 
onderdoor een droom stroomt het 
water. De vragen zijn simpel, maar  
of de antwoorden dat ook zijn zal de 
toekomst moeten uitwijzen: wie zijn 
Remke en Bea en wat zijn hun achter-
namen en geboortejaren?  

Eric Claus, Remke, z.j. 
(1957), brons, 45 mm
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Nieuws

KONINKLIJK NEDERLANDS 
GENOOTSCHAP VOOR MUNT- 
EN PENNINGKUNDE
Indertijd is via een legaat van Karel 
Traanberg het Traanbergfonds 
gevormd, met als oogmerk het financi-
eel mogelijk maken van numismatische 
publicaties. In het verleden en ook 
recent nog met De canon van ons geld 
en kngmp van 1992 tot 2017 door Loek 
Boezelijn is dit fonds nuttig aangewend. 
De bodem van het fonds komt in zicht en 
het restant is al toegewezen aan een nieuwe 
publicatie. Hoogste tijd om de nazaten nog-
maals te bedanken en hen te informeren 
over de aanwending. Wie kan ons helpen 
de nazaten te traceren?

Wienecke
Op 30 september is een monografie 
over de medailleur Johannes Cornelis 
Wienecke (1872-1945) gepresenteerd; 
een prachtig naslagwerk van ruim  
500 bladzijden. Dit werk is te bestellen 
voor € 45 plus € 5 verzendkosten bij 
info@koninklijkgenootschap.nl

Slagpenning Letterie
De bronzen slagpenning door Frank 
Letterie, uitgegeven ter ere van het 
 jubileum van het genootschap, is nog te 
koop (€ 15 + € 5 verzendkosten). Een 
email naar info@koninklijkgenootschap.
nl met verzendadres volstaat. U ont-
vangt dan een rekening en na betaling 
wordt de penning opgestuurd. 

KNGMPK / VPK
De gietpenning door Pier van Leest  
kan nog besteld worden door overma-
king van € 199 plus verzendkosten op 
bankrekening NL65INGB 0000096820 
ten name van Vereniging voor 
Penningkunst, onder vermelding van 

‘kngmp-vpk-penning’ en ‘lid kngmp’  
of ‘lid vpk’. Let wel: er zijn nog slechts 
enkele gesponsorde exemplaren te 
 verkrijgen. Als die voorraad op is, wordt 
de volle prijs € 239 per stuk.

OPROEP: PAUL GRÉGOIRE
In 2018 zal een monografie over  
de beeldhouwer Paul Grégoire  
(1915-1988) verschijnen in de serie 
Monografieën van het Sculptuur Instituut. 
In deze publicatie wordt het oeuvre 
compleet beschreven, zo ook de pennin-
gen. Vandaar deze oproep aan de verza-
melaars van pennigen om het werk van 
Grégoire dat zij in hun collectie hebben 
te melden aan Jadwiga Pol-Tyszkiewicz, 
de samensteller van de catalogus,  
via pol@sculptuurinstituut.nl.

AMSTERDAMSE TOPSTUKKEN
Ter gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde is een deel van de schatten van 
het Amsterdam Museum uit de kasten 
gehaald.

Tot 12 november, Museum Willet-Holthuysen, 
Herengracht 605, Amsterdam, ma-vrij 10-17, 
za-zo 11-17. 
www.willetholthuysen.nl

TEYLERS MUSEUM
In het numismatisch kabinet liggen 
 permanent zo’n 700 munten en pennin-
gen uitgestald, met thema’s als De Canon 
van ons geld. Daarnaast is er een  tijdelijke 
tentoonstelling – Parallelle werelden – 
ingericht met werk van de Japanse 
 penningkunstenaar Tetsuji Seta.

Tot en met 28 januari 2018, Teylers Museum, 
Spaarne 16, Haarlem, di-vrij 10-17, za-zo 11-17.
www.teylersmuseum.nl
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Adressen verenigingen
koninklijk nederlands genoot-
schap voor munt- en penningkunde
C. Teulings
p/a Grotekerksbuurt 54
3311 CB Dordrecht
info@koninklijkgenootschap.nl
www.koninklijkgenootschap.nl

vereniging voor penningkunst
R.J. de Goeje
Couwenhoven 4412
3703 EK Zeist
tel. 030 6992736
rein@degoeje.nl
www.penningkunst.nl

VAN GELDER-LEZING
De zestiende Van Gelder-lezing vindt 
plaats op zaterdag 18 november en  
zal gehouden worden door Dr Karin 
Lurvink. Het onderwerp is Plantagegeld 
en Gedwongen Winkelnering.

De locatie is het Bezoekerscentrum van DNB, 
Sarphatistraat 1 Amsterdam. De lezing is een 
gezamenlijk project van Stichting  Nederlandse 
Penningkabinetten en de Nationale Numismati-
sche  Collectie. Meer informatie:  
info@koninklijkgenootschap.nl.

ATELIERBEZOEK
Het laatste atelierbezoek van 2017 vindt 
plaats op 25 november bij Jan Paul 
Kruimel in Warmond. Hij hoopt dan 
tevens als primeur een bijzondere, 
 experimentele penning te kunnen tonen.
Het aantal plaatsen is beperkt, aan-
meldingen worden verwerkt in volgorde 
van opgave. Deelnemers ontvangen 
 tijdig per e-mail nadere informatie.

Opgave of contact via www.tomsenders.nl  
of tomsenders@planet.nl 

NIEUWE MUNTMEESTER
Stephan Satijn is benoemd tot munt-
meester bij de Koninklijke Nederlandse 
Munt, Zijn muntmeesterteken is bij  
het ter perse gaan van dit nummer van 
De Beeldenaar nog niet bekend.

www.egmp-vzw.be



DE BEELDENAAR 2017-6
304






