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Antoninus Pius,
een gelukkige grootvader?
door Marianne Groen-van Andel
Opvolgingsproblemen
Bijna alle Romeinse keizers hebben de wens gekoesterd een zoon
als opvolger te krijgen. Maar aangezien de natuur zich niet laat
dwingen en het noodlot vaak ook hard toesloeg, bleven veel keizers zonder mannelijke nakomelingen.
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Afb. Ib. Marcus
Aurelius als
Augustus (na
161 A.D.).

Afb. la. muntportretten van Antoninus Pius,
Diva Faustina I en Marcus A urelius Caesar.

Afb. Ic. Faustina II.

Om in zo'n geval tóch een opvolger te hebben, werden vooral in
de 2e eeuw geschikte kandidaten door de keizer als zoon geadopteerd.' Anderen, zoals Augustus, probeerden hun dochter een
gunstig huwelijk te laten sluiten zodat er een nieuwe poging kon
worden gewaagd tot mannelijke nakomelingen, zij het nu een generatie later.^
Ook Antoninus Pius (138-161 AD) zag zich in een dergelijke situatie geplaatst. Uit zijn huwelijk met Faustina I werden twee zoons
en een dochter, Faustina II, geboren. Helaas overleden de zoons
al op jeugdige leeftijd en bleef alleen Faustina II over. Daarom
werd Marcus Aurelius als zoon en opvolger geadopteerd en ter
versteviging van die band in 145 ook nog geaccepteerd als schoonzoon: Antoninus Pius had in ieder geval een geschikte kandidaat
als opvolger en daarbij ook de mogelijkheid dat hij in de toekomst kleinzoons zou krijgen die de dynastie voort konden zetten.
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Muntvoorstellingen: wens of werkelijkheid
Het is opvallend dat tijdens de regering van Antoninus Plus veel nieuwe muntvoorstellingen op de
munten geslagen worden. Nog opvallender is het
dat veel van deze voorstellingen betrekking hebben op kinderen of het krijgen van kinderen.
Een gevolgtrekking ligt daarbij voor de hand: Antoninus Pius wilde door middel van de muntvoorstellingen naar zijn nageslacht verwijzen.
Daarbij rijst echter de grote vraag: wordt in die
muntvoorstellingen het verlangen naar nageslacht
uitgedrukt of stelt hij zijn échle kleinkinderen aan
het volk voor?
Een nadere beschouwing van de muntvoorstellingen met kinderen, de datering van die munten en
de historische gebeurtenissen in de familie van
Antoninus Pius, is voor de beantwoording van die
vraag noodzakelijk.

Kleinkinderen en muntvoorstellingen
Direct na het huwelijk van Marcus Aurelius en
Faustina II werden in de periode 145-146 aurei en
asses geslagen die op de voorzijde het portret van
Faustina II dragen. De keerzijde van deze munten
laat een vrouwenfiguur zien, vergezeld van een
kind. De vrouw, die nu eens zittend, dan weer
staand is afgebeeld, wordt door het omschrift geïdentificeerd als Pietas, wat zeer toepasselijk is op
munten van de dochter van Antoninus Pius. De
zittende Pietasfiguur trekt een plooi van haar gewaad op, de staande Pietas heeft een bloem in
haar hand (foto 2).

In 147' werd de oudste dochter van Marcus Aurelius en Faustina II geboren: Annia Galeria Faustina. Waarschijnlijk was Faustina's zwangerschap
de reden waarom in 146-147 de voorstelling van
Juno met een kind op munten werd geslagen. De
godin .luno heeft hier, door de combinatie met
het kind de specifieke betekenis van Juno Lucina
gekregen, n.l. de godin die helpt bij de geboorte.

A,fb. 3. aureus Faustina II, 146-147, kz. Venus.

Omstreeks 147 moet ook de invoering van een
nieuwe muntvoorstelling op aurei van Faustina II
gedateerd worden: VENIJS GENETRIX, Venus staande met een appel (haar eigen symbool) in haar
hand en een kind gehuld in losse draperieën op
haar arm (foto 3). Deze voorstelling heeft betrekking op Venus als godin van de geboorte en het
ingebakerde kind, dat door de draperieën te herkennen is als een pasgeborene, wijst daar ook op.
Dit nieuwe type werd speciaal voor Faustina II
ontworpen en geslagen op aurei, een muntsoort
die voornamelijk in de hoogste kringen in omloop
was. Dit speciale ontwerp en de zeer waardevolle
denominatie wijzen erop dat er een bijzondere
aanleiding moei zijn geweest voor de emissie van
het Venus Geneirix-typc. Die aanleiding zou inderdaad de geboorte van Antoninus Pius' eerste
kleinkind kunnen zijn geweest. Het kind dat door
Venus vastgehouden wordt is daarom hoogst
waarschijnlijk een toespeling op een écht kind.
In 148-149 werden er voor Marcus Aurelius op
aurei, denarii en sestertii voorstellingen geslagen
die een staande Pietas laten zien met haar hand
op het hoofd van een klein meisje en een ander
kind op haar arm. (Een variant van deze emissie
toont een staande Pietas met een scepter en haar
rechter hand uitgestrekt boven het hoofd van een
kind) (foto 4). Het kleine meisje zou de kleine

Afb. 2. sestertius Faustina II, 145-146, kz. Pietas.

Het gebaar dat Pietas maakt en de bloem die zij
in haar hand houdt, komen ook voor bij de personificatie van Spes (de Hoop). Wanneer al deze gegevens gecombineerd worden, kan men in deze
muntvoorstelling lezen dat er gehoopt wordt (de
bloem en het optrekken van het gewaad) dat
Faustina II (Pietas) kinderen (het naast haar afgebeelde kind) zal krijgen.
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Afb. 4. sestertius Marcus Aurelius Caesar, 148-149, kz.
Pietas

Faustina kunnen zijn, die door haar moeder liefdevol in bescherming wordt genomen. Over een
tweede kind is echter in 148 niets bekend. Wel
werd er in 149 een tweeling geboren en mogelijk is
het kind op de arm van Pietas een verwijzing naar
Faustina's zwangerschap in 148.
De tweeling die in 149 werd geboren, bestond uit
een meisje, Lucilla, en een jongen. In de muntvoorstellingen komt het heugelijke feit van de geboorte van een tweeling overduidelijk naar voren!
Voor Antoninus Pius werden er aurei, sestertii en
dupondii geslagen met op de keerzijde het omschrift TEMP FEL (geluk van de tijden). Dit omschrift omringt een voorstelling van twee gekruiste
hoorns van overvloed waaruit twee lachende kinderkopjes te voorschijn komen (foto 5). Het is
duidelijk dat Antoninus Pius in deze muntvoorstelling zichzelf verraadt als een zeer gelukkige grootvader: het grote geluk van maar liefst
twee kleinkinderen tegelijk, waaronder een
troonopvolger! Doordat deze voorstelling op verschillende denominaties in goud, zilver én koper is
geslagen, werd de boodschap aan alle lagen van
de bevolking bekend gemaakt.

Afb. 6. denarius Faustina II, 148-149, kz. tweeling op
troon.

via de munten bekend te maken. Alleen voor Antoninus Pius, de grootvader die de hoop op een
kleinzoon nog steeds niet had opgegeven, werden
in deze periode denarii geslagen met daarop een
voorstelling van een staande Pietas die haar handen op de hoofdjes van twee kleine meisjes, links
en rechts van haar, houdt. Het lijkt logisch te veronderstellen dat deze voorstelling verwijst naar
Faustina II, de dochter van Antoninus Pius, en
zijn beide kleindochters (foto 7).

Afb. 7. denarius Antoninus Pius, 155-156, kz. Pietas
met 2 kinderen.

Afb. 5. sestertius Antoninus Pms, 148-149, kz.
cornucopiae met 2 kinderkopjes.

Ook voor Faustina II werden er munten geslagen
ter gelegenheid van de geboorte van de tweeling.
Dit waren denarii met daarop de afbeelding van
twee kinderen op een troon. Eromheen hel op.schrift: SAI-.( ui.i lEUCir (geluk van de eeuw). De
troon verwijst onmiddellijk naar het keizershuis
en de kinderen naar hel nageslacht van Antoninus
Pius, die ooil eens op de troon zullen zitten. Het
omschrifi benadrukt nog eens, dat het daarom
een gelukkige tijd is (foto 6).
Helaas duurde het geluksgevoel niet erg lang omdat het pasgeboren jongetje vrij spoedig na zijn
geboorte overleed.
Hierna zijn er gedurende een aantal jaren niet veel
munten met voorstellingen van kinderen erop
geslagen. Er werden wel twee kleinzoons geboren:
in 152-153 T. Aelius Antoninus en in 154-155 T.
Aelius Aurelius, maar beiden overleden vrij kort
na de geboorte. Waarschijnlijk hebben ze zó kort
geleefd dat de tijd te kort was om hun geboorte

Tussen 155 en 158 werd er weer een kind geboren:
een jongen, Hadrianus genaamd. Tot groot verdriet van zijn ouders en grootvader stierf ook hij
vrij spoedig. Hetzelfde lot trof een meisje, Domitia Faustina, dat in 158 geboren was.
In de jaren 157-158 en 158-159 zijn er voor Antoninus Pius sestertii en dupondii geslagen met daarop de voorstelling van een staande Pietas met een
globe in haar hand en een kind op haar arm.
Naast haar staan twee kinderen. Dezelfde voorstelling verscheen op aurei uit 159-160 (foto 8).

Afb. 8. aureus Antoninus Pius, 159-160, kz. Pietas met
3 kinderen.
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Deze voorstelling die helemaal past in de traditie
van muntvoorstellingen met kinderen, zoals die
onder Antoninus Pius' heerschappij is ontwikkeld, lijkt weer te verwijzen naar zijn twee kleindochtertjes naast hun moeder. De globe in de
hand van Pietas verwijst naar de heerschappij
over het Romeinse rijk die eens in handen zal zijn
van een kleinzoon van Antoninus. De baby op de
arm van Pietas stelt misschien de mogelijke kandidaat voor de kcizerstroon voor. In dat geval is de
voorstelling geslagen tijdens Faustina's zwangerschap, waarin de hoop op een kleinzoon weer volop aanwezig was.
Het lijkt fysiek een zware opgave maar in 159
werd er weer een kind geboren: Fadilla, gevolgd
door een zusje, Cornuficia in 160. Beide meisjes
zijn blijven leven en vandaar dat, op munten van
Antoninus Pius en Marcus Aurelius die in 160
werden geslagen (foto 9), het type van een staande
Pietas met op iedere arm een baby en links en
rechts van haar een staand meisje, werd afgebeeld. En bij deze voorstelling gaat het onmiskenbaar om een afbeelding van de reëelc situatie in
het keizershuis: twee baby's en hun twee grotere
zusjes.

voorzag van nakomelingen. Daarom is ook het
kindertal bij de Pietasvoorstellingen in de loop der
jaren gegroeid en gaf het een beeld van óf de verhoopte situatie (met een kleinzoon), óf de reële situatie.
Hoewel Antoninus Pius wel gelukkig .schijnt te
zijn geweest met zijn kleindochters, (het voortbestaan van de dynastie was - zij het indirect - immers gewaarborgd), toch moet het voor hem een
teleurstelling zijn geweest dat hij in 161 stierf zonder een kleinzoon te hebben gekregen. Daarom is
het ook een geweldige gril van het noodlot geweest dat, in hetzelfde jaar 161, Faustina het leven schonk aan een tweeling die maar liefst uit
twee jongens bestond die beiden zijn blijven leven. Een van hen was de latere keizer Commodus.
Wanneer Antoninus Pius dit had mogen meemaken dan had zijn geluk waarschijnlijk geen grenzen gekend en zou hij ongetwijfeld een aantal jubelende voorstellingen op de munten hebben laten
slaan! In dat geval was hij zeer zeker een gelukkige grootvader.

Nolen
1. Trajanus Hadrianus en Anloiiiiiiis Pius.
2. .lulia werd uilgeluiwelijkt aan Marcellus en
Agrippa.
3. zie: A. Birley, Marcus Aurelius.
4. M. Manson, la Pietas et de seiilimenl d'Eufance a
Rome, Revue beige de numismatiquc, 121 (1975),
21-80.

Afb. 9. aureus Antoninus Pius, 160-161, kz. Pietas met
4 kinderen.

Wanneer men de voorstellingen van Pietas met
kinderen in de hele Romeinse muntslag bekijkt,
valt het op dat het type van Pietas met drie en
vier kinderen alléén onder Antoninus Pius is
geslagen." Daaruit zou men kunnen concluderen
dat er een speciale aanleiding was waaróm deze
types werden geslagen. En die aanleiding zou heel
goed weer een nieuwe geboorte in de keizerlijke
familie kunnen zijn. Het type van Venus Genetrix
was immers ook nieuw en waarschijnlijk speciaal
ter gelegenheid van de komst van Antoninus Pius'
eerste kleinkind ontworpen. In dit licht bezien
krijgen ook de meer gebruikelijke voorstellingen
van Pietas met een of twee kinderen een diepere
betekenis.
Uit de muntvoorstellingen wordt duidelijk dat Antoninus Pius zijn dochter Faustina eerde in het
Pietas-type. Hij eerde haar voor het feit dat zij
haar vrouwelijke plicht deed en het keizershuis
6
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Nederlandse makers van
penningen 23
door W. F. van Hekelen

MARI ANDRIESSEN
Inleiding
Zo bekend MARI ANDRIESSEN is geworden als

beeldhouwer, zo weinig heeft hij aandacht getrokken als penningkunstenaar. Toen aan het eind van
1977 ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag
in Haarlem een grote overzichtstentoonstelling van
zijn werk werd gehouden, werden in de inleiding
van de katalogus zijn penningen zelfs niet genoemd en dat er lussen de vele in de katalogus
opgenomen foto's nog twee reprodukties van penningen stonden, kwam vermoedelijk alleen omdat
de beeldhouwer en zijn vrouw er zelf op stonden
afgebeeld.
Toch is het penningwerk van ANDRIESSEN niet onbelangrijk. Weliswaar is het maken van penningen
nooit zijn hoofdbezigheid geweest, maar in alle
perioden van zijn leven heeft hij zich er graag mee
beziggehouden. Vooral als hij lang met een grote
opdracht bezig was, vond hij het prettig om als
afleiding er tussendoor 'iets voor zijn plezier' te
doen. Dan ontwierp hij soms graag een penninkje. Ook kreeg hij enige malen van instanties en
privé-personen verzoeken om voor de een of andere gelegenheid een penning te maken.

Toch zou het de Vereniging voor Penningkunst
zijn waarvoor Andriessen zijn eerste opdrachtpenning maakte. In 1938 was koningin WILHELMINA
veertig jaar aan de regering en de vereniging wilde
bij deze gelegenheid een gedenkpenning uitgeven.
Drie beeldhouwers werden uitgenodigd hiervoor
modellen in gips in te zenden: MARI ANDRIESSEN,
FRiTS VAN HALL en ALBERT TERMOTE. De vereniging koos het ontwerp van Andriessen, al moest
hij op verzoek van de vereniging aan de keerzijde
een kleine wijziging aanbrengen.^
In 1947 werd opnieuw na een zogenaamde meervoudige opdracht een ontwerp van ANDRIESSEN
C!

z,-^^iTlfj.

Opdrachtpenningen
Het aantal penningen dat MARI ANDRIESSEN in op-

dracht heeft gemaakt, is niet groot. Toch zijn er
voor hem van het begin af aan in dit opzicht mogelijkheden geweest. Reeds in november 1925,
toen hij nog nauwelijks bekendheid genoot, kreeg
hij een opdracht van de toen juist opgerichte Vereniging voor Penningkunst. Deze vereniging had
in zijn reglement bepaald dat één van haar
doelstellingen was jonge kunstenaars te stimuleren
tot het maken van penningen. De eerste jonge
kunstenaar die werd aangezocht, was MARI ANDRIESSEN. Een groot sukses werd het niet. Andriessen vroeg eerst een maand uitstel en enige
maanden later verzocht hij van de opdracht te
worden ontheven.' Wat de reden hiervoor is geweest, is niet bekend.^ Andriessen was in die tijd
erg in beslag genomen door zijn werk voor de
Prix de Rome, maar verder had hij niet zo veel te
doen, zodat hij voor het maken van een penning
toch wel tijd moet hebben gehad. Vermoedelijk
vond hij de opgave te moeilijk.

'^<^cm> '^

uitverkoren. De Rotterdamse Kunststichting wilde
een penning aanbieden aan de bouwkommissie
van de nieuwe Rotterdamse schouwburg en verzocht enkele kunstenaars hiervoor ontwerpen te
maken. Andriessen maakte twee penningen met
dezelfde voorkant, maar met een verschillende
achterzijde. Op de voorkant plaatste hij een toneelspeelster die een gordijn opzij duwt en een
lange, hem opgegeven tekst van VONDEL: de
bouwkunst bloeit in 't midden van 't gevecht en
opent schouwburch en tooneelen.

Nederlandsche Bank; de vrouw, mr. L. DOLS, had
een grote advokatenpraktijk. Andriessen maakte
geen portretpenning, maar beeldde twee figuren in
klassiek kostuum uit.
Eén van de laatste penningopdrachten die Andriessen kreeg, kwam van de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem. Eigenlijk was het meer eer verzoek dan een opdracht. De prachtige kerk was danig in verval geraakt en voor de restauratie was
veel geld nodig. Andriessen maakte belangeloos

In hetzelfde jaar kreeg Andriessen één van zijn
weinige penningopdrachten van partikuliere zijde.
Deze was afkomstig van een bevriend juristenechtpaar uit Aerdenhout, dat 25 jaar getrouwd was.
De man,

mr. H. R. VAN TAALINGEN, was een erg

in

Andriessen's werk geïnteresseerde direkteur van de

.a^m^

AK^"'
Zilveren bruiloft Van Taalinf-en-Dols. Verkleind

Sim Bavo 1

een vrij grote gietpenning, die door het restauratiefonds aan mensen die èn een goede daad wilden
verrichten èn een mooi kunstwerkje in huis wilden
hebben, werd verkocht." Deze penning is de enige
van Andriessen's gietpenningen die in groten getale verspreiding heeft gevonden. Alleen de geslagen
Wilhelminapenning is op nog ruimere schaal in
omloop gebracht.
Voor de Sint-Bavopenning maakte Andriessen
meer dan één ontwerp. Dat deed hij wel meer.
Een gegeven werkte hij vaak op meerdere manie-

ren uit; het liet hem niet gauw los. Het merkwaardige in dit geval was dat twee van zijn ontwerpen
in de verkoop zijn gebracht. In het begin werd
een penning verkocht met aan de voorkant de
kerk van opzij gezien. Op de achterkant stond de
heilige Sint Bavo als ridder te paard. Het omschrift was niet door Andriessen zelf aangebracht,
maar door mevrouw A. M. E. MULDER-HOLT. Later
werd een veel zwaardere penning verkocht met op
de voorkant de kruiskerk van boven gezien. De
achterkant was hetzelfde, maar het omschrift van
mevrouw Mulder ontbrak.

Penningen in verband met eigen beelden en monumenten

Sinl Bavo 2

Soms ontstonden de penningen die Andriessen maakte, in samenhang met beelden
waar hij mee bezig was of die hij juist had
voltooid. Als een gegeven dat hij in een
groter beeld gestalte moest geven, hem erg
bezighield, maakte hij wel eens één of meer
penningen met hetzelfde onderwerp. Ook
kwam het voor dat er bij de voltooiing van
een beeld nog geld over was en dat dit geld
besteed werd om een penning met hetzelfde
onderwerp als aandenken voor de opdrachtgevers of andere bij de realisatie betrokken
personen te maken.
Op deze wijze kwam bijvoorbeeld de penning Het
Rozenwonder tot stand. Het lijkt onwaarschijnlijk
dat het wat simplistische verhaal van ELIZABETH
VAN HONGARIJE, die haar man doorziet, de
kunstenaar erg zou hebben geïnspireerd als hij
niet van het bestuur van het Groote of Elizabeths
Gasthuis in Haarlem opdracht had gekregen er
een beeld van te vervaardigen. In 1971 had Andriessen het klaar en werd het geplaatst in de tuin
van het ziekenhuis. Dat geschiedde op speklakulaire wijze, namelijk met een helikopter. Van dit
beeld maakte Andriessen een kleinere versie, bedoeld als afscheids- en jubileumkado voor medi'^
ei en andere belangrijke mensen die zich voor
het ziekenhuis verdienstelijk hadden gemaakt.
Voor het verplegend personeel was een dergelijk geschenk niet weggelegd, maar dit
kreeg (en krijgt) bij dergelijke gelegenheden
door het ziekenhuis, dat ook de auteursrechten kocht, een penning met hetzelfde
onderwerp aangeboden. Op deze penning is
Elizabeth te zien, staande naast haar op een
paard zittende echtgenoot.
In 1966 had Andriessen op soortgelijke wijze een
penning gemaakt ter gelegenheid van de onthulling van het Marine-monument in Scheveningen,
waarschijnlijk het meest abstrakte werk dat hij in
zijn leven heeft ontworpen.
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De penning 'de muziek', waarop twee vrouwenfiguren zijn afgebeeld, maakte hij vermoedelijk eerder dan het gelijknamige beeld. Het beeld werd
tenminste in 1973 onthuld, terwijl de penning
reeds in december 1967 werd uitgegeven.
Een bijbels onderwerp dat Andriessen lang heeft
beziggehouden, was de worsteling van JAKOB met

de engel. In 1964 werd bij de christelijke kweekschool in Middelburg Andriessen's plastiek geplaatst van Jakob die worstelt met de engel. Mogelijk heeft Andriessen bij deze gelegenheid een
penning met hetzelfde onderwerp gemaakt. Er is
althans een ongedateerde penning van hem,
waarop Jakob met de engel staat. Maar er is
merkwaardigerwijze nog een andere penning
waarop Andriessen hetzelfde gegeven heeft uitgebeeld. Vijfjaar eerder, in 1959 dus, werd bij de
plaatsing van hel PiiiSMAN-monument in Den
Haag een penning uitgereikt met op de voorkant
niet een portret van de luchtvaart-pionier, maar
een worstelende Jakob. De achterkant was niet
van Andriessen, maar net als bij de Sint Bavopenning, van zijn leerlinge M. A. MUI DIK HOI T.
Zij bracht de volgende tekst aan: 'Ik laat U niet
gaan tenzij Gij mij zegent. Plesman monument
7.x.59.'

Muziekpenningen

MARI ANDRIHSSEN kwam uit een familie van overwegend musici. Zijn vader was kerkorganist,
koordirigent en pianoleraar. Zijn oudste broer
wil 1 EM was een gevierd konsertpianist en direkteur van het konservatorium in Den Haag en later
van dat in Amsterdam. HENDRIK, een andere ou-

dere broer, was o.a. direkteur van de konservatoria van Utrecht en Den Haag, hoogleraar
in de muziekwetenschap in Nijmegen, dirigent van het koor van de kathedraal van
Utrecht en komponist van o.a. roomskatholieke kerkmuziek. Mari voelde zich
meer aangetrokken tot de beeldende kunst,
maar dat wil niet zeggen dat de muziek
hem niet aansprak. In het bijzonder voor
MOZART had hij veel bewondering.
Merkwaardig is dat vooral in de laatste fase
van zijn leven de muziek een belangrijke
plaats in zijn werk is gaan vervullen. Nadat
Andriessen vóór de oorlog vooral religieuze
beelden had gemaakt en hij in de jaren vlak
na de tweede wereldoorlog zich in het bijzonder met verzetsmonumenten had
beziggehouden, is hij na 1955 vaak onderwerpen
die met de muziek samenhangen, gaan uitbeelden
en heeft hij geprobeerd op een of andere wijze de
muziek in zijn werken te laten klinken. Vrijwel altijd deed hij dat uit spontane aandrang.
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Meer dan vijftien maal ontwierp hij, zonder dal
hem hiertoe opdrachten werden gegeven, portretpenningen van komponisten. De eerste waren ter
ere van MOZART. De aanleiding was vermoedelijk

de herdenking van Mozart's 200e geboortedag in
1956. Met Mozart heeft Andriessen zich intensief
beziggehouden. Niet alleen portretteerde hij de ge-

niale komponist in verschillende standen, maar
ook maakte hij van eenzelfde ontwerp diverse
'staten' doordat hij de ontwerpen op verschillende
wijzen bijwerkte.
Niet lang na Mozart maakte Andriessen een penning op SCHUBERT, een andere grote liefde van
hem. Voor zover bekend is Andriessen met deze
komponist minder lang beziggeweest en heeft hij
van hem slechts één portret afgewerkt. Toch toont
ook deze penning wat een bezield kunstenaar kan
maken van de kop van iemand die hij lijfelijk
nooit heeft ontmoet, maar wiens werken hem aanspreken.

ging Andriessen om de portretten en hij had geen
behoefte op de achterkant attributen of teksten
toe te voegen. Ten aanzien van de randschriften
beperkte hij zich tot het z.i. strikt noodzakelijke.
De bekende kop van Beethoven kreeg in het geheel geen randschrift; op andere penningen vermeldde hij meestal slechts de achternaam van de
komponist. Alleen de grootste van de Mozartpenningen kreeg een uitgebreid omschrift mee.
Andriessen bracht hierop een tekst aan die hij bijzonder treffend achtte: Mozart c'est Ie seul-Dieu
Ie dicta un ange l'écrivit.
Behalve de komponisten-penningen maakte hij
drie andere penningen met de muziek als onderwerp. De penning 'de muziek' werd reeds genoemd. Eenmaal kreeg hij van een muzikale instantie een opdracht voor een muziekpenning.
Toen de bekende Haarlemse organist .lOS DE
KLERK gestorven was, werd te zijner nagedachtenis
een 'Jos de Klerk prijs voor muziek' ingesteld. De
prijs bestond uit een grote penning met het portret van De Klerk en deze wordt nog steeds eens
in de twee jaar uitgereikt.
Ten slotte maakte Andriessen ongeveer twee jaar
voor zijn overlijden voor een muzikantenechtpaar
een penning met een pianiste en een cellist, die samen aan het musiceren zijn.

Penningen van andere kunstenaars

Schubert. Verkleind
Daarna volgden IOSEPH (Andriessen schreef JOZEPH) HAYDN, CLAUDE DEBUSSY, SERGEI RACHMANINOF, TOMASO VITALI e n GIOACCHINO ROSSINL

Veel zorg besteedde hij ook aan HENRY PURCELL,
een komponist die hij eveneens erg goed vond.
Betrekkelijk laat in de rij kwamen de grote pianokomponisten van de vorige eeuw BEETHOVEN en
CHOPiN. Van Chopin maakte hij echter weer verschillende versies. De allerlaatste komponist die
aan de beurt kwam, was SCARLATTL Pas na Andriessen's dood werd het model dat hij vervaardigde, in brons gegoten. Een bijzonderheid was
dat Andriessen toen hij met deze penning bezig
was, zich niet goed realiseerde dat er twee Scarlatti's bestonden. Hij had de muziek van DOMENICO
SCARLATTI in het hoofd, maar hij modelleerde het

Een enkele maal beeldde Andriessen andere
kunstenaars dan musici op penningen uit. Vaak is
dat niet gebeurd. De koppen (of de werken?) van
de schrijvers en de schilders spraken hem kennelijk minder aan dan die van de muzikanten.
Eenmaal ontwierp hij een penning ter ere van
LOUIS COUPERUS, een ontwerp dat hij overigens

portret van ALESSANDRO SCARLATTL Het gezicht

van Alessandro, zoals hij dat in een muziekboek
had gezien, had hem namelijk bijzonder aangesproken, meer dan dat van Domenico, dat ook
in het boek was afgebeeld.
Al deze kompomstenpenningen zijn eenzijdig. Het
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nooit af' heeft laten gieten. In tegenstelling tol bij
de komponisten-penningen vulde hij het penningvlak hier niet met de kop, maar met de hele figuur.
Wel gegoten is een vrij grote penning met de markante kop van de Haarlemse schilder KEHS VERWEIJ, met wie Andriessen lange tijd bevriend was.

Verweij maakte op zijn beurt een tekening van de
beeldhouwer.
Ook schreef Verweij bij Andriessens 60e verjaardag een artikel over hem met o.a. de volgende karakteristiek: 'Voor mij is Andriessen nog steeds de
enigszins schuchtere, schuwe en eenzame jongen
die hij in zijn jeugd geweest moet zijn."'

Familiepenningen
Niet alleen op komponisten heeft Mari Andriessen
uit spontane aandrang penningen gemaakt, maar
ook op zichzelf en zijn familieleden. Hij begon er
reeds in 1921 mee. In dat jaar ontwierp hij twee
grote eenzijdige penningen met de portretten van
zijn vrouw en van zichzelf. Het was in het jaar
van zijn huwelijk en nog tijdens zijn studie aan de
akademie. Bijzonder waren deze penningen niet
alleen omdat zij goed geslaagd waren, maar ook
omdat het in die tijd niet zo vaak voorkwam dat
akademiestudenten penningen maakten. Misschien
zijn het deze werkjes wel geweest die de Vereniging voor Penningkunst er toe hebben gebracht in
1925 aan Andriessen te denken.
Vijf en twintig jaar later, ter gelegenheid van zijn
zilveren bruiloft, ontwierp Andriessen een huwelijkspenning met twee staande figuren. Het was
vlak na de oorlog en brons was moeilijk te krijgen. Andriessen gebruikte daarom geel koper, dat
hij monteerde op een ijzeren plaat. In verband
met de materiaalschaarste kon hij er maar weinig
van laten slaan; het zijn er vermoedelijk niet meer
dan drie of vier geweest.
In 1967, bij zijn 70e verjaardag, kwam hij nogmaals op zijn huwelijk terug. Deze keer zette hij
op de penning drie staande figuren die elkaar omhelzen. Wie de derde figuur is, is een mysterie. De
weduwe van de kunstenaar kan er althans geen
uitsluitsel over geven.
Enige jaren eerder had hij zijn vrouw en zichzelf
ook al op een penning uitgebeeld, dit keer liggend
onder een palmboom. Een verklaring hiervoor is
wèl te vinden. Bij zijn 65e verjaardag hadden
vrienden geld bijeengebracht om de beeldhouwer
en zijn vrouw van een vakantie in Mexico te laten
genieten. Op weg erheen logeerde het echtpaar
een maand bij de schrijver ALDLRT HELMAN, die

?«*,«
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Mari A ndriessen naar een tekening van Kees Verweij
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woonde op het eiland Tobago in de Caraïbische
Zee. Daar schiep Andriessen voor de schenkers
van de reis een penning 'vakantie' met een man
en een vrouw die in de tropen uitrusten en zich te
goed doen in de mooie natuur.
Diverse keren vereeuwigde Mari Andriessen, die
twee kinderen en vijf kleinkinderen kreeg, ook andere familieleden op penningen. Vooral zijn kleindochter MARINETTE was een geliefkoosd model

van hem. Ter gelegenheid van haar geboorte in
1962 had hij al een aardige penning gemaakt van
een figuurtje dat een venster open doet. In november 1964 volgde een penning met haar portret
en enige jaren later beeldde hij haar, nu groter geworden, nogmaals uit.

'*.jap-.

Meisjeskopje. Verkleind
Zijn werkwijze
Met uitzondering misschien van de WILHELMINA-

Marinette

penning zijn Andriessen's penningen typische
beeldhouwerspenningen. Ze zijn dik, zwaar en
zeer plastisch. Meestal zijn ze niet helemaal rond.
De teksten zijn op een losse wijze en niet erg regelmatig aangebracht en de letters zijn meer artistiek dan precies in het vlak gebracht. Met de
orthografie nam Andriessen het niet altijd even
nauw. Zo noemde hij een ondeugende penning die
hij maakte van een monnik en een non die elkaar
omhelzen: 'céne d'amour'.

Andere vrije penningen
Verder heeft Mari Andriessen niet veel penningen
gemaakt. Meestal was hij met grote opdrachten
bezig en had hij weinig tijd voor ander werk. Een
enkele keer echter vond hij het, zoals gezegd, leuk
om als afleiding 'zuiver voor zijn plezier' iets op
kleinere schaal te doen. Behalve de familie- en
komponistenpenningen maakte hij op deze wijze
eens (vermoedelijk ver voor de oorlog) een rechthoekige kleine plaquette van een staande VENUS.
Zijn vrouw vond dit miniatuurtje (terecht) zo
mooi dat ze er een afgietsel in zilver van liet maken.
Soms waren deze vrije ontwerpen niet veel meer
dan krabbels in gips, zoals het geval was bij een
staand vrouwtje en een wat karikaturale schets
van een gezicht. Andere keren werkte hij zijn onderwerp iets verder uit, zoals hij deed met een
meisjeskopje, een paardje en een minnend paar.
Nog verder uitgewerkt was de penning La Sardanas, waarop hij een groot aantal mensen zette die
deze Spaanse rondedans uitvoeren.

Céne d'amour. Verkleind
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Slagpenningen heeft Andriessen weinig gemaakt.
Zijn meeste penningen zijn gegoten. Dat gebeurde
bij verschillende gieters, zoals MAASKANT in
Brummen, VOLKERS in Deil en STULAAKT in

Rumpt.
Andriessen modelleerde zijn penningen steeds positief in was of klei. Voor zover bekend heeft hij
nooit negatief in gips gestoken.

Enkele biografische gegevens
Vrijwel zijn hele leven heeft MARI SU.VESTER ANDRIESSEN gewoond in Haarlem. Hij werd er op 4
december 1897 geboren en overleed er kort na zijn
82e verjaardag, op 7 december 1979. In Haarlem
was het ook dat hij als jongen van 14 jaar in kontakt kwam met de beeldhouwer BRONNER. Bronner, die een vriend des huizes was, moedigde MARI
aan te gaan beeldhouwen en stond hem toe fep
woensdag- en zaterdagmiddag op zijn atelier te
komen werken. Van 1915 tot 1917 bezocht Mari
de kunstnijverheidsschool te Haarlem en van 1917
tot 1923 de rijksakademie te Amsterdam, waar
BRONNER weer zijn leermeester was. In 1921/'22
ging hij er een jaar tussenuit om in München aan

Zelfportret. Vergroot
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de akademie les te nemen. Zijn belangrijkste leermeester daar was BERNHARD BLEEKER. Het verblijf
in Duitsland diende trouwens niet alleen ter vervolmaking van zijn artistieke vorming, maar had
ook te maken met het feit dat Andriessen in het
huwelijk was getreden zonder dat hij over veel
geld beschikte. In Duitsland stond na de eerste
wereldoorlog de mark erg laag en was het leven,
voor een Nederlander althans, erg goedkoop. Als
Andriessen een tientje kreeg voor een artikel dat
hij naar een Nederlandse krant had gezonden,
kon hij er daar geruime tijd van leven. Terug in
Nederland won hij in 1926 de zilveren Prix de Rome, waarna hij probeerde als beeldhouwer in zijn
levensonderhoud te voorzien. Dat lukte niet geheel, zodat zijn vrouw er twee kostgangers op na
moest houden. Het overgrote deel van zijn opdrachten kreeg hij in zijn begintijd van kerken en
kloosters, opdrachten die hij met overtuiging uitvoerde, maar die in financieel opzicht weinig opleverden. Een voordeel was wel dat de kerkelijke instellingen meestal een voorschot op het honorarium betaalden. Pas na de tweede wereldoorlog
werd de materiële beloning die hij voor zijn werken kreeg, beter. Zijn oorlogsmonumenten verschaften hem een grote landelijke bekendheid en

ook een zekere internationale reputatie.
Van 1930 tot zijn d o o d , dus bijna 50 jaar, bewoonde hij een mooigelegen huis aan de rand van
de Haarlemmerhout, vlak naast hel imposante
Huis met de Beelden. Toen hij er kwam, was het
er nog zeer landelijk. Later ging helaas veel bos
verloren, omdat plaats gemaakt moest worden
voor sportvelden. Ook werd de weg langs zijn woning niet alleen steeds breder, maar ook hoger,
met het gevolg dat het wel leek of zijn huis steeds
verder in de grond wegzonk.
MARi ANDRiESSEN heeft vrijwel zijn hele leven als
onafhankelijk kunstenaar gewerkt. Nevenfunkties
heeft hij nauwelijks gehad. Enige tijd was hij
voorzitter van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en na de totstandkoming van de mede
door hem opgerichte Ateliers 63 in Haarlem gaf
hij aan deze instelling een j a a r les in figuratief
beeldhouwen. Beide funkties verschaften hem echter niet bijzonder veel bevrediging. Hij had onder
de beeldhouwers een aantal kollega's met wie hij
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7

8

9

graag omging (zoals FRITS VAN HALL, HAN WEZE-

LAAR, CHARLOTTE VAN PALLANDT, JOHN RAEDECKER en HiLDO KROP), maar het gelukkigst was hij
toch als hij alleen in zijn atelier zijn gang kon
gaan.
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Beredeneerde katalogus van zijn penningen
Tenzij anders vermeld zijn de penningen gegoten in
brons. Van een deel van Andriessen's penningen bestaan
geen gietsels, doch alleen ontwerpen in gebakken klei,
gips of was. Dank zij onvermoeibaar speurwerk van de
heer Tilanus konden deze worden gevonden. Het jaar
van ontstaan te bepalen, was veelal onmogelijk. Zo goed
mogelijk is getracht deze ontwerpen in de katalogus,
waar als gewoonlijk naar een chronologische volgorde is
gestreefd, in te passen. Indien niet anders vermeld, zijn
de keerzijden glad.

12a
13

14

14a
14b
15

1

2

3

4

Zelfportret. 1921. 0 100. Vz. kop naar rechts.
Afb. kat. tent. Frans Hals museum Haarlem,
1977.
Neltie Andriessen, de vrouw van de
kunstenaar. 1921. 0 100. Vz. kop naar links.
Afb. kat. tent. Mari Andriessen 70 jaar en kat.
Mari Andriessen 80, Frans Hals museum, 1967
resp. 1977.
Venus. Kleine zilveren plaquette. 83 x 50. ±
1920/'25. Vz. staande vrouwenfiguur naar
rechts.
40-jarig regeringsjubileum Koningin
Wilhelmina. Geslagen in zilver (enkele ex.) en
brons. 1938. 0 60. Vz. borstbeeld naar links en
omschrift (myn schilt ende betrouwen syt ghy
o Godt myn heer). Kz. kroon, zwaard, tekst in
breedschrift (1898-1938) en rondschrift
( = titel). Uitg. Ver. v. Penningkunst en
geslagen bij Begeer Voorschoten. vW 1188 (met
afb.). Afb. in de Muntkoerier 9 (1980) 9,22 en
10(1981) 1,25.

16

17
18
19
20

21
22

Holland dankt Denemarken. 1945. 0 + 1 0 0
Vz. 2 vrouwenfiguren en omschrift ( = titel).
25-jarig huwelijk van de kunstenaar. Geslagen
in koper. 1946. 0 96. Vz. 2 staande figuren en
omschrift (Mari Nettie) en breedschrift (21 46).
Opening Rotterdamse schouwburg. 1947. 0 60.
Vz. staande vrouwenfiguur met zwaard, een
gordijn opzij schuivend, en omschrift naar
Vondel (de bouwkunst bloeit in 't midden van
't gevecht en opent schouwburch en
tooneelen). Kz. beeld van een staande vrouw,
iets naar links gedraaid en randschrift (de
Rotterdamsche schouwburg 10 januari 1947).
Idem. 1947. 0 60. Vz. als van nr 7. Kz.
staande vrouw met harp, van voren gezien,
randschrift (de Rotterdamsche kunststichting
aan de bouwcommissie van de Rotterdamsche
schouwburg) en onderschrift (10 januari 1947).
25-jarig huwelijk Van Taalingen-Dols. 1947. 0
138. Vz. 2 staande figuren in antieke kledij met
staf en fakkel, omschrift (Herman Lucie van
Taalingen Dols 1922 1947) en breedschrift (16
October). Kz. ingegraveerd monogram en
jaartal (1947).
Christophorus. 1955. 0 110. Vz. staande
Christophorus met het kindje rechts. Afb. kat.
Mari Andriessen 70 jaar.
Idem. 1955? 0 80. Vz. Christophorus met het
kindje op de rug, lopend naar rechts.
Mozart 1. 1955. 108 x 106. Vz. kop naar Mnks
en randschrift (Mozart).
Idem zonder randschrift.
Mozart 2. 1955. 115x 113. Vz. borstbeeld naar
links en omschrift (Mozart c'est Ie seul-Dieu Ie
dicta un ange l'écrivit).
Mozart 3. Gebakken klei. 1955/'58? 0 118.
Vz. kop naar links. Afb. kat. Mari Andriessen
70 jaar (als 1957/'8).
Idem, maar kop iets bijgewerkt. Gebakken
klei. 0 118.
Idem, maar kop iets anders bijgewerkt.
Gebakken klei. 0 111.
Schubert. ± 1957/'58. Vz. kop naar links en
randschrift ( = titel).
Jacob en de engel. 1959. 0 90. Vz. worsteling
van Jacob met de engel. Kz. tekst in
breedschrift van M. A. Mulder-Holt (Plesman
monument 7. x .59) en randschrift (ik laat U
niet gaan tenzij gij mij zegent). Afb. kat. Mari
Andriessen 70 jaar.
Idem. Gebakken klei. 0 107. Met randschrift
(de engel Jacob).
Staand vrouwtje. Schets in gips. 0 98. Vz.
staand vrouwtje.
Minnend paar. Gebakken klei. 0 105. Vz.
minnend paar.
Monnik en non. Gebakken klei. 0 130. Vz.
monnik en non, elkaar omhelzend en
randschrift (céne d'amour).
Meisjeskopje. Gebakken klei. 0 116. Vz. kopje
naar links.
De schilder Kees Verwey. Ovaal. Hoogte 150
mm. Vz. portret iets naar links en randschrift
(Kees Verwey).
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37
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40
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45
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De schrijver Louis Couperus. Gekleurd gips. 0
85. Vz. staande man met hoed van voren en
randschrift (Couperus).
Paardje. Gebakken klei. 0 35. Vz. paard naar
links.
Gezicht. Schets in gips. 0 120. Vz. gelaat van
voren.
Geboorte kleindochter. 1962. 0 77. Vz.
figuurtje van voren gezien doet een raam open,
met omschrift (1 augustus Marinette
Andriessen Monique) en onderschrift (1962).
Vakantie. 1964. 0 65. Vz. man en vrouw onder
een palmboom.
La Sardanas. 0 144. Vz. rondedans met veel
figuren.
Marinette, kleindochter van de kunstenaar.
Gebakken klei. 1964. Vz. kinderkopje '/i naar
links en randschrift (Marinette Nov 1964).
Marinemonument Scheveningen. 1966. 0 110.
Vz. monument van een oorlogsschip en
omschrift ( = titel). Afb. kat. Mari Andriessen
70 jaar.
De kunstenaar en zijn vrouw. Gebakken klei.
1967. Ovaal. Hoog 57 mm. Vz. 3 figuren die
elkaar omhelzen en randschrift (Mari Nettie
1967).
Marinette, kleindochter van de kunstenaar.
± 1967; 0 94. Vz. meisjeskopje naar rechts.
'De muziek'. Gebakken klei. 1967. 0 107. Vz.
2 vrouwenfiguren en randschrift (december 67
Haarlem).
Joseph Haydn. Gebakken klei. ± 1960/'75. 0
130. Vz. portret naar links en randschrift
(Jozeph Haydn 1732 1809).
Claude Debussy. Gebakken klei. ± 1960/'75. 0
95. Vz. portret V* naar rechts.
Sergei Rachmaninow. Was. ± 1960/'75. 0
± 100. Vz. portret naar links en randschrift
( = titel).
Tomaso Vitali. Gebakken klei. ± 1960/'75. Vz.
portret naar links en randschrift ( = titel).
Rossini. Gebakken klei. ± 1960/'75. Vz.
portret Va naar rechts en randschrift ( = titel).
Chopin 1. 1966. Gebakken klei. 0 80. Vz.
portret naar rechts en randschrift (Chopin).
Chopin 2. 1966? 122 x 121. Vz. portret naar
rechts en randschrift (Chopin).
Chopin 3. Gebakken klei. 1966? 0 116. Vz.
portret naar links met de kop iets naar omlaag.
De organist Jos de Klerk. ± 1970. 0 140. Vz.
kop naar rechts. Kz. scheeflopende tekst (Jos
de Klerk prijs voor muziek).
Het rozenwonder. 1971? 0 108. Vz. Ehzabeth
van Hongarije staande bij haar man te paard.
Sint Bavo Haarlem I. 1971. 0 85. Vz. kerk
van opzij. Kz. St. Bavo te paard naar rechts
met zwaard en valk, en randschrift van A. M.
E. Mulder-Holt (restauratie Grote of St
Bavokerk), Gegoten bij Stijlaart in Rumpt.
Afbn. in Jaarboek 1970 van Haarlem.
Sint Bavo Haarlem 2. 1971. 0 87. Vz.
kruiskerk van boven gezien, met randschrift
(restauratie St Bavo Haarlem). Kz. als vorige,
maar zonder randschrift. Gegoten bij De

46
47

48
49

50
Add.
Add.

Olieslag in Brummen. Afbn. in Jaarboek 1964
van Haarlem.
Sint Bavo Haarlem 3. 1971. 0 53. Vz, St. Bavo
te paard naar rechts.
Purcell. 1972. 112x110. Vz. portret % naar
links en randschrift ( = titel).
Beethoven. ± 1970/'75. 85x81. Vz. kop van
voren.
Marleen en Lodewijk Spanjaard. 1977. 0 105.
Vz. pianiste en cellist, met randschrift (Marleen
en Lodewijk 19 april 1977).
Alcssandro Scarlatti. ± 1978. Vz. borstbeeld Vi
naar links en randschrift (Scarlatti).
Niet teruggevonden ontwerpen.
Grotere plaquetten.

Signatuur

De meeste penningen van Mari Andriessen zijn
gesigneerd met een monogram: ^ ^ of^.

Li(era(uur
1. M. v. Beek. Mari Andriessen. Amsterdam, 1964.
2. Mari Andriessen 70 jaar. Katalogus Frans Hals
Museum Haarlem. 1967.
3. Mari Andriessen 80. Katalogus Frans Halsmuseum,
Haarlem. 1977. Met een inleiding door Theo Mulder.
4. W. F. van Hekelen. In memoriam Mari Andriessen.
De Muntkoerier 9 (1980), 1,11.

Bronvermeldinj;
Met dit artikel werd eind 1978 begonnen. Ondanks
herhaalde pogingen lukte het niet met de kunstenaar,
die toen nog in leven was, in kontakt te komen. Pas in
oktober 1981 kon een gesprek met de weduwe van de
kunstenaar plaatsvinden. Zij was zo vriendelijk iets te
vertellen over het leven en werken van haar man en een
aantal zeldzame penningen, waaronder enkele van
komponisten, te laten zien.
Nog meer dank is verschuldigd aan drs. J. i.. L. TILANUS,
die bezig is met een diepgaande studie van Andriessen's
gehele oeuvre. De heer Tilanus verschafte op genereuze
wijze vele nieuwe gegevens en was zo vriendelijk hel
manuscript te korrigeren. Ook stelde hij de door
hemzelf gemaakte foto's van de in de katalogus onder
de nrs 15, 20, 21, 22, 23 en 32 vermelde penningen ter
beschikking. De foto's van de in de katalogus onder de
nrs 7, 8, 9, 44 en 45 vermelde penningen, werden
gemaakt door de heer P. BROUWERS in Apeldoorn.

Noten
1. Eerste jaarverslag Ver v. Penningkunst (1926) blz.
10 en 11.
2. Ook de weduwe van de kunstenaar weet het niet.
3. 13e jaarverslag Ver. v. Penningkunst (1938) blz. 3.
4. Ook thans is deze nog te koop (ƒ125,— te storten
op gironr. 1377 000 van de Stichting Restauratiefonds
St. Bavokerk Haarlem).
5. Kees Verwey. Mari Andriessen. Kroniek van Kunst
en Kuituur 17 (1957) 212.

H:iJ
Hollandsche Bank Unie N.V.
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-292284

De prijslijsten van de HBU mag U niet missen!!
Bel of schrijf ons even en de volgende lijst zenden wij U gratis toe.
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Agenda munten- en penningenbeurzen

ó^

cJiicAtin^

(yVurmsmaéica,

S^~^r

igyj
Zondag 30 januari 1983
te Den Bosch
in het Restaurant van de Brabanthallen,
Oude Engelseweg 1
van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 5 februari 1983
Zondag 6 februari 1983
te Rotterdam
in de Claus-, Club- en Sociëteitszaal
(gehele 2e etage) van het Caférestaurant Engels, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 12 februari 1983
te Middelburg
in de Schouwburgfoyer,
Molenwater 99a
van 10.00 t o t 16.00 uur
Zaterdag 26 februari 1983
Zondag 27 februari 1983
te Den Haag
in de Variantzalen van het Nederlands
Congresgebouw, Churchillplein 10
van 10.00 t o t 17.00 uur
Zondag 6 maart 1983
te Eindhoven
in de Wintertuin van Hotel Cocagne,
Vestdijk 47
van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 26 maart 1983
te Apeldoorn
in de foyer van Schouwburg " O r p h e u s " ,
Churchillplein 1
van 10.00 tot 16.00 uur

Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
Ook op viditel nr 37615
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Zaterdag 2 april 1983
Zondag 3 april 1983 (Ie Paasdag)
te Rotterdam
in de Claus-, Club- en Sociëteitszaal
(gehele 2e etage) van het CaféRestaurant Engels, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur
1

(^umismatïc^iiiec^rtsflnc.
Auction XII - March 23-24, 1983

Ancient Greek, Roman and Byzantine Coins
.iSÊM

FEATURING AN EXTRAORDINARY SELECTION OF
ROMAN BRONZE COINS
FROM PROMINENT AMERICAN AND EUROPEAN COLLECTIONS
Catalogue available February, 1983 $15
342 North Rodeo Drive - P.O. Box 3788
Beverly Hills, California 90212
Telephone (213)278-1535

Drie van de meer dan duizend boel<en die wij in voorraad hebben:
BAX, W. F.: Ridderorden, Eretekenen, Draagtekens en Penningen betreffende de
Weermacht van Nederland en Koloniën 1813-heden (ca. 1940). 248 biz. Integrale herdruk. Linnen.
FEUARDENT, L.: Collection Feuardent, Jetons et Méreaux. Beschrijft 15, 126 franse
rekenpenningen, waaronder enige duizenden betrekking hebbende op de Nederlanden. Herdruk van de drie delen text (502, 516 en 506 bIz.) en een deel platen (16 bIz.,
xxll pi.) Br.
FORRER, L.: Biographical Dictionary of Medallists, Coin-, Gem-, and Seal Engravers,
Mint-Masters, & c , Ancient and Modern, with reference to their works B.C. 500-A.D.
1900. Herdruk van de acht delen. Linnen. Prijs per deel f 180,—. De volledige reeks.

f

36,—

f 400,—
f 1300,—

De prijzen zijn excl. port en 4% BTW. Onze nieuwe literatuurlijst is in voorbereiding. Reserveer uw exemplaar nul

A . G . V A N DER D U S S E N B.V.

JEAN ELSEN

-

Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht

Antieke, Middeleeuwse en Moderne Munten,
Moslims, Kruistochten, Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, Penningen.
Uitgebreide numismatische literatuur.

N umismaat

Maandelijkse Katalogus met artikels
(jaarabonnement 300 Fr te storten op giro
(PCR) 000-0831217-24)
Tervurenlaan 65, Bus 1

^

1040 BRUSSEL

Telefoon 09/32/2/734/63.56

Openingsuren: maandag t/m zaterdag 9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur
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NUMISMAAT
gespecialiseerd in provinciale munten, historie- en
moderne penningen van alle landen.

Vroedschapspenning. Alkmaar (1573). Vz.
Vz. Alkmaar in de gedaante van een soldaat met
stadsschild. Kz. De Overwinning en Mercurius
met vele attributen en twee leeuwen, f. 350,—

Hoogend 18. 8601 AE Sneek
tel. 05150-17198 - s maandags gesloten

Mevius IMumisbooks International B.V.
OOSTEINDE97

7671 A T VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
M U N T E N , BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, N U M I S M . LITERATUUR.
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP A A N V R A A G
GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. M U N T H A N D E L
GROOTHANDEL

-

KLEINHANDEL

's Zaterdags

UITGEVERS

gesloten.

,^yfturUerv

n/xndel
f

j

j ^

^el^wfv

^icui/c 'c/v ej^v

03M5

- Ï392

/lenruMQe/i

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
9712 EL Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten,
oude effecten, antieke prenten en kaarten,
gebied met een speciale afdeling numismatische
literatuur.
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boeken

op elk

Sint Franciscus geklopt
door Sint Maarten?
door N. L. Arkesteijn
Onder deze op het eerste gezicht cryptische titel
volgt een commentaar op een mijns inziens onjuiste toeschrijving aan (het eiland) Sint Maarten
van een munt welke een klop vertoont die is geslagen over de op de keerzijde van die munt afgebeelde (heilige) Sint Franciscus.
De bedoelde munt is te vinden in 'Monnaies Coloniales Frangaises 1670-1980' door Victor Gadoury
en Georges Cousinié^ onder no. 6. bij Saint Martin. De afgebeelde voorzijde vertoont een tekst
rond een 11 mm. grote klop met een lelie binnen
een parelcirkel. Een beschrijving ontbreekt,
slechts wordt aangegeven dat de munt van zilver
is, 1,9 g. weegt, en 22.5 mm. groot is. Over de
keerzijde wordt in het geheel niets vermeld.
Vanaf 1981 is deze toeschrijving ook door Krause'
overgenomen.
Behalve de bekende driekantjes of guillotines zijn
alleen de 'stuivers' in verband met de invoer van
valse exemplaren vanaf eind 1797 op St. Maarten
van kloppen voorzien. Dit gebeurde niet alleen op
het zuidoostelijke Nederlandse deel van het eiland, maar ook op het noordwestelijke Franse
deel; een enkele keer komen beide soorten kloppen op één munt voor. De hier bedoelde 'stuivers'
zijn de Franse 2 sous stukken (afb. 1) van de Co-

'w
I

I •• J

Afb. I (2:1)

'"-——2iJ.^

lonie de Cayenne (Guyana), die van 1780 tot 1790
in een een totale oplage van 6 miljoen stuks in de
muntplaats Parijs werden geslagen. Volgens de officiële op de geldcirculatie betrekking hebbende
publicaties" uit die tijd waren slechts de Deense 2
skillingstukken, die op de naburige Deens Westindische eilanden gangbaar waren, hieraan gelijkgesteld. Voorzover ik kan nagaan zijn de volgende
kloppen ook inderdaad niet op andere munttypen
voorgekomen: Pijlenbundel (29-12-1797 tot 1-11798), S^M en SM (resp. 1798 en 1805) en M

(1820); zie no. 1417 t/m 1426 Scholten'» (afb. 2).
De enige overeenkomst tot dusver tussen de bekende en de 'nieuwe' klop is de parelrand, maar
dat lijkt onvoldoende voor de toeschrijving aan
het Nederlandse deel van dit eiland.

Een vrij ruwe klop met een (geheel anders gevormde) lelie komt behalve op de 2 sous stukken
van Cayenne ook voor op enkele koperen munten
en kan zeer wel op het Franse deel van het eiland
daarop zijn aangebracht; van een parelrand is bij
deze klop geen sprake. Pridmore" duidt deze klop
als een erkenning van de geldigheid van de reeds
van een Nederlandse klop voorziene stuivers door
de Fransen; daar tegen pleit mijns inziens het geïsoleerd voorkomen van deze klop op verschillende
muntsoorten die niet door het Nederlandse gezag
waren erkend. In geen enkel ouder standaardwerk
over de Franse koloniale muntslag' ' ", of over
kloppen in het algemeen', wordt nog een andere
klop aan het eiland St. Maarten toegeschreven.
De oude franse douzains die op last van Lodewijk
XIII in 1640 werden geklopt met een franse lelie
in ovale parelrand, en die in 1672 in West Indië
gangbaar werden verklaard, laat ik hier buiten beschouwing.
Het wordt dan ook tijd om de munt waarop deze
'onbekende' klop is geplaatst aan een nadere beschouwing te onderwerpen en vooral ook eens aan
de keerzijde te bezien. Het door Gadoury afgebeelde exemplaar heeft als opschrift:
ALPH.IV.MR.E.C.DUX.IX, geplaatst rond het naar
rechts gewende portret van een langharig persoon
met onbedekt hoofd. Volgens Rentzmann' regeerde van 1658 tot 1662 een Alphons IV over Modena; de rest van de tekst laat zich dan snel herleiden tot: negende hertog van Reggio en Carpi (dus
niet Carnutum = Chartres zoals Rentzmann aangeeft). Aanvullende informatie geeft een boekje
van nog geen vijf gulden nl. Eklund's Copper
coins of Italy\ dat onder no. 239 t/m 249 munten
van 4 vorsten van Modena beschrijft en onder no.
244 een munt afbeeldt met een lelie die identiek is
aan die van de 'onbekende' klop. Dit muntje
21

blijkt te zijn geslagen tijdens de periode van Franse protectie van 1702 tot 1706, hetgeen doet vermoeden dat we hier met een Franse lelie te maken
hebben. Nog interessanter werd het toen ik onlangs een dergelijk muntje verwierf met het opschrift: FRA.i.MU.RE.E.c.DUX.viii dat, U raadt het
al, moet zijn geslagen door Frans I, de vader van
Alphons IV, die als achtste hertog regeerde van
1629-1658 (afb. 3, 4). De keerzijde tenslotte vermeldt: PROT(ector) NOSTE(r), onze beschermer.
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Afb. 6 (2:1)
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Afb. 4 (2:1)
rond de naar rechts geknield zittende beschermheilige van de stad, waarvan het silhouet onder
zijn linkerhand is geplaatst. Wederom volgens
Rentzmann' betreft het hier Franciscus van Assisi
gekleed in zijn monnikspij, met uitgespreide armen de stigmata (wondetekenen van Christus) tonend zoals hij die op 19 september 1224 in La
Verna moet hebben ontvangen (afb. 5, 6). Niet
minder dan 14 Italiaanse steden hebben hem zo
op hun munten afgebeeld; van nog veel meer steden is hij de beschermheilige van wie vorig jaar de
800ste geboortedag ongetwijfeld uitbundig zal zijn
gevierd. Nu nog even terug naar de munt die ik
dank zij de onvolprezen bibliotheek van het Penningkabinet ook nog afgebeeld vond in het Corpus Nummorum Italicorum, dl. IX, pi. XXII'^.
Daar vinden we ook wat meer over de adellijke
familie Este die in de huidige provincie Emilia
22

al enkele eeuwen een hertogdom regeerde waarvan
de steden Modena, Reggio, Carpi en Ferrara deel
uitmaakten. Tijdens de regering van hertog Rinaldo (1694-1737) stond het gebied van 1702 tot 1706
onder Franse protectie, hetgeen ongetwijfeld geld
zal hebben gekost. De gemakkelijkste manier om
in een dergelijke situatie aan geld te komen is het
opwaarderen van de circulerende munten, zoals in
Frankrijk zelf door Lodewijk XIV o.a. in september 1701 werd gedecreteerd. Daarvoor moet dan
wel een hermunting plaatsvinden, eventueel in de
vorm van overslaan of het aanbrengen van een
klop, om onderscheid te kunnen maken tussen de
goedkope oude en de duurdere nieuwe munten.
Voor de op voor- en keerzijde aan te brengen
kloppen moest niet alleen de vorst maar ook de
beschermheilige in Modena wijken. Als een van
de bekendste dierenliefhebbers uit de geschiedenis
zal juist deze klop Sint Franciscus niet al te pijnlijk hebben getroffen: niet minder dan 8 adelaars,
of tenminste delen daarvan, zijn erop te onderscheiden. Het zijn typische Italiaanse adelaars, bekend uit het wapen.van het koninkrijk van Napels
en Sicilië, dat te herleiden is tot munten van de
Hohenstaufenkeizer Frederik II die regeerde van
1198 tot 1250 en die een zo groot liefhebber van
de jacht met afgerichte vogels was, dat hij er een
verhandeling over schreef die langdurig tot stan-

daardwerk was verheven. En zo blijken Sint
Maarten en Sint Franciscus dan uiteindelijk toch
niets met elkaar te maken te hebben. Met de hierboven aangevoerde argumenten heb ik Dhr. Gadoury nog niet kunnen overtuigen. U wel, naar ik
hoop?
Lileraluur:
1. G.G. Brunk, World countermarks on medieval and
modern coins, Lawrence, Massachuset.s, 1976.
2. O.P. Eklund: Copper coins of Italy, herdruk van
een artikel uil The Numismatist, zonder jaar,
Olympic Press, Salina, Kansas.
3. V. Gadoury-G. Cousinié Monnaies coloniales
Frani;aises, Monte Carlo 1979.
4. W.D. Craig: Coins of the World 1750-1850, Racine,
Wisconsin 1966.
5. V. Guilloleau: Monnaies Fran(;aises el coloniales
1670-1942, Versailles 1942.

Groninger
herdenkingsmunt uit
1672 terug in Groningen
door J. C. van der Wis
Vermoedelijk kort na het beleg van Groningen
door de legers van de bisschoppen van Munster en
Keulen in 1672 zijn vierkante, op noodmunten gelijkende herdenkingsmunten geslagen in de waarden van 50, 25, 12'/2 en 6'A stuivers.
De voorzijde van deze munten toont ons binnen
een parelrand het gekroonde provinciewapen tussen de waardeaanduiding met daaromheen het
omschrift IVRE ET TEMPORE ( = met recht en op

tijd) en het jaartal. Van de onderscheidene waarden zijn meerdere stempelvarianten bekend.
De keerzijden van deze munten zijn onbewerkt en
nodigden uit tot het aanbrengen van gravures van
allerlei aard; rijmpjes, stadsgezichten, e t c , betrekking hebbende op de voor de Groningers zo succesvol verlopen belegering, maar ook inscripties
van andere aard, betrekking hebbende op bijvoorbeeld familiegebeurtenissen.
Deze bijdrage gaat over een 25-stuiverstuk en zijn
vroegere eigenaar.

Hooft van Iddekinge
Op 2 juli 1842 werd Jan Ernst Henric Hooft van
Iddekinge te Maastricht geboren. In 1845 vestigden zijn ouders zich te Zuidbroek. Als schooljongen volgde hij een leergang aan het gymnasium te

6. C. Krause / C. Mishler: Standard catalogue of
World Coins, diverse edities tot 1982, lola,
Wisconsin.
7. J. Mazard: Histoire monetaire et numismatique des
colonies et de l'union frangaise, de 1670 a 1952,
Parijs 1953.
8. F. Pridmore: The coins of the British
commonwealth of nations, pan 3, West-Indies,
London 1965.
9. W. Renizmann: Numismatisches Legendenlcxicon,
herdruk Berlijn 1979.
10. C. Scholten: De munten van de Nederlandse
gebiedsdelen overzee 1601-1948, Amsterdam 1951.
11. E. Zay: Histoire monetaire des colonies Frangaises,
Parijs 1892.
12. N.N.: Corpus Nummorum Italicorum dl. IX (Emilia
1).
13. Algemeen Rijksarchief: Oud Archief van Sint
Maarten: Plakkaatbockcn 1797-1820.

Groningen en werkte daarna veel in de natuurkunde, wat hem later bij zijn munt- en penningkundige studies goed van pas kwam. Hoewel hij
daar zeker toe in staat moet zijn geweest, verzuimde hij langs academische weg een doctoraat
te halen. Een zekere eigenzinnigheid in de keuze
van zijn werk lag daaraan mede ten grondslag.
Natuurkunde zou niet zijn vak worden.
Al op zeer jeugdige leeftijd gevoelde Hooft van
Iddekinge zich tot de numismatiek aangetrokken.
Door zelfstudie wist hij zich daarin zo te bekwamen, dat hij in staat was gedurende zijn leven vele
opstellen over munt- en penningkundige onderwerpen te schrijven, waarvan de eerste gepubliceerd werden in enkele vaderlandse tijdschriften
en in de 'Revue de la numismatique beige', een
uitgave van de Société royale de numismatique de
Ta Belgique, waarvan vele bekende Noordnederlandse numismaten (noodgedwongen) lid waren.
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde werd eerst aan het eind
van de vorige eeuw opgericht.
In 1871 werd hij benoemd tot directeur van het
munt- en penningkabinet van de Leidsche Hoogeschool, welk ambt hij in 1873 verliet door zijn benoeming tot secretaris van het toen opgerichte lichaam der rijksadviseurs. Bij ontbinding van die
commissie in 1878 verloor hij zijn betrekking en
in afwachting van een nieuwe aanstelling werkte
hij onvermoeibaar voort aan zijn veelomvattende
studies, waarbij zijn voorkeur met name uitging
naar de muntgeschiedenis van de Frankische tijd,
de Middeleeuwse Nederlanden en van Groningen
en Friesland.
In 1881 bracht hij na de dood van zijn vader de
zomermaanden met zijn gezin door in diens huis
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te Paterswolde, vanwaar hij gemakkelijk zijn
werkterrein in de archieven van de stad Groningen
kon bezoeken.
Op 21 december van datzelfde jaar overleed hij te
's-Gravenhage, veertien dagen na het verscheiden
van zijn vrouw.

De munt- en penningcolleclie van Hooft van Iddekinge
Tijdens zijn leven had Hooft van Iddekinge een
omvangrijke collectie munten en penningen vergaard, die hij als historische objecten beschouwde
en waaraan hij een groot deel van zijn studies
wijdde. Ook andere numismaten stelde hij in de
gelegenheid munten uit zijn collectie te bestuderen en te beschrijven. Hooft van Iddekinges talrijke publicaties vonden grote waardering in binnenen buitenland.
Op 8 oktober 1883 werd zijn verzameling geveild
bij de munthandel G. Theod. Bom & Zoon te
Amsterdam. Tal van stukken werden door musea
gekocht, andere vonden hun weg naar verzamelaars in binnen- en buitenland. Van de laatste is
de verblijfplaats veelal onbekend, hoewel we uit
de literatuur de hoedanigheid van veel van deze
stukken kennen. Zo nu en dan duikt er in de
munthandel één van op.

2S-stuiverstuk terug naar Groningen
Op 15 mei 1981 werd bij het Londense veilinghuis
Spink & Son Ltd, een gegraveerde herdenkingsmunt van de stad Groningen uit 1672, afkomstig uit de collectie van Hooft van Iddekinge,
onder de hamer gebracht. Dit stuk, dat in 1883
voor ƒ 1 , — (sic!) aan een ons thans onbekende en
vermoedelijk Engelse koper werd verkocht, werd
door de schrijver van dit artikel verworven.
De munt moet in 1870 reeds in het bezit zijn geweest van Hooft van Iddekinge. Prosper Maillet,
luitenant der artillerie en numismaat, publiceerde
n.l. in dat jaar zijn beschrijving van nood- en belegeringsmunten en de betrokken munt staal daar-
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in beschreven en afgebeeld met de aantekening,
dat hij zich in het kabinet van Hooft van Iddekinge bevond.
Er is geen twijfel mogelijk, dat het door Maillet
beschreven stuk hetzelfde is als de te Londen geveilde munt. De ons helaas onbekende graveur
van de inscriptie op de keerzijde heeft namelijk
bij zijn vermoedelijk eerste poging zijn tekst op
de munt te plaatsen ten aanzien van de vlakverdeling een misrekening gemaakt. Hij heeft dit ongedaan trachten te maken, door die eerste inscriptie
weg te slijpen, hetgeen hem slechts ten dele is gelukt. Fragmenten van zijn eerste inscriptie trachtte
hij later bij zijn tweede poging de tekst op de
munt aan te brengen te verdoezelen door ze te
verwerken in de letters.
Maillet heeft zowel de fragmenten van de eerste
als de volledige tekst van de tweede inscriptie zo
nauwkeurig laten natekenen, dat het daaraan te
danken is, dat de te Londen geveilde munt kon
worden toegeschreven als afkomstig uit Hooft van
Iddekinges collectie.
De gravering op de keerzijde heeft betrekking op
het beleg van 1672 en luidt: Groningen, Constant
/ beholt, vant, lant, / heeft, door, godts; kraght /
gebroken, viant, maght.
Deze tekst, die uiting geeft aan de vreugde over
de goede afloop van het beleg, wat tevens een
gunstige ommekeer in de oorlog met Frankrijk,
Engeland, Munster en Keulen bracht, is op zichzelf niet uniek; uit de literatuur zijn nog een zevental munten met deze tekst bekend, zij het met
kleine variaties in schrijfwijze en interpunctie. Tezamen met het onderhavige stuk zijn het evenzovele historische documenten, die elk voor zich een
unicum genoemd kunnen worden en door hun opmerkelijk karakter en veelvuldige beschrijving ook
altijd als zodanig herkenbaar zullen blijven.
Na bijna een eeuw is een interessante munt teruggekeerd naar de stad van herkomst.
Literatuur
F. J. Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel
erfgoed (Den Haag, 1975), p. 126-7.
Prosper Maillet, Catalogue descriptif des monnaies
obsidionales et de nécessité (Brussel, 1870), nr. I72/6-'.
C. Vosmaer, Levensbericht van J. E. H. Hooft van
Iddekinge (Leiden, 1884).
J. de Waard, Groningsche gedenkpenningen en
noodniunten. Groninger Volksalmanakken 1905/1906.
H. Weiler, Groningen-Münster-Köln - Die Medaillen
und Gedenkmünzen auf den französisch-kölnischmünsterschen Feldzug gegen die Niederlande 1672/73
(Bergisch Gladbach, 1972).
Catalogus auctie G. Theod. Bom & Zoon, Amsterdam,
8 oktober 1883 (coll. Hooft van Iddekinge/Borger), nr.
1603.
Catalogus auctionsale Spink & Son Ltd., Londen, 15
mei 1981, nr. 461.

Een muntvondst met een
ongebruikelijke
verpakking
door H. W. Jacobi

Op 8 augustus 1982 werd bij de verbouwing van
een oud pand aan de Brandestraat te Geertruidenberg een pakketje munten gevonden. De munten
waren verpakt in een blikken doosje dat aan de
bovenzijde was dichtgedrukt en omgevouwen. Het
was, afgedekt met een plaatje lood, op de zolder
verstopt in de dikte van de muur naast de hoogste
dakgording. Door deze zorgvuldige manier van
verbergen was het blikken doosje goed bewaard
gebleven.
De munten met verpakking zijn door de vinder
gebracht naar het Koninklijk Penningkabinet.
Hier zijn de munten gereinigd en gedetermineerd.
Van iedere munt is tevens het gewicht en de stempelstand bepaald. Op basis van deze gegevens is
een vondstlijst samengesteld. Nadat de gehele
vondst gefotografeerd was, is hij met verpakking
aan de vinder geretourneerd.
De vondst bestaat uit 2 gouden en 42 zilveren
munten uit de periode 1624-1666. De oorspronkelijke eigenaar heeft met deze 44 munten bijna
ƒ140 gulden in grootgeld bijeengebracht.

Brabant (Antw.), souverein 1666
Republiek
zilveren rijder,
zilveren rijder,
zilveren rijder,
zilveren rijder,
zilveren rijder.
zilveren rijder,

Holland 1662
Westfriesland 1659, 1663
Utrecht 1659
Overijssel 1660, 1662 (2) 1664
Kampen 1664
Zwolle 1659

Zuidelijke Nederlanden
Alben en Isabella (1598-1621)
paiagon, Brabant (Antwerpen) z.j.
P/)////7i/K (1621-1665)
ducaton, Brabant (Antwerpen) 1632, 1633,
1639, 1648 (2), 1649 (3), 1651, 1652 (2), 1654
(2), 1660, 1661, 1664?, 1665
ducaton, Brabant (Brussel) 1633, 1634 (2),
1640, 1648, 1654, 1660(2), 1664
ducaton, Vlaanderen 1650
patagon, Brabant (Brussel) 1635
patagon, Doornik 1633
patagon, Bourgondië 1627
/Care///(1665-1700)
souverein, Brabant (Antwerpen) 1666
ducaton, Vlaanderen 1666

17
9
1
1
1
1
1
1

Kngeland
y^wes/(1603-1625)
quarter laurel (muntteken: klaverblad: 1624)
44

De waarde van deze munten was 139 gulden en
11 Vi stuiver.
10 zilveren rijders
28 ducatons
4 patagons
1 souverein
1 quarter-laurel

63 stuivers = 630 stuivers
63 stuivers = 1764 stuivers
50 stuivers = 200 stuivers
140 stuivers = 140 stuivers
57,5 stuivers = 57'/2 stuivers
2791 Vi stuivers
2791 !/2 stuivers = ƒ139 : 111/2

Zwolle, zilveren
rijder 1659

a
a
a
a
a

De geldsomloop rond het midden van de 17e eeuw
bestaat voornamelijk uit zilvergeld; goudgeld
wordt relatief weinig gebruikt. Bij het grote zilver25

geld overheersen tot 1659, zeker in het zuidelijk
deel van de Republiek, de ducatons en patagons
van de Spaanse Nederlanden. In 1659 krijgen de
munthuizen van de Republiek toestemming om
vergelijkbare munten te slaan: de zilveren rijder
( = ducaton) en de zilveren dukaat of rijksdaalder
( = patagon). Deze munttypen gaan vanaf dit jaar
snel deel uitmaken van de omloop.
De vondst Geertruidenberg 1982 toont ons dit
beeld zeer duidelijk: naast 28 ducatons uit de
Spaanse Nederlanden, bevat de vondst 10 zilveren
rijders uit de Republiek. De jongste munten zijn
zeer kort in omloop geweest en tonen nog de kenmerkende glans van nieuwheid. Het is daarom
zeer waarschijnlijk dat de schat kort na 1666 is
verborgen.
Vergelijkbare vondsten uit Nederlandse bodem
zijn de vondsten Kedichem 1936 en Arnhem 1959.
De vondst Kedichem 1936 bestaat uit 145 zilveren
munten met de sluitdatum 1668:
Zuid-Nederlandse ducatons
90
Zuid-Nederlandse halve ducatons
7
Noord-Nederlandse zilveren rijders
47
Noord-Nederlandse halve zilveren rijders
1

zilveren munten zijn voornamelijk:
Zuid-Nederlandse ducatons
Noord-Nederlandse zilveren rijders
Saksische engelgroschen

47
12
30

Het blikken doosje waarin de munten ruim 300
jaar bewaard zijn, is door de oorspronkelijke eigenaar dichtgevouwen. Dit maakte het onmogelijk
de munten er zonder beschadiging uit te halen. De
eenvoudigste wijze van openen bleek de reeds gedeeltelijk doorgeroeste bodem uit het doosje te
breken. Omdat dit zonder bijkomende beschadigingen gelukt is, kan het doosje zeer goed gereconstrueerd worden. Het is een hoge smalle bus
met een langwerpige doorsnede met afgeronde
hoeken. Het is 13 cm hoog, 3,7 cm breed en 14
cm lang. Aan de zijkant zijn twee blikken lusjes
gesoldeerd waar doorheen een koord gelopen kan
hebben. Bij het doosje moet een dekseltje behoord hebben, dat eveneens van oogjes voorzien
was. Waarvoor het doosje oorspronkelijk gediend
heeft is niet bekend; mogelijk is het gebruikt om
persoonlijke artikelen zoals toiletartikelen mee te
dragen. Het is naar mijn weten de eerste keer dat
een muntschat uit het midden van de 17e eeuw op
deze wijze verpakt is.

De vondst Arnhem 1959 bestaat uit 8 gouden en
93 zilveren munten met de sluitdatum 1670. De

^

Reconstructie van het doosje

De vinder en eigenaar van de vondst, de heer J.
Aerts zal in het pand van de muntvondst, Brandestraat 18 te Geertruidenberg in januari 1983 een
café openen. Terwijl hij eerst van plan was het café de naam 'Het Anker' te geven, zal het nu, naar
aanleiding van de vondst café 'De Munt' gaan heHel blikken doosje waarin de 44 munten verpakt waren. ten. U bent allen hartelijk welkom.
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nieuwe
uitgaven

^I^ ^I^
^3^ ^3^

Muntennieuws

INDIA:
10 Paise 1981; aluminium; 0 26 mm; 2,3 gram.
25 Paise 1981; aluminium; 0 19 mm; 2,5 gram.
Nieuwe circulatiemunten op de Wereldvoedseldag
van 16 oktober 1981. Eerder werden met identieke
beeldenaars al stukken uitgegeven van 10 en 100
Rupie. Afb. 4 en 5.

door J. C. van der Wis
DUITSLAND - DEMOCRATISCHE REPUBLIEK:
5 Mark 1982; koper-nikkel-zink; 0 29 mm; 9,6
gram.
Herdenkingsmunt op de 150-jarige sterfdag van
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1823) met op
de keerzijde de afbeelding van zijn buitenverblijf
in Weimar. Afb. 1.

5 Mark 1982; koper-nikkel-zink; 0 29 mm; 9,6
gram.
Herdenkingsmunt op de 500-ste geboortedag van
Martin Luther (1483-1546), die op de Wartburg in
de jaren 1521/22 het Nieuwe Testament in het
Duits vertaalde. De Wartburg staat op de munt
afgebeeld. Afb. 2.

JERSEY:
20 Pence 1982; koper-nikkel; 0 21,4 mm; 5 gram;
oplage 200.000.
Nieuwe circulatiemunt met de afteelding van de
vuurtoren van La Corbiere. Afb. 6.

TURKIJE:
1 Pond 1981; aluminium; 0 17 mm; 1,1 gram.
10 Pond 1981; aluminium; 0 25 mm; 2,4 gram.
Nieuwe circulatiemunten met de afbeelding van
Kemal Ataturk. Afb. 7 en 8.

GROOT-BRITTANNIË:
20 Pence 1982; koper-nikkel; 0 21,4 mm; 5 gram.
Nieuwe circulatiemunt, die sinds 9 juni 1982 in
circulatie is. Speciaal voor verzamelaars is deze
munt ook als piedfort in zilver vervaardigd
(925/1000; 0 21,4 mm; 10 gram) in een oplage
van 25.000. Afb. 3.
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boekbespreking r'~\
Michael I. Bates 'Islamic Coins'
American Numismatic Society Handbook 2, New
York 1982
De laatste jaren valt een toenemende belangstelling te constateren voor Oosterse munten, hetgeen
helaas ook de prijzen sterk heeft beïnvloed (zie
Sotheby London's Islamic sales).
Veel van de litteratuur over dit gebied behoorde
tot de zeer kostbare standaardwerken uit het eind
van de vorige eeuw, zoals de British Museum Catalogues. Voor wie zich tot de munten van de
Islamitische wereld aangetrokken voelde, waren er
al enkele globaal inleidende boeken beschikbaar,
zoals Plant's 'Arabic coins and how to read
them', vooral gericht op het leren ontcijferen van
de teksten met tussendoor veel historische informatie. Voorts natuurlijk Album's bewerking van
Marsden onder dezelfde titel 'Numismala Orientalia Illustrata', waarin geen arabische teksten of
vertalingen daarvan voorkomen, maar dat aan de
hand van een groot aantal zeer fraaie tekeningen
wel het determineren van deze groep munten globaal voor de niet ingewijde mogelijk maakt.
'The World of Islam' van M. Mitchiner kan beschouwd worden als een tussenvorm tussen de
werken van Plant en Album enerzijds en de oudere standaardwerken anderzijds.
Voor degenen die voor de bovengenoemde boeken
nog mochten terugschrikken is thans een aardige
inleiding verschenen bij de American Numismatic
Society van de hand van Michael Bates, die ook
zijn sporen reeds heeft verdiend in de Oosterse
numismatiek.
Het is ook leverbaar in een 'de Luxe editie' met
36 kleurendia's. De indeling is wat ongebruikelijk,
maar bijzonder overzichtelijk, in die zin dat alle
linkerbladzijden zijn gebruikt voor het verhaal
met de historische gegevens en de vele afbeeldingen van uitstekende kwaliteit, en de rechterzijden
de beschrijving geven van de afgebeelde munten
zonder de Arabische tekst, maar met een translitteratie en de vertaling daarvan en een verwijzing
naar de bladzijdenummers in de grote standaardwerken. In ruim 20 kantjes kan uiteraard niet
meer dan een vluchtige kennismaking worden
gearrangeerd met 13 eeuwen muntslag in een gebied dat zich uitstrekt van Spanje via Noord Afrika tot India en Afghanistan, maar Bates weet het
verlangen naar nader contact te prikkelen. Slechts
de munten van de Islamitische gebieden in het
huidige Maleisië en Indonesië worden niet aan ons
voorgesteld.
28

Het evenwicht had wat mij betreft wat meer 'naar
links' mogen liggen waardoor wat duidelijker zou
zijn voor wie dit boekje is bedoeld. Ik zou het
niettemin iedere numismaat met een bredere belangstelling willen aanbevelen; sinds Carson's
'Coins' (dl. 3 in dit geval) is deze informatie eigenlijk nergens meer zo compact en voordelig verkrijgbaar geweest.
N.L.A.
J. P. A. van der Vin: Inleiding Antieke Nutnismatiek, Den Haag/Leiden 1982
In de Nederlandse resp. Vlaamse taal was tot
voor kort slechts weinig litteratuur over Antieke
munten (meer) beschikbaar.
Een uitgave van het Penningkabinet uit 1953 (Antieke munten) van Mevr. Zadoks uit 1969 (Romeinse Keizersmunten) en van dezelfde auteur in
samenwerking met W. A. van Es: de Muntwijzer
voor de Romeinse tijd, waren ook antiquarisch
nauwelijks meer verkrijgbaar.
Aan de herdruk van dit laatste werk in 1974 verleende overigens ook Van der Vin reeds zijn medewerking. Om de lijst te completeren kunnen
nog genoemd worden: De muntschat van Liberchies door M. Thirion en het eerste deeltje van:
Munten vertellen hun geschiedenis, van H. J. te
Paske die beiden slechts een klein deel van het gebied van de antieke numismatiek behandelen.
De Inleiding Antieke Numismatiek, die ook wordt
gebruikt als syllabus voor de studenten van de
vakgroep Klassieke Archeologie van de Rijksuniversiteit te Leiden omvat de veel ruimere periode
van de allereerste Griekse munten tot de allerlaatste Byzantijnse, zo'n 2000 jaar.
Wanneer u dan bedenkt dat de variëteit van
munttypen in die periode veel groter was dan in
de moderne tijd en tevens dat het hier gaat om de
muntslag van de gehele toenmalig bekende
Westerse wereld met daarbij nog het nabije- en
midden-Oosten, Klein Azië en Noord-Afrika, dan
is deze poging daarvan in 48 tekstpagina's een
overzicht te geven wonderwel geslaagd. Alleen het
ontbreken van een enkel regeltje over de Keltische
munten voel ik wat als een gemis, maar een ander
zou er wellicht meer over Vandalen en Barbaren
in willen hebben.
De linkerpagina's zijn grotendeels gebruikt voor
het plaatsen van enkele overzichtskaarten, schema's en vooral grote aantallen fraaie tekeningen
van munten, zoals we die kennen uit de oudere
drukken van de bekende Seaby catalogi. Slechts
de 3 toegevoegde fotopagina's vallen door het toegepaste (te) grove raster en het wel erg 'harde'
contrast nogal tegen.
Na een algemene inleiding volgen hoofdstukken
over de Griekse, Romeinse en Byzantijnse mun-

ten, die ook onderling goed in evenwicht zijn; een
afsluitend hoofdstuk gaat in op het belang van de
verschillende soorten muntvondsten voor de archeoloog waarna nog een overzicht van de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse collecties en
een bibliografie van dit gebied volgen. Vanuit de
ruim voorziene bibliotheek van het Penningkabinet kan dan licht een wat vertekend beeld ontstaan, waarbij enerzijds een aantal weliswaar zeer
goede, maar bijna nergens te raadplegen werken
wordt genoemd en anderzijds een zowel voor verzamelaars als handelaren onontbeerlijke reeks van
David Sear er met de qualificatie 'een nuttig
boekje' wat bekaaid afkomt.
Voor eenieder die zich voor Klassieke munten interesseert en wiens talenkennis of portemonnaie te
beperkt van omvang is voor de grote handboeken
wordt deze uitgave dringend aanbevolen. Ook de
verzamelaar die op Koninkrijksmunten uitgekeken
begint te raken, vindt hier voldoende basiskennis
om een nieuw verzamelgebied toegankelijk te maken en zelfs voor degene die op het pad der numismatiek al wat verder gevorderd is, is ƒ7,50
voor dit werk geen weggegooid geld.
N.L.A.
Vlunlen en penningen in Bourgondisch Vlaanderen. Door J. Taelman. Gruuthusemuseum Brugge.
Gedrukt in België, - D/1982/0546/6. Prijs ca.
Hfl. 28,—.
In deze catalogus worden de munten en penningen
afgebeeld, geslagen van Filips de Stoute tot Maria
van Bourgondië (1384-1482). De ruim 150 munten
en 15 rekenpenningen en medailles zijn van 7 augustus tot 7 november 1982 in het Gruuthusemuseum te bezichtigen geweest. In de tentoonstellingsruimte bevinden zich ook enige muntgewichtdoosjes. Het museum vormt een passend en indrukwekkend decor voor deze verzameling.
Alle munten en penningen zijn afgebeeld, soms in
kleur, en de omschriften zijn onder elk exemplaar
gedetailleerd weergegeven. Dit maakt de catalogus
tot een heerlijk kijkboek.
Na de inleiding, waarin de vorming van de gehele
collectie wordt geschetst, volgt een beknopt overzicht van de Bourgondische muntslag in Vlaanderen. Dan volgt de catalogus van de munten, bij elke vorst voorafgegaan door een portret en een biografische notitie. De lijnen geschetst in het overzicht en de notitie zijn terug te vinden in de beschrijvingen van de munten, o.m. in de titelatuur
in de omschriften en de muntnaam.
De catalogus:
Per munt wordt weergegeven de uitgebreide omschrijving van voor- en keerzijde, eventuele opmerkingen, herkomst, bibliografie, munthuis.

muntteken, diameter, gewicht, rand, metaalsoort
en inventarisnummer. Is een munt met twee of
meer exemplaren vertegenwoordigd, dan worden
toch steeds foto en overige bovenstaande gegevens
per munt vermeld. Een van de voordelen van deze
werkwijze is, dat details die door munt- of foioafdruk minder goed overkomen, bij een tweede of
derde afbeelding goed te zien zijn, terwijl de omschrijving direct voorhanden is. Een ander voordeel is de stempelvergelijking, die mogelijk wordt
gemaakt. De kwalitatief hoogstaande foto's zijn
gemaakt door M. van den Bogaert en H. Maertens (kleuropnamen). Bijna alle afbeeldingen zijn
minstens 50 mm groot.
Onder no. 30 wordt een dubbele groot van het
munthuis Valkenburg getoond met het muntteken
knoop in de staart van de leeuw. Vergelijking
met voorgaande nummers (nos. 20-29 alle dubbele
groten, volgens Taelman van Brugge) leert dat de
Valkenburgse munt een beduidend ander
muntstempel gebruikte. Bij no. 21 is ook bovengenoemde knoop te zien, en op de keerzijde een
net als bij no. 30 groter wapen. Deze is dus ook
van Valkenburg.
Taelman - of zijn assistent - is niet zo goed thuis
in de Nederlandse muntplaatsenkaart, want hij
plaatst Valkenburg in Zuid-Holland, Hasselt (behorend bij 't Sticht, liggend in het huidige Overijssel) in België, en Batenburg wordt beschreven
als Batenberg. In de catalogus worden de foto's
van een dubbel en een enkel vuurijzer verwisseld
(nos. 137-138). Dit zijn slechts ondergeschikte kritische opmerkingen.
Een bladzijde per exemplaar. Het is zeker ruim.
Er schiet zelfs nog ruimte over, die wellicht vooraf niet is voorzien. Deze ruimte had benut kunnen
worden om nadere gegevens over deze periode te
vermelden. Ik denk daarbij aan wat Spufford en
Van Gelder over deze periode gepubliceerd hebben. Maar ook: het is een kijkboek, en geen studieboek. Bovendien is het een evenwichtig geheel.
Elke munt of penning is even belangrijk, en een
ruimer vertegenwoordigd type moet dan ook niet
uitgebreider beschreven worden.
Een zeer sterk punt in de catalogus is de directe
combinatie van de beschrijving met de foto's. Dit
is zo levendig als het vanuit een boek maar kan
zijn. Een keerzijde van een gouden nobel bijvoorbeeld wordt omschreven als volgt:
'Binnen een parelrand een drievoudig versierd
bloemenkruis en een omlijsting van acht halve cirkels met in het centrum de hoofdletter P. Tussen
de armen van het kruis een lopend leeuwtje met
een kroontje.' (daarna weergave van het
omschrift).
Wanneer men dit op de foto vergelijkt, let men
steeds op een ander aspect van de munt, waardoor een zich voortdurend wijzigende figuur29

achtergrond-relatie ontstaat. De munt krijgt hierdoor beweging, en gaat leven.
De penningen zijn ook alle afgebeeld en op dezelfde wijze beschreven. Daarbij een rekenpenning
van 1472 met het hoofd van de Brugse muntmeester Mare Ie Bugneteur. Hij nam als muntmeesterteken een spoorrad. De rekenpenningen
van Gruuthuse passen zeker in deze tentoonstelling. Tenslotte zijn er (huwelijks)medailles van
Maximiliaan I van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.
Het is te hopen dat deze catalogus en tentoonstelling door andere gevolgd gaan worden.
drs. J. B. Blok

Günther Schön: Simon and Schuster World Coin
Catalogue 1982-1983. New York, 1982.
Deze catalogus, die de munten van de gehele wereld uit de twintigste eeuw beschrijft, is de Engelse
vertaling van de 14de druk van de 'Weltmünzkatalog, XX. Jahrhundert'. De munten zijn daarin
gerangschikt naar de alfabetische volgorde van de
namen van de landen, waarin ze geslagen zijn, onder vermelding van de denominatie, het muntmelaal, de perioden van muntslag, een summiere beschrijving van voor- en keerzijde en een prijsindicatie in Amerikaanse dollars voor de kwaliteitsklassen 'zeer fraai' en 'prachtig'. Vele munten,
doch niet alle, zijn afgebeeld. Aan de eigen nummering is die van R. S. Yeoman uit diens catalogi
'A Catalog of Modern World Coins' en 'Current
Coins of the World' toegevoegd. Voorts bevat de
catalogus de bekende inleidingen m.b.t. gebruik,
afkortingen, kwaliteits- en waardebepalingen en
de landen op wier naam de munten zijn geslagen.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen circulatieen pseudomunten, waardoor de moeilijkheden,
die met een scheiding gepaard gaan, worden omzeild en waarbij aan iedere individuele verzamelaar wordt overgelaten wat hij wel of niet in zijn
collectie wil stoppen.
v.d.W.

mededelingen <£2^
Muntset 1982 F.D.C.
's Rijks Munt geeft wederom een set circulatiemunten uit in de speciale kwaliteit Fleur de Coin
(F.D.C.).
De muntset bevat naast de jaarpenning de stuiver,
het dubbeltje, het kwartje, de gulden en de rijks30

daalder met de beeltenis van Koningin Beatrix,
naar het ontwerp van Bruno Ninaber van Eyben.
Door gebruik van extra matie muntplaatjes is het
onderscheid tussen de munten uit de officiële
Rijks Munt-set en de munten uit de circulatie zeer
duidelijk. Bovendien bevat alleen de officiële
Rijks Munt-set een speciaal ontworpen bronzen
jaarpenning met op de voorzijde het gebouw van
's Rijks Munt te Utrecht en op de keerzijde het
jaartal, het muntteken (mercuriusstaO en het
muntmeesterteken (hamer en aambeeld).
De munten en de jaarpenning hebben een vaste
plaats in de donkerblauwe binnenplaat van
kunststof. Een plaats die is afgeleid van de waarde van de munt en die wordt bepaald door het
door Bruno Ninaber van Eyben ontworpen
systeem van delen en vermenigvuldigen. Op de
binnenplaat zijn de metaalsoort, het gewicht en de
diameter van de verschillende denominaties vermeld.

De binnenplaat is omgeven door een transparante
hard-plastic cassette, waardoor beschadigingen na
aanmunting niet meer mogelijk zijn.
Degenen die bij 's Rijks Munt staan geregistreerd
als geïnteresseerden in de speciale uitgiften (door
bestelling in het verleden van de muntset 1980 of
het vijftig gulden-stuk) ontvangen medio januari
een aanbieding van de muntset 1982 F.D.C.
Geïnteresseerden die nog niet bij 's Rijks Munt
staan geregistreerd, kunnen zich opgeven door een

briefkaart met naam, voorletter(s), adres, postcode en woonplaats te zenden naar 's Rijks Munt,
Postbus 2407, 3500 GK Utrecht.
De muntset 1982 F.D.C, zal tevens verkrijgbaar
zijn bij de meeste munthandelaren en banken.

Schatten van
*Het slot ter hooge'
Zo winstgevend moet in de Gouden eeuw de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
zijn geweest, dat het verlies van 5 of 6 schepen
per jaar niet meer dan 5 of 6% winst zou schelen
(A description of Holland, Londen, 1743). Sinds
enkele jaren worden die procenten in de vorm van
vele duizenden vooral zilveren munten door duikers met behulp van de modernste apparatuur boven water gehaald uit de wrakken van deze
V.O.C, schepen. Na de 'Lastdrager' (vergaan in
1653) en de 'Liefde' (1711) bij de Shetland eilanden, de 'Meerestein' (1702) en de 'Middelburg'
(1781) bij Kaap de Goede Hoop, de 'Vergulde
draak' (1656), de 'Zuytdorp' (1712) en de 'Zeewijk' (1727) bij West-Australië was thans de beurt
aan het 'Slot ter hooge' om de laatste resten van
zijn schatten prijs te geven. Dit schip, dat in 1724
vanuit Middelburg naar Batavia vertrok, had onder andere 15 kisten met 100 zilverbaren van 4

pond per stuk en 4 kisten met dukatons en andere
grote zilverstukken aan boord.
Het werd onder de Portugese kust door een zware
storm overvallen, waarbij het roer onklaar raakte
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en het schip afdreef naar Madeira, waar het
tenslotte bij Porto Santo op de rotsen in stukken
werd geslagen. Een groot deel van de kostbare lading werd reeds in 1734 door de Engelse specialist
John Lethbridge, die door de bewindvoerders van
de Compagnie in dienst was genomen, geborgen.
Het restant moest nog bijna 250 jaar op de zeebodem blijven rusten. Eerst onlangs werden weer talrijke voorwerpen en munten tevoorschijn gebracht, waarvan een gedeelte op 9 december bij
Christie's te Amsterdam werd geveild.
De 30 munten die onder de hamer kwamen, behoren tot de zeldzamer typen en jaartallen of waren
soms nog geheel onbekend, zoals de dukaton of
zilveren rijder van Overijssel, geslagen in 1722.
Van deze stukken waren tot nu toe volgens Delmonte geen jaartallen tussen 1682 en 1732 bekend
op enkele piedforts na van 1718 en 1720.
Ook de zilverbaren met het stempel van de Middelburgse kamer van de Verenigde Oostindische
Compagnie, waarvan er maar liefst 13 te koop
waren, behoorden tol de eersten in hun soort en
brachten dan ook bedragen op variërend van
ƒ5000,— tot ƒ9000,—.
Voor de minder kapitaalkrachtige verzamelaar is
te hopen dat ook de wat minder mooie en zeldzame stukken uit dit schip spoedig zullen volgen.
N.L.A.

aktualiteiten

<C^

Museum 's Rijks Munt
's Rijks Munt gaat in 1983 haar Museum uitbreiden.
Naast het muntkabinet, dat reeds op werkdagen
geopend is van 14.00 tot 16.00 uur, zal in een speciale ruimte een muntproductiemuseum worden
ingericht.
Tevens zullen uit de collectie penningen wisselende
thematentoonstellingen worden ingericht.
Nederland krijgt er hiermee een voor Europa vrij
uniek museum bij.
Het muntproductiemuseum zal eind 1983 opengesteld worden voor publiek.
Tot deze periode is iedereen van harte welkom om
tijdens de bovengenoemde openingsuren een bezoek te brengen aan het Muntkabinet van 's Rijks
Munt, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht.
Groepen van meer dan 5 personen wordt zeer
dringend verzocht om van te voren een afspraak
te maken. Tel. 030-910342.
32

F.I.D.E.M.
Het 19e congres van de Federation Internationale
de la Médaille zal van 9 t/m 14 oktober 1983 in
Florence worden gehouden. De bijbehorende tentoonstelling van moderne penningkunst uit een
groot aantal landen wordt ingericht in het Palazzo
Medici-Riccardi, terwijl tegelijkertijd een tentoonstelling van prachtige Renaissancepenningen
te zien zal zijn in het Museo del Bargello. De lezingen en vergaderingen worden gehouden in het
moderne Palazzo dei Congress!. Verder is er een
excursie van een dag in Florence en omgeving, enkele recepties en een slotdiner. Men kan zich
apart opgeven voor een excursie van 16 t/m 18
oktober naar Arezzo, Cortona, Perugia, Pienza,
Siena en San Gimignano, waarvoor ook apart
betaald moet worden.
Het inschrijfgeld voor het congres bedraagt voor
leden van de FIDEM 150.000 Hre (ca. ƒ300,—),
wanneer men betaalt vóór 31 mei, en 170.000 lire
na die datum. Voor niet-leden zijn deze bedragen
resp. 170.000 en 200.000 lire. Begeleidende personen betalen 40.000 lire minder. Daar komen natuurlijk reis- en verblijfkosten bij. Men krijgt
hiervoor, behalve deelname aan de bovengenoemde onderdelen van het programma, een catalogus
en de congrespenning.
De sfeer op de FIDEM-congressen is gezellig en
informeel. De deelnemers, voor een groot deel
kunstenaars, maar ook conservatoren, verzamelaars en penningfabrikanten, zien en horen veel
belangwekkends over nieuwe ontwikkelingen in de
penningkunst in de deelnemende landen en maken
kennis met gelijk-geïnteresseerden.
Verdere bijzonderheden en inschrijfformulieren
zijn te krijgen bij G. van der Meer, Koninklijk
Penningkabinet, Zeestraat 71 B, 2518 AA Den
Haag, tel. 070-469702.
G. v.d. M.

verenigings r~^r^
nieuws
^Z7 ^C7
ADRESSEN
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr.: Zeestraat 71B, 2518 AA 's-Gravenhage
Tel. 070-469702
Vereniging voor Penningkunst
Secr.: v.d. Meijstraat 1, 1815 GP Alkmaar
Tel. 072-120041; Giro 96820

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

HOOGEVEEN
Secr.: Middenweg 51, 7906 LK Hoogeveen
Tel.: 05280-65582
Bijeenk.: 2de woensdag om 19.30 uur in cultureel
centrum De Tamboer, Hoofdstraat 17, Hoogeveen.

AMSTERDAM
Secr.: Julianakade 70, 1972 PN IJmuiden
Tel. 02550-18682
Bijeenk.: 2de woensdag, op Keizersgracht 448.

KAMPEN
Secr.: Emmastraat 1, 8262 EG Kampen
Tel.: 05202-12375
Bijeenk.: 2e maandag in zaal rest. 'De Buitenwacht' van september tot juni.

BLOEMBOLLENSTREEK
Secr.: v. Speykstraat 46, 2161 VL Lisse
Tel.: 02521-12035
Bijeenk.: 2de dinsdag in Het Trefpunt,
Schoolstraat 11, Lisse van september tot juni.
BRABANT
Secr.: Zilvermeeuwlaan 23, 5613 CL Eindhoven
Tel.: 040-439520
Bijeenk.: 3de dinsdag in het Jeroen Boschhuis,
Hinthamerstraat 74, 's Hertogenbosch.
BREDA - DE BARONIE
Secr.: Overakkerstraat 187, 4834 XL Breda
Tel.: 076-613935
Bijeenk.: 3de donderdag in gemeenschapshuis
Doornbos, Abdijstraat 26, Breda.
DE DRIE PROVINCIËN
Secr.: Burg. Raymakerslaan 109, 5361 KD Grave
Tel.: 08860-1793
Bijeenk.: Meestal eerste maandag in 'het dorpshuus' Escharen.
DE DUBBELE DUKAAT
Secr.: Laan van Rapijnen 5, 3461 GH Linschoten
Tel.: 03480-15866
Bijeenk.: 4 x per jaar per convocatie aan de leden
en de pers in een zaaltje van café Arie van Eijck,
Dorpsstraat, Linschoten.
GRONINGEN
Secr.: Hertenlaan 69, 9751 GC Haren/Gr.
Tel.: 050-345086
Bijeenk.: 3de vrijdag in Trefkoel, Zonnelaan 30,
Groningen.

KENNEMERLAND
Secr.: Verspronckweg 147, 2023 BE Haarlem
Tel.: 023-261169
Bijeenk.: 3e maandag in Buurthuis
'Koudenhorn', Koudenhorn 34, Haarlem.
HET LAND VAN RAVESTEIN
Contactadres: Postbus 7, 5370 AA Ravestein
Tel.: 08867-1514
Bijeenk.: 1ste maandag in De Schouw, Brabantplein te Uden.
LIMBURG
Secr.: Hondstraat 5, 6211 WH Maastricht
Tel.: 043-15119
NOORDOOSTPOLDER
Secr.: Drostlaan 86, 8303 EE Emmeloord
Tel.: 05270-8693
Bijeenk.: laatste dinsdag in het Geref. Centrum te
Emmeloord.
OOST-NEDERLAND
Secr.: Deventcrweg 164, 7203 AT Zutphen
Tel.: 05750-13256
Bijeenk.: 2e dinsdag in 'De Klok', Lagestraat te
Dieren.
ROTTERDAM
Secr.: Buitcnhofdreef 202, 2625 XW Delft
Tel.: 015-571630
Bijeenk.: 1ste dinsdag, Rudolf Mees Inst., Ammanplein 2-4, Rotterdam. Van okt. tot juni.

DEN HAAG
Secr.: Zeestraat 71'^, 2518 AA Den Haag
Tel.: 070-469702
Bijeenk.: Laatste woensdag of donderdag.
Zeestraat 71".

TWENTE
Secr.: Postbus 1204, 7500 BE Enschede
Tel.: 053-338779
Bijeenk.: 2de donderdag in zaal 3, Vrijhof, Technische Hogeschool Twente te Enschede om 19.30
uur.

HAARLEMMERMEER
Secr.: Nierop 6, 2151 XJ Nieuw Vennep
Tel.: 02526-74563
Bijeenk.: eerste maandag in Ontmoetingscentrum,
Gelevinkstraat 38, Nieuw Vennep om 19.30 uur
van september tot juni.

UTRECHT
Secr.: Tolakkerweg 177, 3738 JL Maartensdijk
(Utrecht)
Tel.: 03461-1890
Bijeenk.: 4de woensdag in 's Rijks Munt, Leidseweg 90 om 19.30 uur.
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ZEELAND
Seer.: Breeweg 40, 4335 AR Middelburg
Tel.: 01180-26294
Bijeenk.: 2de donderdag in 'De Schakel', Bachten
Steene 14, Middelburg om 19.30 uur.
ZWOLLE
Secr.: Irenestraat 1, 8019 X C Zwolle
Tel.: 05200-11443
Bijeenk.: Op wisselende maandagen in gebouw
Assendorp, Geraniumstraat, Zwolle.

Vereniging voor Penningkunst
De Vereniging voor Penningkunst stelt zich ten
doel de Nederlandse Penningkunst ie bevorderen
en geeft per twee jaar een drietal penningen uit.
Het secretariaat van de Vereniging is gevestigd:
v.d. Meystraai 1, 1815 G P Alkmaar, 072-120041.
Bestellingen van door de Vereniging uitgegeven
penningen dienen te worden gericht aan:
Mevr. M. Kemper-Koel, Icpcnlaan 8, 1741 TE
Schagen, 02240-13626.
Ook niei-leden kunnen penningen bestellen, echter
alleen tegen vooruitbetaling en met een toeslag
van 5 0 % op de gepubliceerde prijzen.
Aanvulling prijslijst
(gepubliceerd in de Beeldenaar nr. 1 1982).
1982-1 Kiem, Wien Cobbenhagen, 50 mm G.
ƒ57,50
1982-2 Holle Bolle Gijs, Cornelis de Vries, 64 mm
G. ƒ 6 0 , - .
Indien de Vereniging de nieuw uit te geven penningen door niet tijdige contributiebetaling moet
nazenden, worden hiervoor de portokosten in rekening gebracht.
M. Kemper-Koel
Een jarige vereniging
Op 25 januari is het een jaar geleden dat een aantal munthandelaren zich verenigde in de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren, kortweg
N . V . M . H . We hopen nog steeds dat uit dit initiatief ook voor de verzamelaar nuttige activiteiten
zullen voortkomen, maar onder invloed van de
ook voor munthandelaren verslechterende economie zou het voorlopig wel eens kunnen blijven bij
het behartigen van de belangen van de aangesloten leden, al is de door hen uitgegeven kadobon
voor munten uiteraard ieder verzamelaar een welkom geschenk.
Een keurig verzorgde folder geeft de namen,
adressen en assortimenten van de 21 aangesloten
firma's aan, hetgeen nog niet wil zeggen dat op
elk adres voor elk van de aangegeven gebieden
van de numismatiek ook alle gewenste deskundigheid aanwezig is, want o p dat punt zijn de in het
huishoudelijk reglement neergelegde eisen nogal
mager.
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Aan de hand van de folder valt voorts te constateren dat de werkelijke numismatische experts nog
geen van allen lid van de vereniging zijn en ook
dat deze ruimschoots voldoen aan de opgestelde
erecode, waarin de mazen nog heel royaal zijn.
Een enkel voorbeeld daarvan: 'naar beste vermogen' geeft ons inziens onvoldoende garantie wanneer de belangrijkste kwaliteitseisen zijn omschreven als 'in het bezit zijn van voldoende algemene
numismatische litteratuur' en 'Litteratuur om zijn
specialisme waar te maken'.
Wij wensen de jarige vereniging veel succes toe bij
de verdere groei en ontwikkeling en hopen dat de
'gangbare kwaliteitsnormen' zowel van munten als
van de handelaren zelf op niet al te lange termijn
nader zouden kunnen worden omschreven, hetgeen volgens artikel 1 van de statuten ook in het
belang van de numismatiek in het algemeen zou
zijn.

agenda
Tenloonslellinj;.
Museum 's Rijks Munt, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
(030-910342).
Collectie Nederlandse Munten vanaf de eerste munlslag
in de Nederlanden tot heden, buitenlandse munten,
penningen, muntgereedschap, gewichten. Geopend op
werkdagen van 14 lot 16 uur. Groepen groter dan 5
personen alleen op afspraak.
5-6 februari 1983: Si. Numismatica Beurs te Rotterdam
in de Claus-, Club- en Sociëleitszaal (gehele 2e etage)
van het Café-restauranl Engels, Stationsplein van 10.0016.00 uur.
12 februari 1983: St. Numismatica Beurs te Middelburg
in de Schouwburgfoyer, Molenwater 99a van
10.00-16.00 uur.
26-27 februari 1983: St. Numismatica Beurs te Den
Haag in de Variantzalen van het Nederlands
Congresgebouw, Churchillplein 10 van 10.00-17.00 uur.
6 maart 1983: St. Numismatica Beurs te Eindhoven in
de Wintertuin van Hotel Cocagne, Vestdijk 47 van
10.00-16.00 uur.
26 maart 1983: St. Numismatica Beurs te Apeldoorn in
Schouwburg Orpheus, Churchillplein 1 van 10.00-16.00
uur.
2 april 1983: St. Numismatica Beurs te Rotterdam in de
Claus-, club en Sociëteitszaal (gehele 2e etage) van het
Café-restaurant Engels, Stationsplein van 10.00-16.00
uur.
24-25 september 1983: St. Numismatica Beurs te Den
Haag in de Variantzalen van het Nederlands
Congresgebouw, Churchillplein 10 van 10.00-16.00 uur.
9 oktober 1983: St. Numismatica Beurs te Arnhem in
Hotel Haarhuis, Stationsplein van 10.00-16.00 uur.
15 oktober 1983: St. Numismatica Beurs te Middelburg
in de Schouwburgfoyer, Molenwater 99a van
10.00-16.00 uur.

GOUDEN MUNTEN
VOOR CLIËNTEN
DIE EEN GOEDE INVESTERING
GRAAG WILLEN DRAGEN.
''^
Er zijn twee nieuwe versies
. « . ^ van de Gold Maple Leaf verkrijgbaar: de 1/4
en de 1/10 Gold Maple Leaf. Twee gouden
^.munten die door hun formaat bij uitstek geschikt
jiJ zijn om in sieraden verwerkt te worden.
_p En twee gouden munten die door hun zeer
i^y hoge goudgehalte een uitstekende investering
~~ betekenen.
Geslagen uit 24 karaats goud met een zuiverheid van 9999 zullen de 1/4 en de 1/10 Gold Maple
Leaf hun glans nooit verliezen. En net als de Gold
Maple Leaf van 1 troy ounce zijn ze wettig
aalmiddel, gegarandeerd, door de
regering van Canada.
De nieuwe 1/4 en l/ll
Gold Maple Leaf. Een gouden cadeau-idee en een
gouden investering voor cliènter
die vinden dat je een investering
ook moet kunnen dragen.
De Gold Maple Leaf is verkrijg
baar bij de Deutsche Ban!
Dresdner Bank, en de
Swiss Bank
Corporation.

1 22 mm x 16.0 mm diam
gewicht: 3.131g.

L7 mm x 20.Ü mm. diam.
gewicht: 7.797 g.

EEN GOUDEN INVESTERING.

CANADAS GOLD MAPLE LEAE
CanadS

^^*
^ H

Royal Canadian Monnaie royale
Mint
canaO>enne

r

A
munten kopen is een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!

opgericht 25 januari 1982

alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke
door de vereniging is opgesteld.
• garantie op de echtheid van munten
en penningen
• objectieve en eerlijke voorlichting
•

kwalificatie volgens gangbare normen

Wjst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:

secretariaat n.v.m.h.
postbus 3242
7F00 DE Enschede

V.

Batavia
G. J. Rietbroek
Zoutmanstraat 32
Den Haag
070-451772

Hekra
L. H. Heldenon
Molenstraat 25
Optiemert
03445-1392

Osse munthandel
R. van Breda
Houtstraat 6
Oss
04120-25012

Bussumse munthandel
J. W. Eecl<hout
Kapelstraat 20
Bussum
02159-16288

Hollandia b.v.
A. Braun
De Zande 40
Kamperveen
05203-320

Phoenix
J.F.J, van Koningsbru
Merwedestraat 18
Assen
05920-52045

CIvltat
A. H. G. Drouwen
Luttel^estraat 31
Zwolle
05200-23368

Holleman-munten
M. Holleman-Tas
Min, Dr. Kuyperplein 64
Ensctiede
053-338779

Rl-ëst b.v.
A. Hiell<ema
Nieuweburen 134
Leeuwarden
058-125799

Colnselling Hoogeveen
B. H. Hagemeijer
V. Echtenstraat 21a
Hoogeveen
05280-73634

Honjngh
J. C, Honingh
Dorpsstraat 155
Assendelft
02987-3094

Romunt b.v.
Roerzichl 1,
Roermond
04750-16010

Coret
A. Coret
Heuvelstraat 103
Tilburg
013-363240

Huizinga b.v.
H. J. Huizinga
Nassaulaan 36
Bennel^om
08389-4004

Sipiro-munten
P. Willems
Nassaulaan 5
Bennekom
08389-8064

Euro-Munt Tilburg
A. Jussen-Venmans
Hoefstraat 9
Tilburg
013-362761

Kerpentler
M. Velraeds
Trichterweg 203
Brunssum
045-210800

Trajectum
L. Loffeld
Croeselaan 249
Utrecht
030-949709

Karel de Geus
K. de Geus
Stralumsedijli 47a
Eindhoven
040-123455

Neerlandla
W. F. Mans
H. Cleyndertweg 469
Amsterdam
020-322418

munt- en penningkundig ni
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Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

1016 GD

Amsterdam
Postgiro 9922

V(X)r de zilveren dollar van
dit jaai" heeft de Canadese regering als thema gekozen: de
Universiade van Edmonton, in
de provincie Alberta. Deze
Universiteits Spelen volgen in
betekenis direkt op de Olympische Spelen. Het ontwerp van
de Canadese Carola Tietz geeft
het belang van deze grootse
gebeurtenis ween
De munt, geslagen met de
gebruikelijke precisie, die de s
muntstukken van de Royal
.|
Canadian Mint tot miniatuur s
kunstwerken hebben gemaakt, i
is leverbaar in twee uitvoerin- |
gen: "proof en "brilliant
|
uncirculated!'
|
Er worden twee sets uitgegeven : de "proof set voor verzamelaars zal de herdenkingsdollar, de nikkelen dollar en de
munten van één tot vijftig cent
bevatten: de "brilliant uncirculated" versie omvat zes munten,
van één cent tot één nikkelen
dollar.
De munt is heel fijn geslagen in verschillende reliëfs en
opvallend is de weergave van de
kleuren van het lint d(x)r verschillende lijnpatronen. De aanmunting beperkt zich tot het
aantal waarvoor de Royal Canadian Mint voor 30 november
1983 opdracht krijgt.
Denkt u er eens over na.
Voeg deze munten aan uw verzameling toe. En onthoud: de
Royal Canadian Mint dollars
worden door verza-,
meiaars h(X)g gewaardeerd. Een
waardevol bezit,
en een geschenk,
dat altijd zeer op prijs
w5rdt gesteld.
Royal Canadian
Mint

Monnaie royale
canadienne

DE MUNTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ:
ABN BANK - AMRO BANK - H.B.U. - N.M.B. • DE GRENSWISSELKANTOREN • DIV RABO- EN BONDSSPAARBANKEN
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Willem de Zwijger
HERDENKINGSPENNING
400 jaar geleden op 10 juli 1584 werd Prins Willem van Oranje - bijgenaamd 'De Zwijger' - in het Prinsenhof te Delft op laffe
wijze door Balthasar Gerards vermoord.
Ter herinnering aan dit historisch feit geeft de Fa. Phoenix te Assen de afgebeelde herdenkingspenning uit.
De penning wordt geslagen door 's Rijks Munt te Utrecht en is voorzien van munt- en muntmeestersteken en wordt uitgegeven
in 4 verschillende soorten n.l.:
50 DAALDER
deze penning is van zilver (gehalte 925/1000), diameter 22
mm, gewicht ca. 6 gram.
Prijs ^ 5 0 , - , bestelcode Z.

^•-•'^"•••'

15 DAALDER
deze penning is van brons, diameter 38 mm.
Prijs n 5 , - , bestelcode B.
10 DAALDER
deze penning is van cupro-nikkel, diameter 32 mm.
Prijs n o , - , bestelcode Cu.
7% DAALDER
deze penning is van geelkoper, diameter 26 mm.
Prijs ^ , 5 0 , bestelcode GK.
De prijs voor een complete set - in luxe verpakking bedraagt ^ 8 5 , - , bestelcode S.
Alle prijzen zijn incl. 18% BTW. Voor bestellingen t/m
^ 5 0 , - is een bedrag van / 6 , - verwerkingskosten
verschuldigd.

BESTELFORMULIER
Naam_

OPLAGE:
de maximale oplage bedraagt voor de onedele penningen
5.000 stuks en voor de zilveren penning 1.500 stuks. Na
het bereiken van genoemde aantallen worden de stempels
vernietigd.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Uw bestelling is geaccepteerd, nadat een bevestiging in de
vorm van een acceptgirokaart is ontvangen en deze vóór de
erop vermelde datum is voldaan.

Ad res _
Postcode
Woonplaats.
Aantal

Bestelcode

Prijs

AFLEVERINGSDATUM
Medio september, doch is afhankelijk van toelevering door
derden.
TEKST op keerzijde is ontleend aan de gehelmde rijksdaalder of PRINSENDAALDER geslagen van 1583-1602, te weten: Weest waakzaam Gij die op God vertrouwt.
Handtekening:

Muntenhandel 'PHOENIX'
Merwedestraat 18, 9406 RM Assen
Tel.: 05920-52045/52517
Postgiro: 72244
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In een open enveloppe als drukwerk zenden aan de
Fa. Phoenix te Assen.
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Penningen van Kees de Vries
w.o. Holle bolle Gljs penning, 1982-2 van de Vereniging voor
Penningkunst)
door A. J. de Koning
Op penningen komen vaak officiële gezegdes, citaten of spreuken
voor; soms volgens opdracht of naar aanleiding daarvan, ook wel
bij vrije ontwerpen. De afbeelding op voor- of keerzijde van de
penning kan omgekeerd ook weer betrekking hebben op de weergegeven tekst.
Dat een eenvoudig, leuk kinderversje tot het onderwerp van een
penning kan leiden, toont een van de door de Vereniging voor
Penningkunst in 1982 uitgegeven penningen. Bedoeld is de penning 'Holle bolle Gijs' van Cornelis de Vries.
Wie is de persoon, in dit geval de man, achter deze penning?
Cornelis - Kees - de Vries is van beroep grafisch ontwerper,
maar dat niet alleen: bij nadere kennismaking blijkt dat hij schildert, tekent, linosnedes maakt en penningen ontwerpt.
De Vries, die in zijn jeugd al niets liever dan schilder wilde worden, werd in 1922 geboren te Zaandam. Hij volgde een opleiding
aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam,
waar hij schilder- en tekenlessen kreeg van resp. prof. W. van
den Berg en prof. G. V. A. Röling. Enige jaren na zijn akademietijd werd hij zelfstandig werkzaam als grafisch ontwerper. Als
medailleur zou men hem een 'laatbloeier' kunnen noemen. Wel
heeft hij al jarenlang belangstelling voor penningen, zag bij een
collega 'die mooie en leuke dingen' en werd lid van de Vereniging
voor Penningkunst. Tot het zelf ontwerpen van penningen kwam
hij echter tot voor kort niet. Na te zijn benaderd voor het ontwerpen van een informatiefolder voor de Vereniging voor Penningkunst (die over enige tijd zal verschijnen) werd hij aktiever
bij het penninggebeuren betrokken en mede door op papier ermee bezig te zijn kwam hij tot het zelf ontwerpen van penningen.
41

Als penningontwerper is De Vries autodidaki.
Door proberen zag hij dat het lukte en daarna
blijkt het door hem toegepaste procédé van vervaardigen van penningen overeen te komen met
de algemeen gangbare technieken. Hij realiseert
zich achteraf dat de beeldhouwklas van de akademie in zijn tijd ook met penningen bezig geweest
moet zijn, maar vond toen het boetseren maar
'nat geklieder' en waarschijnlijk daardoor had hij
er destijds geen verdere belangstelling voor. Er
ontstaat in een vrij korte tijd, de jaren '81 en
'82, een serie penningen ongeveer in de genoemde
volgorde: Vincent van Gogh, Holle bolle Gijs,
De slaap, Dali, Pyramus en Thisbe, Hans Andersen, Prikkebeen, Mondriaan en het meest recent
de penningen: Anne Frank en Jan Steen.
Misschien vallen sommige van de penningen met
portretten bij oppervlakkig bekijken niet meteen
op door bijzondere originaliteit, maar zij zijn wel
direct herkenbaar en blijken bij nadere beschou-

wing - ook van de keerzijde - van een weldoordachte vormgeving te zijn en blijk te geven van
het gedegen vakmanschap van de ontwerper.
Als Kees de Vries over zijn werktijd aan de ver-

schillende penningen vertelt, blijkt dat sommige
ontwerpen 'zo uit je handen vallen'; hij is er dan
wel 's morgens mee opgestaan: 'de beste ideeën
heb je 's morgens vroeg'. Andere penningen zijn
moeizamer ontstaan. Zo noemt hij als voorbeeld
zijn nieuwste ontwerp, een portret (op een penning) van een groot en gewaardeerd persoon. Ondanks goed zichtbare gelijkenis komt in het portret, binnen het penningrond, niet de grootheid
van die persoon tot uiting: het is nog teveel een
algemeen portret. Het houdt hem dan bezig, hij
ziet het als een uitdaging, hoe daaruit te komen,
hoe daarvoor een oplossing te vinden. Hij legt
zo'n ontwerp dan enige tijd terzijde, probeert het
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met rust te laten en werkt het dan later verder
uit. Anderzijds is hij op een gegeven moment zover dat hij aanvoelt: 'zo is het, zo zie ik het, zo
komt het uit mij'.

op zich een verdienste, want letters of tekst zijn
niet gemakkelijk te modelleren. Wellicht is dat de
reden waarom soms geheel geen tekst op andere
penningen voorkomt of soms penningen met
mooie voorstellingen een gebrekkig uitgevoerde
lettering of tekst hebben.
De tot nu toe door De Vries vervaardigde penningen zijn vrije ontwerpen, ontstaan uit liefhebberij en interesse voor de penningkunst. Dit betekent niet dat hij eventuele opdrachten zal afwijzen; in tegendeel, hij ziet de gebondenheid die
een opdracht meestal geeft, als een uitdaging!
Het ontwerp voor de verenigings-penning Holle
bolle Gijs had aanvankelijk twee bolle zijden.

Kees de Vries volgt verschillende technieken van
modelleren. Het ontwerp voor de Van Goghpenning is in was uitgevoerd, andere penningen
zijn positief in gips gesneden of in klei geboetseerd en dan via gipsafdrukken verder uitgewerkt. Ook het typografisch aspekt van de penning - de tekst - krijgt bij De Vries bijzondere
aandacht. Letters houden hem overigens al sinds
zijn jeugd bezig en hebben steeds zijn belangstelling. Met één uitzondering staat op alle penningen alleen tekst op de keerzijde, meestal in
schreefloze letters, evenwichtig, al of niet met een
voorstelling op het penningvlak aangebracht. Er
zijn voorbeelden bij van fraaie belettering, dat is
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de Vereniging voor Penningkunst inmiddels in
hun bezit. Voor wat de overige penningen van
Kees de Vries betreft zal moeten worden volstaan
met een wat globale kennismaking op papier in
de vorm van onderstaande summiere toelichting
en de afbeeldingen, die - als steeds en het kan
moeilijk anders - het effect van reliëf en patine
doen verliezen.
afb. 1. Holle bolle Gijs.
afb. 2. De Slaap, met op de keerzijde een regel
uit een gedicht van de Franse dichter
Baudelaire; 0 65 mm.
afb. 3. Salvador Dali, portret en face; op de
keerzijde Spaans landschap uit de omgeving waar Dali woont; 0 68 mm.

Om diverse redenen ging de voorkeur uit naar
een niet bolle keerzijde, een wijziging die inmiddels reeds door de ontwerper naar eigen idee
werd uitgevoerd. De holle keerzijde past met de
bolle voorzijde goed bij het onderwerp van de
penning. Op de voorzijde van de penning is
links, onopvallend het PK-vignet aangebracht,
terwijl op de keerzijde rechtsboven bij de rand de
penning gesigneerd is met een V, zoals bij alle
andere penningen van De Vries. De in brons uitgevoerde, gegoten penning heeft een diameter
van 64 mm. Deze penning hebben de leden van
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afb. 4. Pyramus en Thisbe, uitbeelding op vooren keerzijde, van twee gelieven, die volgens de Romeinse dichter Ovidius van
hun ouders niet met elkaar mochten omgaan, maar elkaar spreken door een
spleet in de muur; 0 7 4 mm.
afb. 5. Hans Christian Andersen, portret van de
Deense auteur. De keerzijde heeft betrekking op het verhaal De nachtegaal;
0 83 mm.

afb. 6. Prikkebeen, met op de keerzijde o.a. Ursula en de oorspronkelijke titel van het in
het Frans geschreven verhaal: Monsieur
Cryptogame; 0 73 mm.
afb. 7. Mondriaan, naar een moeilijk te vinden
portretfoto van deze schilder; op de keerzijde de titel binnen een samenspel van
lijnen, naar de composities van Mondriaan; 0 65 mm.

De scheepjesschellingen
van Utrecht

wrakvondsten van gezonken V.O.C.-schepen.
Wel was het de muntmeesters toegestaan gouden
afslagen van de scheepjesschelling aan te maken
en als nieuwjaarspenning te verkopen. De Hollandse, West-Friese en Utrechtse muntmeesters
hebben van dit recht vaak gebruik gemaakt, ook
in de jaren waarin geen normale slag plaatsvond.
Er heerst nog altijd verwarring over wat nu wel
en niet bestaat. De anonieme samensteller van de
Zonnebloemcatalogus geeft zelfs prijzen aan van
de jaartallen 1739-1763, welke stukken alleen in
goud bestaan. Een complete beschrijving van de
stukken werd nog nooit gegeven. In de navolgende catalogus heb ik hiertoe een poging gedaan,
na een onderzoek van de grote museumcollecties
en een speurtocht door veilingcatalogi van de
laatste 90 jaar.
In Utrecht werden volgens de processen-verbaal
van de muntbusopeningen ruim 3,5 miljoen
scheepjesschellingen geslagen, in Holland bijna
14,5 miljoen, in West-Friesland ruim 5,5 miljoen
en in Gelderland en Friesland ongeveer 2,5 miljoen. Nadere bestudering van deze processen-

door H. J. van der Wiel
In Utrecht werd de scheepjesschelling voor het
eerst geslagen in 1700, dus na het verbod van de
Staten-Generaal aan alle muntmeesters om schellingen te slaan (1 december 1692). In 1694 bepaalde de landsregering dat alleen 'bij eenparig
consent' een uitzondering op dit verbod gemaakt
kon worden. Dit besluit werd genomen om het
aan de V.O.C, mogelijk te maken bestellingen te
plaatsen voor schellingen, welke stukken door de
Compagnie werden uitgevoerd naar Azië en
Zuid-Afrika. De muntmeesters kregen opdracht
er streng op toe te zien dat geen stukken tersluiks
in andere handen kwamen. We moeten de
Utrechtse scheepjesschellingen dus beschouwen
als een koloniale muntslag, zoals alle schellingen
na 1694 geslagen. Ze komen dan ook niet voor
I in Nederlandse muntvondsten, maar wel in de
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verbaal geeft voor Utrecht het volgende resultaat:
1700-1703 Üaartallen 1700, 1701,
1702)
1.569.870 stuks
1703-1705 (jaartallen 1703, 1704,
1705)
1.192.325 stuks
1706-1707 (beide jaren)
650.770 stuks
1710
90.290 stuks
1764
33.710 stuks
1784-1786 Gaartallen 1785, 1786,
1787)
2.915 stuks
1787-1788 Üaartallen 1788 en
1789)
2.320 stuks
(jaartal 1794)
1793
345 stuks
3.542.545 stuks
De schellingen van 1785-1794 zijn vrijwel zeker
alleen als nieuwjaarspenning geslagen en niet
voor rekening van de V.O.C. Blijkbaar gold het
verbod niet meer, of heeft de muntmeester speciale toestemming gekregen. In de andere munthuizen is dit niet gebeurd. Hierdoor wordt verklaard
dat ondanks de veel kleinere aanmaak deze jaartallen vaker voorkomen dan de stukken van
1700-1710. Nieuwjaarspenningen werden immers
bij bijzondere gelegenheden geschonken en daarom vaak bewaard. De oude jaargangen zijn in de
loop der tijd in Azië omgesmolten.
Bij de bestudering van de munten kon ik zes verschillende typen onderscheiden:
Type I sluit vrij goed aan bij het Hollandse voorbeeld, maar de takjes naast het schild vormen
een eigen variatie.
Bij type 11 verdwijnen deze takjes, zodat de beeldenaar nog meer lijkt op die van de Hollandse
schelling.
Type 111 heeft als meest principiële verandering
de opneming van het hartschild in het provinciewapen. Dit berust op een besluit van de Staten
van Utrecht van 2 december 1705 dat het stadsblazoen overal weer in het provinciewapen moest
staan, zoals dat was geweest tot 1672. Verder
verdwijnt het muntteken, om nimmer meer terug
te komen.
Type IV mist de rozet van de muntmeester Van
Romond en is in een andere stijl uitgevoerd,
doordat er een andere stempelsnijder aan het
werk was.
Voor type V is het belangrijkste kenmerk de andere spreuk op de keerzijde; de stempelsnijder
voert ook een nieuwe rangschikking van de juwelen in de kroonband in, die hij ook op de hele en
halve dukatons gebruikt.
Type VI dankt zijn bestaan aan de nieuwe stempelsnijder J. W. Marmé (die vermoedelijk als assistent van zijn vader ook het stempel van 1760
maakte), met zijn kenmerkende letters, het invoeren van de Arabische 1 in het jaartal en het ingebogen hartschild.
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In de catalogus heb ik aangegeven in welke openbare collecties ik de stukken aantrof; K = Koninklijk Penning Kabinet, N = Nederlandse
Bank, U = Centraal Museum Utrecht, R =
's Rijks Munt en A = Historisch Museum
Amsterdam. Gaarne betuig ik de directie van deze instellingen mijn dank voor de verleende medewerking. Voor eventuele aanvullingen houd ik
mij zeer aanbevolen.
Type I
Ongerand. Verk. 113-1.
Muntmeester: Johan van Romond.
Stempelsnijder: Pieter van Cuylenburg.
Vz: Gekroond provinciewapen zonder hartschild,
waarde-aanduiding 6 - S naast de kroon,
jaartal gescheiden door het muntteken boven
de kroon; naast het schild aan beide zijden
een takje. Geen binnencirkel.
Omschrift: MO.NO.ARG.ORDIN.TRAIECT.

(rozet)
Kz: Naar rechts varend oorlogsschip; een klimmende leeuw op de spiegel.
Omschrift: VIGILATE DEO CONFIDENTES .

1
1700 omschrift op vz. en kz. als boven; K.
*la 1700 als de vorige, in goud geslagen; A.

2
3

1701 als no 1
1702 als no. I, maar geen punt achter
TRAIECT K.

Type II
Ongerand. Verk. 113-2.
Muntmeester: Johan van Romond.
Stempelsnijder: Pieter van Cuylenburg.
Vz: Als type I, maar de takjes naast het schild
zijn vervangen door de waarde-aanduiding;
gladde binnencirkel.
Kz: Als type I.
4
*5

5b
6

• y r-.

*10 1739

MO:NO:ARG:ORDIN:TRAIECT. ongerand;

N.

-••'"'•j - ^

1704 geen punt achter TRAIECT; kleinere
6 - s; K.
1704 als no. 5, maar geen punt achter omschrift op Kz; A.
1705 omschrift als no. 4; R.

Type III
Ongerand. Verk. II3-3.
Muntmeester: Johan van Romond.
Stempelsnijder: Pieter van Cuylenburg.
Vz: Als type II, maar met het stadswapen van
Utrecht als hartschild in het provinciewapen;
geen muntteken tussen het jaartal.
Kz: Als type I.
*7

Utrecht; omschrift VIGILATE DEO CONFIDENTES

1703 MO.NO.ARG.ORDIN.TRAIECT. (rozet); K.
1704 zelfde omschrift; K N R
,--;;:3-

5a

Muntmeester: J. E. Novisadi.
Stempelsnijder: C. van Swinderen.
Vz: Als type III maar anders uitgevoerde kroon
met 9 juwelen in de kroonband en parels
tussen de fleurons; andere letters en geen
muntmeesterteken achter het omschrift.
Kz: Als type III maar fraaier uitgevoerd schip,
met op de spiegel het stadswapen van

10a 1739 geheel als de vorige, maar met kabelrand; N
11 1740 als no. lOa; U.
Type V
Alleen in goud geslagen. Kabelrand. Verk. —.
Muntmeester: J. E. Novisadi.
Stempelsnijder: C. van Swinderen.
Vz: Als type IV maar 17 juwelen in de kroonband; nog steeds een Romeinse I in het jaartal en een recht hartschild.
Kz: Als type IV maar met omschrift CONCORDIA
RES PARVAE CRESCUNT .
*I2 1741

M0:N0:ARG:0RDIN:TRAIECT. K N

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

als de vorige.
als de vorige.
als de vorige.
als de vorige;
als de vorige.
als de vorige.
als de vorige;
als de vorige.
als de vorige.
als de vorige;
als de vorige;
als de vorige;
als de vorige;
als de vorige;

1706 MO.NO.ARG.ORDIN.TRAIECT. (rozet); K.

7a 1706 eenzijdige proefslag in koper van dit
stempel over de Utrechtse rekenpenning van 1600 (D.3507); R
7b 1706 als no. 7, maar met ARG: A
1707 zelfde omschrift als nr. 7
Muntmeester: Sibertus van Romond
9
1710 zelfde omschrift; K.
Type IV
Alleen in goud geslagen. Kabelrand. Verk. —,
Delm. 986.

1742
1744
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1757
1758

N

N

N
N
N
N
N
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Type VI
Verk. 113-4.
Muntmeester: J. E. Novisadi.
Stempelsnijder: J. C. Marmé.
Vz: Als type V, maar met een Arabische 1 in het
jaartal en een ingebogen hartschild; andere
letters.
Kz: Als type V, maar iets anders uitgevoerd
schip, met langere en smallere wimpel, en
zelfde letters op de voorzijde.
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1760 MO:NO:ARG:ORDIN:TRAIECT. Alleen in
goud.

Muntmeester: J. E. Novisadi samen met zijn
zoon J. Chr. Novisadi.
Stempelsnijder: J. W. Marmé.
28 1763 als de vorige, alleen in goud.
Zelfde muntmeesters.
Stempelsnijder; J. W. Marmé.
29 1764 als de vorige; K N R.
29a 1764 als de vorige, maar in goud geslagen.
Muntmeester: J. Chr. Novisadi.
Stempelsnijder: J. W. Marmé.
30 1769 als de vorige, alleen in goud.
31 1772 als de vorige, alleen in goud.
Muntmeester: J. G. Holtzhey.
Stempelsnijder: J. W. Marmé.
32 1775 als de vorige, alleen in goud.

Schenkingen van de
Stichting Nederlandse
Penningkabinetten
door G. van der Meer
De eerste schenking van de pas opgerichte Stichting was voor het Koninklijk Penningkabinet. Op
15 oktober 1982 werden bij Van Stockum's Antiquariaat B.V. te Den Haag twee interessante zilveren penninkjes geveild (cat. nr. 1151 en 1174),
waarvoor het budget van het Penningkabinet,
aan het eind van het jaar, niet meer toereikend
was. Door de hulp van de Stichting werd aankoop toch mogelijk.

Een Poolse prinses als Vrouwe van Borculo
De heerlijkheid Borculo in de Achterhoek,
bestaande uit een slot met een vrij klein gebied
daaromheen, kwam in de 16e eeuw door vererving aan de graven van Limburg Stirum, en bleef
tot 1727 in het bezit van dit geslacht. In dat jaar
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Muntmeester: J. S. van Naamen.
Stempelsnijder: J. W. Marmé.
33 1785 als de vorige; K N U R.
*34 1786 als de vorige; K N U R.

34a
35
35a
36
36a
37

1786
1787
1787
1788
1788
1789

als
als
als
als
als

de
de
de
de
de

vorige,
vorige;
vorige,
vorige;
vorige,

maar in goud; N.
K N U R A.
maar in goud.
K N U R.
maar in goud.

MO:NO:ARG:ORDlN:TRAIECT ; K N U R

A.
37a 1789 geheel als de vorige, maar in goud; N.
38 1794 MO;NO;ARG:ORDIN:TRAIECT . Op de kz
Staan de letters verder uit elkaar, zodat het omschrift vlak voor de grote
mast eindigt; K N U R.
38a 1794 geheel als de vorige, maar in goud; K.

verkocht graaf Leopold de heerlijkheid, zwaar
belast met hypotheken, aan Carl Philips graaf
von Flodorf-Wartensleben, die in die buurt ook
bezittingen had. Later bleek dat hij als stroman
optrad voor veldmaarschalk Jakob Heinrich
graaf von Flemming, lid van een aanzienlijke
Pommerse familie met Poolse connecties. Waarom deze in de verre Nederlanden een heerlijkheid
wilde verwerven, is niet duidelijk. Het was een
ingewikkelde transactie, en door allerlei moeilijkheden met betrekking tot de betaling van de
koopsom en vereffening van schulden duurde het
tot 1742 voordat Borculo werd overgedragen aan
Georg Detleff, graaf von Flemming, een verre
neef van Jakob Heinrich, die inmiddels was overleden. Georg Detleff bekleedde hoge functies als
generaal in dienst van de Poolse koning, als
Grootschatmeester van Litauen en gouverneur
van Pommeren. Zijn enige dochter Isabella
(1745-1835) was in 1761 getrouwd met de Poolse
prins Adam Kasimir Czartoryski, die in het midden van de 18e eeuw in Polen een belangrijke rol
speelde in de politiek. In 1764 werd hem zelfs de
Poolse kroon aangeboden, maar hij weigerde deze ten gunste van zijn neef Stanislaw August Po-

niatowski. Zowel de prinses als haar echtgenoot
waren hoogstaande erudiete mensen, die hun best
deden de samenleving in hun land te verbeteren.
De prinses stichtte b.v. volksscholen, fabrieken
en een museum voor nationale geschiedenis. In
1771 erfde zij Borculo van haar vader, maar zij
heeft haar Nederlandse bezit hoogstwaarschijnlijk
nooit bezocht.
In Borculo is over een dergelijk bezoek ook niets
bekend. Het kasteel was enigszins in verval geraakt nadat de laatste eigenaar-bewoner het in
1722 had verlaten. In 1777 verkocht prinses Isabella Borculo aan stadhouder Willem V, met nog
enkele andere bezittingen in de Achterhoek die
haar vader erbij gekocht had. Hij vestigde er een
paardenstoeterij in, wat het gebouw ook geen
goed gedaan zal hebben. Deze stoeterij werd in
1850 opgeheven waarna het kasteel ca. 1870 werd
afgebroken.

Een jaar nadat prinses Isabella Borculo had
geërfd, is er een penninkje met een diameter van
23 mm geslagen waarop zij staat afgebeeld. Het
voorzijde-omschrift luidt: ISABELLA.PRINCEPS.
CZARTORYSKA. (Isabella prinses Czartoryska). De
keerzijde is heraldisch interessant. Op een rode
mantel met gouden franje, gevoerd met hermelijn, gedekt met een prinselijke kroon, rusten de
wapenschilden van de families Czartoryski en
Von Flemming. Het eerste wapen: in rood een zilveren geharnaste ruiter met het vizier omhoog,
op de helm een zilveren pluim, in de rechterhand
een schuin omhoog geheven zwaard en in de linker een blauw ovalen schild, beladen met een
goud lotharings kruis, gezeten op een zilveren galopperend paard met zwarte teugel en blauwe
schabrak met gouden zoom, de achterbenen op
een groene grasgrond, springend over drie op de
grond staande torens. Het Flemming wapen: gevierendeeld; I en IV in goud een zwarte schuin
rechts geplaatste kommandostaf met zilveren
beslag; II en III in zwart een gouden omgewende
jachthoorn. Hartschild: in blauw een zilveren
klimmende goudgekroonde wolf, dragend tussen
de voorpoten een rood schiprad. In het omschrift

worden haar titels verder beschreven: DOMINA.
IN.BORKLO.NAT(A):COM(ITISSA):DE.FLEMMING.

1772. (Vrouwe van Borculo, geboren gravin van
Flemming, 1772).
Degene die dit penninkje maakte moet goed op
de hoogte zijn geweest van deze familiewapens,
want alles is zeer nauwkeurig afgebeeld, tot op
de wapenkleuren toe, hoewel dit laatste bij de allerkleinste onderdelen, op een toch al zeer klein
oppervlak, niet mogelijk was. Het portret van de
prinses drukt vriendelijkheid en gedecideerdheid
uit. Haar coiffure en kleding zijn die van een
grande dame. Waarschijnlijk is de penning in Polen gemaakt. Er staat geen signatuur op, maar
het is niet onmogelijk dat Johann Philip Holzhauser de medailleur is. Tussen 1764 en 1792
werkte hij in Warschau voor koning Stanislaw
August. Hij maakte veel portretpenningen van
aanzienlijke personen. Het portret van prinses
Isabella en de letters zijn geheel in zijn stijl.
In de catalogus van de verzameling Poolse munten en penningen van Emeric Hutten-Czapski, die
in een speciaal museum in Krakow bewaard worden, staat een beschrijving van dit penninkje in
deel II, p. 200, nr. 3876-7, nl. een gouden exemplaar (zeldzaamheidsgraad R4) en een zilveren
(R2, dus in Polen blijkbaar niet zo zeldzaam; in
Nederland is het, voor zover bekend, niet eerder
voorgekomen). De verzamelaar deelt hierbij mee
dat graaf Von Flemming in 1752 (dit moet zijn
1742) de heerlijkheid Borculo had gekocht, waaraan het recht van muntslag was verbonden, en
dat prinses Isabella op de Munt daar ter plaatse
haar portretpenning liet slaan in goud en zilver.
Nu heeft Gijsbert van Bronckhorst in de tweede
helft van de 14e eeuw wel enkele munten in Borculo geslagen, maar in de ISe eeuw was daar al
lang geen Munt meer gevestigd en aan de heerlijkheid was ook geen muntrecht verbonden. Dat
Holzhauser de medailleur is, lijkt waarschijnlijker
dan dat de prinses een lange reis naar een vervallen kasteel ondernomen zou hebben en een Nederlandse medailleur de opdracht voor een penning gegeven zou hebben.
Geraadpleegde bronnen:
A. P. van Schilfgaarde, De Graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen, dl. III, Assen 1961, p. 120-123.
Adam Wiepek, Dzieje Sztuki Medalierskiej w Polsce,
Krakow 1972, p. 163-186.
Emeric Hutten-Czapski, Catalogue de la collection des
médailles et monnaies polonaises, vol. II, Graz 1957
(fotogr. herdruk van de oorspronkelijke editie, St.
Petersburg, 1872).
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der adeligen
Hauser p. 283.
De heer F. A. Nelemans was zo vriendelijk de heraldische gegevens te verschaffen.
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Een algemeen huwelijkspenninkje, toegeschreven
aan Martinus Holzhey
Het tweede met hulp van de Stichting aangekochte zilveren penninkje heeft een diameter van 29
mm en vertoont op de voorzijde een man en een
vrouw in antieke kledij, die elkaar de rechterhand geven boven een omkranst (huwelijks)altaar, waarop een brandend offer ligt. Zij worden
beschenen door stralen die neerdalen uit een (Alziend) Oog binnen een slangerond (symbool voor
eeuwigheid). Het omschrift bevestigt dat het hier
om een huwelijkspenning gaat: De Liefde alleen
- maakt twee tot een. In de afsnede is ruimte
voor een ingegraveerd jaartal.
Op de keerzijde staat een tweeregelig versje binnen een omlijsting van twee gekruiste palmtakken. Op het snijpunt rusten twee brandende harten, aaneengesmeed met een ketting waaraan
twee slotjes bevestigd zijn. Het versje luidt: Niets
op aarden is soo waart als dat men liefd en vreede paart.

Omdat er geen namen of data op de penning
worden vermeld, maar wel ruimte is opengelaten
voor het graveren van een jaartal, waarbij de namen van een echtpaar op de kant aangebracht
zouden kunnen worden, hebben wij hier te doen
met een algemene huwelijkspenning. In de 17e en
18e eeuw bestonden vele verschillende types van
algemene familiepenningen, die natuurlijk goedkoper waren dan een speciaal voor een bepaald
echtpaar gemaakte penning. Meestal zijn er meerdere exemplaren van ieder type bewaard gebleven, met verschillende namen en data. In dit geval echter, zijn er maar twee van bekend, allebei
recentelijk tevoorschijn gekomen, nl. een penninkje dat zich nu in particulier bezit bevindt en
het pas door het Penningkabinet verworven
exemplaar. Merkwaardigerwijze zijn zij van verschillende voor- en keerzijdestempels geslagen.
Dit wijst erop dat er destijds zoveel van gemaakt
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zijn dat de stempels kapot gingen en vervangen
moesten worden. De meest opvallende verschillen
op het penninkje in particulier bezit zijn, dat er
geen slangerond om het oog is aangebracht, dat
de woorden 'waart' en 'paart' anders gespeld
zijn, nl. 'waardt' en 'paardt', dat boven de harten twee tortelduifjes zitten, en dat de letters
kleiner zijn. Op geen van beide penninkjes zijn
namen of data gegraveerd.
Wie de stempels maakte, is niet af te leiden uit
een signatuur, want die ontbreekt. Het is echter
niet moeilijk om de ontwerper thuis te brengen.
Van de Amsterdamse medailleur Martinus Holtzhey (1697-1764) waren tot nu toe 13 algemene types van familiepenningen bekend. Het tweede type vertoont grote gelijkenis in voorstelling en
omschrift met het pas verworven kleine penninkje, terwijl het lettertype en de algemene stijl

daarvan geheel in overeenstemming zijn met die
van zijn overige werk. In een aantekenboek, dat
zijn zoon Johan George, die de zaak na 1749 in
Amsterdam voortzette, bijhield tussen 1777 en
1784, staat een lijst van penningen die hij in 1777
in voorraad had, o.a. van algemene 'trouwpenningen'. Eén post kon tot voor kort niet verklaard worden, nl. 11 trouwpenningen die samen
2 oneen en 8/2 engels wogen en ƒ2,— per stuk
kostten. Een 18e eeuwse once woog 30,88 gram,
een engels 1,54 g, het gemiddeld gewicht van

deze 11 penninkjes is dus 6,75 g. De twee penninkjes die nu tevoorschijn gekomen zijn wegen
rasp. 9,05 en 7,05, hetgeen min of meer klopt
met het gemiddelde gewicht in het aantekenboek.
Overigens blijkt daar overal dat de Holtzhey's
dezelfde prijs rekenden voor dezelfde penningen
met onderling variërende gewichten, en dat een
prijs van ƒ2,— gold voor penninkjes van 8 a 9 g.
Ongetwijfeld zal een van de beide nu bekende
stempelparen door Martinus gemaakt zijn, misschien ook het tweede, maar dit kan ook later
door zijn zoon Johan George zijn vervaardigd,
nadat de eerste stempels gebroken waren.
Literatuurverwijzingen:
C. van der Meer, De algemene familiepenningen van de
Holtzhey's, Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
58/59 (1971-72), p. 101-141 en 60/61 (1973-74), p.
141-152 en 165-167.
G. van der Meer, Nederlandse algemene familiepenningen in de 17e en 18e eeuw. Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde 65/66 (1978-79), p. 107-131.
De Stichting Nederlandse Penningkabinetten is opgericht ter ondersteuning van de openbare numismatische
verzamelingen in Nederland. Er is een fonds gevormd,
waaruit geput kan worden voor de aankoop van numismatische voorwerpen. Ook kunnen subsidies gegeven worden voor de uitgave van publikaties op numismatisch gebied.
Giften aan de Stichting Nederlandse Penningkabinetten
(giro 5382308, te Sint-Geertruid) zijn fiscaal aftrekbaar.
Donateurs krijgen de Jaarverslagen en aanwinstenlijsten
van de bibliotheek van het Koninklijk Penningkabinet
toegestuurd. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij
het secretariaat van de Stichting, Zeestraat 71B, 2518
AA, Den Haag, tel. 070-469702.

Een nieuw beleid bij
's Rijksmunt
door J. P. A. van der Vin
De uitgifte van muntsetjes geschiedt al een tiental
jaren, maar tot voor kort werd er nooit speciaal
aandacht voor gevraagd. Hierin wil de nieuwe
muntmeester, ir. J. de Jong graag verandering
brengen: op 14 januari 1983 organiseerde hij in
het gebouw van 's Rijks Munt een persconferentie, waarvoor journalisten van het A.N.P., van
verschillende dagbladen en van enkele numismatische tijdschriften waren uitgenodigd. Aanleiding
voor deze bijeenkomst was de uitgifte van de
nieuwe muntset 1982.
Deze beleidswijziging vindt een achtergrond in de
door staatssecretaris Van Amelsfoort in 1980 ingediende muntnota, die inmiddels door het parlement is aanvaard. Daarin werden mogelijkheden
geboden voor 's Rijks Munt om het wat afwachtende beleid van het verleden - alleen voorzien in
de behoefte aan munten in Nederland - te vervangen door een meer commercieel gericht beleid
en tevens een actief numismatisch beleid.
Dit laatste houdt in de productie van munten in
verschillende kwaliteiten, de vervaardiging van
gouden ducaten door 's Rijks Munt voor rekening van de staat zelf, en niet meer voor particulieren, en tenslotte de uitgifte van bijzondere series herdenkingsmunten. Daarbij richt 's Rijks
Munt zich zeker niet alleen op de Nederlandse
markt, maar men opereert ook internationaal
met een team van agenten in het buitenland en
zelfs een eigen agent die onder de naam 'Dutch
Mint' werkt in de Verenigde Staten van Amerika.
Meer aandacht zal ook worden gegeven aan het
uitvoeren van opdrachten voor derden, zoals het
vervaardigen van penningen, medailles, ordes en
eretekenen. Hierbij zal concurrerend worden gewerkt ten opzichte van andere firma's op dit gebied. Het resultaat van al deze veranderingen zal
zijn een Rijks Munt, die - anders van structuur
- meer dan voorheen naar buiten zal zijn gericht.
Bij dit naar buiten treden behoren ook de plannen die momenteel in uitvoering zijn om in 1983
een muntproductie-museum te openen, waar men
een indruk kan krijgen hoe munten geslagen werden en worden. Het zal dan voor belangstellenden mogelijk zijn ook zelf een pers te bedienen
en eigenhandig een penninkje te slaan. Interne
verbouwingen zullen ervoor zorgen, dat er een
betere scheiding tot stand komt tussen ruimten
voor het publiek en werkruimten. Ook ligt het in
de bedoeling de nu nauwelijks gebruikte monumentale hoofdingang weer zijn eigenlijke functie
terug te geven.
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Plannen genoeg dus bij 's Rijks Munt, maar ook
in het afgelopen jaar is al veel veranderd: het
museum van de munt heeft inmiddels een fulltime conservator gekregen in de persoon van de
heer A. A. J. Scheffers. Daarom is deze prachtige, maar nog weinig bekende collectie voortaan
op werkdagen steeds toegankelijk van 14.00-16.00
uur.
De Rijks Munt is zich er terdege van bewust dat
ze een monopolie-positie bezit voor wat betreft
numismatische uitgaven. Daarom werd door de
muntmeester met nadruk gesteld, dat men ook
hier duidelijk de belangen van het publiek vooropstelt en geen maximale winst beoogt. De muntsetjes en andere uitgaven zullen tegen uiterst redelijke prijzen op de markt worden gebracht.
Met de introductie van deze nieuwe muntsetjes
komen er nu voortaan drie kwaliteitsklassen in de
Nederlandse munten voor:
1. circulatie-munten: in massa geslagen, in emmers opgevangen en daardoor direct al gekrast en beschadigd;
2. f.d.c.-set: met speciale gematteerde stempels
geslagen munten, die met grote zorg zijn behandeld en die er bijzonder mooi uitzien;
3. proof-set: speciale uitgave in de traditionele
proof-kwaliteit, met zeer grote zorg behandeld.
De f.d.c.-sets van groep twee vormen in feite iets
geheel nieuws; zo'n kwaliteit bestaat tot op heden
niet en eigenlijk bestaat er ook nog geen numismatische term voor. Gaat het iets worden als
s.f.f. ( = special frosted finish??) of zal iemand
iets creatievers kunnen bedenken? Ongetwijfeld
zullen we over een tijdje in de catalogi iets dergelijks gaan tegenkomen.
De f.d.c. setjes worden geleverd in een speciaal
voor de nieuwe muntserie vervaardigde verpakking: deze blauwe kunststof plaat met uitsparingen voor de munten en voor het speciale penninkje van 's Rijks Munt, is tot stand gekomen
in nauwe samenwerking met de ontwerper van de
nieuwe muntserie, Bruno Ninaber van Eyben. De
munten zijn geplaatst binnen een ruitpatroon, gebaseerd op het door de ontwerper gebruikte
systeem van delen en vermenigvuldigen (zie de
Beeldenaar van januari, blz. 30). Een
transparante hard-plastic cassette omgeeft de
blauwe binnenplaat met de munten en voorkomt
beschadigingen. Voor de speciale proof-sets is een
verpakking nog in het stadium van ontwerp.
De prijs van de muntset 1982 in f.d.c. kwaliteit
bedraagt ƒ13,50 per set en dit bedrag dient vermeerderd te worden met ƒ6,00 verzendkosten
voor een of meer sets. De prijs van de proof-sets
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is op dit moment nog niet bekend, maar zal aanmerkelijk hoger komen te liggen als gevolg van
de extra tijd en zorg, die voor het levereri van
deze hoge kwaliteit nodig is. De wijze van bestellen is eenvoudig: wie al bij 's Rijks Munt genoteerd staat als geïnteresseerde, heeft inmiddels
een aanbieding met een bestelformulier ontvangen. Wie zich alsnog wil opgeven kan dit doen
door een briefkaart te sturen met naam en voorletters, adres met postcode en woonplaats naar
's Rijks Munt, postbus 2407, 3500 GK te
Utrecht, onder vermelding: geïnteresseerde numismatische uitgiften.
In het vervolg zullen zij dan ook tevoren worden
geïnformeerd over nieuwe numismatische uitgiften. Een koopverplichting is er niet; de aanbiedingen zijn vrijblijvend en men kan steeds opnieuw beslissen of men een bepaalde uitgave wel
of niet wil bestellen. Uiteraard zal de muntset
1982 vanaf maart ook bij de meeste munthandelaren en banken verkrijgbaar zijn. De datum
waarop de eerste muntsetjes zullen worden verzonden, is bepaald op midden maart van dit
jaar. Het gaat bij deze set dan nog om de munten van het vorige jaar: 1982. Het ligt echter in
de bedoeling deze achterstand geleidelijk wat in
te lopen, zodat in de niet al te verre toekomst de
verzamelaar in de herfst reeds over de muntset
van dat jaar zal kunnen beschikken.

BATAVIA
Qasml Coins & Banknotes
Zoutmanstraat 32
2518 GR Den Haag
Nederland
Tel.: 070-451772

lijst 8
m
lid nederlandse vereniging van munthandelaren

De echtheid van alle aangeboden nnunten wordt gegarandeerd. De prijzen zijn in guldens en gelden, tenzij anders aangegeven, per stuk. De verzendkosten zijn voor rekening koper. De prijzen zijn inclusief BTW.
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Griekse munten
* 1 . Attica, Athene 449-413 v.Chr.
vz. Athene kz. Uil tetradrachme
S.2526 zilver
ZF/P 1250,Dyrrhachium. 250-200 v.Chr.
vz. Koe kz. vierkant drachme.
S.1900 zilver

ZF

Boeothia, Thebes 371-338 v.Chr
vz. Schild kz. Herakles obol
S.2401 zilver
ZFItalië, Thourioi 350-300 v.Chr.
vz. Athena kz. Stier AE 23
S.639

ZF

Italië, Thourioi 300-268 v.Chr.
vz. Artemis kz. Apollo AE 16
8.642
ZF6. Thrace, Byzantion 416-357 v.Chr.
vz. Koe kz. ornament hemidrachme
S. 1583 zilver
f +

185,

395,

125,-

12. Syrië, Seleukis & Pieria.
vz. Zeus kz. Zeus op troon AE 20
S.5860
P

85,

13. Syrië, Seleukiden koninkrijk
vz. Antiochos lil kz. Apollo
drachme
S.6939 zilver

ZF

225,-

14. Sicilië, Syracuse 344-336 v.Chr
vz. Athene kz. twee dolfijnen
AE Litra
S.1189
ZF +

425, -

15. als voorgaand, kz. gevleugeld paard
AE trias
S.1193
(stukje uit de rand) ZF

145,-

16. Sicilië, Syracuse 317-289 v.Chr.
vz. Artemis kz. bliksemschicht
A E 2 2 . S.1200
ZF-l-

180,-

17. Sicilië. Alaisa. ca. 340 v.Chr.
vz. Griffioen kz. paard AE 22
S.1048

ZF

195,-

18. Sicilië, Kamarina 413-405 v.Chr.
vz. Gorgon kz. Uil AE Onkia
S. 1064 var.
ZF

185,-

19. als voorgaand. AE Trias
5.1062

250,-

95,

225,

8. als voorgaand, kz. met letter A
S. 1603 zilver
F-F

95,

10. Cappadocia. Ariobarzanes lil 52-42
v.Chr. vz. Ariobarzanes III kz.
Staande Athena drachme
8.7304 zilver
P

395,-

65,-

*7. Thrace, Kardia 400-350 v.Chr.
vz. leeuw kz. vierdelig vierkant met
stippen hemidrachme
S.1602 zilver
ZF/P

9. Mysia, Lampsakos 390-330 v.Chr.
vz. Janusachtige vrouwenkop
kz. Athena diobol
S.3892 zilver
ZF/P

* 1 1 . Phalagonia, Sinope 365-322 v.Chr.
vz. Sinope kz. zeearend met dolfijn
drachme
S.3696 zilver
ZF

500,

350,

20. Sicilië, Kamarina. vz. Athena
kz. Uil AE Trias
5.1063

P

ZF-

145,-
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Koninkrijks munten
1 cent

Vi cent
21. 1821b
22. 1822u
23. 1822u
24. 1822b
25. 1823u
26. 1831
27. 1832
28. 1837
29. 1841
30. 1841
31. 1850
32. 1857
33. 1859
34. 1859
35. 1861
36. 1862
37. 1863
38. 1864
39. 1865
40. 1869
41. 1870
42. 1870
43. 1872
44. 1873
45. 1876
46. 1877
47. 1883
48. 1884
49. 1885
50. 1886
51. 1898
52. 1900
53. 1901
54. 1903
55. 1909
56. 1911
57. 1912
58. 1914
59. 1915
60. 1921
61. 1922
62. 1928
63. 1930
64. 1934
65. 1936
66. 1940
67. 1937

FP
FF
ZF
FZFFF
FF
ZF
ZF +
ZFZF +
ZF
ZF
ZF-fZF +
ZFFDC
ZF
ZF
ZF
FDC
FDC
F
ZF
ZF
ZF
ZF +
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF +
FDC
ZF

Munthandel
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200,
395,
30,
125,
125,
65,
135,
60,
100,
50,
65,
45,
85,
60,
125,
85,
75,
95,
85,
50,
175,
80,
80,
85,
175,
300,
125,
25,
25,
125,
200,
95,
25,
25,
20,
20,
20,
20,
85,
100,
75,
16,
16,
15,
20,
35,
30,

BATAVIA

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

1821 u
1822u
1823u
1862
1863
1873
1876
1877
1877nw.t.
1878
1898
1900
1905
1906
1907
1924
1931

F
FDC
F+
ZF
ZF
P
ZF +
PZF
ZF
P
PP
P
ZF
ZF
ZF-

30,
375,
30,
75,
50,
100,
50,
100,
65,
10,
135,
50,
95,
95,
135,
200,
85,

ZFZFPZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZFZF
ZFZFZF
P

20,
30,
85,
60,
145,
35,
35,
35,
70,
35,
70,
50,
75,
20,

21/2 cent
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

1877
1881
1884
1890
1898
1903
1905
1906
1912
1913
1914
1915
1919
1941

Zoutmanstraat 32

Den Haag

5 cent
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

1825b
1827U
1850
1850
1859
1862
1863
1868
1869
1876
1879
1887
1887
1907
1908
1908
1909
1909
1913
1914
1923
1929
1932
1933
1934
1936
1939
1940

ZF +
FDC
ZF
P
ZF
ZF +
ZF
ZF +
FDC
FDC
FDC
PFDC
ZF
P
ZF +
P
ZF +
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF +
ZF
ZF
ZF +
ZF +
ZF +

285,
350,
20,
85,
50,
60,
45,
350,
125,
175,
225,
250,
350,
35,
95,
75,
350,
275,
35,
35,
30,
30,
105,
285,
65,
85,
40,
45,

FDC
ZF

325,
150,
65,
400,
175,
100,
175,
250,
175,
175,
145,
150,
85,
300,

10 cent
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

1826U
1826u
1826b
1827u
1827u
1828u
1863
1873
1878
1885
1887
1889
1892
1893

Munthandel

F+
FDC
ZF +
ZFZF
ZF +
ZF
ZF +
ZFZF
ZFFDC

BATAVIA

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

1897
1913
1926
1926
1935
1936
1944es

ZF
FDC
P
F
ZF
ZF
ZF +

95,
250,
150,
75,
20,
10,
80,

FDC
ZF

P+

425,
125,
400,
1500,
775,
300,
325,
300,
1150,
100,
275,
85,
400,
125,
35,
1500,

ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
PZF +
ZF
ZF +
P
P-

875,
//b.
875,
775,
400,
350,
215,
95,
265,
120,
275,

25 cent
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

1849
1849
1889
1890
1890
1894
1897
1904
1898
1914
1914
1915
1926
1926
1928
1945ep

F+
FDC
ZF
ZF +
FDC
P
ZF
ZF
FDC
ZF
P
ZFZF

1 guIden
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

1821U
1824U
1832U
1837
1840
1848
1864
1892
1916
1938
1944EP

ÏVï gulden
175.
176.
177.
178.

1898
1898
1930
1940

PZF
ZF
P-

Zoutmanstraat 32

1850,
875,
35,
450,

Den Haag
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Vroedschapspenningen
's Gravenhage. z.j. (ca. 1786). Vz. Wapen van 's Gravenhage. Kz. Concordia en stedemaagd.
V.Orden 1,1. Zilver 36 m m . Vrijwel Prachtig

500,

's Gravenhage. z.j. (ca. 1786). Vz. Stadsgezicht met de Scheveningse Straatweg, aan het einde
Scheveningen met de Noordzee. Daaronder Haags stadswapen. Kz. Stedemaagd met schaapsroer
en Justitia met weegschaal. Omschr. CONCORDIA S.C. V.Orden 1,2. Zilver 36 mm. Zeer Fraai +

450,

's Gravenhage. z.j. (ca. 1739). Vz. Gekroond wapen van 's Gravenhage, met daarachter het raadhuis. Kz. Beeld der gerechtigheid, v.Orden 1,3. Zilver 36 mm. Zeer Fraai

500,

's Gravenhage. z.j. (ca. 1730). Vz. Trekschuit op de Delftse en Leidse vaart. Kz. Beeld der gerechtigheid. V.Orden 1,4. Zilver 36 mm. FDC

600,

*'s Gravenhage. z.j. (ca. 1719). Vz. Stadsgezicht met daarboven stadswapen. Kz. Vrouwenfiguur in
landschap, op de achtergrond Scheveningen. In de verte Neptunus in een zegewagen. v.Orden XIII,
1. Zilver 37 mm. Zeer Fraai +

450,

's Gravenhage. z.j. (ca. 1739). Vz. Gekroond stadswapen. Kz. Concordia en Stedemaagd. v.Orden
XIII, 2. Zilver 37 mm. Vrijwel Prachtig

500,

Rotterdam. 1689. Vz. Troonbestijging van stadhouder Willem III in Engeland. Kz. Stadswapen door
twee leeuwen vastgehouden, op de achtergrond stad met haven. Unger 1. Zilver 32 mm. Zeer
Fraai - (vlekjes)

225,

*Gouda. 1572. Vz. Jacoba van Beieren met Floris V en Ridder Catz. Kz. Schepen en Stadsgezicht.
v.Loon 1,151. Zilver 30 mm. Bijna Prachtig

450,

Alkmaar. 1573. Vz. Alkmaar in de gedaante van soldaat met stadsschild. Kz. De Overwinning en
Mercurius met attributen en twee leeuwen. v.Loon 1,168. Zilver 34 mm. Zeer Fraai

225,

' L e e u w a r d e n . (1774). Vz. Het stadhuis van Leeuwarden. Kz. Gezicht op Leeuwarden met daarboven
het Oranjewapen. v.Orden XXI, 34. Zilver 35 mm. Prachtig

475,

Haarlem, z.j. (1640). Vz. Staande Stedemaagd temidden van drukpersen. Kz. Schip vaart door de
kettingen van een burcht, daarboven stadswapen. v.Loon I, 160-2. Zilver 32 mm. Vrijwel Prachtig

250,

Haarlem, z.j. (1740). Vz. Zittende Stedemaagd leunend op zuil met stadswapen. Kz. Minerva met
o.a. drukletters en letterstaven. v.Loon III, 149. Zilver 33 mm. Prachtig

300,

's Hertogenbosch. 1721. Vz. Gezicht op de stad van de Zuidzijde. Kz. Stadhuis met o.a. Koets,
opspringende hond en wandelend echtpaar. Palier 25, Snoeck 27. Zilver 27 mm. Zeer Fraai
(stempelbreukje)

200,

's Hertogenbosch. 1723. Vz. Stadswapen vastgehouden door wildeman links en rechts, daarachter
stadsgezicht van de Noordzijde. Kz. Stadhuis. Palier 30. Snoeck 32. Zilver 27 m m . Prachtig

240,

's Hertogenbosch. 1723. Vz. Gezicht op de stad van de Zuidzijde. Daarboven het stadswapen vastgehouden door twee cupido's. Kz. Stadhuis. Palier 29 Snoeck 31a. Zilver 27 mm. Prachtig

240,

's Hertogenbosch. 1741. Vz. Gezicht op de stad van de Zuidzijde met scheepje in de Dieze, daarboven wimpel. Kz. Zittende Stedemaagd met Mercurius. Palier 56. Snoeck 58. Zilver 27 mm. Zeer
Fraai +

225,

's Hertogenbosch. 1748. Vz. Mars met daarachter stadsgezicht. Kz. Stedemaagd met hoorn van
overvloed en rechts het stadswapen. Palier 63. Zilver 27 mm. Prachtig.

250,

Munthandel
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BATAVIA

Zoutmanstraat 32

Den Haag

Twee Groninger
Waterschapspenningen

werd aan het waterschap Hunsingo het volgende
wapen verleend:

door J. C. van der Wis
Deel I - Gedenkpenning op het 50-jarige bestaan
van het Waterschap Hunsingo.

Het Waterschap Hunsingo
De oudste instellingen in de Ommelanden, belast
met de zorg voor de waterafvoer en de dijken,
waren de zijlvesten(ijen) en dijkrechten; ze zijn in
de 13de, 14de en 15de eeuw ontstaan.
Zo kennen we het Aduarder zijl vest, het
Winsumer- of Schaphalster zijlvest en het zijlvest
van de Drie Delfzijlen, gepriviligeerde zijlvesten,
die gedurende meer dan twee eeuwen de gehele
rechtspraak in eigen handen hadden. Hoger beroep was met de omgang van de zon mee slechts
mogelijk op de beide andere zijlvesten, waartoe
in de 16de eeuw een drietal overeenkomsten werden gesloten, die in 1748 echter buiten werking
werden gesteld.
De grondwetsherziening van 1848 en de daaruit
voortvloeiende Provinciale Wet (1851) maakten
het mogelijk, dat vanwege Provinciale Staten kon
worden ingegrepen in de organisatie van de zijlvesten en dijkrechten. Reeds in 1852 kwam het
Grondreglement voor de waterschappen in de
provincie Groningen tot stand.
De eerste reorganisatie omvatte de vereniging van
het Houwer- Schouwer-, Wetsinger- en Winsumer
& Schaphalster zijlvest en enige dijkrechten tot
het waterschap Hunsingo (1854/'56). Het waterschap besloeg aanvankelijk ca. 37.000 ha., maar
is door opneming later van een aantal andere
kleine waterschappen uitgebreid tot ca. 49.000
ha. in 1977.
Aan de oprichting van Hunsingo was de uitvoering van een groot aantal werken ter verbetering
van de afwatering verbonden, die de innerlijk
zwakke zijlvesten en dijkrechten niet konden uitvoeren.
Zetel van het waterschap werd het zijlvestershuis
van het Winsumer- en Schaphalster zijlvest te
Onderdendam.
De naam Hunsingo is ontleend aan het
Hunsingo-kwartier van de Ommelanden, waarmee het gebied van het waterschap voor het
grootste deel samenviel.
Op 3 april 1906 vierde het waterschap Hunsingo
feestelijk zijn 50-jarige bestaan o.a. met de uitgifte van een gedenkpenning.
Bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1910 nr. 5

Doorsneden:
I van azuur een stappend paard, dragende een
edelman, met den rechterhand eene lans met
een vaantje en met den linkerarm eene achter
hem zijdelings gezeten jonkvrouwe om het
midden vasthoudende, die den rechterarm
over zijnen linkerschouder geslagen heeft, alles van zilver en daarnevens eene zevenpuntige
ster van goud;
II van sinopel twee golvende baren van zilver.
Het schild gedekt met eene kroon.
Het bovengedeelte van het wapen is een herinnering aan het wapen van het oude landschap Hunsingo, de benedenhelft is het wapen van het
Winsumer- en Schaphalster zijlvest.

De gedenkpenning
Op 3 april 1906 bestond het waterschap Hunsingo
50 jaar. Hoewel met betrekking tot de aanmaak
van een gedenkpenning in het notulenboek geen
besluit te vinden is, staat in het gedrukte verslag
van de feestelijke vergadering op pag. 16 o.a.
'Een belangrijk punt op de agenda was voorts de
uitreiking van de herinneringsmedailles. De voorzitter ontving er een in massief gedreven goud.
De leden van het hoofdbestuur een medaille in
zilver, de gecommitteerden een verguld zilveren,
de leden van de onderdeelsbesturen een bronzen.'
Uit de ingekomen dankbetuigingen blijkt, dat de
penning ook aan enkele particulieren en instellingen is uitgereikt, waaronder de Commissaris der
Koningin, de Hoofdingenieur van Provinciale
Waterstaat en de kleinzoon van de eerste voorzitter, de heer A. J. van Roijen, die elk een verguld
zilveren kregen en het Museum van Oudheden
(= Groninger Museum voor Stad en Lande) dat
twee zilveren penningen kreeg.
Uit de bewaard gebleven rekeningen blijkt, dat
de penningen besteld zijn via het thans niet meer
bestaande, maar velen nog bekende, juweliersbedrij f H. E. Oving Bzn., dat toen gevestigd was
aan de Grote Markt op de hoek van de Poelestraat. Oving liet de penningen bij Van Kempen
vervaardigen.
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Beschrijving der penning
Voorzijde : In een door 15 kiaverblaadjes omgeven kabelrand op een blauw veld
een naar links stappend paard, dragende een edelman, met de rechterhand een lans met een vaantje en
met de linkerarm een achter hem zijdelings gezeten jonkvrouw om het
midden vasthoudende, die de
rechterarm over zijn linkerschouder
geslagen heeft, alles van zilver.
Daarnaast een zevenpuntige ster van
goud.
Keerzijde : Binnen een lauwerkrans in 4 regels
1856 / WATERSCHAP / HUNSINGO / 1906

Medailleur
Diameter
Randdikte

Oplage

Fabrikant
Literatuur

niet bekend.
50 mm
3 mm, de bronzen exemplaren zonder, de overige exemplaren met
draagoog.
Goud
1
Zilver
15
Verguld zilver 10
Brons
50
Verguld brons 2
Van Kempen
W. K. F. Zwierzina: Penningkundige Geschiedenis enz. 1898-1908.
Amsterdam, 1914. No. 603.
(T.a.v. de gegevens is Zwierzina niet
volledig.)

wordt vervolgd
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Penningnieuws
Allang bestond in de Vereniging voor Penningkunst het verlangen naar een rubriek in De Beeldenaar, waar men door middel van foto's met
korte begeleidende tekst op de hoogte gesteld
werd van nieuw werk van medailleurs, nieuwe
uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten van verzamelaars. Daarom een
oproep aan de leden, vooral aan de medailleurs,
goed reproduceerbare foto's van werk met gegevens te sturen aan F. T. S. Letterie, Hamminkweg 1, 7251 RB Vorden, telefoon 05752-2697.
Er zal afhankelijk van beschikbaar materiaal en
ruimte getracht worden een dergelijke rubriek samen te stellen. Berichten over tentoonstellingen
tenminste twee maanden voor publicatie inzenden.
Frank Letterie

Nederlandse Muziek Prijs, jaarlijks uitgereikt
door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, in 1981 ontworpen door Lijsbeth Teding van Berkhout. Na haar opleiding aan de
Gerrit Rietveld Akademie vestigde zij zich als
zelfstandig edelsmid. Eerst maakte zij voornamelijk sieraden, maar langzamerhand is zij zich
meer op kleinplastiek en penningen gaan concentreren. De penningen bestaan uit identieke vormen die in elkaar schuiven of klemmen; het materiaal is meestal roodkoper (zie de uitgave
1980-1 van de Vereniging voor Penningkunst, De
Beeldenaar 1981 no. 4, p. 124-6). Foto's Jaap
Teding van Berkhout.

Van 30 april tot 22 mei zullen Wien Cobbenhagen en Geer Steyn penningen exposeren bij Galerie CriCri, Alexander Boersstraat 4 - achter het
Concertgebouw - te Amsterdam.
Geer Steyn, geboren in 1945 te Amsterdam,
volgde na een jaar kunstgeschiedenis gestudeerd
te hebben een opleiding van 4 jaar aan de Rijksakademie onder leiding van prof. Esser. Hij sloot
zijn studie af in 1973 met het behalen van de zilveren Prix de Rome en bekwaamde zich daarna
verder in Wenen onder leiding van Fritz Wotruba.
Enkele penningen, die eerder in de Beeldenaar 1977 Ie jaargang Ie nr. - besproken werden, zijn
o.a. de Ilias en de Odyssee penning.
Op de tentoonstelling bij galerie CriCri zullen een
groot aantal variaties van de Brecht penning, gemaakt in opdracht van de Vereniging voor Penningkunst, te zien zijn evenals enkele in koper

De Flaubert penning

gedreven penningen en de Flaubert penning.
Wien Cobbenhagen, geboren in 1950 te Valkenburg (L.) doorliep na de Academieklas te Tilburg
eveneens de Rijksakademie - afdeling beeldhouwen - te Amsterdam o.l.v. P. Gregoire, P. Esser
en T. van der Pant.
Behalve een reeks penningen op het thema
'kiem', waarvan de onlangs uitgebrachte Verenigingspenning 1982/1 het sluitstuk vormt, worden
een aantal andere getoond, in grootte variërend
van 25 tot 90 mm doorsnee, gegoten in brons en
incidenteel in zilver: o.m. de Beeldhouwersvriendenpenning; geboortepenningen op de geboorte
van zijn dochter; en twee landschappen, ingegeven door een verblijf in Zuid Frankrijk. Opmerkelijk is een in wit marmer gesneden penning gevat in een bronzen omsluiting,
ledere geïnteresseerde is van harte welkom op de
vernissage (officiële opening) zaterdag 30 april,
van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres van Galerie
CriCri: Alexander Boersstraat 4 te Amsterdam
(bij Concertgebouw), tel. 798401.
De tentoonstelling duurt tot 22 mei.

Eerste ontwerp van de keerzijde van de verenigingspenning 1982-1
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Vereniging voor
Penningkunst
Enige jaren lang heeft op de balans van de Vereniging voor Penningkunst een voorziening
gestaan voor proceskosten. Op vragen van de leden naar de achtergrond van deze post kon het
bestuur niet veel meer antwoorden, dan dat Mevrouw L. Metz de vereniging een proces had aangedaan, waardoor het bestuur was gedwongen
zich van juridische bijstand te verzekeren, maar
dat hierover geen nadere inlichtingen gegeven
konden worden, zolang de zaak onder de rechter
was. Nog voordat deze kwestie geheel was afgehandeld, verscheen er een verslag in een ander
numismatisch blad, gebaseerd op gegevens die
door Mw. Metz verstrekt waren. Nu de zaak in
een schikking is geëindigd, stelt het bestuur er
prijs op om opening van zaken te geven.
In april 1979 besloot het bestuur om een aantal
kunstenaars, onder wie Mw. Metz, te vragen of
zij een ontwerp gereed hadden liggen dat nog
niet in de handel was gebracht en dat als extra
penning van de vereniging zou kunnen dienen.
Mw. Metz zei dat zij met een idee bezig was en
dat zij, als dit idee in een penning gestalte zou
krijgen, deze graag aan het bestuur zou laten
zien. Het bleek, dat Niel Steenbergen wel een
dergelijk ontwerp klaar had, en hij kreeg dan
ook in 1979 de opdracht voor de extra penning
(zie De Beeldenaar 1980, blz. 49). In oktober
1979 werd aan het bestuur een 'antikernbompenning' van Mw. Metz getoond, waarover in november nader werd overlegd. Besloten werd dat
aan Mw. Metz zou worden gevraagd of de penning mechanisch verkleind zou kunnen worden,
een techniek die zij ook bij andere penningen wel
had toegepast, omdat de getoonde penning bij
eventuele uitgifte door het grote formaat te duur
zou worden. Aangezien de penning van Steenbergen reeds als extra penning was aanvaard, zou de
penning van Mw. Metz eventueel voor een normale jaarpenning kunnen dienen. Wanneer zij bereid zou zijn tot zo'n reductie, zou de secretaris
haar een schriftelijke opdracht geven. Mw. Metz
zegde mondeling toe dat zij de penning zou
reduceren.
Op 15 januari 1980 zond zij een penning in, echter, geen reductie van haar oorspronkelijke ontwerp, maar een versie daarvan op kleiner formaat, met kleine verschillen in de uitvoering. In
een brief met uitleg van de voorstellingen op
voor- en keerzijde stelde zij als voorwaarde dat
zij, behalve het honorarium, ook per penning een
bepaald bedrag zou ontvangen waarvoor zij zelf
bij een gieter 800 stuks zou laten gieten (de Vere60

niging heeft tussen de 700 en 800 leden). Het
bestuur antwoordde op 28 januari, dat een opdracht alleen in overweging genomen zou kunnen
worden op de gebruikelijke condities, nl. dat het
bestuur de overeenkomst sluit met een door de
kunstenaar aan te wijzen gieter, mits de kosten
binnen de financiële mogelijkheden van de Vereniging liggen, en dat de auteursrechten aan de
Vereniging overgedragen worden. Zonder nader
overleg stapte Mw. Metz naar een advocaat, en
eiste op 6 februari 1980 van de Vereniging een
dubbel honorarium voor beide versies van haar
penning incl. de overdracht van het auteursrecht,
onder voorwaarde dat zij zelf voor het gieten zou
zorgen tegen een bepaald bedrag per penning, en
dat zij een winstrecht van 33'/3% zou krijgen
over iedere penning die na de eerste 800 exemplaren verkocht zou worden. Het bestuur antwoordde op 3 maart dat van een opdracht aan Mw.
Metz geen sprake was geweest en dat de Vereniging bij eventuele opdrachten niet kon afwijken
van de condities in de overeenkomst die de Vereniging met medailleurs aangaat. In april kwam
Mw. Metz met een voorstel dat dezelfde voor de
Vereniging onaanvaardbare voorwaarden bevatte,
die bovendien in strijd waren met het Huishoudelijk Reglement, waarop het bestuur nogmaals de
voorwaarden meedeelde die steeds bij het geven
van opdrachten gehanteerd worden en die dus
ook bij een eventuele opdracht aan Mw. Metz
gehandhaafd zouden moeten worden. Daarna
bleef de kwestie enige tijd slepen, totdat het
bestuur op 5 november een voorstel tot minnelijke schikking kreeg, waarbij weer allerlei voorwaarden werden gesteld die de Vereniging niet
kon accepteren. Tenslotte werd de Vereniging op
3 februari 1981 gedagvaard om, vertegenwoordigd door een procureur, te verschijnen voor de
Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Geëist
werd dat de Vereniging het honorarium voor
twee penningontwerpen zou betalen alsmede de
gietkosten daarvoor, of ontbinding van de (volgens de Vereniging nooit tot stand gekomen)
overeenkomst met betaling van hetzelfde bedrag.
Vanzelfsprekend verweerde de Vereniging zich tegen deze eis via haar advocaat. Vele stukken werden gewisseld, tot tenslotte op 3 juni 1982 de
rechter bepaalde dat beide partijen, vergezeld van
hun raadslieden, voor de rechter-commissaris in
Alkmaar zouden verschijnen voor het geven van
inlichtingen en voor een poging om tot een schikking te komen. Deze comparitie vond plaats op
26 augustus jl. Beide partijen stemden uiteindelijk toe in een schikking, waarbij de bestuursleden die daar aanwezig waren overwogen, dat
voortzetting van het proces extra kosten met zich
mee zou brengen, die de Vereniging, na het proces gewonnen te hebben, niet bij Mw. Metz zou

kunnen claimen, omdat zij pro deo procedeerde.
Overigens werd de schikking aanvaard op voorwaarde dat de overige bestuursleden hiermee accoord zouden gaan, hetgeen in november gebeurde.
De schikking houdt in, dat de Vereniging ermee
accoord gaat de kleine versie van de antikernbompenning te zijner tijd uit te brengen, hetzij
als jaarpenning, hetzij als extra penning, tegen
het honorarium dat in 1979 gold, onder overdracht van het auteursrecht aan de Vereniging,
tegen de voorwaarden die bij de Vereniging gebruikelijk zijn en die in de modelovereenkomst
genoemd worden. Bovendien zal de Vereniging

aan Mw. Metz de kosten vergoeden, die zij in
1979 gemaakt zou hebben, als zij de grote versie
mechanisch had laten reduceren. Zoals steeds
door de Vereniging gestipuleerd, zal het bestuur
de opdracht tot gieten geven aan een door Mw.
Metz aan te wijzen Nederlandse gieter, waarbij
wordt uitgegaan van een bepaalde richtprijs.
Wanneer het overleg over een aan Mw. Metz te
geven opdracht in 1979 normaal voortgang had
gevonden, zou dus hetzelfde resultaat bereikt
zijn. Het bestuur werd echter gedwongen om
kosten voor rechtsbijstand te maken, waardoor
de financiële positie van de Vereniging is
verzwakt.

Een bijzondere extra
penning van Loekie Metz

door allerlei tradities en konventies, heeft ze haar
onafhankelijkheid bewaard en zijn kreativiteit en
oorspronkelijkheid nog volop bij haar aanwezig.
Het afgelopen jaar kwam ze o.a. in het nieuws
door haar ontwerp voor een nieuw koninklijk
grootzegel, haar monument voor de niet-teruggekeerde joodse inwoners van Rotterdam en een
buste van de koningin in het Provinciehuis in
Den Haag. Het ontwerp voor het grootzegel
maakte zij op verzoek van de koningin zelf. Koningin BEATRIX, die zoals bekend een groot liefhebster is van de plastische kunsten en deze ook
zelf beoefent, had de keuze van de ontwerper
niet aan anderen overgelaten, maar persoonlijk
bepaald. Eveneens was ze bereid de genoemde
beelden in Rotterdam en Den Haag zelf te onthullen.
Ook de Vereniging voor Penningkunst heeft het

door W. F. van Hekelen
Op 3 juni a.s. wordt de beeldhouwster LOEKIE
METZ 65 jaar. Voor veel mensen is een dergelijke
verjaardag een belangrijke gebeurtenis, omdat ze
dan, al of niet terugziend op een suksesvoUe carrière, van hun pensioen kunnen gaan genieten.
Bij Loekie Metz is deze dag in zover van minder
betekenis, dat niet hoeft te worden gevreesd dat
zij met haar beroepsbezigheden zal stoppen. Ze
doet het weliswaar de laatste tijd iets kalmer aan
dan vroeger, maar ze heeft nog weinig van haar
jeugdig élan verloren en, mede doordat ze steeds
kans heeft gezien zich niet in te laten pakken
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oog wederom op LOEKIE METZ laten vallen. Enkele jaren geleden werd, mede op instigatie van
de leden, bepaald dat er behalve 'gewone' verenigingspenningen ook van tijd tot tijd tegen betaling extra penningen kunnen worden uitgebracht.
Tot dusver geschiedde dat twee maal. De eerste
extra penning was het portret van A. ROLAND
HOLST door CHARLOTTE VAN PALLANDT. De tweede was de vredespenning van NIEL STEENBERGEN.

De penning van LOEKIE METZ, die de leden thans
wordt aangeboden, is dus de derde. Evenals Niel
Steenbergen koos zij de vrede als vertrekpunt
voor haar ontwerp. En evenals Steenbergen zocht
zij het niet in goedkope effekten van bijvoorbeeld gemakkelijk aanspreekbare afbeeldingen
van vredesgodinnen of oorlogsverschrikkingen.
Beide kunstenaars dragen de vredesgedachte uit
via verbeeldingen die niet direkt voor de hand
liggen, maar die juist daardoor tot diepe bezinning nopen.
Tot zover de overeenstemming tussen beide
kunstenaars. De wijze waarop zij de vredesgedachte op de penning vorm geven, is geheel verschillend. Bij LOEKIE METZ gaat het in het bijzonder tegen de kernoorlog. Op de voorkant van
haar penning staan twee paarden. Paarden zijn
edele dieren, die voor Loekie Metz altijd een bij-

zondere, positieve betekenis hebben gehad. Het
bovenste paard steigert als een laatste poging van
verzet tegen het atoomgeweld. Daaronder bevindt
zich een stervend paard, dat vernietigd is door de
kernsplitsing. Het omschrift luidt: sapere aude
(durf wijs te zijn).
Op de keerzijde bevinden zich wezens die men
gewoonlijk evenmin met de oorlog in verband
brengt: een slak, enige paddestoelen en een
grasspriet. Het zijn eenvoudige, oeroude schepselen, die in de loop der tijden heel wat ellende
hebben weten te doorstaan. Het omschrift luidt
hier: sapienti sat (den wijze voldoende).
Het is te hopen dat veel leden van de Vereniging
voor Penningkunst zich de gelegenheid deze penning te verkrijgen, niet zullen laten ontgaan. Er
is heel wat te doen geweest voordat dit kunstwerkje gereed is kunnen komen. Nu alle geharrewar voorbij is, blijft ons een prachtige penning.
Deze wordt de leden niet automatisch toegezonden, maar moet apart worden besteld. Dat kan
door ƒ137,50 over te maken op giro 96820 van
de Vereniging voor Penningkunst in Castricum.
Er zullen in eerste instantie evenveel exemplaren
worden gegoten als er overschrijvingen binnenko-
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Het betreft hier een nieuwe serie circulatiemunten.
Afb. 5 t/m 10

Muntennieuws
door J. C. van der Wis
NEPAL:
25 Paisa 1981; aluminium-brons; 0 18,5 mm; 2,55
gram.
50 Paisa 1981; koper-nikkel; 0 22,0 mm; 3,82
gram.
2 Rupie 1981; koper-nikkel; 0 37,0 mm; 7,70
gram.
100 Rupie 1981; zilver 500/1000; 0 40,0 mm; 25,0
gram.
Herdenkingsmunten op de Wereldvoedseldag van
16 oktober 1981, waarvan het zilverstuk niet voor
circulatie is bestemd. Afb. 1 t/m 4.
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Vierjaarlijkse prijs van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor
Numismatiek

OOSTCARIBISCHE GEBIED, GEASSOCIEERDE STATEN VAN HET:
1 Cent 1981; aluminium; 0 18 mm; 0,75 gram.
2 Cents 1981; aluminium; 0 18 mm; 1,00 gram.
5 Cents 1981; aluminium; 0 22 mm; 1,25 gram.
10 Cents 1981; koper-nikkel; 0 18 mm; 2,60
gram.
25 Cents 1981; koper-nikkel; 0 24 mm; 6,45 gram.
1 Dollar 1981; aluminium-brons; 0 27 mm; 7,90
gram.

De prijs wordt toegekend aan de auteur van een
wetenschappelijke, oorspronkelijke en onuitgegeven verhandeling op het gebied van de munt- en
penningkunde of van de zegelkunde. Hij werd
voor de eerste keer in 1981 toegekend en de
tweede toekenning gebeurt in 1985.
Deze verhandeling, van ten minste 100 getikte
bladzijden, illustratie en bewijsstukken niet inbegrepen, mag opgesteld zijn in het Nederlands,
Frans, Duits of Engels.
In 1985 zal de prijs 40.000 Belgische frank bedragen.
De verhandelingen moeten gestuurd worden aan
het Genootschap voor 1 november 1984.
Het reglement kan verkregen worden bij de voorzitter van het Genootschap: de Heer Maurice Colaert, Winston Churchilllaan 58, bus 17, B 1180
Brussel, België.
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Een bijzondere veiling van Christie's
in het voormalige Scheepvaartmuseum
Aan de reeks van scheepswrakken die de laatste
jaren een deel van hun kostbare lading hebben
prijsgegeven, kan opnieuw een aantal worden
toegevoegd.
In de veiling van Christie's te Amsterdam, voor
deze bijzondere gelegenheid te houden in het
Scheepvaartmuseum op 16 maart, komen juwelen
en gebruiksvoorwerpen, waaronder ook munten
onder de hamer, afkomstig uit de in de 17e en
18e eeuw vergane schepen 'Hollandia', 'Het Slot
ter Hooge', 'Utrecht', 'Athenienne' en 'Nossa
Senhora do Rosario'. (Zie ook de bespreking van
de vorige veiling in 'De Beeldenaar' 1983, no. 1.)
De 'Hollandia' was het vlaggeschip van Piet Hein
dat in 1627 werd opgeofferd om andere de kans
te geven te ontkomen en tenslotte voor Bahia in
de Braziliaanse Allerheiligenbaai de overwinning
te behalen.
Spaanse matten of realen van acht van het onregelmatige vroege type en de latere, fraai afgewerkte met schroef persen gemaakte typen, afkomstig van resp. 'Het Slot ter Hooge' en 'Athenienne' zullen naar verwachting weggaan voor
prijzen die veel verzamelaars zich nog kunnen
veroorloven.
Dat laatste zal wel niet het geval zijn met de 7
vierkante gouden noodmunten van de belangrijkste Nederlandse vestiging op de ZuidAmerikaanse kust, bekend onder de namen Recief van Pernambuco of Mauritsstad, genaamd
naar de ter plaatse zeer geliefde gouverneur, de
Prins Johan Maurits van Nassau, die de kolonie
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op excellente wijze van 1637 tot 1644 bestuurde.
Na zijn vertrek (en van een deel van het garnizoen) braken opstanden uit die eerst in het geniep en later openlijk door de Portugezen werden
gesteund, zodat Recief een aantal jaren vrijwel
voortdurend onder een zwaar beleg te lijden had.
Tot driemaal toe leidde dit tot de aanmaak en
uitgifte van noodmunten; in 1645 en 1646 onder
leiding van de gewezen Haarlemse goudsmid en
op dat moment 'Hoogen en Secreeten Raad' Pieter Jansen Bas.
Van de vele duizenden stukken van 3, 6 en 12 gulden waren er tot voor kort slechts enkele teruggevonden. Onlangs is tussen de wrakstukken van de
oorlogsbodem 'Utrecht' een aantal van deze
goudstukken gevonden, waarvan er thans 7 worden verkocht. De 'Utrecht' was een van de 12
schepen die door de Staten Generaal op
10-8-1647 werden toegezegd ter ontzetting van de
belegerde kolonie. Onder het opperbevel van Admiraal Witte de With arriveerde het eerste in
maart, het laatste eind augustus in Recief. Op
22-9-1648 voer de 'Utrecht' met nog 6 andere
schepen uit om 3 Portugese galjoenen die het
hadden gewaagd Bahia te verlaten, te onderscheppen. Bij de entering 6 dagen later van de
'Nossa Senhora do Rosario' door de 'Utrecht' en
de 'Huys Nassau' wierp de Kapitein van het Portugese schip de lont in zijn kruitmagazijn zodat
hij tezamen met de 'Utrecht' de lucht invloog; tevens werd de 'Huys Nassau' zo zwaar beschadigd
dat het schip door de bemanning werd verlaten.
Tot grote woede van 'Dubbel With' bleek het
schip later door de Portugezen te zijn hersteld,
nadat het bij het eiland Itaparica aan de grond
was gelopen.
De zg. Brasilsche dukaten, aanwezig op de
'Utrecht' en nu onlangs teruggevonden, zullen
daar wel zijn terechtgekomen tijdens het enkele
weken of maanden durende verblijf in de haven
van Recief. Aangezien tijdens de heenreis op een
aantal schepen tientallen soldaten overleden, kunnen in Recief de verliezen zijn aangevuld met soldaten die in 1645-46 hun soldij ter voorkoming
van muiterij in de vorm van gouden noodmunten
hadden ontvangen. Een andere mogelijkheid is
dat de schepelingen door verkoop van goederen
in het bezit van het goud waren gekomen;
tenslotte was er een ernstig gebrek aan allerlei zaken en was het brood op 2 ons per man gerantsoeneerd.
Hoe het ook zij, de goudstukken zijn als uiterst
zeldzaam bekend, al werd alleen al in 1646 een
hoeveelheid goud van 355 mark (ca. 87 kg) vermunt voor een totaalbedrag van ƒ129.958:1, waaronder begrepen ƒ19848:9 winst en ƒ10388:3 aan
arbeidslonen (door Scholten niet meegeteld), die
ongetwijfeld ook in goud werden uitbetaald. Het

merendeel van de munten zal na de overdracht
aan Portugal van alle Nederlands gebied in Brazilië op 26-1-1654 wel weer in de smeltpotten zijn
verdwenen. We zullen moeten afwachten wat de
moderne onderwatertechnologie nog op Neptunus
kan terugveroveren; er is nog ongelooflijk veel in
zijn hoorn des overvloeds zoals bijgaande postzegel van Paraguay toont. Ook het goudstuk van
ƒ12 werd op een postzegel afgebeeld, uiteraard
van Brazilië; het origineel bevindt zich daar in
het museum van de Centrale Bank. Ook het Koninklijk Penningkabinet te Den Haag beschikt
over enkele exemplaren.

komstenbelasting. Het is niet iedereen bekend dat
hieronder in beginsel ook giften in natura vallen.
Een belastingplichtige behaalde voor het Hof in
Den Bosch recent een belangrijke overwinning op
zijn belastinginspecteur. Hij schonk jaargangen
van oude tijdschriften aan diverse bibliotheken,
stelde de waarde vast in overleg met de begunstigde en trok dit af van zijn aangifte voor de
inkomstenbelasting.
De inspecteur accepteerde dit niet, maar moest
voor het Hof bakzijl halen.
Indien u dus bij het opruimen van de zolder
oude tijdschriften en boeken zoudt vinden, die
van belang zouden kunnen zijn voor het KPK,
kunt u hier het nageslacht een genoegen mee
doen en voor het heden een belastingvoordeel
behalen.
Aangezien het KPK geen opslagplaats van oud
papier is, lijkt overleg vooraf wel gewenst.
Nadere gegevens zullen zowel door mij als het
KPK gaarne verstrekt worden.
A. G. van der Dussen

verenigïngs r~^^^
nieuws
^C7 ^37
Najaarsbijeenkomst Genootschap te
Roermond

Literatuur:

C. Scholten, De munten van de Nederlandse gebiedsdelen overzee (no. 1446-50), Amsterdam 1951.
C. R. Boxer, De Nederlanders in Brazilië 1624-1654,
Alphen 1977.
Christie's nieuws 11-1-1983, 2-2-1983.
Bronnen: Algemeen Rijksarchief Den Haag: Archieven
van de Eerste West Indische Compagnie, inventarisno. 63.
N. L. Arkesteyn

Giften aan musea van oude jaargangen tijdschriften en boelcen
Onlangs kwam een uitspraak van het Hof te
's-Hertogenbosch onder mijn aandacht die zeer
zeker van belang is voor de lezers van de Beeldenaar enerzijds en b.v. het KPK anderzijds.
Zoals bekend is, kunnen giften onder bepaalde
voorwaarden worden afgetrokken van de in-

Op 25 september 1982 heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde zijn najaarsbijeenkomst in Roermond gehouden. Het programma van deze dag was afgestemd op de herdenking 'Roermond 750 jaar
stad'.
Het ochtendprogramma begon met een lezing van
Prof. Dr. H. Enno van Gelder over de munten
die in Roermond geslagen zijn door de hertogen
van Gelre en hun opvolgers, en ook door de
stad Roermond zelf vanaf het einde van de 15e
eeuw tot ver in de 17e eeuw. Deze lezing werd
ook bijgewoond door leden van de afdeling
Roermond van het L.G.O.G. en vertegenwoordigers van de Stichting 750 Jaar Stad. In aansluiting hierop was er 's middags in een van de zalen
van de Oranjerie een expositie van de Roermondse munten. Deze tentoonstelling was ingericht
door het Koninklijk Penningkabinet en was in
het kader van de viering 750 jaar stad voor
iedere belangstellende vrij te bezichtigen.
Na de lezing werd het gezelschap toegesproken
door de burgemeester van Roermond, de Heer J.
H. J. Daniels. Namens het gemeentebestuur bood
hij de aanwezigen een aperitief aan.
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In het begin van de middag was er een korte ledenvergadering. De leden van het Genootschap
krijgen hiervan een apart verslag. Het laatste onderwerp van de dag werd verzorgd door Drs. M.
Smeets, oud-rijksarchivaris in de provincie Limburg. Na een inleiding over de bouwgeschiedenis
van de Munsterkerk en de betekenis van deze
kerk voor Roermond, nam de Heer Smeets het
gezelschap mee voor een rondleiding in en om de
kerk. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de
restauratie in de vorige eeuw door de bekende
bouwmeester P. J. H. Cuypers.

horst, zelf lid van de kring, is gegoten en meet
33 mm. Het stuk is geworteld in de traditie,
maar heeft ook progressieve trekken. Echt een
weerspiegeling van de kring.

De vz. stelt een gezellig dik manshoofd voor.
Daaronder 'Numismatische Kring Utrecht. De kz.
vertoont een hand met een penning waarop het
wapen van Utrecht. Daarboven 1982. Omschrift:
10 jarig bestaan. De kunstenaar is goed geslaagd,
hij heeft eer van zijn werk en hij kan er op bogen dat hij een prachtige, blijvende herinnering
heeft geleverd aan deze feestelijke avond van een
bloeiende kring.
Deze najaarsbijeenkomst werd georganiseerd in
samenwerking met de gemeente Roermond en de
Numismatische Kring Limburg.
Een speciaal woord van dank gaat naar de Heer
G. A. van Spanje, die alle contacten tussen Gemeente, Kring en Genootschap gecoördineerd
heeft.
BvB.

Numismatische Kring Utrecht
Op woensdag 24 november 1982 herdacht de numismatische kring te Utrecht dat zij tien jaar
bestond.
Gedurende die tijd heeft zij zich ontwikkeld tot
een van de betere kringen van ons land. 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. Een schaduw was de afwezigheid
van de voorzitter, de heer Vinkenborg die door
een vrij ernstig ongeval, die avond verstek moest
laten gaan. 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 der Vat66

A. J. Bemolt van Loghum Slaterus

Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en
Penningkunde
Het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde zal zijn voorjaarsbijeenkomst houden
op 28 mei 1983 in de oude muntplaats Deventer.
In deze stad, die met Utrecht en Tiel tot de
oudste steden van de Noordelijke Nederlanden
gerekend kan worden, werd in plm. 996 een keizerlijk muntatelier gevestigd. Aangenomen kan
worden dat toen reeds een stad, althans een versterkte nederzetting, aanwezig was op de plaats
waar Liafwin of Lebuinus in 765 een kerkje gebouwd had op de oostelijke oever van de IJssel
bij de inmonding van de Schipbeek. Op de plaats
van dat herhaaldelijk verwoeste en weer opgebouwde kerkje werd in 1040 door bisschop Bernold een grote romaanse basiliek met een machtig westwerk gebouwd, die in 1434 afbrandde en
toen vervangen werd door de tegenwoordige gothische hallenkerk. In de 15de eeuw bereikte Deventer zijn hoogtepunt als grootste Overijsselse
handelsstad. De aanvankelijk keizerlijke, later
bisschoppelijke, en sinds 1466 stedelijke munt

functioneerde met enkele tussenpozen tot 1708.
Ter ere van de bijeenkomst van het Genootschap
zal in het stedelijk museum De Waag een groot
gedeelte van de aan de gemeente Deventer gelegateerde munt -en penningverzameling van Mr.
H. W. Cost Jordens te bezichtigen zijn. Over deze collectie, een van de fraaiste Nederlandse verzamelingen van Deventer-, Overijsselse- en
Driestedenmunten zal tijdens de vergadering iets
worden verteld.
Indien hiervoor belangstelling bestaat is gelegenheid na de bijeenkomst, ongeveer om 4 uur, de
Lebuinuskerk te bezoeken of een wandeling te
maken door een fraai gerestaureerde 15-17de
eeuwse stadswijk, het Bergkwartier.
J.F.D.

numismatische artikeltjes in. Door de vereniging
wordt van dit muntenblaadje een braille-uitgave
verzorgd. Dit om iets te doen voor een liefhebberij die ook visueel gehandicapten kunnen beoefenen. De braille-uitgave wordt verzorgd door
de Fam. Tas uit Middelburg (tel. 01180-15206).
Al enige jaren zijn door leden van de vereniging
munten voor de visueel gehandicapten verzameld.
Jaarlijks worden deze naar een Blindeninstituut
verzonden.
Belangstellenden die een avond willen bijwonen
of lid willen worden, kunnen een afspraak maken
met J.G. Nijsse, Breeweg 40, 4335 AR Middelburg, tel. 01180-26294. De contributie bedraagt
ƒ25,— per jaar.
De redactie wil op deze wijze de Kring Zeeland
geluk wensen met haar jubileum en hoopt dat
deze Kring haar activiteiten nog vele jaren zal
ontplooien, zowel voor de ziende als de nietziende verzamelaar van munten en penningen.

Vereniging voor Penningkunst
In 1982 werden totaal 470 penningen verkocht.
De meest verkochte penningen, meer dan 5:

m^'\

Deventer, De Waag van 1528

Numismatische Kring Zeeland bestaat
15 jaar
Op 26 februari vierde de Numismatische Kring
Zeeland haar 15-jarig bestaan. Deze vereniging
telt thans ruim 200 leden. Elke donderdag van de
maand wordt een bijeenkomst gehouden in 'De
Schakel', Bachten Steene 14 te Middelburg. Er
worden lezingen met dia's, onderlinge veilingen
en ruilavonden gehouden. Maandelijks krijgen de
leden een Muntenblaadje wat tevens de convocatie voor de bijeenkomst is. Hier staan ook enkele

1963-1
1930-2
1928-1
1926-1
1959-1
1971-1
1928-2
1936-1
1957-2
1967-1
1972-2
1975-1
1934-1
1941-1
1950-2

Frank Lloyd Wright
Droogmaking Zuiderzee
Willem I
Kon. Familie
Carnaval
Hoekig-Rond
Verb. Nederl.-lndië
Erasmus
Jan Sluyters
Ruiter te paard
Herder met schapen
Jubileumpenning -i- boekje
Lucht en Water
Adm. Corn. Tromp
Jub. Ver. v. Penningkunst

1962-1
1976-1
1926-2
1964-1
1979-1
1980-2

Geboortepenning
Alice in Wonderland
Kol. Instituut
Shakespeare
200 jaar Teyler's Stichting
A bird in the hand is
worth two in the bush
Lucas V. Leyden
Reg. Jub. Kon. Wilhelmina
Ned. Spoorwegen
Prof. Jan Bronner
Leda en de Zwaan
vierkant met cirkel in hoek

1933-1
1938-1
1939-1
1952-2
1967-2
1980-1

1927-1 Prinses Juliana
1933-2
1965-1
1974-1
1981-1

Landbouw in Ned. Indië
Hendrick de Keyser
Le couple
Geboortepenning

Eric Claus
G. J. v.d. Hof
Huib Luns
J. J. van Goor
N. Steenbergen
Fried. C. J. Wevers
H. J. Etienne
B. Ingenhousz
T. v.d. Pant
A. Spronken
C. Seth-Hofner
Paul Grégoire
Leendert Bolle
Albert Termote
J. B. Gutterswijk
kz. H. Wetselaar
Christina Nijland
Marianne Letterie
J. J. van Goor
V. P. S. Esser
Fr. Weinberg
Theo van de Vathorst
G. J. v.d. Veen
Mari Andriessen
Fr. van Hall
V.P.S. Esser
Fred Carasso
Lijsbeth Teding v.
Berkhout
Toon Dupuis
kz. J. J. van Goor
H. A. v.d. Eijnde
Frank Letterie
Fens Bemelmans
Jet Schepp

17
15
13
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

9
9
9
8
8
8

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

8
7
7
7
7
7

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

7 ex.
6
6
6
6
6

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

M. Kemper-Koel
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Auction XII - March 23-24, 1983

Ancient Greek, Roman and Byzantine Coins

FEATURING AN EXTRAORDINARY SELECTION OF
ROMAN BRONZE COINS
FROM PROMINENT AMERICAN AND EUROPEAN COLLECTIONS
Catalogue available February, 1983 $15
342 North Rodeo Drive - P.O. Box 3788
Beverly Hills, California 90212
Telephone (213)278-1535

WAT ZOEKT U?
O p h e t o g e n b l i k h e b b e n w i j drie s p e c i a l e lijsten:
(a)
(b)
(c)

Munten en Penningen van Maastricht (ook loodjes en gildepenningen);
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland;
Een literatuurlijst van 64 pagina's.

D e z e zullen wij u o p verzoek g a a r n e t o e z e n d e n .
Z o e k t u iets a n d e r s , laat h e t o n s wreten s . v . p .

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
H O N D S T R A A T 5, 6211 H W M A A S T R I C H T , T E L E F O O N 043-15119

JEAN ELSEN
Numismaat

Antieke, Middeleeuwse en Moderne Munten,
Moslims, Kruistochten, Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, Penningen.
Uitgebreide numismatische literatuur.
Maandelijkse Katalogus met artikels
(jaarabonnement 300 Fr te storten op giro
(PCR) 000-0831217-24)

Tervurenlaan 65, Bus 1

1040 BRUSSEL

Telefoon 09/32/2/734/63.56

Openingsuren: maandag t/m zaterdag 9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur
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Agenda munten- en penningenbeurzen

®
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Agenda voor het seizoen
1982/1983
Zondag 6 maart 1983
te Eindhoven
in de Cocagnezaal van Hotel Cocagne,
Vestdijk 47
van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 26 maart 1983
te Apeldoorn
in Schouwburg Orpheus, Churchillplein 1
van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 2 april 1983
Zondag 3 april 1983 (Ie Paasdag)
te Rotterdam
in de Claus-, Club- en Sociëteitszaal
(gehele 2e etg.) van het Café-restaurant
Engels, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur

Agenda voor het seizoen
1983/1984
Zaterdag 24 september 1983
Zondag 25 september 1983
te Den Haag
in de Variantzalen van het Nederlands
Congresgebouw, Churchillplein 10
van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 9 o k t o b e r 1983
te Arnhem
in Hotel Haarhuis, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur

Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor Teders
Noordsingel 112, 3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
Ook op viditel nr. 37615

1

Zaterdag 15 o k t o b e r 1983
te Middelburg
in de Schouwburgfoyer, Molenwater 99a
van 10.00 tot 16.00 uur
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West-Friesland.
D u c a t o n 1672.
f600-

NUMISMAAT
gespecialiseerd in provinciale munten, historie- en
moderne penningen van alle landen.
Geillustreerde prijslijst
op aanuraag.

Hoogend 18, 8601 AE Sneek
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Mevius Numisbooks International B.V.
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7671 A T VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
M U N T E N , BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, N U M I S M . LITERATUUR.
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP A A N V R A A G
GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. M U N T H A N D E L
GROOTHANDEL

-

KLEINHANDEL
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muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
9712 EL Groningen
Tel. 050-135858
IVIunten, bankbiljetten,
oude effecten, antieke prenten en kaarten,
gebied met een speciale afdeling numismatische
literatuur.

boeken

op elk

I
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Hollandsche Bank Unie N.V.
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-292284
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De prijslijsten van de HBU mag U niet mrssenl!
Bel of schrijf ons even en de volgende lijst zenden wij U gratis toe.

munten kopen is een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke
door de vereniging is opgesteld.
• garantie op de echtheid van munten
en penningen
• objectieve en eerlijke voorlichting
• kwalificatie volgens gangbare normen
lijst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:
Batavia
G. J. Rietbroek
Zoutmanstraat 32
Den Haag
070-451772

Hekra
L. H. Heldertan
Molenstraat 25
Ophemert
03445-1392

Osse munthandel
R. van Breda
Houtstraat 6
Oss
04120-25012

Bussumse munthandel
J. W. Eeckhout
Kapelstraat 20
Bussum
02159-16288

Hollandla b.v.
A. Braun
De Zande 40
Kamperveen
05203-320

Phoenix
J.F.J, van Koningsbrugge
Menwedestraat 18
Assen
05920-52045

CIvltat
A. H. G. Drouwen
Lunekestraat 31
Zwolle
05200-23368

Holleman-munten
M. Holleman-Tas
Min. Dr. Kuyperplein 64
Enschede
053-338779

Ri-ést b.v.
A. Hielkema
Nieuweburen 134
Leeuwarden
058-125799

Colnselllng Hoogeveen
B. H. Hagemeijer
V. Echtenstraat 21a
Hoogeveen
05280-73634

Honingh
J. C. Honingh
Dorpsstraat 155
Assendelft
02987-3094

Romunt b.v.
Roerzicht 1,
Roermond
04750-16010

Corat
A. Coret
Heuvelstraat 103
Tilburg
013-363240

Hulzinga b.v.
H. J. Huizinga
Nassaulaan 36
Bennekom
08389-4004

Scandicoin
R. H. de Vries
postbus 68
Terborg
08350-25125

Euro-Munt Tilburg
A. Jussen-Venmans
Hoefstraat 9
Tilburg
013-362761

Kerpentier
M. Velraeds
Trichteroreg 203
Brunssum
045-210«00

Sipiro-munten
P. Wiiiems
Nassaulaan 5
Bennekom
08389-8064

Karel de Geus
K. de Geus
Stratumsedijk 47a
Eindtioven
040-123455

Neerlandia
W. F Mans
H. Cleyndertweg 469
Amsterdam
020-322418

Tralectum
L. Lofteld
Croeselaan 249
Utrecht
030-949709

munt- en penningkundig nieuws
7e jaai
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SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

loqyes Schuimen B,U
/

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

1016 GD

Amsterdam
Postgiro 9922
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Tweemaandelijks tijdschrift
Versciiijning: de 4e weel< van de
oneven maanden
Munt- en penningltundig nieuws,
Numismatisch maandblad voor
Nederland en België.
Publikatie van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging voor
Penningkunst.
Redactie
N. Arkesteijn
W. K. de Bruijn
F. Letterie
J . P. A. van der Vin
J . van Wessem
J . C. van der Wis
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Ge/d in de Bourgondische Nederlanden
Nederlandse makers van penningen 24
Wien Cobbenhagen
Twee Groninger Waterschapspenningen
Een vergeetachtige ambtenaar en de provinciale
reaucratie
Penningnieuws
Mededelingen
Boekbespreking
Verenigingsieuws

75
84
95
100
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Uitgever
Vonk/Uitgevers b.v.
Postbus 420, 3700 AK Zeist
Telefoon 03404-52292
Postgiro 3808080, t.n.v. 'De
Beeldenaar' te Zeist.
Abonnementsprijzen
Inclusief BTW en franco per post bij
vooruitbetaling per jaar:
Nederland, België, Suriname en
Ned. Antillen:
f30,-.
Overige landen: f 5 5 , — .
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Geld in de Bourgondische
Nederlanden
door Bert van Beek

1. Het begin van de Bourgondische periode
In deze serie van drie artikelen wordt de ontwikkeling van ons
geldstelsel geschetst vanaf het begin van de 15e eeuw tot in het
midden van de 16e eeuw, een periode die men ook wel als de
Bourgondische of de Bourgondisch-Habsburgse tijd aanduidt.
Voor de Noordelijke Nederlanden begint deze periode met de
komst van hertog Philips de Goede in Holland in 1425 en eindigt
met de afzwering van Philips II in 1581 in de Tachtigjarige
oorlog.
In het zuiden is de Bourgondische invloed al eerder merkbaar.
Daar wordt het begin gevormd door het huwelijk van Philips de
Stoute met Margaretha van Vlaanderen in 1369. Margaretha was
het enige kind van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male en Philips was de jongste zoon van de Franse koning Jan II. Philips'
bijnaam 'de Stoute' verwierf hij door zijn stoutmoedig gedrag in
de Honderdjarige oorlog tegen Engeland. Zijn vader beloonde
hem hiervoor met het Franse hertogdom Bourgondië, en op deze
wijze komt de naam Bourgondië als een soort familienaam naar
de Nederlanden, een naam die ook nog gebruikt wordt als het
hertogdom al lang niet meer in de familie is.
In 1384 volgt Philips de Stoute zijn overleden schoonvader op in
Vlaanderen. Via verschillende familiebanden en militair geweld is
Phihps de Goede, de kleinzoon van Philips de Stoute, in 1433 de
wettige vorst geworden van het hertogdom Brabant en Limburg,
en van de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen, en van Holland en Zeeland.
Philips de Goede en zijn opvolgers hebben steeds gestreefd naar
de eenwording van hun gewesten.
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zaamheid en het bestond alleen in de vorm van
wissels. Een vrij overdraagbare wissel, een schriftelijke betalingsbelofte waarop het bedrag, de
vervaldatum en de naam van degene die belooft
het bedrag te betalen, vermeld staan, is te beschouwen als papiergeld, omdat zo'n wissel een
eigen leven kan gaan leiden dat geheel overeenkomt met dat van een bankbiljet (de Amsterdamse Wisselbank werd pas opgericht in 1609).
De waarde van de munten was niet op een belofte gebaseerd, maar werd bepaald door de hoeveelheid edelmetaal die in de munt verwerkt
werd. In dit geval zegt men dat de nominale
waarde van de munt ( = de waarde die er in het
betalingsverkeer aan toegekend wordt) gelijk is
aan de intrinsieke waarde ( = de handelswaarde
van het edelmetaal in de munt). Deze regel was
de basis van het geldstelsel, al had men er wel
begrip voor dat er soms van afgeweken moest
worden. Zo bevatte een zilveren munt met een
waarde van een dubbele groot iets meer zilver
dan twee munten van één groot, omdat het nu
eenmaal kostbaarder was om van eenzelfde hoeveelheid zilver twee munten te slaan in plaats van
één, en dit verschil in arbeidsloon werd gecompenseerd door in twee enkele groten net iets minder zilver te verwerken dan in één dubbele groot.
De gebruikte edelmetalen waren goud en zilver.
/. Philips de Goede (1396-1467) hertog van Bourgondiè Goud werd versmolten met een mengsel van zilen graaf van Vlaanderen 1419, hertog van Brabant
ver en koper om het vereiste gehalte te verkrijgen
1430, graaf van Henegouwen en Holland 1433. Volgens en zilver werd gelegeerd met koper. Het gehalte
zijn hof kroniekschrijver was Philips 'lang, mager en
van de gouden munten drukte men uit in karaten
knokig, kaarsrecht en goed geproportioneerd'. De
laatste twee jaar van zijn leven was hij niet meer tot re- (24 karaat = 100% en 1 karaat was onderverdeeld
in 12 grein) en het gehalte van de zilveren mungeren in staat, (foto Musée des Beaux-Arts, Dijon)
ten noteerde men in penningen (12 penningen =
100%, en 1 penning was weer onderverdeeld in
Mede door hun centralisatie is er een politieke en
24 grein).
culturele eenheid ontstaan die wij nu aanduiden
In dit geldstelsel dat gebaseerd was op de intrinals de Nederlanden. De ruimtelijke begrenzing
sieke waarde van de munten, konden in principe
van dit gebied komt ongeveer overeen met die
allerlei soorten gouden en zilveren munten naast
van de huidige Benelux. Het centrum van dit geelkaar gebruikt worden, als het gehalte en het gebied moeten we in het zuiden zoeken. In het bewicht van elke munt maar nauwkeurig genoeg begin van de 15e eeuw lag het zwaartepunt in
kend was. Het publiek moest er dan alleen op
Vlaanderen, maar binnen die eeuw verschuift het
letten dat de munten niet gesnoeid of opvallend
middelpunt van handel en kunst naar het Brasterk gesleten waren.
bantse Antwerpen. De periode die hier besproken
wordt, begint in 1433 en eindigt in 1562. In 1433
komt er voor het eerst een uniforme regeling van
de muntslag voor alle Bourgondische gewesten,
en in 1562 is de modernisering van het geldsysteem voltooid. Men beschikt dan over een logische serie denominaties (= verschillende waardes binnen één geldsoort) die loopt van de gouden reaal van 2 Philipsdaalder tot aan een muntje van 1/20 Philipsdaalder.
Het geldstelsel
In de 15e eeuw bestond het geld zo goed als geheel uit muntgeld. Papiergeld was een grote zeld76

2. zilveren penning van Karel de Grote (ingevoerd rond
800). Men sloeg 240 penningen uit 1 pond zilver. Later
is deze indeling als lel-eenheid blijven bestaan: 1
pond = 240 stuks.

Ontwikkeling van het geldstelsel tot de 15e eeuw
De basis van het West-Europese geldstelsel in de
vroege middeleeuwen was de Karolingische zilveren penning van 1,8 gram. Er was toen maar één
denominatie en alle geldhandelingen moesten dus
in penningen uitgedrukt worden. Deze situatie
bleef bestaan tot in het midden van de 13e eeuw.
Wel was het zo dat de ontwikkeling van de penning niet overal hetzelfde was. In de meeste landen daalde het gewicht van de penning, maar
niet in elk land even sterk.

al gauw de naam 'groot'. Dit voorbeeld wordt
spoedig in de Nederlanden nagevolgd. Ongeveer
gelijktijdig verschijnen er in de Noord-Italiaanse
steden naast zilveren munten ook gouden munten
en op deze manier groeit er langzamerhand een
muntserie waarmee gemakkelijk kleine en grote
betalingen gedaan kunnen worden. In de 14e
eeuw laten bijna alle Nederlandse vorsten gouden
en zilveren munten van verschillende denominaties slaan waarmee definitief de periode van
slechts één muntsoort in de omloop voorbij is.
Nu zal men nog een logische muntserie moeten
gaan opbouwen.

3. penningen uit het einde van de 13e eeuw.
boven: Jan I van Brabant (1268-1294)
onder: Floris V van Holland (1266-1296)
het gewicht van deze penningen is ongeveer een derde
van de penningen van Karel de Grote.

Hierdoor ontstonden er verschillen in waarde tussen de verschillende penningen en op die manier
kon men in het betalingsverkeer toch enigszins
over verschillende muntwaarden beschikken.
6. gouden schild van Philips VI van Frankrijk.
De naam 'schild' of 'oud schild' krijgt in de Nederlandse boekhouding de betekenis van een inflatie-vrije
waarde, namelijk de dagwaarde van de hoeveelheid
goud in het schild.

4. Tourse groot van 12 penningen, geslagen door Lodewijk IX vanaf 1266. De 12 lelies in de rand symboliseren de waarde van 12 penningen.
In 1266 wordt er in Frankrijk voor het eerst een
grote zilveren munt met een waarde van 12 penningen geslagen. Deze nieuwe grote munt krijgt

5. Florentijnse gulden 13e eeuw; 3,5 gram goud, kwam
7. Engelse nobel van Edward III (geslagen vanaf 1344)
overeen met 240 Florentijnse penningen. Ons woord
gulden ( = gouden) en het teken f (=florijn) komen van oorspronkelijke waarde 80 pennies. In Holland was de
koers aan het einde van de 14e eeuw tussen de 80 en 90
deze munt. De lelie is het wapen van de stad Florence
groten.
en Johannes de Doper de stadspatroon.
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De muntpolitiek van Philips de Goede
De muntpolitiek van de Bourgondische hertogen
is altijd een onderdeel van het algemene financiële beleid geweest en mag dus niet op zichzelf beoordeeld worden. Om een juist beeld van het
monetaire beleid te kunnen vormen, moeten we
eerst weten wat het belang van de hertog bij het
geldwezen was en op welke manieren hij daarop
invloed kon uitoefenen. Een van de belangrijkste
monetaire problemen van de middeleeuwen was
de inflatie. Deze werd veroorzaakt door de vergroting van de geldvoorraad zonder dat er nieuw
goud of zilver in de munthuizen aangevoerd
werd. De inflatie was niet in het belang van de
handel maar werd er wel door veroorzaakt omdat
de toenemende vraag naar geld juist van de zich
steeds meer uitbreidende handel kwam. Omdat er
geen nieuwe goud- of zilvermijnen in Europa gevonden werden, was er maar één manier om aan
de toenemende vraag naar geld te voldoen: de
bestaande muntvoorraad omsmelten en hiervan
een groter aantal lichtere munten maken. Met andere woorden: de intrinsieke waarde van de munt
werd verlaagd ten opzichte van de nominale
waarde. Wat had de vorst hier mee te maken?
Het muntrecht was een van de rechten van de
vorst, dus het vermunten van de geldvoorraad
moest met zijn instemming gebeuren. Soms ging
een vorst hier graag toe over omdat zijn inkomsten uit het munthuis dan toenamen. De
muntmeester was namelijk een omzetbelasting op
de hoeveelheid verwerkt edelmetaal verschuldigd
en de hoogte van deze belasting, sleischat genaamd, werd door de vorst vastgesteld. Een vorst
in geldnood (en dat waren ze allemaal) stond
hiermee voor een ernstig dilemma. Inflatie - of
verlaging van de munt voet, zoals dat toen genoemd werd - leverde direct geld op uit het
muntbedrijf, maar hiermee kwamen de inkomsten uit pacht en andere langlopende contracten in gevaar. Hierdoor kan het voorkomen
dat een vorst alleen dan de muntvoet zal willen
verslechteren als hij vreest dat hij door oorlog,
misoogsten of de Pest geen pacht zal kunnen innen. En de steden, de centra van handel, zullen
zich hier steeds tegen willen verzetten.
De muntpolitiek van Philips de Goede vóór 1433
Omdat zijn vader Jan zonder Vrees veel in
Frankrijk verblijft om de Bourgondische belangen daar te behartigen, leidt Philips de Goede in
1417-1418 de besprekingen over de devaluatie van
de Vlaamse munt met de Vlaamse steden. De steden gaan uiteindelijk accoord met de forse devaluatie, maar dit lukt alleen omdat ze voor het
eerst volledig inzicht krijgen in de cijfers betreffende de muntzaken zoals het gehalte van de
munten en de hoogte van de sleischat. Ook moe78

ten de hertog en zijn zoon Philips plechtig beloven dat de Vlaamse munt gedurende 15 jaar niet
zal worden veranderd zonder de toestemming van
de steden en dat er geen nieuwe denominaties
zullen worden toegevoegd.
In 1419 wordt Jan zonder Vrees in Frankrijk vermoord en volgt Philips hem als hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen op.

8. Gouden kroon van Karel VI, geslagen in Doornik.
Het Franse Doornik lag midden in het Bourgondische
gebied. Het was daarom bij uitstek geschikt om goud
aan de Vlaamse circulatie te onttrekken en het te hermunten in de vorm van overgewaardeerde munten zoals
deze kronen.
Een andere manier om de circulatie te beïnvloeden is het verbieden van slechte vreemde munten.
In 1420 klagen de Vlaamse steden dat het verbod
op de nieuwe Franse kroon, een overgewaardeerde gouden munt, in de praktijk van de handel
niet uit te voeren is. De versoepeling die de steden aan Philips voorstellen, wordt geheel overgenomen, behalve het voorstel om de sleischat af te
schaffen. De redenatie van de steden is als volgt:
we betalen inderdaad 40 groten voor een kroon
in plaats van de 37 groot die beter overeenkomt
met de officiële Vlaamse goudprijs, maar het is
verstandiger de officiële goudprijs in Vlaanderen
even hoog te maken als in Frankrijk. De Vlaamse muntmeester kan dan gemakkelijker goud aankopen en ook gaan munten om op die manier
een dam op te werpen tegen de stroom Franse
goudstukken die het land dreigt te overspoelen.
Als de muntmeester bovendien geen sleischat
hoeft te betalen, zijn er weinig extra kosten en
daardoor zal deze operatie de muntvoet niet verslechteren. Philips de Goede gaat er niet op in.
Hij kiest toch de weg van de devaluatie en komt
in 1424 met een nieuwe gouden munt en breekt
daarmee de belofte de munten tot 1433 niet te
veranderen. In 1425 schuift Philips het overleg
met de steden geheel ter zijde want hij heeft dan
veel geld nodig voor de verovering van Holland
en de Vlaamse steden hebben de gevraagde bijzondere belasting (bede) geweigerd. Het geld
wordt sterk gedevalueerd en hierdoor kan de
bestaande muntvoorraad omgesmolten worden
zodat er een enorm bedrag aan sleischat binnenkomt. Om de ruzie met de Vlaamse steden niet te
vergroten en om formeel zijn belofte van 1418

niet te verbreken, laat Philips de nieuwe gouden
munten in Namen en het pas verkregen Dordrecht slaan. Inderdaad verdringen deze nieuwe
munten, klinkaarts genaamd, al spoedig de goede
Vlaamse munten uit de circulatie en dit kan alleen maar betekenen dat het goud voor de klinkaarts afkomstig was van de verdwenen Vlaamse
munten.

9. Klinkaart (schild) van Philips de Goede als erfgenaam van Holland (1425-1428). De tekst op de munt
luidt: PHS DVX BVRG COM FLAD HES HOL Z,
Philips, hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen,
erfgenaam van Holland en Zeeland.
Door verdergaande devaluatie probeert Philips de
Goede in 1429 ook de Engelse nobels uit de Nederlandse circulatie te verdrijven. De Engelse regering reageerde hier direct op met economische
sancties. Voortaan moesten alle aankopen van
Engelse wol door buitenlanders contant voldaan
worden (kopen op rekening werd door de inflatie
te onvoordelig voor de Engelsen) en bovendien
moest een derde van de prijs in muntmetaal aan
het Engelse munthuis in Calais afgedragen worden. Dit betekent dat de munten niet tegen hun
nominale waarde ontvangen werden, maar tegen
de inkoopwaarde van het goud in de munten.
Door deze laatste bepaling probeerde men het
munthuis in de Engelse enclave op Frans gebied
in bedrijf te houden in een periode waarin Philips de Goede bezig was zoveel mogelijk goud
naar zijn munthuizen te zuigen. Het gevolg was
dat de Vlaamse lakenindustrie niet voldoende wol
kon importeren en hierdoor ontstonden werkeloosheid en armoede onder de Vlaamse textielarbeiders. De situatie in de Vlaamse steden verergerde nog toen de graanoogst in 1432 niet groot
genoeg was. De broodprijzen stegen en de verarmde en hongerige wolarbeiders kwamen in
opstand.
Waarschijnlijk is dit een van de oorzaken geweest
die Philips er toe brachten om in 1433 te willen
praten over een verbetering van het muntwezen.
Ook de definitieve overwinning op Jacoba van
Beieren zal hiertoe hebben bijgedragen. Op 12
april 1433 deed Jacoba officieel afstand van haar
graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen.
Vanuit deze gezichtspunten is het daarom min of
meer toevallig dat de nieuwe muntregeling precies

15 jaar na de belofte van 1418 tot stand kwam.
Vanaf 1433 heeft Philips er steeds voor kunnen
zorgen dat de muntvoet niet noemenswaardig
veranderde en dat de sleischat laag bleef. Hij accepteerde zelfs dat de Bourgondische munthuizen
soms jaren gesloten bleven. Hij is daartoe in
staat gesteld door verbetering van het belastingstelsel en het wegvallen van de dure oorlogen in Frankrijk.
De inkomsten uit de bede, de buitengewone belasting die voor elk gewest per jaar via onderhandeling werd vastgesteld, namen aanzienlijk toe
door verbetering van de manier van innen. Tijdens de regering van Philips de Stoute bedroeg
het aandeel van de bede in de totale inkomsten
ongeveer 15%. Onder PhiUps de Goede werd dit
bijna de helft. In 1435 trekt Philips de Goede
zich definitief terug uit de Honderdjarige oorlog,
het langdurige conflict tussen Frankrijk en Engeland, en sluit hij vrede met de Franse koning.

10. Dubbele groot vierlander (kz. op ware grootte) genoemd naar de vier landen (Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en Holland) waar hij uitgegeven werd. Alleen
aan het einde van de titels en aan de munthuistekens in
het hart van het kruis op de kz kan men zien waar deze
munt geslagen is.
De beschrijving van het wapen is als volgt: gevierendeeld linksboven ( = heraldisch rechtsboven) en rechtsonder: drie gouden lelies in een blauw veld met daaromheen een roodzilver geblokte rand (Valois, zijtak van
het Franse koningshuis), rechtsboven: gedeeld, links
goud met drie blauwe banden met daar omheen een rode rand (Bourgondië). Rechts een gouden leeuw op een
zwart veld (Brabant)
Linksonder: Bourgondië en Limburg (rode leeuw op
een zilveren veld).
Hartschild: Vlaanderen (zwarte leeuw op een gouden veld).
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De muntordonnantie van 1434
Deze ordonnantie is het uitvoeringsbesluit van de
nieuwe regeling van 1433. Philips de Goede
maakt hierin bekend dat in al zijn Nederlandse
gewesten dezelfde munten geslagen zullen worden: 'te weten een gouden munt geheten Philippus, die gangbaar zal zijn voor 48 groten per
stuk, eveneens nog een gouden munt geheten halve Philippus, die gangbaar zal zijn voor 24 groten per stuk, idem een zilveren munt geheten
dubbele groot, die per stuk gangbaar zal zijn
voor 2 groten' en munten van 1 groot, een halve
groot en een kwart groot. Verder lezen we dat de
munten 'gemaakt en geslagen zullen zijn met onze naam en wapen en met hetzelfde gewicht, prijs
en allooi als uitgebreid verklaard is in de instructie'. De ordonnantie en de instructie voor de
muntmeester van Holland dragen beide als datum
23 januari 1434. In deze beide stukken wordt het
volgende geregeld:
a. de naam van de munten
b. de waarde uitgedrukt in Vlaamse groten (dit
was de belangrijkste reken-eenheid voor de
boekhouding)
c. het uiterlijk
d. het gewicht
e. het gehalte
f. de sleischat
g. het loon van de muntmeester
h. de prijs waarvoor de muntmeester goud en zilver mag aankopen.
Deze regeling blijft van kracht tot 1454.

In de loop van de tijd gaat het publiek zelf andere namen aan de munten geven. De goudstukken
krijgen de naam rijders en de dubbele groot
wordt al spoedig stuiver genoemd. De productie
van de gouden rijders in Gent (Vlaanderen),
Brussel (Brabant), Valenciennes (Henegouwen) en
Dordrecht (Holland) samen bedraagt in de periode 1434-1440 bijna anderhalf miljoen stuks.
Daarna wordt de productie stopgezet. Alleen in
Vlaanderen worden er tussen 1440 en 1447 nog
bijna 150.000 stuks geslagen. De productie van
zilveren munten verdwijnt ook zo goed als geheel
na 1440 (zie de onderstaande tabellen).
Uit de productietabellen van de zilveren munten
komen verschillende belangrijke punten naar voren. Ten eerste blijkt uit de omvang dat Vlaanderen nog steeds het belangrijkste gewest is. De opkomst van Brabant vindt pas later in deze eeuw
plaats. Ten tweede blijkt dat de koers van de
nieuwe munten blijkbaar zodanig was dat er in
de eerste jaren na 1433 op ruime schaal aangemunt kon worden. Er is al eerder genoemd dat
de zilvermijnen zo goed als geen zilver meer produceerden en dit betekent dat er eerst een munt
omgesmolten moest worden, voordat er een nieuwe geslagen kon worden. En dit was alleen mogelijk als de nominale waarde ( = de koers) van
de nieuwe munt hoog genoeg was om degene die
de oude munt naar het munthuis bracht, na aftrek van het muntloon en de sleischat, voordeel
op te leveren. We moeten dus concluderen dat dit

muniproductie per gewest onder Philips de Goede
zilver in guldens van 20 stuivers
muntsoort
dubbele stuiver
stuiver
groot
'/: groot
'A groot
totaal

Vlaanderen Brabant Holland Henegouwen
9.000
29.000 46.000
6.000
78.000
1.172.000 202.000 181.000
3.800 22.300
2.100
500
3.200
3.200 37.200
—
16.200
10.900
5.200
1.224.200 284.400 231.500

87.500

Muntproductie per periode onder Philips de Goede
zilver in miljoenen stuks
muntsoort
dubbele stuiver
stuiver
groot
'/; groot
VA groot
—: niet geslagen

//. groot, 'A groot en kwart groot, alle met het zelfde
uiterlijk als de dubbele groot.
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1434-1440

1441-1466

31
1
3
3,5

0,5

*
*
*

*: minder dan 0,5 miljoen stuks geslagen

voordeel na 1440 geheel verdwenen is. Het werk
in de munthuizen komt zo goed als geheel stil te
liggen. Het gevolg hier van is, dat de inkomsten
van Philips de Goede uit de muntslag ook wegvallen. Blijkbaar kon hij zich dat veroorloven.
Als Philips de muntslag wel als een bron van inkomsten had willen hanteren, dan had hij het gehalte van de munt (inflatie) regelmatig moeten
verlagen. Hierdoor kon de bestaande zilvervoorraad weer omgesmolten worden en bleven de
munthuizen aan het werk. Pas in 1466 zorgt een
daling van het zilvergehalte van de munten van
ongeveer 13% ervoor dat er weer aangemunt kan
worden. Er wordt dan tevens een nieuwe munt
van twee stuivers aan de reeks toegevoegd. Uit
deze verlaging kunnen we dus concluderen dat de
inflatie tussen 1440 en 1466 ongeveer 13% moet
zijn geweest. Deze inflatie werd niet veroorzaakt
door de muntslag van Philips de Goede, maar
door het binnendringen van minderwaardig zilvergeld uit de omliggende gebieden en prijsstijgingen in het dagelijks leven. Mogelijk heeft ook
de slijtage van de oude stukken een rol gespeeld.
Als Karel de Stoute zijn vader in 1467 opgevolgd
is, wordt de muntvoet wederom verlaagd, maar
nu met 2,5%. Door deze twee aanpassingen is de
productie van zilveren munten tussen 1466 en
1474 zelfs groter dan die van de jaren 1434-1440.
In 1474 komt er een geheel nieuwe emissie van
zilveren munten die hierna bij de munten van
Karel de Stoute besproken zal worden.
De gouden munten stonden geheel los van het

zilvergeld. Natuurlijk werd de waarde van een
gouden munt uitgedrukt in groten of in stuivers,
maar deze waarde werd geheel bepaald door de
verhouding in marktwaarde tussen goud en zilver. Eigenlijk hadden gouden munten een dagwaarde die soms per transactie werd bepaald.
De gouden rijders van 1434 vertoonden veel overeenkomst met de gouden munten van Frankrijk.
Hun waarde was hetzelfde als die van de Hongaarse ducaat, zodat er een goede internationale
aansluiting was. Door de stijgende goudprijs is
aanmunting na 1447 niet meer mogelijk. Hier
treedt ongeveer hetzelfde mechanisme op als bij
de zilveren munten. Er is een voortdurende concurrentie tussen de munthuizen van de hertog van
Bourgondië, de bisschoppen van Utrecht en
Luik, de hertog van Gelderland, de keurvorsten
aan de Rijn enz.
De productie van gouden rijders in 1434 ging ten
koste van de munthuizen van de Duitse keurvorsten, want in de periode dat er in Vlaanderen
en Brabant grote aantallen rijders geslagen werden, waren de munthuizen te Keulen en Trier
werkeloos. In 1437 daarentegen sluiten de Keurvorsten een overeenkomst om nieuwe guldens te
slaan en nu vallen de Bourgondische munthuizen
zo goed als stil.

13. Rijnse gulden (Rijnse gulden) van het type zoals
geslagen vanaf 143 7. Bisdom Mainz, Dirk van Isenburg
(1459-1461). De andere keurvorsten aan de Rijn waren
de aartsbisschoppen van Trier en Keulen, en de Paltsgraaf van de Rijn.
De problemen met de munten uit Utrecht, Gelderland en Luik zijn ernstiger. De duitse guldens
zijn goede munten die tegen een verantwoorde
koers in omloop gebracht worden, maar de munten uit Utrecht e.d. worden tegen een te hoge
12. Gouden rijder van Brabant (naam volgens de orkoers uitgegeven,
donnantie: gouden philippus). Behalve in de titels van
Hoe gaat dit in zijn werk? In Antwerpen verbiedt
Philips de Goede vinden we de naam van hel gewest
het
stadsbestuur in 1439 de geldwisselaars om
hier ook in de afsnede onder de rijder.
De ridder te paard is een geliefd thema op middeleeuw- meer dan 50 groten voor een gouden rijder te bese munten. Oudere gouden rijders zijn bekend van Jan talen tijdens de St. Bavojaarmarkt. Dit verbod
II van Frankrijk (1360) en de Vlaamse navolging daar- bewijst dat de handel de marktwaarde op dat
van van Lodewijk van Mate.
moment veel hoger taxeert dan de vastgestelde
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koers van 48 groten van 1434. Als iemand nu
toch nog rijders weet te bemachtigen tegen de lage koers van 50 groten per stuk, dan heeft hij
goedkoop goud gekocht. Als deze rijders omgesmolten worden in Utrecht, waar er overgewaardeerde guldens van geslagen kunnen worden,
dan is er een aardige winst te behalen. In 1444
bijvoorbeeld was de intrinsieke waarde van de
Utrechtse Postulaatgulden 28 groten, terwijl ze
een koers hadden van 30 groten.

mogen aannemen dat Philips geprobeerd heeft
een eigen onafhankelijke Bourgondische munt te
creëren. De waarde komt ongeveer overeen met
anderhalve Rijnse gulden. De emissie is in het begin een groot succes, maar door de voortdurend
stijgende goudprijzen moet men er in 1460 al
mee ophouden. In 1466 verschijnt er opnieuw een
gouden munt. Er wordt nu niet meer naar een eigen standaard gezocht maar men zoekt aansluiting bij de guldens van de keurvorsten die door
de bloei van de Duitse handel steeds belangrijker
worden. Bovendien past een oriëntatie op Duitsland beter bij het politieke streven van Philips en
zijn zoon Karel om een onafhankelijk koninkrijk
te vormen en hier is de toestemming van de Duitse keizer voor nodig. De nieuwe Bourgondische
Andriesgulden krijgt dezelfde waarde en een vergelijkbaar uiterlijk als de Rijnse guldens van de
Duitse keurvorsten. De Andriesgulden is een langer leven beschoren dan zijn twee voorgangers.
Hij wordt pas in 1496 vervangen door de iets
lichtere Philippusgulden.

14. Postulaatgulden van Rudolf van Diepholt van
Utrecht. In de periode dat Rudolf wel tot bisschop gekozen was, maar nog niet door de paus bevestigd, werd
hij aangeduid met de naam postulaat. Zijn hele productie van guldens is naar deze eerste titel genoemd.
In 1454 Iaat Philips de Goede een nieuwe gouden
munt slaan. Naar het uiterlijk wordt dit type de
gouden leeuw genoemd. Deze munt lijkt op geen
enkele andere gouden munt in de circulatie en we

16. Andriesgulden.
Deze gulden stamt in uiterlijk af van de Florentijnse
gulden met het stadswapen en de stadspatroon (St. Andries was de patroon van Bourgondië). Ook de Duitse
en Hongaarse guldens grijpen op dit voorbeeld terug.

15. Gouden leeuw van de emissie 1454, Henegouwen.
Voor deze emissie werden een aantal munthuizen verplaatst. De Brabantse verhuisde van Brussel naar Mechelen, de Vlaamse van Gent naar Brugge en de Hollandse van Dordrecht naar Den Haag. In deze laatste
\ plaats is het munlhuis slechts één jaar actief geweest.
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Agenda voor het seizoen
1983/1984 (Ie deel)
Zaterdag 24 september 1983
Zondag 25 september 1983
te Den Haag
in de Variantzalen van het Nederlands
Congresgebouw, Churchillplein 10
van 10.00 tot 17.00 uur
Z o n d a g 9 o k t o b e r 1983
te Arnhem
in Hotel Haarhuis, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur
Z o n d a g 23 o k t o b e r 1983
te Eindhoven
in Hotel Cocagne, Vestdijk 47
van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 29 o k t o b e r 1983
Zondag 30 o k t o b e r 1983
te Rotterdam
in de Tollenszaal van het
Groothandelsgebouw, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 6 n o v e m b e r 1983
te Den Bosch
in de Bruggezaal (restaurant)
van de Brabanthallen,
Oude Engelseweg 1
van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 12 n o v e m b e r 1983
Zondag 13 n o v e m b e r 1983
te Den Haag
in de Variantzalen van het
Nederlands Congresgebouw,
Churchillplein 10
van 10.00 tot 17.00 uur

Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor Teders
Noordsingel 112,3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
Ook op viditel nr. 37615
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Nederlandse
makers van
penningen 24
INEKE VAN DIJK
door W. F. van Hekelen
Inleiding
INEKE VAN DIJK uit Stolwijk heeft een voorkeur
voor zware penningen. Ze heeft enkele kleintjes
gemaakt, maar de meeste penningen van haar
hand hebben doorsneden van acht centimeter of
meer.
De letters die zij op deze penningen zet, zijn
meestal vrij klein, waardoor de aangebrachte
teksten soms wat fragiel aandoen, maar de penningen zelf zijn, in kontrast hiermee, tamelijk volumineus. INEKE VAN DIJK wil geen pietepeutige
dingetjes ontwerpen, geen muntachtige gevalletjes

die wegzinken in de penningkasten van de verzamelaars, maar voorwerpen die een eigen plaats in
de ruimte innemen. Volgens haar is een penning,
net als een beeldhouwwerk, iets dat goed te zien
moet zijn. Penningen mogen volgens haar gerust
een zeker gewicht hebben en ze vindt het fijn als
je ze met vaste hand beet kunt pakken.
INEKE VAN DIJK wil dan ook af van het platte
vlak, waardoor de meeste penningen worden gekenmerkt. Ze heeft recentelijk diverse penningen
gemaakt die een bijzonder hoog reliëf hebben.
Ook ontwierp ze enkele penningen die met een
beeldhouwwerk gemeen hebben dat de achterzijde
in letterlijke zin de achterkant vormt van de
voorstelling op de voorkant. Zo maakte zij een
zware penning van een vrouw met uitgespreide
armen en benen. Vóór haar houdt zij drie kinderen. Op de achterzijde van de penning ziet men
de vrouw met haar kinderen op de rug.
Op soortgelijke wijze ging zij te werk toen ze een
penningachtig objekt maakte van een man en een
vrouw. Op de ene kant staat de vrouw links en
de man rechts, op de andere de man links en de
vrouw rechts. Deze penning zou men dan ook
vrouw/man - man/vrouw kunnen noemen.

Het ligt in de bedoeling van INEKE VAN DIJK op

deze weg voort te gaan. Zij wil in het vervolg
vooral massieve penningen maken en ze
speelt ook met de gedachte penningen te
gaan ontwerpen met grote gaten erin.
Zwempenningen
Penningen die op beeldhouwwerkjes
lijken, maakte zij ook van zwemmers
en zwemsters. Dat was in 1976.
Daarvóór had zij zich ook al met de
zwemsport bezig gehouden. Reeds in
1964 had ze van de Goudse

Cat. 29. Schoolslag
Ook de onderkanten van deze schijfjes
zijn origineel. Deze tonen de tekening
van een tussenwervel van een walvis.
INEKE VAN DIJK vond het patroon van
een tussenwervelschijf, die ze van een
apotheker had gekregen, zo boeiend
dat ze hem in was uitdrukte om er
de keerzijde, liever gezegd de
onderzijde van de 'penning' van te
maken.

Cat. 8 Waterpolo GZC

zwemvereniging GZC opdracht gekregen een
erepenning te ontwerpen voor winnaars van
waterpolowedstrijden. Deze penning met
twee polospelers in aktie was voor die tijd
tamelijk modern, maar vergeleken met haar
later werk toch vrij traditioneel.
De vier penningen uit 1976 hebben althans een
heel ander karakter. Het is, zoals gezegd, zelfs
arbitrair of men hier nog van echte penningen
mag spreken. Driedimensionaal uitgebeelde
zwemmende figuren bevinden zich in verschillende houdingen boven een schijfvormige
ondergrond.

Cat. 27-32. Wervel-achterkant
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Huwelijks- en geboortepenningen
INEKE VAN DIJK is betrekkelijk laat met het maken
van penningen begonnen. Tijdens haar studie op
de akademie had zij zich nooit met penningwerk beziggehouden. In Maastricht had zij wel de penningen van haar leermeester CARASSO bewonderd,
maar hij had er haar nooit les in gegeven en zij
had ook niet de behoefte gevoeld hem er om te
vragen. Pas toen haar huwelijk en moederschap
in zicht kwamen, kreeg zij opeens de neiging zich
op penningen toe te leggen.
Haar eerste penning maakte zij in 1962 ter gelegenheid van het huwelijk van haar zuster. Een
jaar later volgde een geboortepenning. Zij was
toen in verwachting van haar eerste kind en deze
omstandigheid gaf haar klaarblijkelijk de kick die
zij nodig had om zich op dit gebied te gaan begeven. Niet alleen vierde zij de geboorte van haar
dochtertje met een penning, maar ook maakte zij
in dat jaar enkele andere ontwerpen voor
geboortepenningen.
In de jaren die volgden, ontwierp ze nog diverse
soortgelijke penningen, ten dele in opdracht.
Soms plaatste ze op deze penningen een pasgeboren baby, soms ook het kindje met de moeder erbij. Zo zette ze op de geboortepenning voor
JEANNETTE HENDRINA POT de moeder in bas-reliëf

naast het jonge kind.

een vijzel dansen, op de achterkant de drie visjes
uit het familiewapen en de voornamen van de
apothekers van zes generaties, met hun
geboortejaren, (afb. op blz. 88)
Als alternatief maakte INEKE VAN DIJK voor de familie een tweede penning. De achterkant hiervan
was identiek aan die van de eerste maar de voorkant had een veel moderner aanzien. Op deze
voorzijde zette INEKE VAN DIJK namelijk een aantal voorwerpen die in een hedendaagse apotheek
gebruikt worden. De jongere leden van de familie
kozen de moderne penning, de oudere leden de
penning met de nimfen om de vijzel.
Door deze penningen werd INEKE VAN DIJK in de
farmaceutische wereld zo bekend dat ze in 1980
een opdracht kreeg voor een portretpenning van
de bekende numismaat-apotheker dr. D. A. WITTOP KONING uit Amsterdam. Het was haar eerste
portretpenning. Wel had INEKE VAN DIJK ruimte-

lijke portretkoppen gemaakt, maar in reliëf- of
penningvorm was dat nog nooit gebeurd. Voor
het grootste deel werkte ze naar foto's die ze ten
dele van dr. Wittop Koning had gekregen en ten
dele zelf had genomen. Vergezeld van deze foto's
ging ze op vakantie naar Oostenrijk, waar zij de
penning klaar maakte. Evenals in haar andere
penning-oeuvre ging ze ook hier niet 'priegelig' te
werk. Ze maakte met weinig materiaal een vrij

Penningen voor artsen en apothekers
Verwant aan deze geboortepenningen is een geschenkpenning voor de Stolwijkse huisarts die geholpen had bij de geboorte van haar twee kinderen. Na de geboorte van haar tweede kind bood
ze haar dokter een penning aan met een baby erop die 'gehaald werd'.
Meer werk verrichtte ze voor de arts H. A. M. EYKMAN uit Gouda. Niet alleen vervaardigde ze twee
grote beelden voor de tuin van het ziekenhuis
waarvan hij direkteur was, maar ook ontwierp ze
voor hem privé drie penningen. Op de eerste,
voor hemzelf bestemd, plaatste zij een aesculaap.
Op de tweede, bestemd voor zijn vrouw (die juriste was) kwam Vrouwe Justitia met zwaard en
weegschaal te staan. De kroon op haar Eykmanwerk zette ze met een grote penning ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar. De tekst aan de achterzijde was een door
de echtelieden zelf uitgezochte passage uit het
Hooglied.
Een soortgelijke grote penning maakte zij voor
een bekende Goudse apotheker, beter gezegd
voor een Goudse apothekersfamilie. De apotheek
was namelijk bijna twee eeuwen geleden door een
voorvader in Gouda opgericht en was sindsdien
ononderbroken in de familie gebleven. Op de
voorkant zette INEKE VAN DIJK zes nimfen die om

Cat. 34. Dr. D. A. Wittop Koning, apotheker
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grote kop, waarin de belangrijkste trekken van
de jubilaris sprekend naar voren kwamen.
2.

Iets over haar werkwijze
Het werken aan penningen vindt INEKE VAN DIJK

vooral prettig omdat ze het tussen ander werk
door kan doen. Het is niet zo vermoeiend; je
kunt er bij zitten en je hoeft niet met zwaar materiaal te slepen.
Zoals gezegd tenderen haar penningen in de richting van plastiekjes. Ze heeft dan ook nooit slagpenningen gemaakt; al haar penningen werden
gegoten. Hiervoor riep ze eerst meestal de hulp
in van de firma STEYLAERT in Rumpt en later die
van WILLEM VAN TUSSENBROEK in Kerkdriel. Het

patineren liet ze soms door de gieter verrichten
en deed ze soms zelf. Tegenwoordig helpt ook
haar man er haar wel eens mee.
Enkele biografische gegevens
INEKE VAN DIJK werd op 19 mei 1940 geboren in
Gouda. In 1956 ging zij naar de Akademie van
Beeldende Kunsten in Rotterdam, waar zij eerst
de opleiding volgde voor kunstnijverheid en dekoratieve kunst. Omdat het boetseren haar goed
bleek te liggen, stapte ze na twee jaar over naar

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

de beeldhouwklas, waar JAAP KAAS haar leer-

meester werd. KAAS was een strenge leraar, die
haar op een gedegen wijze de technische kanten
van het vak bijbracht, waarbij hij vooral aandacht schonk aan de anatomische juistheid. Na
in 1961 eindexamen te hebben gedaan, ging zij
nog een jaar naar de JAN VAN EYCK-akademie in
Maastricht. De reden hiervoor was dat FRED CARASSO daar professor was en zij nogal onder de
indruk was geraakt van CARASSO'S werk. Met de
dankzij KAAS' anatomisch vakmanschap en CARASSO'S artisticiteit verkregen ondergrond keerde

zij in 1962 terug in de Goudse dreven. Ze huwde
en kreeg de beschikking over eerst een huisje en
later een grote boerderij aan een wetering in de
Zuidhollandse weilanden. Hoewel haar woning
wat afgelegen is, heeft ze steeds voldoende voeling gehouden met de bewoonde wereld. Aan opdrachten heeft het haar dan ook niet ontbroken.
De laatste tijd heeft ze zelfs zo veel werk dat
haar man er haar bij helpt en dat ze er de hele
familie van kan onderhouden.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Werkkatalogus van haar penningen
Tenzij anders vermeld hebben de penningen een
gladde achterkant en zijn zij gegoten in brons.

17.
18.

1.

Huwelijkspenning A. Gast, Brouwershaven. Lood.
1962. 0 85. Vz. Naar elkaar toegebogen man en
vrouw met de handen in elkaar en randschrift
(Door en Ad 23 april 1962). Kz. randschrift (zij

19.

die het zeggen weten het niet zij die het weten zeggen het niet).
Geboortepenning 1 (Yvonne Fran^oise Marie).
1963 0 77. Vz. Man en vrouw met kindje in de
armen. Kz. randschrift (Yvonne Franfoise Marie
23 februari 1963).
Geboortepenning 2 (Mirjam Sophia, dochtertje
van de kunstenares). 1963. 0 84. Vz. kinderkopje
naar links en randschrift (Mirjam Sophia 7 9
1963).
Geboortepenning 3 (vrij ontwerp). Gebakken klei.
± 1963. 75x73. Vz. zittend paar met baby.
Boer en boerin op een bankje, van voren gezien.
Gebakken klei ±1963. 0 95.
Mannekop van voren. Gebakken klei. ± 1963/'64.
95x85.
Geboortepenning 4 (zoontje van de kunstenares),
tevens artsenpenning 1. 1964. 0 95. Vz. baby aan
navelstreng met de handen van de arts. Kz. dubbelrondschrift (kinderen worden geboren dr. C.
W. A. van den Dool).
Wisselprijs waterpoloclubs Goudse Zwemvereniging GZC. 1964. 0 98. Vz. 2 polospelers met bal
en randschrift (ter nagedachtenis Jan C.
Gravest eyn).
Goudse dameskegelclub. Gebakken chamotte.
1964. 90x87. Vz. kegelende vrouw met bal naar
hnks in ruit, met randschrift (GDK 1924 1964).
Kunstcentrum Nieuwkoop. 1965/'70. 3 8 x 3 5 . Vz.
gebouwtje met pumgevel.
Geboortepenning 5 (Rolina Jeanne Pot). 1966 0
108. Vz. kindje en randschrift (Rolina Jeanne 4 8
66).
Geboortepenning 6 (Jeannette Hendrina Pot).
1968. 0 100. Vz. moeder (in bas reliëf) met kind
en randschrift (Jeannette Hendrina 27 2 1968).
Geboortepenning 7 (Willem William). Gebakken
klein. 1969. 0 87. Vz. Vader, moeder en kind,
met randschrift (Willem William van Strij de Regt
Gouda 12 maart 1969).
Kunstcentrum Burgvliet Gouda. 1969. 0 110. Vz.
2 dansende vrouwen en randschrift (kunstcentrum
Burgvliet). Kz. spiraalschrift (ter herinnering aan
de eerste uitreiking van de Geert Bouwmeester
kunstprys Gouda 14 mei 1969).
Geboortepenning 8 (Annemarieke Johanna Pot).
1970. 0 105. Vz. 3 staande meisjes en randschrift
(1 januari 1970 Annemarieke Johanna).
Apotheek Grendel Gouda 1. 1970. 0 124. Vz.
moderne apothekersbenodigdheden (weegschaal,
flesjes, trechter, druppelaar, pillen, capsules e.d.).
Kz. randschrift (erant laborantes multo cum gaudio gaudae), 3 visjes en jaartallen met namen
(1769 Francois 1818 Francois 1842 Francois 1895
Elize 1925 Elize 1969 Frangois). Afb. in D.A.
Wittop Koning. Pharmazeutische Münzen und
Medaillen. Frankfort a/d Main, 1972.
Apotheek Grendel Gouda 2. 1970. 0 124. Vz. 6
nimfen dansen om een vijzel. Kz. als van no 16.
Poesje. Vrij ontwerp. Gebakken klei. ± 1970/'75.
0 45. Vz. liggende poes met de kop naar links.
Pedologisch Centrum St. Jozef Stichting Oisterwijk. Groot reliëf. 1972. 0 291. Vz. pupillen en
medewerkers met bal, boom en jaartal (1972).
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Cat. 14. Kunstcentrum Burgvliet Gouda

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Hendrik van den Dool. Penning in de vorm van
een sinaasappel. 1974. 0 85. Vz. bloem en
vruchtbeginsel. Kz. randschrift (doctor Hendrik
van den Dool Groningen 21 juni 1974).
Artsenpenning 2. 1974. 67x65. Vz. aesculaap.
Kz. randschrift (H. A. M. Eykman 22 juni 1934
1974).
Mr. Emy H. M. Eykman - Feber. 1975. 103x85.
Vz. staande vrouw met zwaard en weegschaal, met
onderaan randschrift (1935 16 mei 1975).
Huwelijkspenning Eykman - Feber. 1975. 0 124.
Vz. figuren. Kz. tekst uit Het Hooglied in spiraalschrift (watergolven missen de kracht om de liefde
te blussen en stromen verzwelgen haar niet), met
namen (Henri en Emy Eykman Feber) en jaartallen (11 6 35, 75).
Binnenhuisarchitektuur 1. Gebakken chamotte.
1975. 0 110. Vz. tafel met oude stoelen, echtpaar
en jaartal (1800).
Binnenhuisarchitektuur 2. Gebakken chamotte.
1975. 108 x 118. Vz. echtpaar op een moderne
bank en randschrift (Bik 1975).
Vrouw met uitgespreide armen en benen en 3 kinderen (voor- en achterzijde). ± 1975. 190x 105
(onregelmatige vorm). Later uitgereikt als aanmoedigingskunstprijs Gouda, met ieder jaar een ander
jaartal.

27.

Man/vrouw - vrouw/man (voor- en keerzijde).
±1975. 137x93 (onregelmatige vorm).
28. Vrouw met poesje. Gebakken chamotte. 1975.
98x89. Vz. vrouw met poes. Kz. afdruk van een
tussenwervelschijf van een walvis.
29/32 Zwemmers in hoog reliëf met wervelafdrukken
op de achterkant. 1976.
29. Zwemmer in schoolslag op de buik. 0 94.
30. Half in het water liggende zwemmer met de buik
omlaag. 0 95.
31. Rechtop zittende zwemmer in het water. 0 104.
32. Een moeder met 3 kinderen spelend in het water.
0 93.
33. Insekt. Hoog reliëf. ± 1976. 0 98. Vz. insekt.
34. Apothekerspenning 3. 1980. 0 115. Vz. Mannekop met bril 3/4 naar links. Kz. aesculaap, breedschrift (dr. D. A. Wittop Koning apotheker 28
mei 1940 29 mei 1980 Amsterdam) en
mistletoetakje.
add. Probeersels en verkochte penningen, waarvan de
kunstenares geen eksemplaren meer heeft.

Signatuur
Sommige penningen zijn gesigneerd 1. v. Dijk, sommige
I. V. D.

BATAVIA
Qasacd Coins & Banknotes
Zoutmanstraat 32
2518 GR Den Haag
Nederland
Tel.: 070-451772
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lid nederlandse vereniging van munthandelaren

De echtheid van alle aangeboden munten wordt gegarandeerd. De prijzen zijn in guldens en gelden, tenzij anders aangegeven, per stuk. De verzendkosten zijn voor rekening koper. De prijzen zijn inclusief BTW.
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Romeinse munten
1. M. Tullius (ca. 120 V.C.)
vz. hoofd van Roma naar rechts;
kz. Victoria in quadriga
Seaby: Tullia I
ZF-

145,-

2. M. Calidius, Q. Metellus (ca. 117
V.C.)
vz. hoofd van Roma naar rechts;
kz. Victoria in biga
S: Calidia I
ZF

130,-

*3. M. Aemilius Lepidus (ca. 114 v.C.)
vz. hoofd van Roma naar rechts;
kz. ruiter op triomfboog
S: Aemilia 7
ZF

11. L. Manlius Torquates (ca. 82 v.C.)
vz. hoofd van Roma naar rechts;
kz. Sulla in quadriga
S: Manila 4
ZF+

300,

12. L. Rutilius Flaccus (ca. 77 v.C.)
vz. gehelmd hoofd van Roma;
kz. Victoria in biga
S: Rutilia 1

195,

ZF

13. C. Piso L.f. Frugi (ca. 67 v.C.)
vz. hoofd van Apollo; kz. ruiter
S: Calpurnia
ZF+

190,

150,-

*4. Lucius Caesius (ca. 112 v.C.)
vz. jonge buste van Vejovis; kz.
twee zittende huisgoden
S: Caesia I
ZF

14. C. Hosidius C f . Geta (ca. 68 v.C.)
vz. hoofd van Diana; kz. de wilde
beer van Calydon
S: Hosidia 1
ZF-^

300,

205,-

5. Q. Lutatius Cerco (ca. 109 v.C.)
vz. hoofd van Roma of Mars naar
rechts; kz. Galei
S: Lutatia 2
ZF+

15. L. Roscius Fabatus (ca. 64 v.C.)
vz. hoofd van Juno Sospita; kz.
vrouw voedert slang
S: Roscia 3
ZF-

195,-

225,-

6. C. Vibius Pansa (ca. 90 v.C.)
vz. hoofd van Apollo naar rechts;
kz. Minerva in quadriga
S: Vibia 2
ZF-l-

185,-

16. L. Aemilius Lep. Paullus (ca. 62
v.C.)
vz. hoofd van Concordia; kz. Perseus en twee zonen als gevangenen
S: Aemeilia 10
ZF-F

335,

17. L. Scribonius Libo (ca. 62 v.C.)
vz. hoofd van Bonus Eventus;
kz. waterbron
S: Scribonia 8a
ZF-l-

325,

18. M. Nonius Sufenas (ca. 59 v.C.)
vz. hoofd van Saturnus; kz. Victoria kroont Roma
ZF
S: Nonia 1

235,

19. Man Acilius Glabrio (ca. 49 v.C.)
vz. hoofd van Salus; kz. Valetudo
staande tegen zuil
S: Acilia 8
ZF

200,-

20. Man Acilius Glabrio (ca. 49 v.C.)
vz. als voorgaand doch kleiner
hoofd; kz. als voorgaand.
ZF-h

255,—

7. M. Cato (ca. 89 v. C.)
vz. Vrouwenkop naar rechts; kz.
zittende Victoria
S: Porcia 5
ZF
8. Mn. Fonteius (ca. 85 v.C.)
vz. hoofd van Vejovis naar rechts;
kz. Genius op geit gezeten
S: Fonteia 9
ZF+
9. C. Censorinus (ca. 88 v.C.)
vz. hoofd van N. Pompilius en
A. Marcius; kz. twee ruiters
S: Marcia 18
ZF10. Q. Ant. Balbus (ca. 83 v.C.)
vz. hoofd van Jupiter naar rechts;
kz. Victoria in quadriga
S: Antonia I
ZF+

160,-

300,-

125,-

200,-

^h,
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Kruisvaarders
40. Bohemond IV 1201-1234
vz. buste van Bohemond; kz. kruis
Schl: III, 4 (zilver)
ZF-

prinsen van Antiochië
2 1 . Tancred 1104-1113
vz. buste Petrus; kz. tekst
Schlumberger: II, 6

F+

22. als voorgaand

75,
55,

23. Tancred 1104-1112
vz. buste van Tancred; kz. kruis en
tekst
F-lSchl: II, 7

75

24. als voorgaand

50

F

25. Tancred 1104-1112
vz. buste van Christus; kz. kruis en
tekst
Schl: II, 8
ZF

225

26. als voorgaand

ZF-

175

27. als voorgaand

F-l-

75

28. Tancred 1104-1112
vz. tekst; kz. kruis en tekst
Schl: XX, 1

F-

100,

29. Roger 1112-1119
vz. buste van Christus; kz. kruis en
tekst
Schl: II, 10
F+
F

65,

31. Roger 1112-1119
vz. staande Christus; kz. tekst

F

55,

32. Roger 1112-1119
vz. George te paard; kz. tekst
ZFSchl: II, 12

145,

F-

50,

125,

35. als voorgaand

F+

100.

36. als voorgaand

F

70,

*38. als voorgaand

37

250, -

42. Anoniem
vz. omgekeerde S; kz. kruis
Schl: III, 16

ZF-H

450,-

F-l-

85,-

ZF-

195,—

45. Anoniem
vz. zespuntige ster; kz. kruis
Schl: IV, 25

F-l-

195,-

46. Bohemond IV 1201-1232
vz. achtpuntige ster; kz. kruis
Schl: IV, 17

F-t-

115,-

graven van Tripoli
43. Raymond 1152-1187
vz. Godslam; kz. kruis
Schl: IV, 8
44. Raymond l l / l l l 1152-1200
vz. toren; kz. kruis

47. Bohemond IV 1201-1232
vz. buste van Bohemond; kz. kruis
Schl: III, 6 (zilver)
heren van Tiberias (te Jerusalem)
48. Anoniem
vz. staande Christus; kz. kruis en
tekst
Schl: V, 1
ZFF-l-

50. als voorgaand

F

51. Anoniem
vz. staande Christus; kz. kruis en
tekst
Schl: V, 2
F-l-

125,95,75,-

145,-

koningin van Cyprus
ZF +

185,

ZF

115,

ZF-

*39. als voorgaand

ZF -

49. als voorgaand

34. Bohemond II 1119-1130
vz. buste van Christus; kz. kruis
met tekst
ZFSchl: II, 14

*37. Bohemond III 1163-1291
vz. lelie; kz. kruis
Schl: III, 2

4 1 . Anoniem
vz. versierd kruis; kz. kruis
Schl: III, 15

125,

30. als voorgaand

33. als voorgaand

35,

100,

52. Hugo I 1205-1218
vz. zittende koning; kz. kruis
72 Gros zilver
Schl: V I , 25

ZF

175,

39

*

#
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Den Haag

Jetons en penningen

53. Hendrik van Brederode tegen de Inquisitie 1566. (Vianen). Zilver, v. Loon I, 87.

ZF-h

475,-

54. De verrassing van Breda 1590. (Dordrecht). Zilver, v. Loon I, 408. Dign. 3255. Krassen op kz.

ZF-

195,

55. Inname Steenwijk, Oostmarsum en Coevorden 1592 (Dordrecht). Brons. Dugn.
3304.

p

95

56. Inname van Geertruidenberg 1593. (Dordrecht). Brons. v. Loon I, 436. Dugn. 3324.

ZF

85

57. Bevrijding Coevorden en inname Groningen 1594. (Dordrecht). Brons. v. Loon I,
448. Dugn. 3338.

ZF-

75

58. Slag bij Turnhout 1597. (Dordrecht). Brons. Dugn. 3416.

ZF

75

59. God bestraft de wreedheden van het leger van Mendoza 1598. (Dordrecht). Brons.
V. Loon I, 519. Dugn. 3449.

ZF-l-

95,

*60. Drievoudig Verbond tussen Engeland, Frankrijk en de Republiek 1596. Brons.
V. Loon I, 481. Dugn. 3398.

z? +

125

61. Op de toestand in Zeeland 1606. (Dordrecht). Brons. v. Loon II, 24. Dugn. 3614.

ZF-

65

62. 5e jaar van het bestand 1613. (Dordrecht). Brons. v. Loon II, 83. Dugn. 3691.

P

63. Verlangen naar vrede 1671. (Utrecht). Brons. v. Loon III, 48. Dugn. 4289.

ZF-

50

64. Prins Willem IV doortocht door Haarlem 1747. Zilver. 32 m m . vz. Borstbeeld n.r. kz.
tekst. V. Loon 249. KPK. 2799.

ZF-I-

350

65. Inhuldiging Prins Willem V als markgraaf van Veere en Vlissingen 1766. Zilver. 36
mm. vz. Borstbeeld n.r. kz. Hollandse maagd.

P

375

66. Inhuldiging Prins Willem IV als markgraaf van Veere en Vlissingen 1751. Zilver.
32 mm. v. Loon IV, 298. KPK. 2951.

P

275

*67. Inhuldiging Prins Willem V als stadhouder 1766. Zilver 27 mm. v. Loon V, 388. KPK.
3136.

ZF

145

68. Maatschappij tot nut van het algemeen, 25 jarig bestaan. 1809. Zilver. 35 mm. KPK.
3882.

P-

165

69. Amsterdam. Brandspuitpenning van de VOC. vz. de letters V.O.C, daarboven A 6.
kz. Brandspuit. Messing gegoten. 45 m m .

ZF-I-

150

70. Utrecht 1661. Schutterswijnpenning. vz. gekroond stadswapen, kz. druiventros boven musketten, Zilver. 29 mm.

ZF-

185

Munthandel

BATAVIA

Zoutmanstraat 32
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Bankbiljetten
71. zilverbon 1 gulden 1916.

Mev: 02-1 b

ZF-h

225,

72. zilverbon 1 gulden 1917.

Mev: 02-2b

UNC

365,

ZF-

125
275,

73. als voorgaand
74. zilverbon 1 gulden 1918.

Mev: 02-3

P

75. 1 gulden 1949

Mev: 07-1

ZF-H

30,

76. zilverbon 1914. 2'72 gulden

Mev: 10-lc

UNC

975,

77. zilverbon 1915. met opdruk 'SPECIMEN' zeer zeldzaam

Mev. 10

P

950,

78. zilverbon 1916. IVi

Mev: 11-2b

ZF +

400

Mev: 11-3a

ZF

350,

UNC

775,

gulden

79. zilverbon 1917. Vh gulden.
80. als voorgaand

UNC

400,

82. 2'/2 gulden 1949.

Mev: 16-1b

ZF-f-

10

83. 10 gulden 1900.

Mev: 35-1

ZF-i-/
P

3000

81. zilverbon 1922. 2'72 gulden zonder nummer, roestplekjes

84. 10 gulden 1902.

Mev: 35-2

ZF-H

2750,

85. 10 gulden 1927.

Mev: 39-2b

ZF-

85,

86. 10 gulden 1938.

Mev: 40-1a

ZF

35

87. 10 gulden 1943.

Mev: 44-1

P

155

88. 25 gulden 1916.

Mev: 71-10

ZF

975

89. 25 gulden 1921.

Mev: 73-1 b

ZF-

575,

90. 25 gulden 1928.

Mev: 74-1

ZF

250

91. 25 gulden 1943,

Mev: 78-1a

P-

65

Mev: 79-1

P

93. 25 gulden 1943.

Mev: 79-1

ZF-I-

750

94. 40 gulden 1927.

Mev: 93-2b

ZF +

2250

95. 40 gulden 1923.

Mev: 93-1 b

ZF

2050

96. 50 gulden 1941.

Mev: 97-1

UNC

80

ZF

45

97. als voorgaand

450

98. 100 gulden 1928.

Mev: 116-3b

ZF-H

99. 100 gulden 1944.

Mev: 117-5

P-

100. 100 gulden 1943.

Mev: 118-1

UNC

800

101. 100 gulden 1945.

Mev: 119-1

ZF

350

102. 100 gulden 1947.

Mev: 120-1

ZF +

225

ZF-

145

Mev: 152-1

ZF

165

103. als voorgaand
104. 1000 gulden 1926.

Munthandel
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1150

92. 25 gulden 1943.

BATAVIA

Zoutmanstraat 32
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Den Haag

Wien Cobbenhagen
door Eric Claus

Voor de beeldhouwer Wien Cobbenhagen was er
10 jaar geleden de mogelijkheid om van mij les
te krijgen op de avondakademie van de Rijksakademie, waar ik als invaller voor Nienke Jelles een
jaar tekenles gaf. Die mogelijkheid deed zich
voor, maar er is nooit gebruik van gemaakt.
Cobbenhagen tekende veel, bij andere docenten.
Wel kwam hij steeds belangstellend kijken hoe de
invaller het maakte met zijn leerlingen.
Dit vooral mondde bij mij uit in een nieuwsgierigheid naar de persoon en zijn kunnen. Tot op
de dag van vandaag. Zijn voorgeschiedenis: Limburger, geboren te Valkenburg in 1950, gymnasium, vervolgens die nu niet meer bestaande vooropleiding Rijksakademie in Tilburg bij de tekenaar en schilder G. Princée en de beeldhouwer F.
van der Linde; daarna de Rijksakademie bij Esser, Grégoire en Van der Pant.
Wat mij opvalt in het werk van Cobbenhagen,
geen les wel belangstelling, is dat het een eerlijke

vorm heeft, geen modieuze aanstellerij, maar heel
langzaam de mogelijkheden en grenzen van het
eigen kunnen laat zien. Het werk nodigt vanuit
zijn sensualiteit uit het aan te raken.
Thema's zijn: groei, stieren, bomen en de bomen
lijken in vorm weer op stieren. Het is allemaal
sappig en jong van vorm.
Bij het hier afgebeelde werk is te zien hoe een
thema zich uitbreidt en in verschillende materialen zijn weg vindt in tekeningen, beelden en soms
in het rond van een penning, zoals een schilder
van tekening naar schilderij soms eén nieuwe impuls krijgt door een zinkplaat te pakken om in
een heel ander materiaal het opnieuw te verbeelden. Deze vrije penning (niet in opdracht voor de
vereniging gemaakt) van Wien Cobbenhagen is
uit zo een werkwijze gelicht als een zelfstandig
object. Wat opvalt is, (wat de vorm betreft):
twee verschillende reliëfvormen zijn te zien op de
afgebeelde penningen. De eerste een opgelegde
95

96

97

gereduceerde vorm met behoud van de plastische
werking, de andere werkwijze: het reliëf en creux
met het effect van ingeslagen metaal, zoals te
zien is op de penning 'doolhof' en de keerzijde
van de verenigingspenning met het P.K. vignet.
Bij nog nooit eerder gezien werk heb ik altijd een
avontuurlijk gevoel, je kijkt naar vormen die nog
nooit gezien zijn, als een ontdekkingsreiziger in
een vreemd land.

/. Eerste fase voor een groot beeld met tempex
kern - 250 cm lang Atelierfoto 1982.

Het vermogen om de vormentaal van het plastische beeld te verwoorden, zoals Cobbenhagen dat
bij Grégoire heeft beluisterd, heeft hem de inspiratie gegeven, sedert enkele jaren, om zelf als leraar met een paar mensen de eerste schreden te
zetten op het modelleurspad. In deze tijd van
kretologie is het een moeilijke taak om werkelijke
waarden van wat was en is door te geven.
Een grote uitdaging!

//.

Landschap. Le travers Cevennes, 88 mm.

12. Boom, 75 mm.
2.

Voorzijde 'kiem' . P.K. penning. 55 mm.
13. Boom, 58 mm.

3. Keerzijde 'kiem', variatie op P.K.-motief. 55 mm.
14. Tekening potlood. 19x20,5 cm.
4.

Voorzijde 'luisteren'. 25 mm.

5. Keerzijde 'luisteren'. 25 mm.

15. Ontwerp kleinplastlek 'muzikant'. Brons, 20x15
cm.

6. Keerzijde 'sculptores amici'. 80 mm.

16. Labyrinth, zilver. 47 mm.

7. Voorzijde 'sculptores amici'. 80 mm.

17. Eerste ontwerp keerzijde P.K. 52 mm.

8.

18. 'Groei' keerzijde. 58 mm.

Voorzijde 'familie' ± 30x24 mm.

9. Keerzijde 'familie'. ± 30x24 mm.
10. Stier, brons. 83 cm lang.
98

19. 'Open', kleinplastlek, brons. 18 cm.
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Twee Groninger
Waterschapspenningen
door J. C. van der Wis
Deel II - Gedenkpenning op de opening van het
gemaal 'De Water wolf'.

Het Waterschap Electra
Het waterschap Electra is een bemalingswaterschap. Het verzorgt de bemaling van de waterschappen Hunsingo, Westerkwartier en Reitdiep
in de provincie Groningen, die tezamen ca.
67.000 ha. omvatten en van ca. 29.000 ha. merendeels hoog gelegen gronden in Drenthe, die
voor het grootste deel niet onder waterschapsverband zijn gebracht.
Eertijds vond de afwatering van bovenvermelde
gronden langs natuurlijke wijze op de Lauwerszee nabij Zoutkamp plaats via de Provinciale
schut- en afwateringssluis aan de mond van het
Reitdiep en via de iets noordelijker gelegen kleinere Hunsingosluis.
Het boezempeil was 0,93 m - N.A.P. en het gemiddelde laagwaterpeil te Zoutkamp 1,27 m
- N.A.P., zodat onder normale omstandigheden de
afwatering op natuurlijke wijze kon geschieden.
De afstroming van overtollig water via Zoutkamp
was echter afhankelijk van de eb- en vloedbeweging van de Lauwerszee en de heersende windrichting. Bij hoge zeestand en aanhoudende
westenwinden of dode tijden en bij grote neerslag
was de natuurlijke lozing onvoldoende met als
gevolg, dat het boezempeil vroeger in de meeste
jaren gedurende één of meer perioden een zeer
belangrijke verhoging onderging.
AI in de eerste helft der 19de eeuw werden door de
waterschapsbesturen de nadelen van de afwatering enkel via natuurlijke weg onderkend en werd
gezocht naar andere afwateringsmogelijkheden: in
1869 de bouw van een stoomgemaal aan het Reitdiep, in 1843, 1894 en 1906/07 verlegging van de
uitwatering naar de Eems ter hoogte van de
bocht van Watum.
Voorts lagen er plannen op tafel voor de afsluiting van de Lauwerszee, waardoor een boezem
zou ontstaan, waarin bij ongunstige afwateringsmogelijkheden overtollig water zou kunnen
worden opgeslagen.
Toen in januari 1910 bekend werd, dat de plannen ter afsluiting van de Lauwerszee niet uitgevoerd zouden worden, werd op initiatief van de
voorzitter van het waterschap Hunsingo, de heer
R. P. Dojes, een vergadering belegd van gecommitteerden uit de hoofdbesturen van de waterschappen Hunsingo en Westerkwartier, waarin
100

werd besloten een verzoek aan de StatenGeneraal te richten tot verbetering van de afwatering van Noordwest-Groningen door vergroting
van de stroomgeulen in de Lauwerszee. De Minister van Waterstaat liet weten, dat hij verruiming van de geulen ten behoeve van afwatering
geen rijkstaak vond; hij toonde zich echter in
principe bereid subsidie te verlenen aan in Friesland en Groningen te bouwen boezemgemalen.
In een tweede gecombineerde vergadering van de
dagelijkse besturen van Hunsingo en Westerkwartier werd besloten Gedeputeerde Staten te vragen
een commissie van onderzoek naar verbetering
van de afwatering in te stellen. Deze voorstellen
vielen zowel bij de waterschappen als bij het Provinciaal Bestuur in goede aarde; in zeer korte tijd
kwam het nu tot oprichting en reglementering
van de waterschappen Reitdiep en Electra (Provinciale Bladen 1913, nrs. 65 en 66).
Na enige vertraging trad op 15 juni 1915 het reglement Electra in werking. Met de voorbereiding
voor de bouw van een boezemgemaal en de
daadwerkelijke uitvoering daarvan kon worden
begonnen.
In de jaren 1918-1920 werd bij Lammerburen,
enige kilometers stroomopwaarts van Zoutkamp
aan het Reitdiep een boezemgemaal gebouwd,
dat de naam 'De Waterwolf' zou krijgen en dat
samen met het gemaal Tacozijl bij Lemmer tot
de grootste van Europa zou behoren.
Tijdens de bouw brachten op 30 september 1919
koningin Wilhelmina en prins Hendrik een werkbezoek aan het gemaal in aanbouw.
Op 5 november 1920 werd het gemaal 'De Waterwolf' officieel in gebruik gesteld door H.M. koningin Wilhelmina.
De gedenkpenning
Blijkens het notulenboek deelt de voorzitter van
het waterschap Electra in de bestuursvergadering
van 13 januari 1920 mede, 'in overleg met de
heer hoofdingenieur (van Provinciale Waterstaat)
dat het gewenscht is gedenkpenningen te laten
slagen en deze uit te reiken ter gelegenheid van
de feestelijke opening van het gemaal'.
De vergadering kan zich met de uitgifte van een
bronzen gedenkpenning verenigen en machtigt de
hoofdingenieur 'hiertoe over te gaan en naar bevind van zaken te handelen'.
Echter, in de notulen van 6 april 1920 vinden we,
dat 'wegens de extra verhoogde kosten van de gedenkpenningen wordt besloten deze niet te laten
slagen'.
Hoe nu te verklaren, dat een gedenkpenning op
de opening van 'De Waterwolf' er officieel niet
behoort te zijn, maar er in werkelijkheid wel is?
Is het waterschapsbestuur op haar beslissing van
6 april 1920 vanwege meer financiële armslag te-

ruggekomen? Of hebben de zes bestuursleden,
wier namen op de gedenkpenning staan vermeld,
de uitgifte van een penning voor eigen rekening
genomen, omdat zij van mening bleven dat de
penning er toch moest komen? Het is mij niet
mogelijk gebleken op deze vragen een antwoord
te vinden.
Het notulenboek geeft in ieder geval geen verdere
mededelingen omtrent de uitgifte van een penning en aangezien alle detailstukken bij de jaarrekening 1920 verloren zijn gegaan, is ook uit de
financiële stukken niets te halen.
Interessant echter is het verslag van de opening
van 'De Waterwolf' in de Provinciale Groninger
Courant van 5 november 1920, waaruit het volgende citaat:
'Nog zij vermeld, dat aan den heer Frans
Brugsma alhier door Electra opgedragen was de
levering van een gedenkpenning. De uitvoering
daarvan is bijzonder gelukkig geweest. Enerzijds
vertoont de penning een afbeelding van het electrisch gemaal en daaronder de namen van de heeren Dojes, Schuiringa, Torringa, Hopma, Bolt en
Koster. Juli 1918 — Februari 1920.
Aan de andere zijde staat: Geslagen ter gelegenheid van de opening door H.M. de Koningin op
5 Nov. 1920. Aan H.M. en Z.K.H, is een exemplaar in zilver, aan de andere genoodigden een in
brons aangeboden.'

Naar aanleiding van dit citaat het volgende:
Met 'den heer Frans Brugsma' wordt bedoeld de
eigenaar/stichter van het thans nog bestaande juweliersbedrij f Frans Brugsma in de Herestraat 60
te Groningen. Bij deze firma waren geen gegevens over de penning aanwezig.
Uit het verslag komt niet duidelijk naar voren of
met 'Electra' het waterschap dan wel de op de
penning vermelde bestuursleden als opdrachtgever(s) is (zijn) bedoeld.
Evenmin blijkt eruit, of alleen het aan H.M. de
Koningin uitgereikte zilveren exemplaar van een
opschrift was voorzien, of dat ook de bronzen
exemplaren dat opschrift droegen. Vermoedelijk
is het eerste het geval, aangezien bij geen van de
door de auteur van dit artikel onderzochte exemplaren een opschrift op de keerzijde is aangetroffen, terwijl het opschrift op het zilveren exemplaar 'en basse' is en van een geheel ander lettertype dan dat, wat voor de vervaardiging van de
voorzijdestempel is gebezigd. Bovendien is er
t.a.v. de stand der letters op het zilveren exemplaar een zekere onregelmatigheid te constateren.
Aangezien het krantenverslag melding maakt van
ca. 80 genodigden, die aan het te Zuidhorn gehouden noenmaal hebben aangezeten, zou de
oplage aan bronzen exemplaren ongeveer 80 hebben bedragen.
De letters 'v' achter 'DOJES' en ' s ' achter
'KOSTER' staan voor voorzitter en secretaris. Op
de vragen, wie de ontwerper R. Lubach is geweest en voor welke firma hij heeft gewerkt, kon
bij gebrek aan gegevens geen antwoord worden
gegeven.
Beschrijving der penning
Voorzijde : Het opengewerkte vooraanzicht van
het gemaal 'De Waterwolf'; in een
boog daarboven de tekst
ELECTRA''* BOEZEMGEMAAL 'DE
WATERWOLF'

In de afsnede in drie regels:
DOJES.V - SCHUIRINGA - TORINGA /
HOPMA - BOLT - KOSTER.S. /
JULI 1918 - FEBR. 1920

Links langs de rand de naam van de
medailleur R.LUBACH.
Keerzijde : Brons: onbewerkt (?)
Zilver: In 6 regels en en basse de
tekst
GESLAGEN / TER
GELEGENHEID / VAN DE
OPENING DOOR / H.M. DE
KONINGIN / OP 5 NOVEMBER /
1920

Medailleur : R. Lubach.
Diameter : 50 mm
Randdikte : 3 mm
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Oplage:

Brons: ca. 80 exemplaren
Zilver: 1 exemplaar
Fabrikant: Onbekend.
Litteratuur: Geen.

Naschrift
Gaarne betuig ik mijn erkentelijkheid aan de heer
A. L. Hempenius (archivaris waterschappen Hunsingo, Ommelanderzeedijk en Electra) en aan de
staven van het Koninklijk Penningkabinet en het
Koninklijk Huisarchief voor hun medewerking
bij mijn pogingen wat meer licht te brengen in de
achtergronden, die hebben geleid tot de uitgifte
van twee Groninger waterschapspenningen.
Bronnen
W. K. Zwierzina: Penningkundige Geschiedenis
der Regeering van H.M. Koningin Wilhelmina
der Nederlanden 1898-1908. Amsterdam,
1914. Nr. 603. (Ook in Tijdschrift voor Munten Penningkunde 1911-1913).
Provinciale Groninger Courant 5 november 1920.
A. L. Hempenius: Water- en dijkbeheer in
Noord-Groningen. Onderdendam, 1979.
Koninklijk Huisarchief; penningnummer 532.
Stork-brochure 'Het Waterschap Electra'.
Archief waterschap Hunsingo in het Zijlvestershuis te Onderdendam
- notulen vergadering van gecommitteerden uit
het hoofdbestuur van 3 mei 1906, nr. 4;
- gedrukt verslag feestelijke vergadering van 10
april 1906;
- rekeningen 50-jarig bestaan waterschap Hunsingo, dossier A/B 1 nr. 7;
- dossier ingekomen stukken 1906.
Archief waterschap Electra in het Zijlvestershuis
te Onderdendam
- notulenboek.
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Een vergeetachtige ambtenaar en de provinciale
burocratie
door N. L. Arkesteijn
De Vrijheid Gelijkheid en Broederschap die ons
in 1795 door de binnentrekkende Franse legers
werden gebracht zouden ons land, zoals de eerst
jaren later afgesloten berekeningen leren, komen
te staan op een bedrag van 229 miljoen gulden.
Daarvan was 100 miljoen een oorlogsschatting,
50 miljoen de kosten van het verblijf van de
Fransen alhier gedurende het eerste halfjaar.
Van dit laatste bedrag was een flink deel weliswaar betaald met het papiergeld van de Franse
Republiek, de beruchte assignaten, dat tegen de
gedwongen koers van 9 stuivers per Livre door
de burgers was aangenomen en tegen provinciaal
papier ingewisseld, maar vóór de regering in Den
Haag een overzicht had van het totaal, was in
Parijs de circulatie van assignaten reeds beëindigd verklaard.
Elke provincie had zo haar eigen methoden en
tijdschema voor de inwisseling van de assignaten
gehanteerd; Holland (inclusief West-Friesland)
was reeds vóór het einde van 1795 vrijwel klaar,
andere provincies moesten toen voor een groot
deel nog beginnen, Brabant b.v. hield zich ermee
bezig van 1797 tot 1799.
De afhandeling van grote aantallen bezwaarschriften nam ook in Holland nog geruime tijd in
beslag, vooral omdat de opstellers daarvan zich
vaak opnieuw tot de tussentijds gekozen nieuwe
besturen richtten, wanneer het vorige hun verzoek niet had ingewilligd.
Het is dan ook geenszins te verwonderen dat er
gemeenten waren waar men zich nauwelijks meer
iets over de gang van zaken in 1795 met de inwisseling van de Franse assignaten herinnerde en
op de zoveelste aanschrijving van de opeenvolgende besturen om een gespecificeerde verantwoording zonder blikken of blozen antwoordde
in het geheel niets daarmee van doen gehad te
hebben.
Een dergelijk antwoord was in 1805 (!) gekomen
van de secretaris van de plaatsjes Ameide en
Tienhoven aan de Lek. Uit de verantwoording
van de belastingontvanger te Gorinchem bleek
echter dat wel degelijk provinciaal papiergeld
voor de inwisseling was verstrekt.
In 1805 kreeg de commissie Financiën en Controle uit de Raad van Financiën van Holland opdracht deze laatste verschillen nog eens nauwkeurig na te gaan. Uit de bewaarde briefwisseling
blijkt dat de secretaris in 1795 toch wel een keu-

rige boekhouding had gehad waaruit nu kon worden geput, ai had zijn geheugen hem op dit punt
in de steek gelaten.
Het verhaal is een aardige illustratie van de gang
van zaken, hoewel zeker niet representatief voor
de gemiddelde kleinere plaats in Holland; het berust grotendeels op het antwoord van de secretaris met de bijlagen zoals geschreven op 11 nov.
1805.
Ook in Ameide en Tienhoven was een aantal
Franse militairen ingekwartierd, die bij de plaatselijke middenstand 'kleine noodwendigheden'
hadden aangeschaft en daarvoor volgens de begin
februari door de provincie gestelde regels met assignaten hadden betaald. Ook hadden dorpelingen zich in opdracht van de Fransen bezig gehouden met het hakken van bijten in het ijs; het was
immers een lange en vooral strenge winter. Ook
zij hadden hun loon in assignaten betaald gekregen. Overeenkomstig de provinciale publicatie
kreeg Warnardus Verhagen, secretaris van het gemeentebestuur, opdracht tot 'inzameling en verwisseling van de Fransche assignaten, door burgers en ingezetenen van Ameide en Tienhoven
ontvangen van militairen der Fransche Republiek
of van lieden tot de Armee der Fransche Republiek behorende, voor leverantiën, reparation,
veerdiensten en diergelijke, in 't klein en in zaken
van noodwendigheden'. Daartoe hield hij op 3 en
4 augustus 1795 de gehele dag kantoor, waarvoor
hij per dag f 2-2 in rekening bracht. De volgende
dag hield hij zich bezig met het sorteren van de
ingezamelde biljetten, vrijwel uitsluitend bestaande uit lage waarden en formeerde daarvan een
'specifieke lijst'. De onkostennota van die dag
vermeldt ƒ 1-4. Op 7 augustus reed hij met een
kar naar Vianen om te proberen de assignaten, in
totaal £1710y4, bij het gemeentebestuur aldaar in
te wisselen tegen de zogenaamde Hollandse
Recepissen.

Hij keerde echter onverrichter zake terug omdat
men hem niet kon (of wilde) helpen en declareerde /4-2 voor 'fourgonwagt' (het oppassen op zijn
kar), vacatie en vertering. Vervolgens werd 'te
Vianen geen zekerheid bekomen hebbende of de
verwisseling aldaar zoude kunnen geschieden' een
brief over de kwestie geschreven aan de procureur Pernis, welke missive per expresse en met
betaalde port werd verzonden, hetgeen resp. 12
en 8 stuiver kostte. Na drie dagen ging één van de
burgemeesters in hoogsteigen persoon 'ten zelfden einde via Vianen'. Maar ook burgemeester
Perk kreeg nul op het rekest. De huur van zijn
chaise (koets), vacatie en vertering kwam de gemeente op bijna ƒ 3 , — . Op 13 augustus besloot
men ten einde raad, 'te Vianen met de verwisseling van assignaten niet hebbende kunnen reusseren, na Gorinchem te rijden'. Daar hoefde men
zich niet tot het gemeentebestuur te wenden aangezien ter plaatse een ontvangerskantoor voor het
gehele district bestond en vanuit 's-Gravenhage
door het Comité van Financie instructies waren
gegeven betreffende de afgifte van provinciale
Hollandse recepissen.
En inderdaad was hier de bereidheid groter dan
te Vianen, de verwisseling kon hier 'ten comptoire van den ontvanger van des gemeenelandes
middelen Adriaan M. Daeij net worden geobtineerd'. Vacatie, fourgonwagt en verteringen kwamen op ƒ 5-2.
Vervolgens diende eerst uitgebreid te worden gedehbereerd over de kwestie hoe het bedrag van
ƒ765, uitbetaald in slechts enkele biljetten van relatief hoge waarde, onder de vele rechthebbenden
moest worden verdeeld en wie de kosten zou betalen.
Uiteindelijk werd besloten het probleem op te
lossen door de biljetten tegen contant geld te verkopen. De recepissen genoten echter toch wat minder vertrouwen dan klinkende munt, zodat in
Gorinchem weer naar de meestbiedende moest
worden gezocht.
Voor een koers van 89% werd op
18 augustus H. van Maaren
bereid gevonden het gehele bedrag voor klinkende munt over te
nemen; niet alleen een verlies van
ƒ 82-3, maar weer opnieuw de
door de secretaris ijverig genoteerde onkosten voor vacatie,
fourgonwagt, transport van het
Een biljet van £5 van de laatste
emissie, het meest frequent gebruikte biljet voor de uitbetaling van de
soldij aan de Franse soldalen en
waarschijnlijk ook het soort biljet
dat Louw van Es had ontvangen.
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geld en verteringen, in totaal ƒ 5-6.
De nog verder te verwachten kosten werden
tenslotte begroot, opgeteld bij alle eerder vermelde bedragen, en dit totaal van bijna ƒ35. afgetrokken van de /680-17 die nu in baar geld voorhanden was. Dan kon eindelijk de lijst worden
opgemaakt van alle rechthebbende burgers en uitgerekend wat ze na alle aftrekken nog in handen
zouden krijgen. Dat was bij lange na niet de 9
stuiver per livre die in de publicatie van de provincie op 2 februari werd toegezegd, maar nauwelijks meer dan TA.
Al dat rekenwerk, het opstellen van de lijst, de
noodzakelijk geachte bewaking en assistentie bij
het distribueren van het vele geld en het daaruit
voortvloeiende overwerk leverde nog een declaratie van f 2-2.
Op 1 oktober 1795 kon dan ten langen leste tot
de uitbetaling worden overgegaan.
De bemoeienis van burgemeester Christof Reijns
en schepen Pieter de Jong Dz. daarbij werden
met ƒ 1-1 en die van de schout Lucas Abraham
van Slijpe en de bovengemelde secretaris met
f 2-2 ieder beloond. Ook de gerechtsbode van
Ameide kreeg naast de arbeidslonen eerst nog
ƒ 1-10 'voor de betalinge van alle Ameidense arbeiders dewelke ijs gehakt en kou geleden hebben
en voor alle zijne verdere moeitens ter dezer zake
gehad'. En natuurlijk kreeg ook de gerechtsbode
van Tienhoven zijn deel voor de waarschijnlijk

iets mindere 'moeitens', want hij ontving ƒ 1-4.
Herman Diepenhorst was met een bedrag van
£461 aan ingeleverde assignaten de belangrijkste
rechthebbende; in plaats van /209-9 kreeg hij
maar ƒ 174-1.
Van alle 22 burgers die voor de ontvangst
moesten tekenen was Louw van Es de enige die
met een kruisje tekende, de schout tekent daarbij
aan dat dat in zijn tegenwoordigheid is gebeurd.
Zijn biljetje van 5 £ bracht hem 7 stuivers minder op dan waar hij eigenlijk recht op had; op
een verkoop van /2-5 zou hij daardoor wellicht
zelfs enkele stuivers verlies kunnen hebben geleden.
De ware omwenteling moest in Ameide en Tienhoven nog komen, het lijkt erop dat het 'Liberté
Egalité Fraternité' nog niet juist werd vertaald;
maar zijn we bijna 200 jaar later eigenlijk wel
veel verder?
Litteratuur:
H. T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795-1840. Den Haag
1905 e.v.
J. B. Manger: Recherches sur les relations économiques
entre la France et la Hollande pendant la Revolution Frangaise. Parijs 1923.
Algemeen Rijksarchief: Diverse stukken uit 'Gewestelijke besturen van Holland', 'Rekenkamer ter auditie
en Financie van Holland'.

' ^i. • - ^ ' '-<.• - t . ^
S . T - 1 - 9 = ^-t >•' •"•

'-J

'-.

• . I

lY

::,.f:|E>;;<:; ;~::J ^ $<^L>f:;
^n-J

;tT,k
-r •• i^*-

Wcgcn.s het (^oJHnuffc

van Jriltandc in '«ï Ï^JC45C
p^i

te

IPcgcn^ lic Mttnicipalttcit te

t

cil ilcii (liitviin^^i'r te Coiiiichciii

I) ac ij

>«-:

X•Si
H I>
'•.-

N:

Een provinciale Hollandse recepis van f 18, de laagste waarde van de reeks, zoals afgebeeld in de Beschrijving van
de Nederlandse historiepenningen ten vervolge op het werk van Mr. G. van Loon. Dit biljet werd op 1-7-1873 op
de veiling bij Bom gekocht door Dhr. Schulman; de huidige eigenaar is onbekend.
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Penningnieuws
door F. T. S. Letterie
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven,
tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten van verzamelaars. Goed reproduceerbare
foto's met gegevens sturen aan F. T. S. Letterie,
Hamminkweg 1, 7251 RB Vorden.
Twee recente penningen van Joop Hollanders.
Joop Hollanders ontving zijn opleiding aan de
Rietveldacademie bij Kneulman en aan de Rijksacademie bij professor Esser. Hij is hoofdzakelijk
als beeldhouwer actief maar heeft ook vele penningen gemaakt, vrij en in opdracht.
Wim Meilinkprijs

Wim Meilinkprijs
Ingesteld door de Nederlandse vereniging voor
het poppenspel, bij het 25-jarig bestaan van de
vereniging. De prijs wordt eens in de 3 jaar
uitgereikt.
De prijs is genoemd naar Wim Meilink, Amsterdams poppenspeler, één der pioniers van het poppenspel en oud voorzitter van de vereniging.
Voor het eerst uitgereikt in 1980. De penning is in
brons gegoten en heeft een diameter van 8 cm.
Havingapenning
De penning is gemaakt in 1979 in opdracht van
het bestuur van het Havingafonds. Dit fonds is
genoemd naar professor E. Havinga, oud hoogleraar in de chemie te Leiden. Het fonds stelt gelden ter beschikking om gastdocenten in de chemie naar Nederland uit te nodigen. Deze docenten krijgen bij die gelegenheid de penning uitgereikt. Het is een bronzen gietpenning met een diameter van 8 cm.

Voorzijde: E. Havinga, Hoogleraar, Leiden
1946-1979. De tekst langs de rand heeft de vorm
van een slang.
Keerzijde: Langs de rand een slang. In het midden, twee driehoeken, de chemische reactie
symboliserend.

Een moderne hekelpenning waarvan de maker
geen hekel heeft aan honden maar wel aan datgene wat op de stoep achterblijft.
Bovendien vermoedt hij dat deze penning weinig
zal bijdragen tot schonere stoep en stad.

In opdracht van de Vereniging voor Voortgezet
Christelijk Onderwijs maakte hij eveneens een
bronzen gietpenning, ditmaal van een doorsnede
van 60 mm.
De penning laat zien dat een leerling in de opleidingstijd nog opgevangen kan worden, maar dat
er een tijd komt waarin ieder zijn eigen weg
moet zoeken.

Theo van de Vathorst
Cave Canem, een vrije gietpenning van 80 mm,
gemaakt door Theo van de Vathorst.
Als foto gebruikt voor de nieuwjaarswens 1983.
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mededelingen
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Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde
1883-1983
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het
Genootschap in 1958 werd een penning uitgegeven. Ook het eeuwfeest wordt op numismatische
wijze herdacht en wel in de vorm van een door
de Rijksmunt gegoten plaquette, ontworpen door
de Haagse beeldhouwer E. L. W. R. baron Speyart van Woerden.
De voorzijde symboliseert zowel het predikaat
Koninklijk, dat het Genootschap bij zijn 50-jarig
bestaan ontving, als ook een van de doelstellingen, de beoefening van de genealogie of geslachtkunde: afgebeeld zijn namelijk de portretten van
de vorst en de drie vorstinnen, telkens in rechte
lijn van elkaar afstammend, die gedurende de
laatste honderd jaar over Nederland geregeerd
hebben. De keerzijde representeert de andere
doelstelling, de beoefening van de heraldiek of
wapenkunde: hiervoor is de leeuw gekozen, bij
uitstek de Nederlandse wapenfiguur, maar dan
als Nederlandse leeuw - dus gekroond en met het
zwaard en de pijlenbundel - waardoor de naam
waarmee het Genootschap in de wandeling aangeduid wordt, en het maandblad ervan in herinnering gebracht worden.
De plaquette wordt in brons en zilver uitgevoerd.
De prijs van de bronzen uitvoering, inclusief een
eenvoudig etui, bedraagt ƒ90; die van de zilveren
uitvoering, inclusief een luxe cassette, ƒ575. Deze
laatste prijs is berekend op basis van de zilverprijs van maart 1983; mocht deze onverhoopt een
aanzienlijke stijging ondergaan, dan zal daarover
met degenen, die een zilveren exemplaar besteld
hebben, contact worden opgenomen.
Formaat: 5x7,5 cm.
Dikte: 0,55 cm.
Gewicht: ca. 300 gram voor de bronzen uitvoering, ca. 350 gram voor de zilveren uitvoering.
Zilvergehalte: 915°/^^.
De plaquette zal worden uitgereikt aan diegenen,
die deze betaald hebben en aanwezig zijn bij de
viering van het 100-jarig bestaan op 4 juni 1983
te 's-Gravenhage. Vanaf 6 juni is deze beschikbaar op het bureau van het Genootschap, Prins

Willem Alexanderhof 24, 2595 BE 's-Gravenhage. Bestellingen - bij voorkeur zo spoedig mogelijk - kunnen uitsluitend gedaan worden door
overschrijving van het betreffende bedrag op
bankrekening no. 4300.63.458 ten name van de
Stichting De Nederlandse Leeuw bij de Amrobank te 's-Gravenhage (giro van de bank: 3054)
onder vermelding van het gewenste metaal en het
aantal. Geeft men er de voorkeur aan de plaquette aangetekend per post toegezonden te krijgen,
dan diene men het bedrag met ƒ 10 per exemplaar
te verhogen.

boekbespreking f~\
i. Marco Muntmerken (Amerongen 1982);
vert. door M. de Goeij van editie Praag 1982;
ISBN 9060171454, Uitgeverij Gaade BV, 57 +
ca. 200 pag., gebonden ƒ26,—.
In de serie 'Gaade's Gidsen voor de Verzamelaar'
verschenen tot dusver een vijftal boeken met
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merken voorkomend op porselein, tin, zilver,
goud en aardewerk. Thans is hieraan een deel
over merktekens op munten toegevoegd. Dit
werkje beoogt een hulpmiddel te zijn voor de
verzamelaar van munten. In de praktijk blijkt
echter dat dit in het geheel niet waargemaakt kan
worden.
In zijn inleiding schetst de auteur de ontwikkeling van het muntwezen vanaf de vroegste tijden,
maar rept nauwelijks over het waarom van de tekens. Een goede uiteenzetting over de verhoudingen tussen muntheer en muntmeester, over de
controle op de produkten des muntmeesters en
over de verschillende soorten tekens, wordt gemist. Waarom alleen tekens van muntplaatsen,
muntmeesters en waardijns zijn opgenomen,
maakt de schrijver niet duidelijk. Tekens van bv.
stempelsnijders en ontwerpers kunnen immers
evenzeer van belang zijn voor determinatie? De
tekens zijn gerangschikt naar land, zodat voor
determinatie met behulp van dit boek eerst op
andere wijze moet worden vastgesteld waar de
munt vandaan komt. Beter zou het daarom zijn
om letters en initialen alfabetisch te rangschikken
en de tekens te ordenen naar voorstelUng. Maar
zelfs als aan dit bezwaar tegemoet gekomen zou
worden, bleef het een nauwelijks bruikbaar boek.
Er wordt namelijk een grote massa tekens gegeven, maar haast evenveel weggelaten - niet alleen domweg vergeten, maar ook systematisch
overgeslagen. Wel opgenomen zijn bv. de afgekorte namen van steden die op Griekse munten
voorkomen, maar niet de tekens van diverse
beambten die men erop vindt. De munttekens uit
de laat-Romeinse tijd staan erin, niet echter de
namen van de 'muntmeesters' uit de vóórkeizerlijke tijd. Wèl opgenomen zijn de tekens uit
de Nieuwe Tijd, niet de Middeleeuwse. De door
de auteur opgegeven reden voor deze selectie is,
dat de zeldzamere munten geen behandeling behoeven omdat de verzamelaar daar niet zo snel
mee geconfronteerd zal worden... Zeldzaam!
Trouwens, de wèl opgenomen tekens zijn te vaak
van een onjuiste of onvolledige verklaring voorzien. Bovendien wordt in die verklaring niet
steeds voldoende onderscheid gemaakt tussen
muntheer, muntplaats en muntmeester.

De munttekens burcht voor Middelburg en stadswapen voor Utrecht (nrs. 1178-1179 en 1185) zijn
veel langer in gebruik geweest dan de auteur ons
wil doen geloven. De mercuriusstaf (nr. 1198) is
alleen gevoerd te Utrecht, terwijl de letter B (nr.
1220) in Brussel is gebruikt, uitsluitend in de periode 1821-1830. Het teken eikel (nr. 1213) is gebruikt te Denver, Philadelphia en San Francisco
voor Nederlandse munten met bestemming Europa, zoals het teken palmboom (nr. 1214) in dezelfde muntplaatsen werd aangebracht op munten
voor de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in
Amerika en Azië. De onder Luxemburg gerangschikte tekens mercuriusstaf en zwaard (nr 1221)
komen inderdaad voor op Luxemburgse munten
van 1854-1908, maar noch de munten noch de
stempels zijn afkomstig uit Utrecht: zij werden gemaakt op de Parijse Monnaie. Naar mijn mening
moet bij de tekens op Nederlandse munten ook
gerefereerd worden aan het muntteken adelaar,
dat in 1830 te Warszawa op aldaar gefabriceerde
nabootsingen van Nederlandse gouden dukaten
geplaatst werd. Munttekens van de Zuidelijke
Nederlanden zijn opgenomen achter Oostenrijk.
Daar ontbreekt echter het muntteken ster voor
Maastricht en is de letter R voor Roettiers (stempelsnijder!) naar de eigen maatstaven van de auteur gerekend ten onrechte opgevoerd. Tenslotte
nog een opmerking over de literatuurlijst: Schulman's Handboek wordt genoemd, maar het werk
waaraan de meeste Nederlandse tekens zijn ontleend, namelijk L. W. A. Besier De muntmeesters en hun muntslag (Utrecht 1890) is vergeten. Ook C. Scholten De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee 1601-1948
(Amsterdam 1951) figureert niet in de literatuurlijst; aan deze omissie is wel te wijten dat op één
na geen enkele van de 12 tekens op Indische
munten is weergegeven. Nee, ingeval van determinatieproblemen raadplege men liever - en met
meer kans op succes - de bekende repertoria van
wapens, afkortingen, monogrammen en namen
van heiligen en muntheren, of de handboeken
van het desbetreffende gebied, dan dit zeer onvolkomen produkt.
Arent Pol

Naast deze algemene gebreken, bevat het boek
ook zeer vele feitelijke onjuistheden. Enkele
voorbeelden daarvan uit het Nederlandse deel
van de catalogus - 63 van in totaal ruim 1700 tekens - volgen hieronder ter illustratie. De munttekens voor Dordrecht, Hoorn, Amsterdam, Leeuwarden, Reiderschans en Zwolle ontbreken, evenals de muntmeestertekens voor Bussche en Ritsema te Groningen, Du Marchie Sar vaas en Van
den Brandhof te Utrecht en Verschuer te Hoorn.
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Aanvulling op de lijst van
Numismatische kringen
Numismatische kring 'Frisia'
Secr.: Flevo 83, 9204 JM Drachten, tel. 05120-17563.

WAAROM IS EEN LID VAN HET A.I.N.R
(INTERNATIONALE VERENIGING VAN
BEROEPSNUMISMATEN) ZO BIJZONDER?
Alleen handelaren, die aan de zeer hoge eisen
van de vereniging voldoen, kunnen lid
worden.

Het A.I.N.P. is stichtster en sponsor van het
Internationale Bureau ter bestrijding van vervalsingen (I.B.S.C.C).
"^"^

Zowel beginnende als gevorderde
verzamelaars kunnen een
A.I.N.PrIid met vertrouwen benaderen.
Alle A.I.N.Prhandelaren staan garant
voor de echtheid van hetgeen zij verkopen

De A.I.N.PrIeden komen regelmatig
bijeen om in te kunnen spelen op
^y
veranderingen op numismatisch
gebied.

Op welk gebied uw numismatische
interesse ook ligt, er is altijd een A.I.N.P:
handelaar die erin is gespecialiseerd en u
graag van dienst wil zijn.

Inlichtingen betreffende de doelstellingen, activiteiten en leden van de vereniging zijn samengevat
in een gratis boekje, dat op verzoek verkrijgbaar is bij:
SECRETARIAT I.A.N.P. • 11 ADELPHI TERRACE • LONDON WC2N 6BJ, ENGLAND

INKOOP

Uw nederlandse munten kunt u vrijwel overal verkopen!
Wij geven wellicht betere prijzen voor romeinse munten,
middeleeuwse munten, buitenlandse munten, penningen, rekenpenningen, gildepenningen e.d.
Ook kunnen wij eventueel bemiddelen bij verkoop in het
buitenland.
Liever geen transacties beneden de /500,—.

A. G. VAN DER DUSSEN
6211 HW MAASTRICHT

HONDSTRAAT 5

JEAN ELSEN

(Beëdigd taxateur)
TELEFOON 043-15119

Antieke, Middeleeuwse en Moderne Munten,
Moslims, Kruistochten, Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, Penningen.
Uitgebreide numismatische literatuur.

Numismaat

Maandelijkse Katalogus met artikels
(jaarabonnement 300 Fr te storten op giro
(PCR) 000-0831217-24)
Tervurenlaan 65, Bus 1

-y

1040 BRUSSEL

Telefoon 09/32/2/734/63.56

Openingsuren: n^iaandag t/m zaterdag 9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur
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fê
West-Friesland.
D u c a t o n 1672.
f600,-

NUMISMAAT
gespecialiseerd in provinciale munten, historie- en
moderne penningen van alle landen.
Geïlluslreerde prijslijst
op aanvraag.

H o o g e n d 18, 8601 AE Sneek
tel. 05150-17198 - s maandags gesloten

^

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE97

7671 AT VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR.
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG
GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL
GROOTHANDEL

-

KLEINHANDEL

-

UITGEVERS

's Zaterdags gesloten.

,^yfiunteny nanctel
f

j

f

j

,Jto/enili<aal ?5, MOS-/ S ^
Ü/Jieme^l
^el^wn.
03M5 • Ï39£

t^iu^iA 'e/v erv Aenninfr. '^n

muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
9712 EL Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
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Hollandsche Bank Unie N.V
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-292284

De prijslijsten van de HBU mag U niet missenII
Bel of schrijf ons even en de volgende lijst zenden wij U gratis toe.

munten kopen is een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke
door de vereniging is opgesteld.
• garantie op de echtheid van munten
en penningen
• objectieve en eerlijke voorlichting
• kwalificatie volgens gangbare normen
lijst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:
Batavia
G^ J. Bietbroek
Zoutmanstraat 32
Den Haag
070-451772

Hekra
L. H. Helderton
Molenstraat 25
Ophemert
03445-1392

Osse munthandel
R, van Breda
Houtstraat 6
Oss
04120-25012

Bussumse munthandel
J. W. Eeckhout
Kapelstraat 20
Bussum
02159-16288

Hollandla b.v.
A. Braun
De Zande 40
Kamperveen
05203-320

Phoenix
J.F.J, van Koningsbrugge
Menwedestraat 18
Assen
05920-52045

Civitat
A. H. G. Drouwen
Luttekestraat 31
Zwolle
05200-23368

Holleman-munten
M. Holleman-Tas
Min. Dr. Kuyperplein 64
Enschede
053-338779

Ri-ëst b.v.
A. Hielkema
Nieuvireburen 134
Leeuwarden
058-125799

Coinselling Hoogeveen
B. H. Hagemeijer
V. Echtenstraat 21a
Hoogeveen
05280-73634

Honingh
J. C. Honingh
Dorpsstraat 155
Assendelft
02987-3094

Romunt b.v.
Roerzicht 1,
Roermond
04750-16010

Coret
A. Coret
Heuvelstraat 103
Tilburg
013-363240

Huizinga b.v.
H. J. Huizinga
Nassaulaan 36
Bennekom
08389-4004

Scandicoin
R. H. de Vries
postbus 68
Terborg
08350-25125

Euro-Munt Tilburg
A. Jussen-Venmans
Hoefstraat 9^
Tilburg
'
013-362761

Kerpentler
M. Velraeds
Trichterweg 203
Brunssum
045-210800

Sipiro-munten
P. Willems
Nassaulaan 5
Bennekom
08389-8064

Karel de Geus
K. de Geus
Stratumsedijk 47a
Eindhoven
040-123455

Neerlandla
W. F. Mans
H. Cleynderlweg 469
Amsterdam
020-322418

Trajectum
L. Loffeld
Croeselaan 249
Utrecht
030-949709

munt- en penningkundig nieuws
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_'i.-^*-'£ÏKr.';

é jaargang no. 4

mBÊmÊMmmmmR

NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

locques Schuiman BcU
/

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

1016 GD Amsterdam
Postgiro 9922

dit is meer dan 'n catalogus
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komplete catalogus van het
koninkri|k der nederlanden,
dus inclusief nederl. mdië,
Suriname en de Nederl. A n tillen met up-to-date prijzen
artikelen over; muntvondsten, reinigen van munten, kopen en verkopen van
munten en mededelingen
van 's Rijks Munt.

/
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de munt-almanak '83-'84
bevat o.a.
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adressenlijst van munthandelaren, veilinghouders, beursorganisaties en verenigingen,
enz.
en dat alles voor slechts
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12,95

vanaf eind augustus verkrijgbaar
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DE VLAAMSE 'GOUDEN LEEUW'
uitgegeven als medaille in fijn verguld brons.
De v.z.w. Bedevaart naar de graven van de IJzer gaf op 3 juli een munt uit. De munt is de getrouwe weergave van de 'GOUDEN LEEUW', geslagen op naam van Filips de Goede (1419-14671, graaf van Vlaanderen.
Deze munt werd door Filips de Goede in omloop gebracht door zijn muntordonnantie van 11 juni 1454. Zij verving de 'gouden
rijder' die sedert 1434 in gebruik was. Ze had een waarde van 30 stuivers en werd geslagen in het muntatelier te Brugge voor
de provincie Vlaanderen. De 'Gouden Leeuw' had uiteraard een intrinsieke goudwaarde, een faciale waarde en is dus niet aangebracht op het stuk. Ook draagt zij geen jaartal, hoewel uit de muntrekeningen geweten is dat het muntatelier van Brugge
569.659 gouden leeuwen geslagen heeft tussen 1454 en 1460.
D e voorzijde: PHS DEI GRA DVX BVRG COMES FLAND (Filips, bij de ge-

nade Gods hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen!. Een
naar links zittende leeuw onder een Gotisch baldakijn.
De keerzijde: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM AMEN vuurijzer (de naam

van de Heer zij geheiligd, het weze zol. Het wapenschild van
Bourgondië op een met bloemen versierd kruis.
Prijs: de prijs van deze mooie munt, van fijn verguld brons, is
1.500 fr., schrijn en B.T.W. inbegrepen.
Technische gegevens: 65 mm doorsnede. De munten zijn op
de rand genummerd. U bent er dus van verzekerd dat het uwe
een enig origineel eksemplaar is. Hoe eerder u bestelt, hoe lager
u w nummer zal zijn. De datum van betaling is daarvoor bepalend. Deze medaille werd geslagen in de werkhuizen van FIBRU
N.V. Brussel.
Het gaat niet o m een zoveelste penning of token, maar wel om
een MUNTSTUK dat de getrouwe weergave is van een zeldzaam, historisch goudstuk. Een muntstuk dat als het ware een
erfstuk mag heten, een juweel met symbolische en artistieke
waarde. Deze prachtige munt is een mooi geschenk voor u w gezin en u w vrienden.
Maak van de gelegenheid gebruik en bestel u w muntstuk N U , op
adres: Bedevaart naar de graven van de IJzer, IJzerdijk 49,
8160 Diksmuide. Prk 000-0094660-85.

De Friese Daalderset
Voor de eerste keer in de geschiedenis verschijnt er een echt
Fries penningenset. Geen Nederlands geld, maar Friese penningen. Ze mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt!
,De biljetten worden u bezorgd door de Nederlandse posterijen
en zij gaan vergezeld van een setje Friese penningen. Geen nikkelen penningen, maar echte verzilverde daalderstukken. De
ekstra penning met daarop het Fryske skütsje is tevens een
prachtig sieraad om in een collier te doen. De Friese set staat
geheel afgebeeld. Hij bevat niet alleen vijf penningen, maar
ook een biljet van 10 aide skilden, één van 25 en één van 100.
De biljetten in het setje worden genummerd en passen precies
bij het geheel. De eerste 100.000 worden gereserveerd voor de
liefhebbers. Die krijgen dan ook iets heel speciaals toegezonden. Vijf verzilverde penningen en drie biljetten in een setje met
hoes. Bovendien bevat het geheel nog allerlei verrassingen...!
De waarde van de Friese set is dan ook niet te onderschatten.
Wacht niet te lang met bestellen
w a n t het Is een veel gevraagd p r o d u k t .
Specificatie: Friese penningenset. Aantal penningen 5. Aantal
biljetten 3. De zwaar verzilverde penningen worden geslagen
met een gepolijst stempel. De diameter is 30 mm en de dikte 1,5
mm. De biljetten en het setje hebben hetzelfde nummer, U kunt
dit setje bestellen door / 47,50 over te maken op rekening van
de Fryske Munt Sentrale, no. 43.69.14.638 (Amrobank Kollum).
Giro van de bank 80.30.49.
Zet in de mededelingenhoek ,,Friese penningenset". Zilveren
collier (zilveren ketting met muntrand) / 25,— en losse muntrand f 10, — ekstra. De zwaar verzilverde penningen krijgt u na
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circa 8 weken gratis thuisbezorgd.
Uw betaling is tevens bewijs van reservering.
U mag niet meer dan twee setjes per persoon bestellen. Maar
ook uw vrienden en kennissen mogen van deze aanbieding profiteren. Het is een prachtig cadeau voor iedereen die graag in
Friesland komt of verblijft. Voor eventuele inlichtingen:
05123-2066
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Nederlandse makers van
penningen 25
door W. F. van Eekelen

THEO VAN DER NAHMER
Inleiding
Hoewel THEO VAN DER NAHMER enkele fraaie penningen heeft gemaakt, beschouwt hij zich niet als een echte penningontwerper.
Hij maakt liever plastische werken in het groot. Volgens zijn zeggen ligt het maken van penningen hem eigenlijk niet zo erg. Het
penningwerk is hem te peuterig. Penningen maken kost veel tijd
en levert weinig op. Vooral de aan te brengen teksten vragen veel
geduld. In de tijd die hij nodig heeft voor één penning, heeft hij
bij wijze van spreken twee beelden gemaakt.
Zijn opdrachtpenningen
Soms heeft hij dan ook potentiële opdrachtgevers die hem een
penning wilden laten ontwerpen, doorverwezen naar kollegabeeldhouwers. Vier maal echter heeft hij een opdracht voor een
penning aanvaard.
De eerste keer was het niet veel meer dan een vriendelijke geste.
De kunstenaarsvereniging Pulchri Studio gaf in de jaren vijftig en
zestig elk jaar bedrijven die het genootschap financieel begunstigden, een zogenaamde maecenas-penning cadeau. De voorkant,
gemaakt door DIRK BUS, was aanvankelijk ieder jaar hetzelfde.
Voor de achterkant werd telkens een ander lid van de vereniging
aangezocht. In 1956, toen hij juist in het bestuur zat, was THEO
VAN DER NAHMER aan de beurt. Met het resultaat van zijn bemoeiingen is hij echter achteraf niet zo erg tevreden, ook al omdat de penningen slecht werden gegoten.
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Zijn vrije ontwerpen
Uit eigen beweging heeft THEO VAN DER NAHMER

een heel enkele keer vrije ontwerpjes gemaakt.
Deze waren niet voor de verkoop bestemd, maar
alleen bedoeld als een soort oefening in de vrije
tijd om te kijken wat hij op dit gebied zou kunnen bereiken. Slechts eenmaal heeft hij een dergelijk ontwerp in brons af laten gieten. Voor de
rest is het bij gipsafdrukjes gebleven.
Zijn werkwijze
Het liefst snijdt THEO VAN DER NAHMER zijn ont-

V.d. Nahmer omstreeks 1953
De tweede opdracht kwam van de Malteserorde
en werd hem verstrekt toen prins CAROL van
Roemenië de troon van grootmeester van deze
orde besteeg. Aangezien de orde heel oud was
(Carol was de 73e grootmeester) greep Van der
Nahmer ver in het verleden terug en plaatste hij
op de voorkant van de penning een middeleeuwse
ridder te paard.
De Erasmus-liga, die zich ten doel stelt de gedachten van ERASMUS te verspreiden en die tot
een leefbare maatschappij voor iedereen wil komen, was de derde opdrachtgever. Theo van der
Nahmer maakte voor deze liga een Erasmusbeeldje, waarvan verschillende exemplaren door
de leden die de kas wilden vullen, werden gekocht, en een Erasmus-penning, die aan personen
die zich voor de liga verdienstelijk hadden gemaakt, werd uitgereikt. Van der Nahmer had

werpen negatief. De Erasmus- en de Spinozapenning heeft hij echter positief in klei
geboetseerd.
In het algemeen gaat hij meteen aan de gang en
maakt hij geen voorstudies. Hij begint direkt te
werken en als het mee zit, hoeft hij aan zijn
eerste opzet weinig meer te veranderen. Bij de
Spinoza-penning ging het wel heel erg snel. In
een uur had hij deze klaar.
Van zijn ontwerp maakt hij een gipsmodel, dat
hij door een gieter af laat gieten in brons. Deze
brengt er ook een patine op aan. De gegoten
exemplaren werkt Van der Nahmer bij en patineert hij nogmaals. Hiervoor gebruikt hij meestal
salpeterzuur met ijzer- of koperoxyde. Dit patineren vindt hij erg belangrijk. Een beeld dat in de
open lucht staat, patineert als het ware zichzelf,
maar een penning heeft een extra behandeling
nodig. Van der Nahmer zelf zet de exemplaren
heet in de was, laat ze drogen en wrijft ze dan
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hiervoor de Erasmus-portretten van HOLBEIN en

andere kunstenaars bekeken, maar hij had deze ;,
geenszins gekopieerd. Op een eigen wijze gaf hij
de Erasmus-figuur gestaUe.
De Erasmus-penning was zo geslaagd, dat Van
der Nahmer enige jaren later van dezelfde liga
het verzoek ontving SPINOZA ter gelegenheid van
diens 300ste sterfdag op een penning weer te geven. Deze keer bekeek Van der Nahmer in het
geheel geen portretten van de uit te beelden persoon. Met wat hij van de wijsgeer in zijn herinnering had, kreëerde hij uit zijn fantasie een
Spinoza-portret. Evenals bij de Erasmus-penning
ging het hem allereerst om het portret op de
voorkant. De achterkant hield hij eenvoudig. Deze bevatte weinig meer dan een korte, toepasselijke tekst.
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Maecenaspenning. Kz.

zin in hebben. Penningen kunnen volgens hem
heel erg mooi zijn. Het mooist vindt hij nog de
oude Griekse en vroeg-Romaanse munten en de
penningen van PISANELLO en andere Renaissancemeesters. Hij acht het onmogelijk daar boven uit
te komen.
Ook sommige moderne penningen vindt hij schitterend. Tot zijn verrassing zag hij op een tentoonstelling diverse penningen die niet plat waren, maar waarop allerlei 'knopen' lagen. Het
waren plastische objektjes; sommige waren rond,
andere half-rond of een beetje ingedeukt. Van
der Nahmer vond ze heel interessant en soms ook
vreselijk mooi. Maar hij beschouwt ze toch meer
als pressepapiers dan als echte penningen. Zelf
zal hij dan ook, zo hij dan al penningen gaat
vervaardigen, er naar streven echte, dat wil volgens hem zeggen enigszins platte penningen te
maken.
Malteserorde

op. Vooral door dit wrijven zorgt hij ervoor dat
ieder exemplaar er anders uit komt te zien. Van
zijn Erasmus- en Spinoza-penningen zijn dan ook
geen twee exemplaren hetzelfde.
Zijn mening over de penningkunst
THEO VAN DER NAHMER maakt het liefst beelden
die 'loskomen' in de ruimte. Penningen trekken
hem, zoals gezegd, minder. Een penning blijft
voor hem 'een plat vlak waar je wat op legt'. Hij
voelt zich daar niet zo toe aangetrokken en hij is
ook nooit, zoals veel van zijn koUegabeeldhouwers, lid geweest van de Vereniging voor
Penningkunst.
Toch kan hij goed begrijpen dat anderen er wel

Zijn levensloop
THEO VAN DER NAHMER werd op 19 maart 1917
in Eindhoven geboren. Als jongen dacht hij er
even over vliegenier te worden. De vliegerij trok
hem en toen hij 16 jaar was, had hij al twee
zweefvliegbrevets gehaald. Op 17-jarige leeftijd
besloot hij echter naar de akademie in Den
Bosch te gaan, waar hij les kreeg in tekenen,
schilderen en boetseren. Het boetseren lag hem
het meest. In 1938 ging hij naar de Haagse akademie, waar hij in de derde klas van de beeldhouwafdeling terechtkwam. Daar was en bleef hij
de enige leerling van zijn jaar. Zijn leermeester
was B. iNGEN Housz, die hem in volle vrijheid liet
opgroeien. Een belangrijke leraar vond hij ook
H. MEIJER, die hem op een nauwgezette wijze
leerde tekenen.
In Den Haag is Theo van der Nahmer altijd blijven wonen. Het bevalt hem er uitstekend. Hij
zou niet terug willen naar de fabrieksstad Eindhoven, waar hij de lucht zwaar en de atmosfeer
vies en deprimerend vindt. Den Haag heeft daarentegen een heerlijk klimaat. De Haagse sfeer
werkt erg stimulerend. Aan de kust is het lekker
fris en ook het geestelijk klimaat is er erg
gunstig. Onder de Haagse kunstenaars bestaat
een goede band en treft men nauwelijks jalousie
de métier aan.
Theo van der Nahmer heeft er altijd prettig gewerkt. Alleen de eerste jaren waren moeilijk. In
1941 kwam hij officieel van de akademie, maar
vanwege de oorlogsomstandigheden bleef hij daar
nog enige jaren hangen. In de hele oorlog heeft
hij geen opdracht gehad. Na de bevrijding kreeg
hij echter veel werk. Sindsdien heeft hij altijd
kans gezien als vrij en onafhankelijk kunstenaar
te leven. Hij is, in plaats van 'afgietsels van geboetseerde beelden' te maken, allengs meer 'in de
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Spinoza

materie zelf gaan denken' en hij
heeft ook steeds meer een eigen
stijl ontwikkeld. Veel van zijn
werken zijn uitgevoerd in brons,
deels gelast deels gegoten.
Vooral door het gieten a eire perdu weet hij zijn beelden een grote
kracht te geven. Vaak laat hij, om
een zo groot mogelijke expressie te
verkrijgen, bepaalde partijen weg om
er grote, zware schaduwen voor in de
plaats te laten komen.
Nog steeds vindt Theo van der Nahmer
het beeldhouwen een spannende bezigheid.
Hij is nu 66 jaar, maar hij is nog lang niet
uitgepraat. Integendeel, hij heeft het idee dat
het voor hem pas begint.
Katalogus van zijn penningen
Tenzij anders vermeld zijn de penningen in brons
gegoten door Steylaert in Rumpt.
1. Maecenaspenning van Pulchri Studio. 1956 0 88.
Vz. van D. Bus (gevleugelde stier). Kz. Kentaur.
Afb. in De Geuzenpenning 15 (1965) 88.
2. Troonsbestijging van prins Carol van Roemenië, 73e
grootmeester van de Malteserorde. 1969. 0 73. Vz.
Sint Jan. Kz. insigne van de orde met jaartal en
naam (Carol).
3. Erasmus. 1973. 0 90/95 (niet geheel rond). Vz.
kop naar rechts. Kz. stralen en rondschrift
(Erasmus liga). Afbn. met toelichting in de
Muntkoerier 2, 12 (dec. 1973) 18/9. ±30 ex.
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Spinoza. 1977. 0 103. Vz. kop met hoed naar
links. Kz. naam (Baruch de Spinoza) en jaartallen
(1632-1677) in breedschrift tegen versierde
achtergrond. Afbn. en kommentaar in de
Muntkoerier 6, 4 (april 1977) 13 en 6, 5 (mei 1977)
10 (rektifikatie). ± 15 ex.
Add. Vrije ontwerpen van vroeger datum, o.a. een kop
en een kompositie van elementen. Eén afgegoten in
brons, de andere alleen in gips. Weggeraakt.
Signatuur
Sommige van Van der Nahmer's penningen zijn
gesigneerd met een monogram: | - ^ .

Romeinse en
vroegmiddeleeuwse
munten uit een
stadskernopgraving in
Maastricht
door J. P. A. van der Vin en T. A. S. M.
Panhuysen
Inleiding
In de zomer van 1981 startte het gemeentelijk
oudheidkundig bodemonderzoek Maastricht, een
afdeling van de dienst openbare werken, een omvangrijk opgravingsproject op het voormalige terrein van de Maastrichtse Broodfabriek aan het
O.L. Vrouweplein 16-18 te Maastricht. Het onderzoek was noodzakelijk geworden door op stapel staande nieuwbouw op genoemde percelen in
het kader van de stadsvernieuwing van het Jekerkwartier. Inmiddels is begonnen met de bouw
van winkels, kantoren en appartementen en een
parkeerkelder onder het gehele complex.
Het bouwperceel beslaat een grote oppervlakte
aan de zuidzijde van de Romaanse O.L. Vrouwe-

kerk. De westbouw en een deel van het aansluitende schip zijn over de zuidwestelijke hoek van
de 4e-eeuwse versterking heen gebouwd. Even
buiten de zuidelijke wand van de kerk ontdekte
de Limburgse rijksarchivaris Goossens in 1921,
op een diepte van ongeveer 3 meter, de heipalen
van de fundering van een hoektoren van het zogenaamde castellum. Een van zijn ambtsvoorgangers, pastoor Habets, dacht dat, toen in 1867 aan
de overzijde van de straat de kelder voor O.L.
Vrouweplein nr. 16 gebouwd werd, hij de overblijfselen van een Romeins huis had waargenomen. Tijdens bouwactiviteiten in de dertiger jaren van deze eeuw ten behoeve van de meikinrichting 'Pro Infantibus' werden op het perceel
van nr. 17 wederom tal van Romeinse scherven
geborgen. Aangezien ook Romeins muurwerk en
losse vondsten uit de naaste omgeving van het
bouwterrein gemeld waren, werd met spanning
naar de opgravingsresultaten uitgekeken.

geplateerde denarius, Faustina I, kz. Pietas, na 141 A.D.

Situatie van de opgravingsputten bij de opgraving O.L.
Vrouweplein 16-18 te Maastricht en de ligging van de
laat-Romeinse versterking.
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Opgravingsresultaten
De uitkomsten van het in november 1982 beëindigde onderzoek moeten na een eerste bestudering als belangwekkend aangemerkt worden. De
19-eeuwse waarnemingen van Habets bleken onjuist geïnterpreteerd te zijn. Hetzelfde zal vermoedelijk gelden voor diverse andere gegevens
uit zijn tijd. Resten van Romeinse gebouwen werden niet ontdekt en mogen in de nabijheid van
het terrein, behalve aan de oostzijde (Bernardusstraat), ook nauwelijks meer verwacht worden. Het meest opmerkelijke resultaat van het
bodemonderzoek is de vaststelling van een ononderbroken stratigrafie, die in de laat-Romeinse
tijd begint en doorloopt tot de late middeleeuwen.

antoninianus, Marius, kz. victoria r., 268 A.D.
Een groot deel van het onderzochte gebied was
aanvankelijk ongeschikt voor bewoning. Het was
drassig omdat het deel uitmaakte van de Jekerdelta, die een grotere oppervlakte van de huidige
stadskern bestreek dan tot dusverre kon worden
aangenomen.
Diverse verspitte en verspoelde vondsten wijzen
op bewoning in de buurt sedert het begin van de
Ie eeuw na Christus (onder andere een bronzen
Keltische AVAVCiA-munt).
In de volgende eeuw werd de grond wel gebruikt
voor vuurgevaarlijke ambachten, getuige de
vondst van enkele misbaksels van aardewerkprodukten en verschillende concentraties van
ovenslakken; ook werden rijke afvalkuilen en
stortplaatsen aangetroffen, alsook een houten
tonput. Er werden opvallend veel fragmenten van
wrijfschalen (met stempels) gevonden.
Aan de noordzijde van de werkputten 1 en 2
kwamen overtuigende aanwijzingen aan het licht
voor de aanwezigheid van een gracht van de
4-eeuwse versterking. Omdat deze zich voornamelijk onder de aangrenzende bestrating uitstrekt,
kon ze niet in doorsnede worden vastgesteld. In
de zuidwestelijke hoek van put 3 werd op circa
30 meter afstand van de 4-eeuwse gracht een natuurlijk waterloop ontdekt, wellicht de Jeker-arm
die verantwoordelijk was voor de drassigheid van
het terrein. Uit een zandige afzetting in de oeverzone werd inmiddels ook een muntschat van 100
barbaarse imitaties van Galhsche tegenkeizers
geborgen.
Tegen het einde van de 4e eeuw begon een periode van grote wateroverlast ten gevolge van over122

follis, Constantius II Caesar, kz. 2 soldaten bij 2
veldtekens, A relate, 332 A.D.
stromingen van de Jeker.
Op de laagste delen van het terrein werd toen in
een beperkte periode een gemiddeld 60 cm dik
zandpakket afgezet. Aan de noordzijde van put 1
was de afzetting soms wel anderhalve meter dik
en had de vorm van een zandrug of oeverwal,
die naar de kant van de oude castellumgracht
weer daalde. Evenals de richting van de Jekerarm
verliep deze rug van het noordwesten naar het
zuidoosten.
Resten van los gestapeld muurwerk met hergebruikt Romeins bouwmateriaal in de hogere niveaus van het zand vertegenwoordigen op zijn
minst twee bouwperioden. Tussen het muurwerk
werden Merovingische scherven gevonden. De bebouwing is zeker niet van lange duur geweest,
want in een latere fase, vermoedelijk al in de 6e
eeuw, werd het oude castellum opnieuw omgracht. De gracht is komvormig en ligt op grotere afstand van de muur dan de laat-Romeinse.
Uit de houtskoolrijke cultuurlaag, die zand en
gracht bedekt, komen geen jongere dan 7eeeuwse vondsten. Hierop volgen diverse ophogingslagen, die omstreeks de 13e eeuw eindigen.
De stratigrafie is zonder duidelijke
onderbrekingen.
De vondstomstandigheden van de munten
Het onderzoek heeft een overstelpende hoeveelheid vondsten opgeleverd. Met grote verwachtingen wordt uitgezien naar de resultaten van de
bestudering van het middeleeuwse aardewerk, dat
voorafgaat aan de bekende produktie van Andenne en Brunssum-Schinveld.
Uitzonderlijk rijk was het sedimentaire zandpakket uit de late 4e eeuw. Hierin werden behalve
aardewerk, waaronder zeer veel radstempelsigillata en Eifelkeramiek, glas en bewerkt been
ook tal van voorwerpen van metaal evonden, en
speciaal veel munten. Dit resultaat is niet alleen
te danken aan de grondigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, maar vooral aan het systematische gebruik van de metaaldetector.

follis, Conslans, kz. 2 victoriae met kransen, Trier,
347-348 A.D.

Ieder nieuw aangelegd vlak of wandprofiel werd
na intekening met behulp van dat instrument afgetast. Elke verdachte plek werd aangemerkt en
vervolgens met extra zorg uitgestoken.
Het terrein gaf in totaal 321 munten prijs, voornamelijk uit de laat-Romeinse tijd.
Op dit moment is een eerste partij van 139 munten gedetermineerd. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de werkputten 1 en 2.
Op de voorlopige resultaten van het numismatische onderzoek willen wij nader ingaan, omdat
zij ook in dit stadium van de uitwerking van de
opgraving al het belang bevestigen van de multidisciplinaire samenwerking bij een grootschalig
opgravingsproject en de rol van de mumismaat
daarin benadrukken.
De munten geven, wanneer zij in een gesloten
laag gevonden worden, de archeoloog een belangrijk hulpmiddel voor de datering: de laag is immers nooit ouder dan het jaar waarin de munt
geslagen is. Anderzijds vertellen de relatieve aantallen munten, rekening houdend met de beschikbaarheid van munten in het betalingsverkeer van
de periode, iets over de bewoningsintensiteit ter
plaatse. Dit laatste gegeven wijst op het belang
van vondstmeldingen aan de officiële instanties,
van munten, die los aan de oppervlakte (bijvoorbeeld met de metaaldetector) worden aangetroffen. Zij kunnen de opgespitte getuigen zijn van
dieper gelegen nederzettingsvormen.
Onder de eerste partij munten van het onderzoek
bevond zich geen schatvondst. Alle munten werden verspreid aangetroffen. Opmerkelijk is het
grote aantal munten dat op een zeer beperkte oppervlakte aan de noordkant van put 1 te voorschijn kwam, voornamelijk uit de aangespoelde
zandrug. Van de 139 onderzochte munten zijn er
70 zeker uit deze laag afkomstig. Voorts werden
er nog 43 exemplaren geborgen uit de machinaal
verwijderde en apart opgeslagen aarde van deze
plaats. Op één munt na, die uit de 3e eeuw
stamt, zijn deze 113 munten tussen 325-408
geslagen.
Uit de laag onmiddellijk onder de zandafzetting
zijn slechts 4 munten afkomstig, waarvan de
jongste door Valentinianus I (364-375) is uitgegeven. In de kuil op de bodem van een poel, die
tijdens de overstromingen van het einde van 4e
eeuw is dichtgeraakt, werden een foUis van
Constantijn (geslagen 330-335) en een bronsje
van Valens (367-375) gevonden.

aes-III, Constantiits II, kz. keizer met van paard
gevallen tegenstander, Rome, 355-361 A.D.

aes-III, Valens, kz- victoria I., Aquilleia, 364-367 A.D.
In de vroeg-middeleeuwse ophogingslaag op de
zandafzettingen werden vanzelfsprekend ook laatRomeinse munten gevonden, op een totaal van
13 stuks zelfs 6 munten uit het laatste kwart der
4e eeuw. De overige zijn ouder op twee na, die
uit de 6e en 7e eeuw dateren. In de vulling van
de 6e (?)-eeuwse gracht zat een Ostrogotische
munt van Baduila (549-552) en iets verderop, buiten de gracht, werd in dezelfde ophogingslaag
een zeer fraaie, gouden triëns gevonden, omstreeks 630 door de muntmeester Maximinus aangemunt in Banassac.
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Maastricht, O.L. Vrouweplein 16-18.
Gouden triëns uit Banassac, geslagen door de
muntmeester Maximinus, ca. 630 A.D. (schaal 2:1).
De munten
Alle Romeinse munten zijn van koper, met uitzondering van één geplateerde denarius ter herdenking van de in 141 A.D. overleden keizerin
Faustina I (een geplateerde munt is een munt met
een kern van onedel metaal, die overtrokken is
met een dunne laag edel metaal. Dit soort antieke muntvervalsing komt vooral voor bij zilveren
munten (zoals de denarius) die dan een kern van
koper, tin, lood etc. hebben, maar er door een
dunne zilverovertrek toch uitzien als normale zilveren munten.) Behalve deze geplateerde denarius
mag nog een tweetal munten als vervalsingen uit
de oudheid worden beschouwd, omdat ze in
plaats van koper een grote hoeveelheid lood
bevatten.
De partij munten is nogal uniform van samenstelling en dateert voor het merendeel uit de
periode tussen 325 en 400 A.D. Uitzonderingen
zijn twee veel oudere Romeinse assen: één van
Nero uit 64-68 en één van de Flavische keizers
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Vespasianus of Titus uit de periode 69-81
A.D. Deze munten werden respectievelijk aangetroffen in verspitte grond en in het diepste niveau
van de stratigrafie. Na deze twee eerste-eeuwse
munten volgt de genoemde denarius van Faustina
I. Van deze munt is geen stratigrafische context
bekend. Uit de derde eeuw zijn geen munten aanwezig van vóór 268 A.D. Uit dat jaar dateert een
zeer zeldzame, redelijk goed bewaard gebleven
antoninianus van de Gallische tegenkeizer Marius
(gevonden in de vroeg-middeleeuwse laag). Marius was een smid, die in het leger tot een hoge
rang was opgeklommen en hij greep de macht
toen in 268 Postumus door zijn troepen was vermoord. Na enkele dagen al werd ook hij door
zijn soldaten van het leven beroofd, volgens de
overlevering met een door hem zelf gemaakt
zwaard. In de zeer korte regeringsperiode van de
usurpator is direct een aantal munten met zijn
portret geslagen en in omloop gebracht.
In de grote catalogus van munten uit de keizertijd, The Roman Imperial Coinage, worden voor
Marius zelfs 19 verschillende emissies in goud en
verzilverd koper vermeld. Groot zullen deze series niet zijn geweest; zijn regeringsperiode was
daarvoor te kort. Alle munten van Marius zijn
zeldzaam tot zeer zeldzaam. De keerzijde van de
in Maastricht gevonden munt vertoont een victoria. Deze voorstelling past geheel in de propaganda, zoals die in de oudheid door middel van de
munten werd gevoerd: het gaat niet zozeer om
een reëel behaalde overwinning, maar veeleer om
de hoop op overwinningen op alle tegenstanders
in de toekomst. Voor Marius een ijdele hoop!
Bij de antoninianus van Marius sluiten vijf antoniniani aan van de keizers Claudius II Gothicus,
Tetricus I en Tetricus II, te dateren tussen
respectievelijk 268-270 en 270-273 A.D. Waarschijnlijk gaat het bij alle vijf om niet-officiële
Romeinse munten, die lokaal in Gallië werden
aangemunt naar het voorbeeld van Romeinse antoniniani. De kwalitatief slechte uitvoering, het
lichte gewicht en ook de wat vreemde stijl van
voorstelling en lettervormen wijzen sterk in deze
richting.
Uit de periode na 275 tot circa 325 zijn in de
eerste, nu onderzochte partij geen exemplaren
aanwezig. De in die jaren geslagen grote hoeveelheden munten van de tetrarchen ontbreken geheel, maar ook elders in Maastricht worden deze
folies nagenoeg niet gevonden. Uit het grootste

aes-IV, Valentinianus II, kz. victoria naar links sleept
gevangene mee, Rome of Aquilea, 388-392 A.D.
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aes-III, Theodosius I, kz. zittende Roma met speer en
globe, Lyon, 378-383 A.D.
deel van de regeringsperiode van Constantijn
(306/313-337 A.D.) zijn evenmin munten aanwezig (tot circa 325).
Royaal vertegenwoordigd is de periode tussen circa 325 en 348 A.D. met 16 exemplaren. Vijf
stammen uit de regeringstijd van Constantijn en
zijn geslagen op diens naam of op naam van zijn
zonen als Caesar. De jaren tussen de dood van
Constantijn in 337 en de munthervorming van
348 leveren 11 munten op, waarvan 3 barbaarse
imitaties.
Vijf van deze elf exemplaren zijn uit de serie met
twee victoriae, die ieder een krans dragen; deze
munt-emissie werd vroeger gedateerd tussen 341
en 346, maar tegenwoordig helemaal aan het eind
van de periode, in 347-348.
Opvallend is het geringe aantal munten uit de
volgende periode, de jaren tussen 348 en 364
A.D. Van de bij de munthervorming in 348 ingevoerde nieuwe, grote koperen munten, die met
een zilverlaag waren overtrokken, zijn slechts vier
exemplaren aanwezig, terwijl we weten dat deze
muntseries in alle toen werkzame muntplaatsen
van het rijk in zeer grote aantallen zijn geslagen.
Bij deze vier munten met het opschrift FEL(icium)
TEMP(orum) REPARATio moeten nog twee gedeelde exemplaren worden gerekend. Tekort aan
kleingeld moet ertoe hebben geleid dat de tamelijk grote, verzilverd koperen munten nogal vaak
werden gedeeld in de helft of zelfs in vier parten.
Twee van zulke kwart-munten maken ook deel
uit van deze partij van 139 vondstmunten.
De munthervorming van 364 vormt opnieuw een
duidelijke scheiding in het numismatische materiaal. De tamelijk grote en zware koperen munten,
zoals die in 348 waren ingevoerd, waren als gevolg van inflatie al weer verdwenen; het merendeel van het na 364 geslagen geld bestaat dan
ook uit kleine - oorspronkelijk met een dunne
zilverlaag overtrokken - koperen muntjes met
een gering gewicht en een geringe koopkracht.
Deze munten vormen het hoofdbestanddeel van
de partij. Een exacte determinatie is slechts in 17
gevallen mogelijk; bij 19 andere munten is het
duidelijk dat het gaat om een munt uit de periode tussen 364 en circa 400 A.D. Een leesbare keizernaam of een herkenbare keerzijde-voorstelling
geeft aan een dergelijke toeschrijving een zekere
basis. De rest, een groep van ongeveer 50 munten, kan slechts op grond van het zeer kleine for-
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aes-IV, Magnus Maximus, kz. poort van militair kamp,
westelijke muntplaats, 387-388 A.D.
maat en lichte gewicht globaal in de periode tussen circa 380 en 400 A.D. of iets daarna worden
gedateerd.
De muntplaatsen waarin deze munten zijn geslagen, liggen alle in het westelijke deel van het
rijk. Voor de vroege series tot circa 380 zijn het
vooral Trier, Lyon en Aries, de latere kleine
muntjes komen voor een belangrijk deel uit Rome en Aquileia.
De verwarde politieke situatie in Gallië en het
Rijnland in de late 4e eeuw is er ongetwijfeld de
oorzaak van dat de muntproduktie in die gebieden stagneerde en tenslotte na 400 helemaal eindigde. Rome en Aquileia werden daarentegen in
de late vierde eeuw nog niet direct bedreigd.
De munten uit Maastricht vormen in zeker opzicht een weerspiegeling van de grote politieke
verwarring van die jaren: naast munten van de
officiële keizers die in Rome of Ravenna resideerden vinden we ook een of meer exemplaren van
Gallische usurpatoren en tegenkeizers, zoals Magnus Maximus, Eugenius of Flavius Victor.
De beide vroeg-middeleeuwse exemplaren verdienen nog aparte vermelding: de munt van Baduila
is een koperen lO-nummi stuk. De munt is waarschijnlijk in Rome geslagen. De vroeg-7e-eeuwse
tremissis is een vertegenwoordiger van een reeks
gouden munten, die ten gevolge van opgebloeide
handelscontacten vanuit het Rhónedal over de
waterwegen in onze streken zijn beland.
Interpretatie van bet numismatische materiaal
Eén los gevonden munt heeft op zichzelf weinig
betekenis. Dat verandert, wanneer het gaat om
grotere aantallen losse vondsten uit een streek,
een nederzetting of van een specifieke vindplaats.
Het is daarom van het grootste belang, dat alle
munten - maar ook andere vondsten, hoe onbeduidend ze ook mogen lijken - gemeld worden
bij de archeologische instellingen in uw omgeving, bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (Kleine Haag 2, Amersfoort; telefoon 033-12648) of (wanneer het om munten
gaat) bij het Koninklijk Penningkabinet
(Zeestraat 71b, Den Haag; telefoon 070-469702).
De munten blijven in principe eigendom van de
vinder!
Een grote hoeveelheid munten uit één opgraving
heeft vanzelfsprekend nog veel meer belang, zeker wanneer de meeste munten in goede stratigra-

fische context zijn gevonden. Het is een materiaalgroep, die voor de archeoloog de functie van
'gidsfossiel' kan vervullen.
Van de munten van de opgraving in Maastricht is
tot nu toe pas 43.5% bestudeerd. Ook de uitwerking van de overige opgravingsresultaten verkeert
nog in een voorlopig stadium.
Toch levert de eerste partij munten ons al een
voorlopig beeld op van de bedrijvigheid op en in
de nabijheid van dit terrein in de Romeinse periode. Het ziet er niet naar uit, dat de restpartij
van de 321 munten hierin grote veranderingen zal
teweegbrengen.
Voorlopige conclusies
1. De plaats, waar de opgraving is uitgevoerd,
was tot circa 325 niet bewoond. Wel vinden
we de neerslag van bewoning in de onmiddellijke omgeving sedert het begin van onze jaartelling (weinig munten; losse exemplaren uit
ver uiteenliggende perioden zonder enige samenhang; de oudste munten uit de tijd van
Nero, maar in de tweede partij ook een
AVAVciA-munt).
2. In de laatste fase van de regering van
Constantijn moeten er belangrijke activiteiten
hebben plaatsgevonden, in de naaste omgeving, maar ook op het terrein zelf (meer
vondsten uit een beperkte periode).
3. Omtrent het midden van de 4e eeuw, tussen
348 en 364 zijn er bijna geen vondsten. Een
goede verklaring voor dit fenomeen, dat ook
elders in Noord-Gallië en langs de Rijngrens
optreedt, is nog niet gevonden. We kunnen
rekening houden met de troebelen in die tijd
en de militaire operaties van Julianus, maar
ook met een tijdelijke stagnering van het
muntverkeer. Het zou te ver voeren om uit
het ontbreken van munten af te leiden dat de
nederzetting verlaten zou zijn geweest.
4. In de tweede helft van de 4e eeuw, wanneer
het Romeinse gezag in het Rijngebied weer redelijk functioneert, spelen zich in de directe
omgeving de grootste activiteiten af, gezien de
grote aantallen munten, die onderling
samenhangen.
5. Over de situatie in de 5e eeuw kan op basis
van de munten niet veel worden gezegd. Kort
na 400 eindigde de Romeinse overheersing van
ons gebied. De muntcirculatie kwam daarmee
praktisch tot stilstand (geen munten later dan
circa 400-408 A.D.).
6. Getuigen van voortgaande bewoning en nieuwe handelsactiviteit in de volgende eeuwen
zijn het 6e-eeuwse 10-nummi stuk van de
Ostrogotische koning Baduila en de 7eeeuwse, gouden triëns uit het zuiden van
Frankrijk.
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Twee Franciscaanse Heiligen in de Numismatiek
door H. Thijssen
Eind 1981 werd door Paus Johannes Paulus II
het kerkelijk jaar 1982, lopende van december
1981 tot december 1982, verklaard tot Herdenkingsjaar van de H. Antonius van Padua en van
de H. Franciscus van Assisi. Van de eerste naar
aanleiding van zijn heiligverklaring in 1232 en
van de laatste als herinnering aan zijn geboortejaar 1182. De eerste werd op 15 augustus (?)
1195 geboren te Lissabon waarbij hij als doopnaam kreeg: Fernandez. Op 15-jarige leeftijd ging
hij naar het klooster van de Reguliere Koorheren
van St. Vincentius in de nabijheid van Lissabon.
Twee jaar later ging hij naar het klooster S. Cruz
te Coimbra (Portugal). Hier verwierf hij zijn grote kennis van de Theologie en zijn diepgaande
kennis van de H. Schrift. Waarschijnlijk werd hij
hier priester gewijd. In 1220 ging hij over naar
het Franciscanerklooster te Coimbra. Daar kwam
hij diep onder de indruk van het martelaarschap
van enkele van zijn medekloosterlingen in Marokko en verzocht zijn oversten ook daarheen te
mogen gaan. Hij verwisselde zijn naam voor die
van zijn kloosterpatroon Antonius. Door een
zware ziekte was hij gedwongen na een paar
maanden terug te keren. Door een storm landde
zijn schip in Sicilië. Vandaar ging hij in 1221
naar het Algemeen Kapittel te Assisi. Door Gratianus. Provinciaal van de Romagna (in Italië),
werd hij in diens Provincie opgenomen en naar
Monte Paolo bij Forh gezonden, waar hij bijna
als een kluizenaar in gebed en eenzaamheid leefde. Spoedig erkenden zijn Oversten zijn begaafdheid tot prediken en in 1224 werd hij door Franciscus van Assisi benoemd tot eerste lector in de
Theologie in Bologna.
In 1223 werd hij als prediker tegen de leer van de
Albigenzen naar Zuid-Frankrijk gezonden. Begin
1227 keerde hij terug naar Italië, waar hij zich
voornamelijk toelegde op de prediking. Hij
moest herhaaldelijk in de open lucht prediken,
omdat het aantal toehoorders te groot was voor
een kerk. Meermalen had hij zo'n 30.000 toehoorders; vooral in Padua had hij veel succes.
Op 13 juni 1231 overleed hij in Carcella bij Padua. Reeds in 1232 werd hij door Paus Gregorius
IX heilig verklaard. In hetzelfde jaar nog werd
begonnen met de bouw van de Basiliek in Padua.
Na de gereedkoming hiervan werden zijn overblijfselen hiernaartoe overgebracht. Zijn tong
bleek ongeschonden bewaard te zijn gebleven en
is geplaatst in een monstrans, die nog heden te
zien is.
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Gedurende zijn leven zou hij tijdens zijn studies
meermalen een verschijning hebben gehad van
het Kind Jezus. Dit is dan ook een onafscheidelijk attribuut op afbeeldingen van hem, bijv. op
de oudste médaille van deze Heilige in mijn verzameling (afb. 1). Hij staat afgebeeld met een
nimbus om het hoofd (symbool van heiligheid)
en met een bloeiende lelietak (symbool van onschuld en zuiverheid) in de hand. Voor hem ligt
een opengeslagen boek, waarop het Christuskind
staat (weergave van de verschijningen). Afm.
45x41 mm gegoten, geel koper, 17e eeuw.

Een voorbeeld van een 20e eeuwse penning, (afb.
2), door P. Benard, is geslagen aan de Monnaie
te Parijs. De afbeelding is vrijwel gelijk, alleen

zweeft hier het Christuskind op een wolk en
heeft Antonius een boek in de hand. Op de keerzijde een afbeelding van de Basiliek van de H.
Antonius te Padua.
Afb. 3 beeldt een ovale koperen médaille af met
dezelfde voorstelling als afb. 1 doch met het omschrift: BROEDERSCHAP VAN DEN H. ANTONIUS VAN
PADUA. Op de keerzijde staat INGESTELD-TE

ROTTERDAM-DEN 28 OCTOBER-1881. (36x30 mm
19e eeuw).

Afb. 4 is eveneens een ovale koperen médaille uit
de 19e eeuw waarop het Christuskind zit op een
boek, dat de Heilige in zijn linkerhand houdt.
Het omschrift luidt PAROCHIEKERK VAN DEN H.

ANTONIUS VAN PADUA. Op de keerzijde staat een
brandend Hart met het omschrift: BROEDERSCHAP GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE+ . Dit moet
zijn in de parochie van de H. Antonius & Lodewijk aan de Princessegracht (Boskantkerk), die
bij het bombardement van het Bezuidenhout totaal is verwoest. (Afm. 36x30 mm).

Afb. 5 is een koperen médaille, langwerpig met
afgeronde boven- en onderkant, 31 x23 mm 19e
eeuw. Hier heeft de H. Antonius het Christus-

kind op de arm. Omschrift: s^ ANTOINE DE

PADOUE Op de keerzijde is afgebeeld de
Monstrans met daarin de tong van de Heilige.
Omschrift: RELIQUAIRE DE LA LANGUE DE
ST ANTOINE A PADOUE

Afb. 6 is een 20e eeuwse médaille, van alpacca,
rond, diameter 34'/2 mm. Hier zit het Christuskind op de arm van de Heilige en streelt met het
rechterhandje zijn wang. Op de achterzijde vliegt
in een berglandschap een vliegmachine en rijdt
een auto. In de afsnede het land van vervaardiging: Italy.

Op zijn naam staan een groot aantal gebedsverhoringen en wonderen die lang niet allemaal authentiek zijn. Hij is de Patroon voor verloren zaken bij uitstek. Een bekende legende is, dat een
ketter, Bovadilla geheten, twijfelde aan de aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde
Hostie. Hij gaf zich niet gewonnen aan de woorden van Antonius en eiste een wonder. Drie dagen later ging Antonius naar de ezel van Bovadilla, die uit een trog stond te eten. Hij beval de
ezel voor de H. Hostie, die Antonius hem voorhield, neer te knielen. Het dier deed dit onmiddellijk en was niet te bewegen op te staan voordat Antonius met de H. Hostie was weggegaan.
Op afb. 7 een penning van Colette Rodenfuser,
eveneens geslagen door de Monnaie te Parijs. De
Heilige, in hurkende houding, heeft een opengeslagen boek in de handen, waarop het
Christuskind zit. De keerzijde heeft een afbeelding van het bovenvermelde wonder. Behalve de
ezel komen hierop ook nog een groot aantal vissen voor. Op een keer, dat de H. Antonius zou
gaan prediken op de oever van een meer ter bekering van de Albigenzen, weigerden dezen naar
hem te luisteren. De Heilige riep toen de vissen
in het meer op om als toehoorders te komen.
Onmiddellijk kwamen ontelbare vissen met hun
koppen boven water naar de kant. Het opschrift
luidt: mule et poissons vénérez Notre Dieu (muilezel en vissen, vereert onze God), afm. 68 mm.
De H. Franciscus van Assisi werd in 1181 of
1182 geboren te Assisi in midden Italië. Hij was
een zoon van een rijke lakenhandelaar Pietro
Bernardone. Na een korte schoolopleiding moest
hij zijn vader helpen in de lakenwinkel, maar dit
ging niet van harte. Hij was liever de vrolijke
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afb. 7

Frans, die met zijn kameraden een lustig leventje
leidde. Voor de armen en ongelukkigen was hij
altijd vol daadwerkelijk medelijden. In een grensoorlog met Perugia werd hij in 1202 gevangen
genomen en bleef een jaar in krijgsgevangenschap. Hij werd er ernstig ziek. Dit bracht hem
tot een dieper levensinzicht, maar het was niet
van blijvende aard. In een strijd met Apulië
dacht hij door dapperheid de ridderslag te kunnen krijgen. Onderweg had hij echter een droom,
waarin hij de stem van Christus hoorde, die hem
tot diep nadenken bracht. Hij bekeerde zich geheel tot het geestelijk leven. Op een dag, terwijl
hij in het bouwvallige kerkje van de H. Damiaan
lag te bidden, kreeg hij een visioen, waarin hij
een stem hoorde, die zei: 'Franciscus herstel mijn
kerk'. Hij meende dat bedoeld werd de kerk,
waarin hij was. Hij ging naar huis en nam uit de
winkel een aantal rollen stof mee, die hij verkocht en waarvan hij de opbrengst aan de
priester van het kerkje gaf. Zijn vader was hierover zo kwaad, dat hij Franciscus openlijk op het
Piazza dei Commune onterfde en verstootte.
Franciscus reageerde hierop met zich van al zijn
kleren te ontdoen en deze zijn vader voor de voeten te werpen en te verklaren, dat hij nu met nog
meer waarheid tot God als Vader kon bidden.
Hij leefde hierna twee jaar met enkele gezellen in
de omgeving van Assisi bij het kapelletje van
Portiuncula in hutten van leem en riet. Door bij
boeren op het land te werken voorzagen zij in
hun levensonderhoud. In 1209 ging hij met een
kleine groep naar Rome, waar hij van Paus Innocentius III de mondelinge toestemming kreeg
voor de vorming van een orde, waarvan de leden
vrijwillig een leven van gebed en volstrekte armoede zouden leiden. Zij kregen de opdracht
boetvaardigheid en vredesgezindheid te prediken.
Het aantal volgelingen nam sterk toe en hun prediking was zeer vruchtbaar, maar een tocht naar
Egypte in 1217, waarbij Franciscus trachtte de
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Sultan te bekeren had geen succes. In 1223 ontstond na veel moeilijkheden de definitieve regel
van de Orde der Fratres Minores (Minderbroeders). Door ziekte gedwongen moest hij zich
steeds meer terugtrekken. De laatste jaren leefde
hij in een klooster in het dal van Rieti, waar hij
de eerste Kerststal maakte, waarvan in het
Greccio-klooster nog een fresco te zien is. Dit
was het begin van het maken van Geboortegroepen met Kerstmis. In 1224 kreeg hij op de Berg
Alverna de Wondtekenen van Christus (stigmatisatie). Hij stierf in 1226 in de Portiuncula-kapel
te Assisi, die nu nog bestaat en waaroverheen de
Basiliek van Santa Maria degli Angeli werd
gebouwd.
Zijn lichaam werd begraven in de Basiliek van
San Francesco te Assisi. In 1228 werd hij heiligverklaard door Paus Gregorius IX. De oudste
mij bekende afbeelding (no. 8) is die op de keerzijde van de medaille van de H. Antonius (no.
1). De Heilige Franciscus is hierop afgebeeld met
de blik omhoog, in franciscaner pij, met een
zichtbaar Wondteken op de rug van de rechterhand, afm. 45x41 mm.

Afb. 9 Een moderne penning van André Chevalard, waarop de Heilige naar links gewend staat
voor een boom (steeneik), waarin en waaronder

vogels zitten luisterend naar een preek van de H .
Franciscus, op een ogenblik dat de mensen weigerden naar hem te luisteren. De keerzijde is
glad, afm. 50 m m .
Afb. 10. Bij de 700ste herdenking van het overlijden van de H . Franciscus in 1926 werd een médaille vervaardigd, waarop een links gewend
borstbeeld van de Heilige met een nimbus om het
hoofd. Omschrift: sTvs FRANCISVS SERAPHICVS
(d.i. engelachtige). D e keerzijde beeldt uit het
overlijden van de Heilige temidden van zijn medebroeders, Hggend op de grond, zoals hij dat
zelf wenste. Het onderschrift luidt: EDVC DE
CVSTODIA ANIMAM MEAM AD CONFITENDVM NOMINI Tvo Afm. 32 m m .

voorwerpen heeft gemaakt. De Heilige staat hiero p afgebeeld in franciscaanse pij met capuchon,
opkijkend naar de zon, waarvoor hij in zijn Zonnelied G o d heeft geprezen en gedankt. Hij staat
tussen vogels, vissen en dieren, die naar zijn preken kwamen luisteren. De keerzijde is glad. Afm.
zonder het oog 5 6 x 3 2 ' / 2 m m .
Afb. 12 is o o k een moderne médaille in vierpasvorm, waarop een afbeelding van het sterfbed
van de Heilige. Bovenaan wordt hij door engelen
naar de hemel gedragen. O p de keerzijde een afbeelding van de Basiliek van de H . Franciscus te
Assisi met onderschrift RICORDO DI ASSISI (aandenken of herinnering aan Assisi) afm. zonder
oog 3 4 x 3 2 m m .

afb. 12
Afb. 13 is een médaille in kruisvorm, w a a r o p onderaan een afbeelding van de Heilige en binnen
een cirkel het Portiunculakapelletje, zoals d a t nu
staat in de Basiliek van H . Maria der Engelen te
Assisi. Omschrift luidt: T H E PORTIUNCULA, MOT H E R C H U R C H O F T H E ORDER O F S. FRANCIS. O p

de

keerzijde het opschrift: T H E BLESSING O F S. FRAN-

Afb. 11 is een médaille van de franse kunstenaar
Frenand P Y , die veel religieuze médailles en

afb. 11

CIS: - T H E LORD BLESS THEE AND KEEP THEE SHOW HIS FACE TO THEE AND HAVE MERCY ON
THEE - TURN HIS COUNTENANCE TO THEE AND GIVE
THEE - PEACE en Onderaan: T H E LORD BLESS-THEEBROTHER-LEO. Deze Leo was een der gezellen van
de H . Franciscus, die zijn heel bijzonder vertrouwen genoot, ( t l 2 7 1 ) .

afb. 13
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Afb. 14 is een pas onlangs uitgegeven penning
van de Monnaie te Parijs naar een ontwerp van
P-M. Merlet, ter herdenking van de geboortedag
van de H. Franciscus in 1182. Het borstbeeld is
gemaakt naar een fresco in de Benedenkerk van
de H. Franciscus te Assisi door Cenni de Pepi,
genaamd Cimabue (1272-1302), waarvan wordt
aangenomen dat dit, via een oudere afbeelding,
het juiste portret van de Heilige is. Het omschrift
luidt: SANCTUS FRANCISCUS ASSISIENSIS 1182-1226.
Op de keerzijde Bienheureux - Ceux qui persévèrent - dans la Paix - loué sois-tu - mon Seigneur - pour toutes - tes Creatures (Gelukkig zij
die volharden in de Vrede, geprezen zijt gij, mijn
Heer, voor al uw Schepselen), afm. 50 mm.

P.S.: De bovenbesproken penningen zijn kleine
kunststukjes, meestal ontworpen door kunstenaars met het doel bepaalde personen, die door
de Katholieke Kerk als heilig worden beschouwd,
onder de blijvende aandacht van de bezitters te
brengen, zoals in het gewone leven portretten en
foto's. De médailles, die van een oogje zijn voorzien en die door een priester gewijd behoren te
worden, zijn bedoeld om de persoon die deze
draagt onder de speciale bescherming van de afgebeelde Heilige te stellen. Aan bepaalde médailles werden aflaten verbonden, zoals aan broederschapsmédailles en scapuliermédailles.
Het zijn dus uitdrukkelijk geen amuletten, waarvan werd of wordt aangenomen, dat zij uit zichzelf bepaalde krachten zouden bezitten of bescherming zouden geven.
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Geld in de
Bourgondische
Nederlanden II
door Bert van Beek

Karel de Stoute (1433-1477), enige wettige zoon van
Philips de Goede. Hertog van 1467-1477. Hij wist
kortstondig de Bourgondische bezittingen te vergroten,
maar zo goed als alle veroveringen gingen met zijn
dood verloren. Karel was ijdel en had een grote
belangstelling voor luxe kleding. Zijn hoeden,
overvloedig bezet met juwelen, waren wijd en zijd
beroemd. Bij het volk was hij geliefd om zijn gevoel
voor rechtvaardigheid. De laatste twee jaar van zijn
leven bracht hij bijna uitsluitend in legerkampen door.
In tegenstelling tot zijn vader had hij slechts één
nakomeling,
(collectie Dr. J.H. van Heek, Huis Bergh.)
2. Van Karel de Stoute tot Karel de Vijfde
In grote lijnen is het beleid van Karel de Stoute
een voortzetting van het streven van zijn vader
Philips geweest: Uitbreiding van het Bourgondische gebied naar buiten en centralisatie naar binnen. Hoewel Philips de Goede ook het wapengeweld niet schuwde - in 1456 was hij nog in oorlog met het bisdom Utrecht om zijn zoon David
als bisschop op te dringen - gebruikte hij toch
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VERENIGDE STATEN %pW VAN AMERIKA

IN900/1C

DE ALLEREERSTE OL
UITGEGEVEN DOORE

DE EERSTE BODRAGEmN DE VERENIGDE SI
DE UlTGIFTEmN EEN C
Voor de eerste keer in de geschiedenis van het
Amerikaanse Muntstelsel en ter gelegenheid van de
XXIIIe Olympische Spelen in Los Angeles, wordt er
een zilveren Olympische dollar geslagen ter
herdenking van deze Olympische Spelen.
Geslagen in "Proof en "Brilliant Uncirculated".
U kunt deze Olympische doUar veikrijgen in
"Proof". De munt is mat uitgevoerd tegen een
spiegelende achtergrond en wordt geslagen door de
Munt van San Francisco.
De officiële zwarte munthouder.
De Amerikaanse Olympische zilveren "Proof"
munten zijn alleen verkrijgbaar in een zwarte munthouder; deze is verzegeld door de Mint om de munten
te beschermen tegen krassen en vingerafdrukken.
ledere munt wordt afzonderlijk
genummerd op de houder, en de
handtekening van de direkteur
van de Amerikaanse Munt,
Mevrouw D. Pope, garandeert
de oorsprong en de echtheid
van de munt.
Deze munthouder is de
enige verpakking die is
goedgekeurd door de
nationale Olympische
comitees.

Voorzijde van de zilveren dollar (Proof)

Keerzijde van de zilveren dollar (Proof)

OFnCIELE DISTRIBUTEUR
NEDERLAND
E.DJ.VANROEKELB.V.
Wladinürlaan, 15 - P.O.B. 3
NL-1400 BUSSUM
Tel.: 2159.48.684
Tbc: 43660
U vindt er een gedetailleerde en gratis folder.
132

VERENIGDE STATEN
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YMPBCHE DOLLAR
E VERENIGDE SIATEN!

ATEN AAN EEN NUMISMAHSCHE TRADITIE:
LYMPISCH MUNTSTUK.
De zilveren dollar
(B.U.)
Als aanvulling op de
"Proof" munt zal de Mint
in San Francisco, de
Olympische dollar ook in
de "Brilliant Uncirculated"
kwaliteit slaan.
Deze "Brilliant
Uncirculated" uitgifte is
gemakkelijk te herkennen
aan de witte munthouder.
Beschikbaan
zomer 1983.

1983 OLYMPIC DOLLAR
.900 FINE SILVER
BRmiANT UNCIRCULATED

San FnnciscD Mint

Voorzijde van de zilveren dollar
(Brilliant Uncirculated)

Muntgegevens van de Olympische
zilveren dollar 1983
900/1000
38,10 mm
26,73 g
24,06 g
2,67 g
"proof en
"B.U."

Gehalte zuiver zilver
Doorsnee
Gewicht* munt
zilver
koper
Uitvoering

Authenthiek en van hoog artistiek gehalte.
Deze zilveren dollar, geslagen door de
Amerikaanse Munt, geldt in de U.S.A als wettig
betaalmiddel. De Munt garandeert een kwaliteit die
in alle opzichten overeenkomt met de kenmerken vain
de eerste Amerikaanse zilveren dollar die in 1840 in
circulatie kwam.
De voorzijde van de doUartoont de afbeeldirig van
de discuswerper, vrij naar het ontwerp van Miron, de
inscriptie "Los Angeles XXIII Olympiad" en het
officiële symbool van de Spelen. De keerzijde toont de
kop van de Amerikaanse adelaar, symbool van de
U.S.A, en de nominale waarde van de munt.

OFHCIEELMUNTPROGRAMMA
VAN DE OLYMPISCHE SPELEN
LOS ANGELES 1984.

© 7980 LA. Olympic Organizing Committee TM

*Traditionele zilverlegering in de U.S.A
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OFFICIËLE DISTRIBUTEURS
BELGIË
Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Bank Bmssel Lambert
Gemeentekrediet
Generale Bankniaatschappij
Kredietbarik
U vindt er een gedetailleerde en gratis folder.
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liever diplomatieke middelen om zijn zin te krijgen. Karel de Stoute was geheel anders. Hij viel
van de ene oorlog in de andere en hij stierf, tien
jaar na de dood van zijn vader, bij het beleg van
Nancy op 5 januari 1477.
De oorlogen van Karel de Stoute hadden ook
hun weerslag op het gebied van de muntslag.
Philips de Goede streefde de laatste tien jaar van
zijn regering niet naar inkomsten uit het muntbedrijf. Tussen 1457 en 1467 bedroeg de sleischat
van de munthuizen van Vlaanderen en Brabant
samen ongeveer 2500 gulden. In de tien jaar van
de regering van Karel (1467-1477) was de sleischat van Vlaanderen en Brabant samen ongeveer
25.000 gulden. Hiervan was ruim 13.000 gulden
afkomstig van de nieuwe emissie van 1474. De
muntslag van de laatste drie jaar van de regering
van Karel de Stoute was dus duidelijk bedoeld
om de schatkist te vullen.
De emissie van 1466/1467
Aan het einde van zijn leven was Philips de Goede niet meer in staat te regeren. Na veel ruzies
nam Karel de macht over in 1465. Dit betekent
dat de emissie van 1466, de Andriesgulden en de
dubbele stuiver op naam van Philips, al geheel
het werk van Karel was. In het vorige hoofdstuk
is al uitgelegd dat de daling van de intrinsieke
waarde van de zilveren munten nodig was om de
concurrentie met de omringende munthuizen aan
te kunnen. Ook komt er een einde aan de scheve
verhouding tussen goud en zilver. In 1434 was
die 11:1. In 1454 bracht Phihps de Goede de verhouding op 12:1. Hierdoor konden de Bourgondische muntmeesters hoge prijzen (in zilver) voor
goud betalen, waardoor goud het land instroomde en zilver verdween. Dit werd toen gedaan om

Dubbele Philippusstuiver (1466) Vlaanderen.
(Gelder-Hoe nr. 8-2b)
de emissie van de gouden leeuwen te stimuleren,
in 1466 brengt Karel de Stoute de verhouding
weer op 11:1. De belangrijkste munt wordt nu de
zilveren dubbele stuiver. Er is wel beweerd dat de
verschuiving van gouden munten naar zilveren
munten te maken had met politieke factoren.
Volgens deze theorie had Philips de Goede vooral
behoefte aan gouden munten om bondgenoten te
subsidiëren en had Karel de Stoute zilveren mun-

ten met een kleinere koopkracht nodig om zijn
soldaten te betalen. Deze factoren zullen ongetwijfeld een rol gespeeld hebben, maar er was
meer aan de hand. De instructie voor de Vlaamse
muntmeesters van 1466 bijvoorbeeld, schreef een
productieverhouding voor van 10 stuivers op 1
dubbele stuiver. Aan het einde van dat jaar bleek
bij de controle van de boekhouding dat de productie 10 stuivers op 13 dubbele stuivers was geweest. De vraag naar dubbele stuivers was dus
ruim tien maal groter dan verwacht was. Ook in
de jaren daarna werden meer dubbele stuivers
dan enkele geslagen. Bij zo'n succesvolle emissie
van een nieuw type munt als deze nieuwe dubbele
stuiver hebben we misschien te maken met een
overgewaardeerde munt, maar daar is hier absoluut geen sprake van. In 1469 wordt de dubbele
stuiver samen met de Andriesgulden als enige
vreemde munt toegelaten in Engeland. Uit
vondsten blijkt dat ze daar tot rond 1530 gecirculeerd hebben. De waarde was gelijk aan die van
de Engelse groat, wat goed overeenkomt met de
zilverwaarde van de beide munten. In 1474 komt
er een nieuwe emissie van zilveren munten die al
spoedig vuurijzers genoemd worden. De vuurijzers hebben een kleinere intrinsieke waarde dan
de munten van 1466/1467 die meestal aangeduid
werden als Philippus en Carolusstuivers. Ze worden dan ook prompt verboden in Engeland. Het
is veel waarschijnlijker dat de overvloedige aanmunting van zilver te maken heeft met de sterk
gestegen productie van de zilvermijnen in
Midden-Europa. Door gebruik te maken van
nieuwe mijnbouwtechnieken was men in staat
dieper gelegen en armere zilverlagen te
ontginnen.
Er is misschien nog een aanwijzing dat de omvangrijke zilveraanmunting onder Karel de Stoute
een gevolg was van nieuw zilver op de markt.
Deze ligt in de relatie tussen de koopkracht en de
muntproductie.
Onderzoeken naar de koopkracht van de Antwerpse metselaars over het tijdvak 1427-1800 tonen aan dat de 15e eeuw de meest gunstige van
deze eeuwen is geweest, met als absolute topper
de periode 1460-1479. Andere gunstige periodes
in de 15e eeuw waren 1443-1454 en 1492-1500.
De zeer omvangrijke aanmuntingen onder Karel
de Stoute hebben de koopkracht dus niet
verstoord.
De vuurijzers
Het publiek had al snel een naam voor de nieuwe
munten van 1474. In een evaluatie (= officiële
koerslijst) van 1478 worden ze beschreven als:
'Die dobbel penninghen mette twee leeuwkens,
geheyten dobbel vierysers... 2 stuivers 1 oort', in
modern Nederlands: de dubbele munt met de
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ren (Brugge). In 1474 komt daar Nijmegen bij,
waarschijnlijk om duidelijk te maken dat Gelderland nu definitief bij de Bourgondische Nederlanden behoorde. De financiële controle wordt ook
strakker. In 1473 komt er een centrale rekenkamer voor alle Nederlandse gewesten in Mechelen.
Van hier uit wordt elke muntmeestersrekening gecontroleerd, voor zover deze rekening te maken
heeft met de afdracht van de sleischat. Ook de
centrale ambtenaren van het muntwezen verhuizen naar Mechelen. Tot deze centrale ambtenaren
behoren de muntmeesters-generaal, de wisselaargeneraal en de essayeur-generaal. De laatste had
het toezicht op het gehalte van de munten. Om
het doen en laten van de muntmeesters beter te
kunnen controleren, krijgen de munten vanaf

Griffioen slaat met een vuurijzer vonken uit een
vuursteen. De vonken werden opgevangen in een
tondeldoos. Het vuurijzer was het persoonlijke
embleem van Philips de Goede. Later werd het een
algemeen Bourgondisch symbool.
Gravure van A. Dürer.

Dubbel vuurijzer 1476 Brabant (GH 34-1). Tussen de
leeuwen het vuurijzer met vonken eronder. Het jaartal
1476 staat in oude arabische cijfers links boven het
wapen.
twee leeuwtjes, genaamd dubbele vuurijzers...
2'/4 stuiver. Alleen op de dubbele vuurijzers vinden we dit symbool afgebeeld. De emissie van de
vuurijzers is ook na de dood van Karel de Stoute
voortgezet tot in 1485. De emissie was een succes, want in de periode 1474-1485 werd er in de
Bourgondische munthuizen bijna evenveel zilver
verwerkt als in de veertig jaar daarvoor.
Centralisatie onder Karel de Stoute
In 1467 werden de munthuizen van Holland en
Henegouwen gesloten, zodat de productie gecentraliseerd werd in Brabant (Leuven) en Vlaande136

Enkel vuurijzer 1475 Vlaanderen, iets vergroot (GH
35-3a).
De serie is erg mooi opgebouwd: op het dubbel
vuurijzer staan twee leeuwen, op het enkel vuurijzer 1
leeuw en op het halve vuurijzer het bovenlijf van een
leeuw. In de afsnede onder hel wapen bevindt zich het
teken van muntmeester Mare Ie Bungneteur: het rad
van een ruiterspoor.
1474 een jaartal en een muntmeestersteken. Jaartallen zijn in deze periode schaars op Nederlandse munten. Het consequente gebruik hiervan is
dus een nieuwigheid, vooral omdat er voor de
toen zeer moderne Arabische cijfers gekozen
werd. Na de dood van Karel in 1477 verdwijnen
veel van zijn vernieuwingen (het munthuis in
Dordrecht wordt bijvoorbeeld weer geopend),
maar de muntmeesterstekens en het jaartal blijven onder zijn dochter Maria gehandhaafd.
Maria van Bourgondië
Na de dood van Karel de Stoute vervalt het eigenlijke hertogdom Bourgondië aan de Franse
kroon en de Franse koning neemt in de algehele
verwarring ook enkele andere gebieden in Frankrijk in beslag. Maria (bijna twintig jaar oud)
moet een sterke echtgenoot zoeken om haar landen tegen een Franse overheersing te beschermen.
Een half jaar na de dood van haar vader trouwt
Maria met Maximiliaan van Oostenrijk, de zoon
van de Duitse keizer. Er was al een paar jaar
sprake van dit huwelijk. Karel de Stoute hoopte
op een zelfstandig koninkrijk en had daar de

hulp van de keizer bij nodig. De keizer zag ook
veel voordelen in dit huwelijk. Hij was bepaald
arm en zijn toekomstige schoondochter werd niet
voor niets Maria de Rijke genoemd.
Direct na het huwelijk neemt Maximiliaan de regering van zijn vrouw over. Het schijnt een zeer
gelukkig huwelijk te zijn geweest. Maximiliaan
was ontroostbaar toen zijn vrouw al in 1482
overleed aan de verwondingen ten gevolge van
een val van haar paard.

halte sloeg en waar men overgewaardeerd zilvergeld in de circulatie bracht.

Dubbel vuurijzer 1476 Luik, op naam van Lodewijk
van Bourbon, iets vergroot. Het jaartal staat hier in
Romeinse cijfers en is vanwege de lengte afgekort:
Lxxvi (76). Het 'vuurijzer' heeft hier de vorm van een
aambeeld.
Groot 1478 Vlaanderen, op naam van Maria (GH
41-3a).
Mare Ie Bungneteur heeft op dit muntje zijn
muntmeestersteken weg kunnen laten, omdat hij de
eerste Vlaamse muntmeester tijdens de regering van
Maria was. Zijn opvolger Nicolas Ie Bungneteur
gebruikt in 1480 een klaverblaadje. Dit muntje stond in
de volksmond bekend als het Mariagrootje.
Tijdens het halfjaar dat Maria zelfstandig geregeerd heeft, is er wel wat in de onderlinge
machtsverhoudingen veranderd. Maria moest een
soort grondwet toestaan die bekend is geworden
als het Groot Privilege. Artikel 28 hiervan luidt:
er mag geen nieuwe munt geslagen worden, of de
waarde ervan veranderd, zonder de goedkeuring
van de Staten van de gewesten. Een nieuwe munt
betekent altijd een aanslag op de monetaire stabiliteit, was de mening van de burgers, maar zij
vergaten dat de stabiliteit van de circulatie evenzeer bedreigd werd door het achterwege laten van
nieuwe inheemse emissies, omdat daardoor de
omloop van buitenlands geld zou toenemen. Volgens de wet van Gresham wordt goed geld verdreven door slecht geld. Dit principe is voor het
eerst geformuleerd door Oresme (1323-1382), de
eerste belangrijke geldtheoreticus van WestEuropa.
Aangezien Maria en later Maximiliaan tot 1485
op dezelfde voet bleven aanmunten als voorgeschreven in de ordonnantie van Karel de Stoute
van 1474, zou dit 'goede' geld door 'slechter'
geld uit de circulatie verdreven kunnen worden.
Dit werd voorkomen door de waarde van de andriesguldens en de vuurijzers aan te passen aan
de waarde van het 'slechte' geld. Wat men hierbij vergat was dat op deze manier het Bourgondische geld net zo 'slecht' werd als het geld uit de
omringende gebieden. De bedreiging van de
muntvoet kwam ook nu weer uit Utrecht en
Luik, waar men guldens van een steeds lager ge-

Dubbel vuurijzer 1482 Utrecht, op naam van David van
Bourgondië. David was een bastaardzoon van Philips
de Goede. Hij mocht daarom niet het volledige wapen
van zijn vader voeren. Het wapen is aan de onderzijde
afgesneden. In plaats van het vuurijzer voert David een
geopende tondeldoos met vonken. De tondeldoos was
gevuld met licht ontvlambaar materiaal. Door de schuif
dicht te schuiven kon men het vuur doven.
In 1476 had de kanselier van Karel de Stoute al
vertegenwoordigers van de bisschop van Luik uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het essayeren
van de nieuwe Luikse vuurijzers. Dit onderzoek
zal niet gunstig voor de bisschop geweest zijn,
want zijn vuurijzers worden niet opgenomen in
de al eerder genoemde evaluatie van 1478. Deze
evaluatie eindigde met: 'Ende alle andere penninghen, boven nyet genoempt, van goudt en silver zyn verbooden'. Dit betekent dus dat de lijst
in de evaluatie alle toegelaten munten opsomde
en dat alle niet genoemde munten verboden waren. Nu zegt zo'n verbod niet veel, omdat de
middelen om het verbod af te dwingen niet aanwezig waren. In 1485 worden de Luikse vuurijzers trouwens wel toegelaten, maar tegen een lagere koers. Een evaluatie van 27 april 1485 van
de stad Den Bosch laat de Luikse dubbele vuurijzers toe voor 2 stuiver en de enkele voor 1 stuiver. In deze zelfde evaluatie worden de Bourgondische dubbele vuurijzers gesteld op IVt stuiver.
Deze Bossche evaluatie laat ook zien dat de inflatie in deze periode sneller gaat dan tijdens de regering van Philips de Goede en Karel de Stoute.
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Bij de introductie van de dubbele vuurijzers in
1474 was de koers 2 stuivers, in 1478 214 stuivers
en in 1485 dus al 2% stuivers. De dubbele
Philippus- en Carolusstuivers van 1466-1467 hebben in 1485 al een waarde van 3 stuivers. Deze
inflatie wordt echter niet alleen veroorzaakt door
binnendringend slecht geld uit de buurlanden. Samen met de dubbele Philippus- en Carolusstuivers wordt ook een nieuwe munt, aangeduid als
'Mechelse dobbel penning', dubbele Mecheler,
gesteld op 3 stuivers.
Deze zogenaamde Mechelaars behoren tot de
eerste emissie die Maximiliaan van Oostenrijk
volgens een nieuwe ordonnantie heeft laten slaan
als regent voor zijn minderjarig zoontje Philips
de Schone. Toen Maria in 1482 overleed, is de
emissie van de vuurijzers gewoon voortgezet. Alleen werd de naam van Maria vervangen door

methode van naamgeving werd meer toegepast als er
een nieuw munthuis geopend werd. Zo was het dubbele
vuurijzer in Engeland ook bekend onder de naam
Nijmeegse graat. De emissie van de vuurijzers viel n.l.
samen met de opening van het Gelderse munthuis in
Nijmegen. In 1488 wordt er een nieuw munthuis in
Zaltbommel geopend en de emissie die daar toen
geslagen werd, staat in zijn geheel bekend als de
'Bommelaars'.

munten heeft ongeveer drie maanden geduurd.
Elke keer als een geldwisselaar 100 dubbele vuurijzers bij het munthuis inleverde, kreeg hij er
ongeveer 95 Mechelaars voor terug, minder zilver, maar 5% meer koopkracht. De andere 5%
winst werd door Maximiliaan opgestreken in de
vorm van sleischat. De sleischat bedroeg onder
Philips de Goede ongeveer 0,3 <yo. Karel de Stoute
verhoogde de sleischat in 1474 tot 1,5% om zijn
oorlogen er gedeeltelijk mee te financieren en dat
het neutrale: MONETA ARCHIDUCUM AUSTRIE.
is wat Maximiliaan nu ook doet. De muntmeester
deelde ook mee in de winst omdat de muntkosten
laag waren, want het gewicht en het gehalte van
de dubbele Mechelaar is precies hetzelfde als dat
van het dubbele vuurijzer.
De totale omvang van de emissie van de Mechelaars is ongeveer 18 miljoen stuivers geweest, zodat de sleischat bijna 1 miljoen stuivers heeft opgebracht. Ter vergelijking: het dagloon van een
Dubbel vuurijzer zj- (1483-1485) Gelderland, op naam geschoolde arbeider bedroeg in deze tijd 5 a 6
van de beide aartshertogen Maximiliaan en Philips (GH
52-4). Maximiliaan gebruikt hier een wapen met
Bourgondische en Habsburgse kwartieren: linksboven
een faas (dwarsbalk), Oostenrijk, en rechtsonder de
adelaar van Tirol. De andere kwartieren komen uit het
wapen van Maria: rechtsboven: Bourgondië, linksonder
Brabant en in het hartschild Vlaanderen.
munt van de aartshertogen van Oostenrijk, waarmee Maximiliaan en zijn vierjarig zoontje bedoeld werden. De Mechelaars van 1485 lijken
sprekend op de dubbele Philipus- en Carolusstuivers en krijgen ook dezelfde koers, totdat het publiek er achter komt dat er in deze Mechelaars
evenveel zilver zit als in de dubbele vuurijzers.
De koers van de Mechelaars was dus ongeveer
\0% te hoog. Maximiliaans manipulatie met de

Grote gouden reaal 1487 (MCCCCLXXXVII) op naam van
Maximiliaan als Rooms-Koning (GH 64-6).
Maximiliaan verkreeg die titel in I486 en deze munt is
een van de middelen geweest om dat belangrijke feit
aan de wereld mede te delen. De bevolking nam hem
dit kwalijk omdat hij alleen munten mocht slaan op
naam van zijn zoon Philips. Elke verwijzing naar het
gewest waar de munt geslagen is, ontbreekt. Alleen aan
het roosje onder de koning op zijn troon is Ie zien dat
dit exemplaar in Dordrecht is geslagen. De vorsten in
de buurt waren zo onder de indruk van dit zware
goudstuk (14,8 gram, het dubbele van de Nobel), dat
de koningen van Engeland en Denemarken dit stuk vrij
Dubbele Mechelaar z.j. (1485) Holland (GH 61-6).
snel hebben gecopieerd, de Deense koning nam zelfs
Men noemde niet alleen de in Mechelen geslagen
exemplaren 'Mechelaars', maar de gehele emissie. Deze het roosje over.
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Zilveren reaal van Maximiliaan zj- (1487) Vlaanderen
(GH 67-5), behoort tot dezelfde emissie als de grote
gouden reaal en de griffioenen. Mogelijk is de
afbeelding van Maximiliaan als een portret bedoeld
geweest. Volgens zijn portretten had hij inderdaad lang
blond golvend haar. Op de keerzijde moet een
monogram staan van Maximiliaan en Philips.

Griffioen met het devies van Maximiliaan: 'Halt Mass',
houdt maat. Dit devies staat ook in het latijn op de
grote gouden reaal: TENE MENSURAM. Maximiliaan
gebruikte de griffioen als zijn persoonlijk embleem. Het
fabeldier bestaat uit het onderlijf van een leeuw, het
bovenlijf van een adelaar en de oren van een paard.
De afbeelding is evenals de andere griffioen met het
vuurijzer een onderdeel van 'De erepoort van Keizer
Maximiliaan', door Dürer en zijn leerlingen in opdracht
van Maximiliaan gemaakt. Het geheel heeft een
afmeting van 3 meter x j , 5 meter en bestaat uit meer
dan honderd losse houtsneden.

Halve nobel of 'schuitje' 1488 Gelderland, emissie van
de Bommelaars (GH 75-4), derde inflatie-emissie van
Maximiliaan. Misschien schaamde Maximiliaan zich
voor deze emissie, want op alle zilveren munten van de
Bommelaars ontbreken zijn naam, titels en wapen. De
muntheren in Noord-Oost Nederland en Westelijk
Duitsland probeerden zich door verschillende
overeenkomsten te beschermen tegen de verslechtering
van de muntvoet.
De sleischat op de Bommelaars bedroeg 14%.

van de totale inkomsten afkomstig van de
muntslag. Op kerstavond 1489 wil Maximiliaan
het muntwezen saneren door in een klap een einde te maken aan de koersstijgingen en terug te
keren tot het peil van 1466. Dit is veel te veel
van het goede en hierdoor ontstaan nieuwe onlusten. In 1491 wordt een regeUng getroffen om
rentebetalingen en aflossingen van schulden te saneren. De boekhoudingen waren door de enorme
inflatie nogal chaotisch geworden en voor de
Dubbele griffioen 1487 Holland (GH 68-6a).
De voorstelling is een variant op de dubbele vuurijzers. slechtste periode, van midden 1487 tot eind 1489
wordt bepaald dat men een schuld altijd mag afDeze munt behoort tot de tweede inflatie-emissie van
lossen in de munt waarin hij aangegaan werd
Maximiliaan.
(een schuld van 30 Andriesgulden kan dus met 30
Andriesguldens voldaan worden) en als niet vastStuivers. Na enige tijd weer vuurijzers te hebben
gelegd was in welke muntsoort de lening indertijd
geslagen, gaat Maximiliaan toch weer met de
verstrekt werd, kwam er een officieel vastgestelde
munten knoeien. Door de vele binnenlandse en
koers voor in de plaats. De boekhouding bedienbuitenlandse oorlogen is er voortdurend geldgede
zich meestal van een of andere rekeneenheid,
brek. De binnenlandse opstanden zijn er de oorbijvoorbeeld een pond van 40 groten. Als iemand
zaak van dat de gewone staatsinkomsten voor
nu in 1487 een lijfrente kocht van 10 pond per
een groot deel wegvallen. In 1488 loopt de sleijaar,
dan zou hij elk jaar 400 groot moeten ontschat op tot 14%. In 1488 en 1489 is een kwart
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Koers van de Andriesgulden.
Deze munt is vanaf 1466 niet veranderdin gewicht en
gehalte. De koers is in stuivers.
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het kleine geld van de emissie 1489 is in redelijke
hoeveelheden geslagen. Er zijn een aantal munten uit
de jaren 1488/1489 die nog niet goed te plaatsen zijn.
Mogelijk is er een emissie tussen die van de
Bommelaars en deze van 1489 geweest. Ook van dit
grootje bestaan er verschillende uitvoeringen die niet
goed met elkaar te rijmen zijn. De tekst op deze groot
noemt Maximiliaan zeer correct 'Pater', d.w.z. vader
van Philips de Schone.
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Grafiek koers Andriesgulden
vangen, of 200 stuiver (1 stuiver = 2 groot). Bij
inflatie wordt zo'n lijfrente steeds minder waard
(net als nu), maar bij een plotselinge opwaardering zou de trekker van de lijfrente een veel te
groot voordeel ontvangen. Na veel geharrewar
heeft men voor de drie belangrijkste munten, de
andriesgulden, de rijnse gulden en het dubbel
vuurijzer achteraf de waarde in stuivers vastgesteld, steeds voor een periode van een half
jaar. Als voorbeeld volgt hier de vastgestelde

Dubbele stuiver 1489 Brabant (GH 83-1). Met deze
munten keerde Maximitiaan terug naar het niveau van
de Philippus- en Carolusstuivers van 1466. Dit was
streven naar het andere uiterste. De emissie mislukte
volkomen.
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waarde van de andriesgulden. Als deze tabel vergeleken wordt met de grafiek van de waarde van
de andriesgulden uit de evaluaties, dan blijkt dat
men achteraf een eerlijke schuldsanering heeft
weten te bereiken.
Omrekening schuldsanering 1491 boekwaarde van de andriesgulden in stuivers
juli-december
januari-juni
juli-december
januari-juni
juli-december

1487
1488
1488
1489
1489

36
42
48
54
60

1

st.
St.
St.
St.
St.

Uiteindelijk weten de Staten van de Bourgondische gewesten Maximihaan in 1494 te bewegen
om plaats te maken voor de nu 16-jarige Philips
de Schone, in 1496 komt er een nieuwe emissie
tegen een realistische koers waardoor de stabiliteit terugkeert.
Philips de Schone
Het is de vraag of Phihps de Schone een krachtige figuur is geweest. Zijn bijnaam 'de Schone' is
pas later ingevoerd, de eerste was 'Croit-Conseil',
misschien het beste te vertalen met: luistert naar
goede raad. Tijdgenoten maakten daar al gauw
'Croy-Conseil' van. Willem van Croy, heer van
Chievres, was zijn belangrijkste raadgever en had
grote invloed op hem. Toch heeft Philips de
Schone zich langzamerhand aan de invloed van
zijn vader weten te onttrekken en begon hij een
eigen politiek te voeren. Door zijn huwelijk met
Johanna de Waanzinnige raakte Philips betrokken bij Spanje. Hij werd samen met zijn vrouw
erkend als troonopvolger in Spanje, maar hij
stierf onverwacht in 1506.

Gulden Vlies z.j. (1499-1506) Vlaanderen (GH 114-5)
gouden munt met een waarde van 2 Philipsgulden.'
Onder het wapen hangt de keten van de orde van het
Gulden Vlies, een ramsvacht aan schakels die
opgebouwd zijn uit vuurijzers. De orde werd in 1430
door Philips de Goede gesticht.

De emissie van 1496
Deze emissie wordt gekenmerkt door een aantal
nieuwe aspecten. Ten eerste krijgen de munten
een geheel nieuw uiterlijk, dat echter nog wel
zeer middeleeuws aandoet. Men durft nog niet
zoals in Italië een portret op de munt te plaatsen
Het nieuwe uiterlijk zal wel bedoeld zijn geweest
om verwarring met de oudere inflatiemunten te
voorkomen. Tevens maakt men van de gelegenheid gebruik om weer een munt te slaan met de
boekwaarde van een stuiver. Er komt een nieuw

Philipsgulden z.j. (1499-1506) Holland (GH I15-6b).
Succesvolle munt met een lang leven. Dit exemplaar
circuleerde nog in 1573 en is toen in Holland geklopt.
Waarde in 1499: 25 stuiver. De Rijnse guldens hadden
toen een koers van 28 stuiver.
goudstuk, de Philippusgulden, van 16 karaat. De
andriesgulden had een gehalte van 19 karaat.
Waarschijnlijk hoopte men door de gehalteverlaging van de gulden beter in staat te zijn om andere guldens van laag gehalte uit de omloop te
verdrijven. In eerste instantie was de aanmunting
van de nieuwe gulden geen succes. Men had bij
het vaststellen van de ordonnantie de marktverhouding tussen goud en zilver verkeerd ingeschat.
Bij de herziening van deze emissie in 1499 werd
dit rechtgetrokken. De Philippusgulden werd
enorm populair. Tussen 1496 en 1520 zijn er
meer dan 4 miljoen van geslagen. De emissie van
1496/1499 is tot ver in de 16e eeuw de basis geweest van ons geldstelsel. Het zilvergeld wordt
p^s in 1540 ingrijpend veranderd met de introductie van de zilveren gulden.

Dubbele stuiver 1496 Brabant (GH 111-la). Eerste
emissie tijdens de zelfstandige regering van Philips de
Schone. In het begin van deze emissie lag de officiële
goudprijs te laag, waardoor er bijna geen goud
aangemunt werd. De veranderingen van 1499 herstelden
deze fout.

groot 1506 Brabant, munthuis Maastricht (GH 121-2).
Dit munthuis werd in 1500 geopend.
De kwaliteit van dit muntje geeft beter de gemiddelde
conservering van de munten van Philips de Schone
weer dan de voorgaande foto's. De meeste munten uit
de laatste emissies van Philips de Schone zijn zeer lang
in omloop geweest en zijn daardoor behoorlijk gesleten.
De vondst Rijswijk uit 1978, sluitdatum 1572, bevatte
ongeveer 200 grootjes die toen al zo'n 70 jaar
gecirculeerd hadden.

De verschuiving van liet economische zwaartepunt van Brugge naar Antwerpen
In de 15e eeuw hebben drie verschillende oorzaken ertoe bijgedragen dat de internationale handel zich verplaatste van Brugge naar Antwerpen.
Door verandering in de getijdenstroming in de
monding van de Schelde slibde de zijtak het
Zwin steeds meer dicht waardoor Brugge met de
voorhaven Sluis (in het huidige Zeeuws Vlaanderen) steeds moeilijker te bereiken werd. De
hoofdgeul van de Schelde werd juist dieper zodat
de haven van Antwerpen beter toegankelijk
werd voor grotere schepen. De verandering in de
Engelse wolexport werkte ook in het nadeel van
Brugge. In de 14e eeuw werd er hoofdzakelijk
onbewerkte wol uitgevoerd die in Vlaanderen verwerkt werd tot laken. In de 15e eeuw begon men
in Engeland zelf laken te vervaardigen waardoor
het eindproduct in plaats van de grondstof naar
de Nederlanden werd geëxporteerd. Deze export
richtte zich op het Brabantse Antwerpen omdat
Brugge het Engelse laken als een concurrent van
de eigen Vlaamse industrie beschouwde. Ook de
Duitse handel richtte zich meer op Antwerpen.
Tenslotte speelden aan het einde van de 15e eeuw
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ook politieke factoren een rol. Na de dood van
Maria van Bourgondië in 1482 accepteerde
Vlaanderen Maximiliaan van Oostenrijk niet als
regent over zijn vierjarig zoontje Philips. In de
daarop volgende opstand was Brugge geruime
tijd onbereikbaar voor de handelaren. In 1488
laaiden de conflicten weer op en werd Maximiliaan zelfs enige tijd te Brugge gevangen gehouden. Na het sluiten van de vrede in 1492 heeft
Maximiliaan er stelselmatig naar gestreefd om de
internationale handel te verplaatsen naar Antwerpen omdat deze stad hem wel trouw gebleven
was.
Door de verschuiving van de goederen- en
geldstroom veranderde ook de omvang van de
muntslag in Vlaanderen en Brabant omdat het
Brabantse munthuis te Antwerpen nu veel gunstiger lag dan het Vlaamse munthuis te Brugge.
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productie, omgerekend in guldens van 20
stuivers
periode
1434-1440
1499-1506

Vlaanderen
2,1 miljoen
1,6 miljoen

Brabant
0,8 miljoen
2,8 miljoen

Literatuur
Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 4 (Bussum
1980).

Penningnieuws
door F. T. S. Letterie
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven,
tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten van verzamelaars. Goed reproduceerbare
foto's met gegevens sturen aan F. T. S. Letterie,
Hamminkweg 1, 7251 RB Vorden.
Werk van Jos Reniers
Medailleur te Helmond, kreeg o.a. les van Geer
Steyn.
Penning Pastoor C. Janssens
Gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig
priesterfeest en het ereburgerschap van Helmond
van de in deze stad zeer geliefde pastoor. Jos Reniers maakte verschillende portretstudies voor de
voorzijde van de penning. Twee hiervan en de
keerzijde zijn hiernaast afgebeeld. De gietpenning
heeft een diameter van ongeveer 6,5 cm en is in
brons en zilver uitgevoerd.
Krabbedanspenning
Gemaakt in opdracht van de kunststichting De
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Krabbedans te Eindhoven. Een bronzen gietpenning met een diameter van 5 cm.

Twee nieuwe penningen
van Willem Vis
Penning ter ere van de benoeming
van drs. J. A. F. Roeien tot
erevoorzitter van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Gemaakt in
opdracht van deze vereniging. De voorzijde
geeft een impressie van steden en dorpen.
Op de keerzijde is de voormalige Willemskerk te
's Gravenhage afgebeeld. Dit gebouw herbergt
thans het kantoor van de vereniging. De penning

is gegoten en heeft een
diameter van 9,5 cm.

Afscheidspenning M. van Remundt
Gemaakt ter ere van het afscheid van
de heer M. van Remundt van de Koninklijke
Begeer te Voorschoten. Bij dit bedrijf is hij jaren
in dienst geweest. De penning van verzilverd
brons heeft een doorsnee van 9,2 cm.

nieuwe
uitgaven

/0> ^2^
^w' ^17

Muntennieuws

EGYPTE:
2 Piasters 1980; aluminium-brons; 0 23 mm; 4,9
gram.
20 Piasters 1980; koper-nikkel; 0 30 mm; 9,8
gram.
Met het jaartal 1980 zijn eerst voor kort twee
nieuwe denominaties aan het Egyptische circulatiesysteem toegevoegd. Afb. 3, 4.

door J. C. van der Wis.
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA:
50 Cents 1982; zilver 900/1000; 0 30,6 mm; 12,5
gram; oplage 10 miljoen.
Herdenkingsmunt op de 250-ste geboortedag van
George Washington (1732-1799), de eerste president van de Verenigde Staten. Afb. 1.

EL-SALVADOR:
1 Centavo 1981; aluminium-brons; 0 15 mm;
1,5 gram.
Nieuwe circulatiemunt. Afb. 5.
COLUMBIA:
10 Peso 1981; koper-nikkel; 0 28,5 mm; 10
gram. Nieuwe circulatiemunt met op de keerzijde
twee tot Columbia behorende eilanden in de Caribische Zee, St. Andres en Providencia. Afb. la.

FALKLAND-EILANDEN:
50 Pence 1982; koper-nikkel; 0 38,6 mm; 28,28
gram.
Herdenkingsmunt op de bevrijding van de Argentijnse bezetting op 14 juni 1982, die speciaal voor
verzamelaars ook in goud en zilver is geslagen.
Afb. 6.
DUITSLAND - BONDSREPUBLIEK
5 Mark 1982; magnimat; 0 29 mm; 10 gram.
Oplage 8,35 miljoen.
Herdenkingsmunt op de 150-jarige sterfdag van
Johann Wolfgang von Goethe (1794-1832). Afb.
2.
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GRIEKENLAND:
5 Drachmes 1982; koper-nikkel; 0 22,5 mm; 5,5
gram.
Dit type circulatiemunt kennen we reeds uit voorgaande jaren, doch de waarde wordt op deze
munt aangegeven met APAXMEL (= Drachmes) in
plaats van APAXMAI ( = Drachmai), zoals op de
vorige emissies. Afb. 7.

KOREA
1 Won 1982; aluminium; 0 17,2 mm; 0,7 gram.
5 Won 1982; koper-zink; 0 20,4 mm; 2,9 gram.
10 Won 1982; koper-zink; 0 22,9 mm; 4,1
gram.
50 Won 1982; koper-nikkel-zink; 0 21,6 mm;
4,2 gram.
100 Won 1982; koper-nikkel; 0 24,0 mm; 5,4
gram.
500 Won 1982; koper-nikkel; 0 26,5 mm; 7,7
gram.
Het betreft hier een nieuwe serie circulatiemunten. Afb. 11 t/m 16.

IRAN:
20 Dinars 1980; koper-nikkel; 0 31 mm; 9
gram.
20 Dinars 1981; koper-nukkel; 0 31 mm; 9
gram.
50 Dinars 1981; aluminium-brons; 0 26 mm; 10
gram.
Nieuwe, eerst onlangs in circulatie gebrachte
munten resp. ter herdenking van de 2de en 3de
verjaardag van de revolutie en met de landsgrenzen, die thans bevochten worden met Irak. Afb.
8, 9, 10.
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MALEISIË:
1 Ringgit 1982; koper-nikkel; 0 33 mm; 16,9
gram.
Nieuwe circulatiemunt ter herdenking van de
25-jarige onafhankelijkheid met op de keerzijde
de afbeelding van het staatshoofd Tunku Rahman Putra Al-haj. Afb. 17.

25 Centavos 1981; koper-nikkel; 0 23 mm; 3,45
gram.
Aanvulhng op de in 'De Beeldenaar' 6e jaargang
no. 6 vermelde nieuwe circulatiemunten. Afb. 20,
21, 22.

MAN:
50 Pence 1982; koper-nikkel; 30 mm; 15,5 gram.
Traditioneel geworden Kerst-uitgifte 1982 met opde keerzijde een opgetuigde kerstboom. De munt
is voor de circulatie bestemd. Afb. 18.

MEXICO:
50 Peso's 1982; koper-nikkel; 0 35 mm; 19,9
gram.
Aanvulling op de huidige serie circulatiemunten.

NICARAGUA:
5 Centavos 1981; aluminium; 0 17 mm; 1,10
gram.
10 Centavos 1981; aluminium; 0 20 mm; 1,25
gram.
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OOSTENRIJK:
500 Schilling 1982; zilver 640/1000; 0 38 mm;
24 gram.
Herdenkingsmunt op de 80-ste verjaardag van
wijlen Leopold Figl (2 okt. 1902-9 mei 1965), die
van 1953-1959 minister van Buitenlandse Zaken
was, het vredesverdrag van 1955 ondertekende en
van 1952-1962 premier was. Oplage 500.000
stuks. Afb. 23.

50 Paisa 1981; koper-nikkel; 0 21 mm; 4,00
gram.
1 Rupia 1981; koper-nikkel; 0 25 mm; 6,10
gram.
Nieuwe serie circulatiemunten, die eerst voor kort
in omloop werden gebracht. Afb. 24 t/m 28.

boekbespreking / ^
Collection, N.K., Monnaies des empires de Byzance, par Serge Boutin, 2 delen, Maastricht,
1982, ƒ180,— (-1-porto en B.T.W.)
Enkele weken geleden verscheen in twee forse delen de door Serge Boutin samengestelde catalogus
van de Collection N.K., Monnaies des empires de
Byzance. Deze tamelijk algemene titel zegt op
zichzelf nog erg weinig over de inhoud van deze
collectie, maar in een zeer lange ondertitel wordt
de inhoud van deze rijke verzameling nader gepreciseerd. Het gaat om munten 'de Nicée - de
Trébizonde - des royaumes Vandales, Ostrogoths, Lombards, de Chypre - des Croisés - imitations de monnaies romaines et byzantines par
les différents peuples barbares, notamment par
les Francs - monnaies de 1'Armenië Artaxiate et
de l'Arménie Cilicienne.
Deze collectie van in totaal 1432 munten werd in
de loop van enkele tientallen jaren bijeengebracht
door Nadia Kapamadji, een in Parijs wonende
dame van Armeense afkomst en geboren in
Constantinopel. Hoewel het verzamelgebied in
grote lijnen overeenkomt met de bekende collectie Ratte (catalogus Lugano, 1930, herdruk
Amsterdam 1959), zijn de verschillen aanzienlijk.

Was de collectie Ratto vooral belangrijk door de
vele honderden koperen munten uit allerlei verschillende perioden, muntplaatsen en muntateliers, in deze catalogus van de collectie N.K.
vindt men weinig kopergeld, maar vooral veel
gouden munten en daarnaast ook een aanzienlijke hoeveelheid zilveren munten bijeengebracht.
Het aantal zeldzame exemplaren en zelfs unica is
groot.
Interessant is de combinatie in één boek van de
gewone Byzantijnse series met munten van andere gebieden, die tijdelijk onder Byzantijns
bestuur stonden of die buiten de directe invloedssfeer vielen, maar wel geld in omloop
brachten waarop de invloed van Byzantium duidelijk aanwijsbaar is (les différents peuples barbares). Zo vindt men munten van de Vandalen
en Ostrogoten uit de 6e eeuw, van de Kruisvaardersrijken uit de 12e eeuw en van de Grootmeesters van Rhodos uit de 14e eeuw bijeengebracht in deze collecite. Op die wijze krijgt men
een beeld van het belang van het Byzantijnse
rijk, ook buiten de rijksgrens, gedurende de gehele Middeleeuwen.
Door haar afkomst was de bezitster sterk geïnteresseerd in Armeense zaken: haar collectie telde
vele tientallen Armeense munten, zowel van het
antieke Armenië onder koning Tigranes, als van
het koninkrijk Cihcisch Armenië uit de 12e tot
en met 14e eeuw.
De beschrijvingen van de munten zijn zeer gedetailleerd, de verwijzingen naar bestaande literatuur talrijk. Serge Boutin heeft hiermee een zeer
verdienstelijk werk gedaan. Zelfs heeft hij de
moeite genomen alle variaties in de lettervormen,
zoals die op Byzantijnse munten voorkomen, zo
nauwkeurig mogelijk weer te geven. Ook opschriften in het Armeens en in het Arabisch zijn
geheel in die lettertekens weergegeven. Ongetwijfeld heeft deze uiterste precisie de kosten van het
werk verhoogd, maar anderzijds heeft het boek
er aan kwaliteit veel mee gewonnen,
ledere munt is in het platendeel afgebeeld. De
kwaliteit van deze foto's is redelijk, maar ook
niet meer (hoewel stukken beter dan de afbeeldingen in Ratto). Het gebruik van een andere,
gladdere papiersoort zou ongetwijfeld de kwaliteit sterk hebben kunnen verhogen. Nu overheersen op vele bladzijden de grijstinten, wat visueel
niet zo aantrekkelijk is en de leesbaarheid van de
opschriften niet ten goede komt.
Ondanks deze kritiek blijft Monnaies des empires
de Byzance een bijzonder nuttig boek voor ieder
die zich interesseert voor Byzantijnse munten.
Het belang van dit soort publicaties is tweeledig:
enerzijds wordt het levenswerk van een vooraanstaand verzamelaar vastgelegd, voordat de
collectie weer door verkoop uiteenvalt en ver147

spreid raakt over alle werelddelen. Anderzijds is
het een hulpmiddel voor de huidige verzamelaars
om met des te meer kennis en deskundigheid op
het eigen verzamelgebied te kunnen voort werken.
Daarom van harte aanbevolen.
J. P.A. van der Vin

aktualiteiten

^Oi

Olympic Coin Program Los Angeles
1984
Zoals bij voorgaande Olympische Spelen (Montreal, Moskou) reeds enkele malen het geval was,
zullen ook bij gelegenheid van de Olympische
spelen in Los Angeles 1984 enkele munten worden uitgegeven. De Amerikaanse regering heeft
het programma echter zeer beperkt van omvang
gehouden. Er verschijnt dus niet een uitgebreide
serie van 28 munten in goud, zilver en platina,
zoals bij de Spelen in Moskou, maar slechts één
zilveren dollar met jaartallen 1983 en 1984 en één
gouden stuk van 10 U.S. dollars met jaartal

twee kwaliteiten, zowel 'proof' als 'brilliant oncirculated'. De produktie vindt plaats in de drie
grote vestigingen van de U.S. Mint, Philadelphia
(muntteken P in het veld bij het jaartal), Denver
(muntteken D) en San Francisco (muntteken S).
Na de uitgifte van de Lafayette dollar in 1900 is
dit de tweede maal in de Amerikaanse geschiedenis dat met een zilveren munt van één dollar een
belangrijke gebeurtenis wordt gecommemoreerd.
De zilveren dollar weegt 26,73 gram, bevat 90%
fijn zilver ( = 24,06 gram) en heeft een diameter
van 38,1 mm. De voorzijde toont enkele discuswerpers en het opschrift LOS ANGELES XXIII OLYM-

PIAD, LIBERTY + de Olympische ringen en het
symbool van de Los Angeles spelen (drie in elkaar overlopende sterren in rood, wit en blauw).
Daarnaast vindt men het jaartal, muntteken en
de initialen van de ontwerpster, Elisabeth Jones
(EJ). De keerzijde toont de vogel die symbool is
van de Verenigde Staten, de 'bald eagle' en het
opschrift UNITED STATES OF AMERICA, in combinatie met in het veld het motto van de U.S.A.: E
PLURiBUS UNUM ( = bestaande uit vele staten,
maar toch één).
De verkoop van de zilveren dollars buiten de
U.S.A. is in handen gegeven van de Franse firma
Lazard et Compagnie en wordt uitgevoerd door
de Brusselse dochteronderneming Numarco.
De dollars zijn te koop bij de munthandel en de
banken. Op een bijeenkomst in Den Haag voor
pers en officials van het Nederlands Olympisch
Comité is op 17 juni 1983 door de ambassadeur
van de Verenigde Staten in Nederland, de heer
W. Dyess, een eerste exemplaar aangeboden aan
delegaties uit de Nederlandse sportwereld.
v.d.V.

verenigings r^r^
nieuws
^Z7 ^C7
1984. Theoretisch zijn deze munten wettig betaalmiddel in de U.S.A., in de praktijk echter zal
hier weinig van terecht komen, aangezien de prijs
van uitgifte vele malen hoger ligt dan de nominale waarde. Van een circulatiemunt is dan ook helaas weer geen sprake. Het zijn veeleer stukken
die men kan vergelijken met de veelbesproken
50-gulden van Nederland uit 1982.
Wie over zijn bezwaren tegen dit soort 'munten'
heenstapt, ontvangt in ieder geval een fraai numismatisch produkt. Daarvoor staat de producent borg: de zilveren dollars worden geslagen
door de officiële Amerikaanse Munt, en wel in
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Numismatische kring Moneta Campensis bestaat
15 jaar.
Op 11 maart 1983 herdacht de numismatische
kring Moneta Campensis haar 15-jarig bestaan.
Intern werd dit gevierd op maandag 14 maart tijdens de 154e bijeenkomst. De externe viering zal
plaats vinden op donderdag 21 juli 1983 tijdens
een van de Kamper Ui(t)-dagen. Kringleden zullen een stand bemannen om een groter publiek
informatie te geven over de numismatiek. Tevens
is er gelegenheid een eigen penning te slaan tegen
een vergoeding van ƒ2,50 per stuk.
De redactie wenst de kring veel succes toe voor
de komende jaren.

WAAROM IS EEN LID VAN HET A.I.N.R
(INTERNATIONALE VERENIGING VAN
BEROEPSNUMISMATEN) ZO BIJZONDER?
Alleen handelaren, die aan de zeer hoge eisen
van de vereniging voldoen, kunnen lid
worden.

Het A.I.N.P. is stichtster en sponsor van het
Internationale Bureau ter bestrijding van vervalsingen (I.B.S.C.C).
" ^ " X De A.I.N.PrIeden komen regelmatig
^h\
bijeen om in te kunnen spelen op
veranderingen op numismatisch
gebied.

Zowel beginnende als gevorderde
verzamelaars kunnen een
A.I.N.PrIid met vertrouwen benaderen.
Alle A.I.N.Prhandelaren staan garant
voor de echtheid van hetgeen zij verkopen

Op welk gebied uw numismatische
interesse ook ligt, er is altijd een A.I.N.Pr
handelaar die erin is gespecialiseerd en u
graag van dienst wil zijn.

Inlichtingen betreffende de doelstellingen, activiteiten en leden van de vereniging zijn samengevat
in een gratis boekje, dat op verzoek verkrijgbaar is bij:
SECRETARIAT A.I.N.P. • 11 ADELPHI TERRACE • LONDON WC2N 6BJ, ENGLAND

INKOOP

Uw nederlandse munten kunt u vrijwel overal verkopen!
Wij geven wellicht betere prijzen voor romeinse munten,
middeleeuwse munten, buitenlandse munten, penningen, rekenpenningen, gildepenningen e.d.
Ook kunnen wij eventueel bemiddelen bij verkoop in het
buitenland.
Liever geen transacties beneden de fSOO,—.

A. G. VAN DER DUSSEN
HONDSTRAAT 5

-

JEAN ELSEN

6211 HW MAASTRICHT

(Beëdigd taxateur)
TELEFOON 043-15119

Antieke, Middeleeuwse en Moderne Munten,
Moslims, Kruistochten, Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, Penningen.
Uitgebreide numismatische literatuur.

Numismaat

Maandelijkse Katalogus met artikels
(jaarabonnement 300 Fr te storten op giro
(PCR) 000-0831217-24)
Tervurenlaan 65, Bus 1

-y

1040 BRUSSEL

Telefoon 09/32/2/734/63.56

Openingsuren: maandag t/m zaterdag 9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur
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Christie's ^M Amsterdam
INLEVEREN
MUNTEN EN PENNINGEN
Naast veilingen van talrijke andere objecten houdt
Christie's Amsterdam dit najaar ook een belangrijke
veiling van munten en penningen op
woensdag 23 november 1983.

U kunt voor deze veiling nog inleveren tot
1 oktober a.s., dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.

Voor nadere inlichtingen en afspraken:
Dorien Scherpel:
Christie's Amsterdam B.V.,
Cornells Schuytstraat 57,
1071 JG Amsterdam,
tel.: 020-642011, telex 15758.

Fine Art Auctioneers since 1766
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H:iJ
Hollandsche Bank Unie N.V,
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-292284

De prijslijsten van de HBU mag U niet missen!!
Bel of schrijf ons even en de volgende lijst zenden wij U gratis toe.

munten kopen is een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke
door de vereniging is opgesteld.
• garantie op de echtheid van munten
en penningen
• objectieve en eerlijke voorlichting

> .^.

• kwalificatie volgens gangbare normen
lijst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:
Batavia
G. J. Rietbroek
Zoutmanstraat 32
Den Haag
070-451772

Hekra
L. H. Heldenon
Molenstraat 25
Ophemert
03445-1392

Osse munthandel
R. van Breda
Houtstraat 6
Oss
04120-25012

Bussumse munthandel
J. W. Eeckhout
Kapelstraat 20
Bussum
02159-16288

Hollandla b.v.
A. Braun
De Zande 40
Kamperveen
05203-320

Phoenix
J.F.J, van Koningsbrugge
Menivedestraat 18
Assen
05920-52045

CIvltat
A. H. G. Drouwen
Luttekestraat 31
Zwolle
05200-23368

Holleman-munten
M. Holleman-Tas
Min. Dr. Kuyperplein 64
Enschede
053-338779

Ri-ëst b.v.
A. Hielkema
Nieuweburen 134
Leeuwarden
058-125799

Colnselling Hoogeveen
B. H. Hagemeijer
V. Echtenstraat 21a
Hoogeveen
06280-73634

Honingh
J. C, Honingh
Dorpsstraat 155
Assendelft
02987-3094

Romunt b.v.
Roerzicht 1,
Roermond
04750-16010

Coret
A. Coret
Heuvelstraat 103
Tilburg
013-363240

Huizinga b.v.
H. J. Huizinga
Nassaulaan 36
Bennekom
08389-4004

Scandicoin
R. H. de Vries
postbus 68
Terborg
08350-25125

Euro-Munt Tilburg
A. Jussen-Venmans
Hoefstraal 9
Tilburg
013-362761

Kerpentier
M. Velraeds
Trichterweg 203
Brunssum
045-210800

SIpiro-munten
P. Willems
Nassaulaan 5
Bennekom
08389-8064

Karel de Geus
K. de Geus
Stratumsedijk 47a
Eindhoven
040-123455

Neerlandia
W. F. Mans
H. Cleyndertv»eg 469
Amsterdam
020-322418

Trajectum
L. Loffeld
Croeselaan 249
Utrecht
030-949709
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Nederlandse makers van
penningen 27^
door W. F. van Hekelen

HANK HANS
Inleiding
Er zijn kunstenaars die de ene penning na de andere ontwerpen
en er zijn er die slechts sporadisch aan het maken van penningen
toekomen. Ten dele ligt dat aan henzelf, ten dele aan het al of
niet krijgen van opdrachten. Daarbij is het vaak zo, dat de grootste moeilijkheid is de eerste opdrachten te krijgen. Heeft een
kunstenaar eenmaal enkele penningen tot tevredenheid van zijn
opdrachtgevers gemaakt en zijn deze onder de mensen gebracht,
dan blijkt vaak dat als één schaap over de dam is, er meer volgen.
Bij de Rotterdamse beeldhouwster HANK HANS is het niet zo ver
gekomen. Zij heeft slechts vijf penningen gemaakt. Penningopdrachten hebben haar nauwelijks bereikt en uit zichzelf heeft ze
slechts heel zelden penningen ontworpen. Ze vindt het wel leuk
werk, maar 'het is een erg precieze bezigheid, die je als je er lang
mee bezig bent, wat kriebelig maakt. Dan verlang je er naar
weer groter werk ter hand te nemen.'
De eerste penning
In 1950 maakte ze haar eerste penning. Zoals reeds eerder in De
Beeldenaar werd vermeld^, wilde de Rotterdamse Kunststichting
in dat jaar drie verschillende penningen uitreiken aan personen die
veel voor de kunst in de Maasstad hadden gedaan. Deze penningen
kregen de fraaie namen Penning van de Maze, Penning van de
Leuve en Penning van de Rotte. Hank Hans werd verzocht de
Penning van de Leuve, die bestemd was voor de kunstenaars zelf,
voor haar rekening te nemen. Het formaat dat de penning moest
krijgen en de tekst die er op moest komen, kreeg ze op van de
kunststichting. Verder mocht ze de penning maken zoals ze zelf
wilde. De betreffende tekst luidde: ingenium et ardor (voor over195

gebruikelijk was. Zij leverde geen plastieken af
die kant en klaar waren, maar een aantal ontwerptekeningen voor penningen. De ge'*«C meente kon hieruit een keus maken en
Hank Hans voerde dan de gekozen
ontwerpen uit in brons.
Om zo nuttig mogelijk te werk te
. gaan, maakte ze geen vrije ont• » werpen zonder praktische funkffc 1 tie, maar ontwerpen voor pen•Mm ningen '"s eventueel bij een of
' andere gelegenheid zouden kunnen worden uitgereikt. De
gemeente koos een penning voor
de boekenweek, voor een bloemencorso en voor een concours
hippique.
Of deze penningen ooit bij dit
soort gelegenheden zijn gebruikt, is
ivijfelachtig. Vermoedelijk is dat
het geval geweest. Hank Hans is
tenminste nooit door een desbetreffen-

Boeken week
leg en ijver). De oplossing die ze
koos voor het in beeld brengen van
deze waarden was eenvoudig: op
de voorkant plaatste ze ingenium
in de gedaante van een jonge
vrouw, op de achterkant ardor
in de vorm van een bij in een
raat.
Penningen voor de
kontrapreslatie
Vaak worden penningen onderscheiden in twee soorten: opdrachtpenningen en vrije penningen.
Daartussen ligt voor de meeste kunstenaars niet een derde mogelijkheid.
Bij HANK HANS is dat wel het geval geweest: zij heeft vrije ontwerpen gemaakt
die eventueel als opdrachtpenningen dienst
zouden kunnen doen.
Toen zo'n 25 jaar na de bevrijding er minder
beeldhouwwerken in het gebombardeerde Rotterdam nodig waren dan in de voor beeldhouwers
vette jaren ervóór, kwam Hank Hans terecht in
de beeldende-kunstenaarsregeiing, toen genoemd
'de kontraprestatie'. Bij een gemeentelijke kommissie moest zij ieder jaar een aantal werken inleveren, waarvoor haar een honorarium werd
uitgekeerd.
Enige keren deed Hank Hans het iets anders dan
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de instantie over benaderd noch heeft zij ooit
gemerkt dat deze penningen in het bezit zijn
geraakt van uitgevers, schrijvers, bloemenliefhebbers of ruiters.
Ken vergeten penning
In het Koninklijk Penningkabinet in Den Haag
bevind zich nog een andere penning met de signatuur J. H. Hans. Op de ene kant staat een oud

voor- en achterkant van de penning zag, verklaarde ze totaal niet te weten dat ze ooit deze
penning heeft gemaakt. De dokumentatie is echter zo dwingend, dat haar auteurschap niet te
loochenen valt.
Iets over haar werkwijze
Toen ze haar eerste penningopdracht kreeg, had
ze nog geen ervaring op dit gebied. Bij BRONNER
had ze wel geleerd hoe ze letters moest aanbrengen, maar verder was haar op de akademies die
ze had bezocht, niet verteld hoe een penning tot
stand komt. Ze stelde zich daarom bij de
Koninklijke BEGEER, die de penning zou gieten,
op de hoogte hoe een en ander te werk ging.
Daarna maakte ze kleimodellen voor de voor- en

Penning van de Leuve
zeilschip. Het is de Halve Maen, het schip waarmee HUDSON in 1609 zijn tocht naar Amerika
maakte. Aan de rand staan de woorden Holland
en Hudson. Op de andere kant zit een figuur bij
een moderne oceaanboot. Het randschrift luidt
hier: 1959 Rotterdam Holland Amerika. Volgens
de katalogus van de FIDEM-tentoonstelling die
in 1963 in Den Haag werd gehouden, kwam de
penning tot stand ter gelegenheid van de Hudsonherdenking in 1959. Het Rotterdams Jaarboekje
uit 1960 vermeldt dat de penning werd gemaakt
in opdracht van Het Nederlands Kunstverbond
ter gelegenheid van het in de vaart brengen van
het motorschip Rotterdam van de Holland Amerika Lijn. Hieruit zou men af kunnen leiden dat
de penning werd ontworpen voor twee verschillende gebeurtenissen.
Kurieus is dat de maakster zich er niks meer van
kan herinneren. Ook nadat ze de foto's van de

Hudson-hei denking
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tuut in Antwerpen, waar zij beeldhouwles kreeg
van ERNEST WYNANTS. Lang duurde de Belgische
vreugde niet. De oorlog brak uit en Hank Hans
keerde terug naar Nederland. In Amsterdam
werd ze eerst assistente van JAN HAVERMANS en
ging ze vervolgens naar de Rijksakademie. Ze
was blij dat ze behoorde tot de vijf leerlingen die
gekozen werden uit de 45 die toelatingsexamen
deden, en ze doorliep de hele kursus, die vier
jaar duurde. Hoewel het oorlog was, had ze er
een heerlijke tijd. Ze kon in Amsterdam veel
vrijer werken dan in Rotterdam en haar leermeester BRONNER was een groot pedagoog, die
zich verhield tot HOPPEN als een groot meester
tot een goed leraar.

Hank Hans aan het werk
achterkant. Door de N.V. Begeer werden deze
vervolgens met de reduktiemachine verkleind.
De kontraprestatie-penningen modelleerde ze op
ware grootte en liet ze gieten bij HARTMAN in
Oudendijk bij Woudrichem. Hiervoor maakte ze,
zoals gezegd, eerst ontwerptekeningen. Deze tekeningen waren meer dan vluchtigt krabbeltjes.
Hank Hans concipieerde uitgewerkte schetsen,
die ze ook nog aquarelleerde.
Enkele biografische gegevens
HANK (JOHANNA HENDRIKA) HANS werd Op 9
maart 1919 geboren in Den Haag en groeide op
in Rotterdam, waar haar vader leraar was in Nederlands en geschiedenis. Op de lagere school tekende ze al veel en sneed ze figuren in hout. Om
te kijken of ze voldoende begaafd was om in deze richting verder te gaan, nam ze tijdens haar
hbs-tijd op woensdag- en zaterdagmiddag tekenles. Deze lessen verschaften haar zo veel bevrediging dat ze besloot naar de Rotterdamse akademie te gaan. Daar volgde ze zowel de opleiding
voor tekenen en schilderen als die voor beeldhouwen. Het laatstgenoemde métier werd haar bijgebracht door GERARD HOPPEN. Na haar diploma's
te hebben behaald, ging ze naar het Hoger Insti198

Concoiirs Hinnique

Beredeneerde kalalogus van haar penningen
Alle penningen zijn, tenzij anders vermeld, gegoten in
brons.
1. Penning van de Leuve. 1950. <j> 65. Geslagen, Vz,
geknield zittende jonge vrouw naar links en randschrift (ingenium et ardor). Kz. bij in raat en randschrift (Rolterdamsche Kunststichting). vW. 1909
(met afb.).
2. Hudson-herdenking. 1959. 0 67. Vz. ziltend manlijk
naakt met boot en opschrift (Rotterdam Holland
Amerika 1959). Kz. oud zeilschip (De Halve Maen),
jaartal (1609) en opschrift (Holland Hudson), Uitgave van het Ned, Kunstverbond afd, Rotterdam,
vW. 2500 (met toelichting).
3. Boekenweek, 1968, 0 93, Vz. naar rechts zittend
meisje met lange haren, lezend in een boek. Kz. uil.
4. Bloemencorso. ± 1969. 0 56. Vz. vrouw met bloemenkrans op een dolfijntje boven golven. Kz.
bloem en rondschrift (Rotterdams bloemencorso),
5. Concours Hippique Rotterdam, 1970, 0 74, Vz,
boom, breedschrift (1970) en randschrift (= titel).
Kz. ruiter naar rechts.
ontwerptekeningen voor niet uitgevoerde penningen.
Sij^natuur
Sommige penningen heeft ze voluit gesigneerd, andere
met alleen een monogram (HH). Bij Begeer werd haar
verteld dat het verstandig was de penningen te signeren.
Aan de andere kant meent zij dat de kompositie gevaar
kan lopen als de naam van de kunstenaar te groot op
de penning wordt geplaatst.

Bloemencorso

Voetnoten
1, Ten onrechte heeft het artikel over Theo v,d, Nahmer in het vorig nummer van De Beeldenaar het nummer 25 gekregen. Dit moet zijn 26,
2, De Beeldenaar 4 (1980), 201 en 206, Ten onrechte
staat in dit artikel dat PETRI de Penning voor de Leuve
maakte, Hans Petri omwierp de Penning voor de Maze, Hank Hans die voor de Leuve,

In Amsterdam had ze wel willen blijven, maar ze
besloot toen ze in 1945 de akademie verliet, toch
terug te gaan naar Rotterdam, waar als gevolg
van de verwoestingen van de oorlog veel moest
worden opgebouwd. Ze werkte samen met verschillende architekten en maakte beelden en versieringen bij, in en aan allerlei gebouwen. Eén
van haar belangrijkste werken was een 3 ' / : meter
hoog marmeren beeld in de hal van het Rotterdamse stadhuis. Koningin WILHELMINA had Rotterdam het devies 'sterker door strijd' geschonken en wilde deze spreuk gepersonifieerd door
een beeld, de stad aanbieden. Drie kunstenaars
werden uitgenodigd een ontwerp in te leveren.
Hieruit koos de koningin dat van H a n k H a n s .
HANK HANS is steeds blijven wonen in Rotterdam,
waar ze al jaren de beschikking heeft over een
oud tuindershuis bij Kralingen. Het pand is mooi
gelegen in de polder en heeft voldoende ruimte
om ook grotere beeldhouwwerken op te stellen.
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De snaphaanschellingen
van Utrecht
door Dr. H. J. van der Wiel
Nadat de periode van de Staten-munten (1577-79)
was afgesloten, dreigde de muntslag van de
opstandige gewesten te verworden tot eigenmachtige hagemunterij. Daarom besloten de StatenGeneraal bij plakkaat van 19 december 1579 terug te keren tot het muntstelsel van Philips II, en
de aanmaak van alle andere gouden en zilveren
munten te verbieden. Maar deze tweede periode
van de Koningsmunten was van korte duur. Philips II werd afgezworen, en in het plakkaat van
verlatinge van 26 juli 1581 verbieden de StatenGeneraal iedere muntslag met naam, titel of wapen van de koning. Dan verschijnen nieuwe series
munten, en als eerste gewest voert Gelderland
dan een schelling van 6 stuiver in, daarbij teruggrijpend naar de oude Vlaamse schelling van 12
groten. Voor de beeldenaar heeft men zich laten
inspireren door de snaphaan van de Gelderse hertog Karel van Egmond. Deze in 1581 zonder
jaartal geslagen munt had een wettelijk gewicht
van 37 in een mark ( = 6.651 g) en een gehalte
van 0.500, zodat zij 3.326 g zuiver zilver bevatte.
De oude snaphaan, die in 1533 ook 6 stuiver
deed, bevatte 5.292 g zuiver zilver. De nieuwe
munt werd snaphaanschelling genoemd. Het jaar
daarop heeft Utrecht een dergelijke schelling uitgebracht, in grootte, gewicht en gehalte gelijk
aan de Gelderse. In de uitvoering zijn wel verschillen te zien: Vz. Een naar links rijdende geharnaste ruiter met achterwaarts gerichte sabel;
jaartal in de afsnede. Omschrift: coNCOR(dia)
RES PARVAE CRES(cunt) gevolgd door het
muntteken.

1585, met dezelfde omschriften als op de hele,
maar in de uitvoering meer gelijkend op de Gelderse snaphaanschelling van 1581.
Volgens de processen-verbaal van de muntbusopeningen was de oplaag van deze Utrechtse
munten heel klein:
Snaphaanschelling 1582
SnaphaanschelUng 1585
Halve snaphaanschelling 1585

25 158 stuks
13 196 stuks
6 211 stuks

Omdat de in 1602 uitgegeven roosschelling iets
minder fijn zilver bevatte (3.072 g) zullen vermoedelijk nog een aantal snaphaanschellingen
zijn omgesmolten. Het is dan ook geen wonder
dat zij thans zeer zeldzaam zijn, en de halve
uiterst zeldzaam. Onderzoek van verschillende verzamelingen en een speurtocht naar foto's in meer
dan 100 veilingcatalogi leidden tot de volgende
opstelling:
Snaphaanschelling
Verk. 112-2
Muntmeester: Hendrik Jzn van Domselaar
Stempelsniider: Claas van de Vogelaer

Type I Vz: een naar links rijdende geharnaste
ruiter; zijn getrokken zwaard blijft binnen de parelcirkel; jaartal, met 4 cijfers aanéén, in de
afsnede.
Kz: het provinciewapen van Utrecht op een versierd kruis
1582 coNC - • OR.RES.PARVAE.CRES.
k z : MONE - NOVA - DONI - TRAI
la 1582 CONC - • OR.RES.PARVAE.CRES.
k z : MONE - NOVA - DONY - TRAI
Ib 1582 CONC - • OR.RES.PARVAE.CRES.
kz: MONE - NOVA - DONII - TRAI.
Ic 1582 CONC - - OR.RES.PARVAE.CRES.

-

(mt) + K

-

(mt)-H U

-

(mt)-HUR

-

(mt)-H

en 15.82
kz: MONE. - NOVA. - DONII. - TRAI.
l d 1582 CONC - - OR.RES.PARVAE.CRES. - (mt)

Kz. Het provinciewapen van Utrecht op een versierd kruis, dat op vier plaatsen de binnencirkel
doorbreekt. Omschrift: MONE(ta) NOVA Do(mi) NU
TRAi(ectensis), te vertalen als: nieuwe munt van de
heerlijkheid Utrecht. Dit is de laatste muntslag
van Utrecht waarop het gewest als heerlijkheid
wordt aangeduid.
Anders dan in Gelderland werden in Utrecht ook
halve schellingen van dit type geslagen, alleen in
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k z : MONE - NOVA - DONY - TRAI
Ie 1582 CONC - - OR.RES.PARVAE.CRES. -

en 15.82

U

u

(mt)

u

Type II Vz: als type I. maar de ruiter houdt
de rechter arm meer gestrekt waardoor het
zwaard buiten de parelcirkel blijft; het jaartal
wordt alleen met de laatste twee cijfers
aangegeven.
Kz: als type 1

2

2a

2b
2c
2d
2e

1585 CON - COR.RES.PARVAE.CRES. - (mt) + UR
kz: +MONE+ - +NOVA+ - +DONII+ TRAI +
1585

CON

- C O R . R E S . P A R V A E . C R E S . - (nit)

+

kz: +MONE+ - +NOVA+ - +DON11+ + TRA1 +
1585 CON - COR.RES.PARVAE.CRES. - (mt) +
kz: MONE - NOVA - DONY - TRAI
1585 CON - COR.RES.PARVAE.CRES - (mt) +
kz: MONE - NOVA - DONY - TRAI
1585 CON - COR.RES.PARVAE.CRES. - (mt)
kz: .MONE - .NOVA. - .DONII - .TRAI.
CON - COR.RES.PARVAE.CRES. - (mt) +

K
K

R

Halve snaphaanschelling
Verk. 112-3
Vz: een naar rechts rijdende geharnaste ruiter
met naar voren gekeerd zwaard. In de afsnede de
waarde-aanduiding. III. S. Het jaartal staat aan
het eind van het omschrift en wordt met de twee
laatste cijfers aangegeven. Geen muntteken.
Kz: als die van de hele snaphaanschelling
1

1585 CONCOR.RES.PARVAE.CRES.8.5. - +
kz: MONE - NOVA. - .DONII. - TRAI.
KRUA
l a 1585 CONCOR.RES.PARVAE.CRES.8.5. - -|kz: MONE - NOV - DONI - TRAI
Ib zonder jaartal; vermeld door de heer J. Schulman maar nergens d o o r mij aangetroffen.

De hoofdletters achter de varianten geven aan in
welke openbare collectie ik de stukken aantrof:
K Koninklijk Penningkabinet
U Centraal Museum Utrecht
R Kabinet 's-Rijks M u n t
A Amsterdams Historisch Museum
Gaarne betuig ik hier mijn dank voor de overal
ondervonden hulp en medewerking.
Snaphaanschellingen werden ook nog geslagen in
Friesland en Zwolle, en in 1604, alleen als proef,
in Zutphen. In Zeeland werden sinds 1583 iets
lichtere scheUingen geslagen (6.53 g bij hetzelfde
gehalte) die o p de voorzijde geen ruiter maar een
staande ridder tonen. Ook deze worden snaphaanschelling genoemd. Er is wel gezegd dat de
snaphaan zijn n a a m dankt aan de ruiter, omdat
destijds gewapende struikrovers die er te p a a r d
o p uittrokken snaphanen werden genoemd. De
bewuste Zeeuwse schelUng zou die naam dan ten
onrechte dragen. Of de naamsverklaring juist is
lijkt mij aan twijfel onderhevig, want deze
Zeeuwse schelling wordt al in 1627 in de 'Caerte
of Liiste' van Hieronymus Verdussen als snap-

haan aangeduid. Het is overigens merkwaardig
dat dit Antwerpse figuurboek een veel betere afbeelding van de Utrechtse snaphaanschelling geeft
(fig. 3) dan de Nederlandse beeldenaars. In het
Manuael van 1595 ontbreekt het muntteken (fig.
2), evenals in het figuurboek van 1606 (fig. 1) en
in het plakkaat van de Staten-Generaal van 8
maart 1752 (fig. 4). De laatste twee afbeeldingen
tonen bovendien als jaartal 1584, maar Utrechtse
schellingen van dat j a a r bestaan niet. Dat de
houtsneden in de beeldenaars en manualen niet
geheel overeen komen met de af te beelden munten, en dat er zelfs munten staan afgebeeld die
nooit geslagen zijn, is al lang bekend. Van
Gelder' veronderstelt dat de tekenaars vaak alleen de door Generaalmeesters beschikbaar gestelde modehekening als voorbeeld gebruikten.
1 H. E. van Gelder, De Nederlandse beeldenaars van
1586 tot 1626, JMP 60/61 (1973/74) blz. 5-68.
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Kloppen van
Noordnederlandse
oorsprong

zou inhouden, dat met meerdere poin?oenen is
gewerkt, hetgeen een normaal verschijnsel is. Met
hoeveel stempels is gewerkt, is niet bekend vanwege het ontbreken van archivalische gegevens en
voldoende geklopte munten.

reacties van lezers

Het tweede deel van de brief van de heer Bloemendal luidt:
'Voorts mis ik in de chronologische reeks van
Van der Wis nog de op munten van Zaltbommel
voorkomende klop "rozet binnen een parelrand". Zie bijgaande foto van de in mijn verzamehng aanwezige geklopte kwart daalder van
Bommel. Ik ken deze klop uitsluitend op de zilveren munten van Bommel uit de jaren
1579-1582. In het KPK bevindt zich zo'n geklopte hele daalder.

Op het artikel over Noordnederlandse kloppen
kwamen een aantal reacties van lezers binnen. De
eerste reactie betreft een brief van Mr. M. Bloemendal uit Dordrecht, die eigenlijk uit twee gedeelten bestaat.
Het eerste deel luidt als volgt:
'Met veel interesse las ik de serie "Kloppen van
Noordnederlandse oorsprong" in "De Beeldenaar" 1982, nrs. 4, 5 en 6, door J. C. van der
Wis.
Onder nummer 13 vermeldt Van der Wis een klop
"stadswapen Hasselt", aangebracht omstreeks
1600 of daarna.
De klop op de afgebeelde munt van Groningen
(afb. 28) lijkt identiek aan de klop, die op
29.12.1582 werd aangebracht op drieplakken van
Hasselt (zie nummer 8). Kan het zijn, dat er
door de stad Hasselt tezelfdertijd of op een ander moment nog een ander stempel is gebruikt?
Enige jaren geleden verwierf ik namelijk een
Friese snaphaan, gedateerd 1600, met een klop
die ik tot nu toe nergens beschreven heb gevonden (zie foto). Mogen we deze ook als een Hasseltse bestempelen? Reakties en suggesties van lezers zijn zeer welkom.'

Afb. 1. Friese snaphaan 1600 met de klop 'wapen van
Hasselt'.

Antwoord: Bij nauwkeurige beschouwing van de
kloppen uit 1582 op de drieplakken van Hasselt
en van de kloppen van omstreeks 1600 (?) op diverse muntsoorten blijkt, dat in 1582 andere
poingoenen zijn gebruikt dan in ca. 1600.
In de kloppen van ca. 1600 zijn twee duidelijk
van elkaar verschillende varianten te onderscheiden. De klop op de Friese snaphaan 1600 is min
of meer identiek aan die op de Zwolse arendschelling 1598, terwijl de instempelingen op de
Groninger flabbe 1562 en de halve stuiver van
Deventer z.j. van een andere stempel zijn. Dat
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Afb. 2. Geklopte kwart daalder Zaltbommel (coll.
Bloemendal).
Mogen we deze klop als een stedelijke Bommelse
klop beschouwen en zo ja, welk kan dan de reden van het kloppen zijn geweest? Ook hier zijn
reakties en suggesties van lezers zeer welkom.'
Antwoord: Als de klop, die door de heer Bloemendal omschreven wordt als 'rozet binnen een
parelrand' een Zaltbommelse is, zou als omschrijving wellicht beter 'mispelblom in een gepareld ovaal' gebruikt kunnen worden, omdat de
mispelblom voorkomt in het Zaltbommelse
wapen.
De instempeling is slechts aangetroffen op een
tweetal munten, n.l. een kwart daalder z.j. uit de
collectie Bloemendal en een hele daalder z.j. uit
de collectie van het Kon. Penningkabinet.
Het is m.i. onwaarschijnlijk, dat het hier gaat
om een officiële Zaltbommelse klop als gevolg
van een financiële noodmaatregel.
Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog is de stad
slechts één keer, en wel in 1599, zeer kortstondig
belegerd geweest door Spinola. Een op mijn verzoek door de gemeente-archivaris ingesteld onderzoek omtrent een financiële noodmaatregel heeft
niets opgeleverd, waarbij vermeld dient te worden, dat de archieven van Zaltbommel van vóór
ca. 1598 voor een groot deel verloren zijn
gegaan.
Voorts mag erop gewezen worden, dat Zaltbom-

malse munten niet voor lokaal gebruik bestemd
waren, maar vrijwel onmiddellijk na aanmaak
geëxporteerd werden naar landen in Centraal- en
Oost-Europa. In de Republiek werden ze vanwege hun slechte kwaliteit algemeen geweerd. Zo
Zaltbommel al geklopt zou hebben, zou dat op
voor de circulatie getolereerde muntsoorten zijn
geweest. Met de klop op de minderwaardige Zaltbommelse munten zou onmiddellijk de aandacht
op die alom geweerde munten gevestigd worden.
Het is bekend, dat in latere jaren veel belangstelling heeft bestaan voor noodgeld uit de tijd van
de 80-jarige Oorlog. Men heeft veel noodmunten
nagemaakt, waarbij men aan die nabootsingen
dikwijls een geheel eigen interpretatie gaf. Ook
zijn munten van instempelingen voorzien, om ze
voor quasi-noodmunten door te laten gaan. Dat
daarbij gebruik werd gemaakt van de uit de circulatie geweerde stukken ligt voor de hand; zij
waren goedkoop en de schade was al geleden! Er
is nog geen indicatie dat het hier om een officiële
(Zaltbommelse) klop gaat en zelfs niet om één
van Noordnederlandse oorsprong.

De tweede reactie kwam van de heer E. Vandercammen uit het Belgische Evergem. Hij zond een
afkrassel van een daalder 1579 van 's-Heerenberg, geslagen onder Frederik van den Bergh, die
ingestempeld is met een ongekroonde Gothische
letter 'y' (de 'y' in de instempeling en reliëf). Deze instempeling zou dan tijdens het beleg van leper in 1582-'83 op de munt zijn aangebracht.
Naast deze daalder bestaat er nog een 's-Heerenbergse daalder 1579, die geklopt is met een ongekroonde Gothische letter 'y' (de 'y' in de instempeling en basse). Dit laatste exemplaar staat in
Delmontes 'De Zilveren Benelux' vermeld en afgebeeld onder nummer 223f.
De toeschrijving van deze beide kloppen aan leper is zeer twijfelachtig, omdat het niet alleen
zeer onwaarschijnlijk is, dat leper meerdere aanmerkelijk van elkaar verschillende typen kloppen
heeft gebezigd, maar ook vanwege de primitieve
wijze, waarop de stempels van de kloppen zijn
gesneden. Ook hier valt te denken aan latere nabootsingen. Het is opvallend, dat de beide kloppen eveneens zijn geplaatst op uit de circulatie
geweerde minderwaardige muntsoorten.

Afb. 4. Afkrassel daalder 1579 's-Heerenberg

De derde reactie betreft de koperen duit van Holland uit 1702, die tijdens de jubileumveiling van
Jacques Schulman B.V. van 17 november 1980
werd geveild. Deze duit, door mij vermeld onder
hoofdstuk 22 Diversen (afb. 46a), was ingestempeld met een borstbeeld, waarvan in de veilingcatalogus werd gesuggereerd, dat het het borstbeeld
van Heinsius zou kunnen zijn. De heer K. A. Citroen uit Amsterdam schreef ons, dat de klop
precies lijkt op het meesterteken van de Amsterdamse zilversmid Dirk ten Brink (1682-na 1734),
zoals gepubUceerd in zijn boek over Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Amsterdam
1975, pag. 186.
Afb. 3. Daalder Zaltbommel z.j. uit de collectie van
het KPK.

J. C. v.d. Wis
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Vroege electrummunten
uit Klein Azië
Enkele voorbeelden in het Koninklijk Penningkabinet te Den Haag
door J. J. Hekman
Artikelen en boeken geschreven onder titels als
'de oorsprong van het geld' of 'de functie van
het eerste geld', moeten in de regel met argwaan
benaderd worden. Onderwerpen als deze hebben
te weinig harde feiten om redelijk stevige theorieën op te bouwen. We kunnen echter wel onze
gedachten laten gaan over problemen die hierbij
naar voren komen. Naast vragen over ontstaan
en functie slaat ook de datering van de eerste
electrummunten niet geheel vast. Maar algemeen
wordt aangenomen dat de eerste munten in het
derde kwart van de zevende eeuw voor Christus
geslagen zijn. Over deze datum heerst voldoende
overeenstemming. Deze datering is voornamelijk
gebaseerd op een studie van E. S. G. Robinson
over de muntschat uit het Artemision te Ephesus'.
In enkele recente publicaties wordt deze problematiek echter opnieuw aangesneden. Enkele
schrijvers komen tot nieuwe conclusies. Ik bedoel
hier met name het boek van Liselotte Weidauer
over de vroege electrummuntslag^. In dit boek
stelt de schrijfster op grond van stilistische vergelijkingen dat het begin van de electrummuntslag
vroeger was dan nu algemeen wordt verondersteld. Zij voelt meer voor een datum in de
buurt van 680 voor Christus. Niet geheel overtuigend beargumenteert zij deze stelling door te veronderstellen dat de schat gevonden in het Artemision te Ephesus ouder is dan de datering van Robinson. Met name door een stilistische vergelijking van de afbeeldingen op de munten met afbeeldingen op vazen, sieraden en met beeldjes wil
zij de munten vroeger dateren. Het is voor mij
de vraag of men kleine afbeeldingen op munten
die een specifieke techniek van vervaardiging vereisen, kan vergelijken met afbeeldingen op grotere voorwerpen als vazen en beeldjes. Deze argumenten, gebaseerd op stilistische vergelijkingen
van verschillende voorwerpen en materialen, mogen volgens mij niet een doorslaggevende betekenis krijgen.

Een gevolg van de stelling van Liselottc Weidauer
is dat er een gat ontstaat tussen de electrumemissies en de eerste zilveremissies. De dateringen van
de eerste zilveremissies moeten naar voren geschoven worden volgens de onderzoekers van de
Asyut-schat'. Deze verschuivingen in de dateringen van de electrummunten en de zilvermunten,
respectievelijk naar boven en naar beneden, veroorzaken een gat van tientallen jaren waarin geen
enkele munt geslagen zou zijn. Dit is op zijn
minst onwaarschijnlijk, het zou ondermeer betekenen dat de electrummuntslag geheel los staat
van de zilvermuntslag. Terwijl er vele overeenkomsten zijn in de munttypen en de gewichten
van beide systemen. Dit alles maakt een datering
voor 635 voor Christus onwaarschijnlijk. Het
lijkt mij beter om de datering van Robinson aan
te houden en misschien deze nog iets naar beneden te verschuiven zodat die meer aansluiting
krijgt met de naar beneden verschoven eerste zilvermunten. Het meest waarschijnlijke lijkt mij
een datum tussen 635 en 600 voor Christus voor
het begin van de griekse electrummuntslag.
Over de muntplaats die de eer te beurt valt de
eerste te zijn geweest, is men het ongeveer eens;
dat zal waarschijnlijk Sardis in Lydië geweest
zijn. Dus in het Lydische rijk voor de regering
van Croesus (561-546 v. Chr.) moet de eerste
muntslag plaats gevonden hebben.

2. 1/48 electrum stater lonia, laat 7e/vroeg 6e eeuw,
YZ. zeehond (Phocaea?), kz. inciisiiin, diameter 6 mm,
gewicht 0,34 gram f4x vergroot)

De electrummuntslag van de meeste kleinaziati:
sche steden eindigde voor het midden van de zesde eeuw voor Christus. Vanaf deze tijd gingen de
meeste steden over op het slaan van zilveren
munten, behalve enkele steden als Mytilene, Phocaia en Cyzicus; deze bleven electrummunten
slaan tot in de vierde eeuw voor Christus.
Er zijn twee concentratiegebieden in de verspreiding van muntplaatsen langs de noord- en westkust van Klein Azië aan te wijzen, te weten steden langs de Hellespont en in lonië. Het aantal
steden dat electrummunten sloeg was kleiner dan
het aantal steden dat zilveren munten sloeg. Een
van de problemen bij de bestudering van deze
munten is het feit dat er meer verschillende
voorzijde-typen
bekend zijn dan muntplaatsen.
/. I/4S elecirum slater Ionia, ca. 635 v.Chr., vz.
Reslreepl, kz. inciisuin, diameter 4'A mm, aewicht 0,26 Wanneer we er vanuit gaan dat elk voorzijdetype toe te schrijven is aan een bepaalde muntgram (4x vergroot)
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plaats, dan hebben we te weinig muntplaatsen.
Een oplossing hiervoor zou zijn dat niet alleen
steden munten sloegen, maar ook particulieren.
In dat geval moeten we sommige voorzijde-typen
interpreteren ais emblemen van handelaren, bankiers of ambtenaren.

3. 1/48 eleclrum slater Ionia, laat 7e/vroeg 6e eeuw,
vz. frontale kop, kz. glad, diameter 5'/i mm, gewicht
0,29 gram (4 X vergroot)
Vanaf de eerste muntslag tot circa 560 voor
Christus was de munt van Sardis de meest actieve
in de regio. We kunnen hier een ontwikkeling
zien van voorstellingsloze munten naar munten
met een voorzijde-type en in latere perioden ook
een keerzijde-type. Lydische munten dragen
meestal op de voorzijde het koninklijk embleem,
een leeuwekop. Een uitzondering hierop vormen
de munten met een voorzijde bestaande uit een
leeuwekop tegenover een stierekop. Deze emissie
wordt wel in verband gebracht met de oorlog tussen Lydië en Perzië. De beide dieren zouden
symbolen zijn van respectievelijk Lydië en Perzië.
Voorafgaand aan deze Lydische munten zijn de
zogenaamde 'striated' of gestreepte munten. Deze
hebben een voorzijde bestaande uit parallelle
strepen in het vlak gekrast en een keerzijde
bestaande uit een ruw vierkant incusum. Hiervan
zijn er twee exemplaren in de collectie van het
Penningkabinet aanwezig (zie afbeelding). Colin
Kraay noemt dit type munten 'pre-coins'"*, dus eigenlijk een fase in de muntontwikkeling direct
voorafgaand aan wat wij beschouwen als munten.

4. Vs electriim stater Ephesos, 6e eeuw v.Chr., vz. bij,
kz. 2 incusa, gewicht 4,47 gram
De electrummunten uit lonië in het Koninklijk
Penningkabinet zijn munten uit Ephesus, Samos,
Smyrna, Milete, Erythae, Phocaia, Mytilene.
Daarnaast zijn er munten uit Lampsacus en Cyzicus en een groepje munten dat gezamenlijk wordt
geduid als 'incerta loniae'. Dat wil zeggen, munten waarvan de muntplaats niet vast staat, maar
waarvan wordt aangenomen dat ze in lonië geslagen zijn. De toeschrijving van de munten aan deze plaatsen is niet volledig zeker, maar op grond
van het principe van consistentie in de voorzijde-

typen kunnen we deze munten toch met grote
waarschijnlijkheid aan de genoemde muntplaatsen toeschrijven. Met deze consistentie bedoel ik
dat de munttypen van een bepaalde stad over een
langere periode vaak gelijk blijven. De reden
hiervan is, dat de symboliek van een stad door
de eeuwen heen gelijk blijft. Door munten waarvan de muntplaats bekend is te vergelijken met
munten met een zelfde munttype waarvan de
muntplaats niet zeker is, kunnen we die laatste
categorie op grond van dit principe van consistentie aan bepaalde muntplaatsen toeschrijven.
Een andere methode bestaat uit het vergelijken
van de gewichtstandaarden van de verschillende
munten. Ook de gewichtstandaarden hebben een
zekere consistentie binnen een regio. Door het
bepalen van de gewichtstandaard kunnen we de
keuze van muntplaatsen beperken tot binnen een
bepaalde regio, waar die muntstandaard gehanteerd werd.
Ten derde zijn sommige munten aan bepaalde
muntplaatsen toe te schrijven vanwege het feit
dat het motief dat op de voorzijde staat afgebeeld een directe verwijzing naar de naam van
een stad is. Bijvoorbeeld munten uit Phocaia die
vaak op de voorzijde een kop van een zeehond
hebben. Het griekse woord voor zeehond is phokè, zodat we bij deze munten een directe verwijzing naar de stad Phocaia hebben.

5. 1/6 eleclrum stater Phocaia, 6e eeuw v.Chr. v.
kop van griffioen links, zeehond, kz. incusum, gewicht
2,59 gram
In hoeverre deze vroege munten ons iets kunnen
vertellen over de economie van de plaatsen waar
ze zijn geslagen, is nog de vraag, omdat we te
maken hebben met geïsoleerde activiteiten binnen
het totaal van economische activiteiten. Vrijwel
de gehele locale en inter-regionale handel was
nog in de vorm van ruilhandel. Het is onwaarschijnlijk dat de kleine electrummunten een rol
gespeeld hebben in de dagelijkse handel; daarvoor was hun relatieve waarde te hoog, in vergelijking met de latere zilvermunten. Alleen de sociale bovenlaag in de samenleving gebruikte waarschijnlijk in bepaalde gevallen munten. Op grond
van de aantoonbare geringe verspreiding van de
electrummunten buiten de muntplaats, blijkt dat
de originele bedoeling van de vroege muntslag
waarschijnlijk niet was om de buitenlandse handel te bevorderen. Dit wil niet zeggen dat er geen
edele metalen gebruikt werden in de internationale handel, maar waarschijnlijk geschiedde dit niet
in de vorm van munten. Het gebruik van munten
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in de internationale handel is een secundaire ontwikkeling. De primaire ontwikkeling van
muntslag was waarschijnlijk een interne administratieve aangelegenheid. Deze theorie is met
name verder uitgewerkt door Colin Kraay in een
artikel" waar hij argumenten aanvoert voor zijn
stelling dat de invoering van munten nauw samenhangt met de veranderende rol van de polis
in de griekse samenleving. Door een toenemende
complexiteit van zowel interne als externe relaties
was een grotere administratie nodig voor het
besturen van de polis. In de context van de toenemende bureaucratie werden munten geslagen
voor diverse betalingen zoals openbare werken,
huurlingenlegers, belastingen, tolgelden, boetes etc.
Deze theorie is verder uitgewerkt door Bruce F.
Holle in zijn dissertatie uit 1978''. Hij stelt daarin
dat we niet naar een éénduidige verklaring moeten zoeken voor het ontstaan van muntslag in
west Klein Azië. Meerdere factoren en aspecten
hebben daarbij een rol gespeeld. Zoals ook voor
andere onderwerpen van de griekse archeologie,
is er geen uniforme, overal geldige theorie te bedenken die het ontstaan van de griekse muntslag
verklaart. Een meervoudige verklaring van de
oorsprong moet verschillende aspecten bevatten,
zoals commerciële belangen, politieke en sociale
omstandigheden, religieuze en magische betekenissen. Er zijn wellicht nog meer aspecten aan
toe te voegen, maar met deze hebben we de
voornaamste gronden samengevat. Dit wil echter
niet zeggen dat al deze redenen bij iedere polis
een evenredig belangrijke rol hebben gespeeld.
Ongetwijfeld kunnen we bij de meeste poleis stellen dat één van de verschillende aspecten een
doorslaggevende rol heeft gehad. Het voordeel
van deze benadering is dat we niet verzanden in
een poging de gehele griekse muntslag uit de archaïsche tijd te willen verklaren vanuit één
gezichtspunt.

volken in één cultuurgebied leefden en intensieve
contacten onderhielden.
We kunnen, dacht ik, het argument van internationale handel overboord zetten als enige verklaring voor de eerste munten, aangezien er geen
munten ver buiten de muntplaats en de directe
omgeving gevonden zijn. De functionele context
van de vroege munten moet gezien worden binnen de polis. Het was een interne maatregel om
het steeds ingewikkelder wordende sociale verkeer
te reguleren en te controleren. Wellicht zou hier
enig vergelijkend cross-cultureel onderzoek verdere verklaringen mogelijk maken.

7. elect rum stater Smyrna, vóór 585 v. Chr., vz.
leeuwenkop links, kz. incusum, gewicht 16,1 gram
Een ander aspect, dat misschien geen doorslaggevende betekenis heeft gehad, maar dat toch heeft
bijgedragen aan het feit dat de meeste griekse poleis munten gingen slaan, is de rol van een munt
als teken van politieke autonomie. Politieke onafhankelijkheid en economische autarkie waren
belangrijke doelen, waar iedere griekse polis naar
streefde. Dat de rol van een munt als symbool
van onafhankelijkheid zelfs nog in onze tijd een
rol speelt kunnen we zien in Aruba. Tijdens de
onderhandelingen in Den Haag over de onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen stelde
Aruba, dat het een eigen munt wilde slaan om
daarmee te bewijzen dat het werkelijk onafhankelijk is. Er is dus eigenlijk niets nieuws onder
de zon.
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Penningnieuws
door F. T. S. Letterie
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe
uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en
bijzondere aanwinsten van verzamelaars.
Goed reproduceerbare foto's met gegevens
sturen aan F. T. S. Letterie, Hamminkweg 1, 7251 RB Vorden.

Twee afbeeldingen van Jos Reniers' laatste in
opdracht van de Katholieke Hogeschool te
Tilburg gemaakte penning. De penning stelt
een leerstoel voor, waarop leermeester en leer
lingen gezeten zijn, rond een boek. De leraar
; draag via het woord de wijsheid aan zijn leerlingen over. De bronzen penning is 75 mm in
doorsnee en 25 mm dik. Een aardige bijzonderheid is, dat de penning door zijn vorm rechtop
neergezet kan worden.

Henk van Bommel, hoofdontwerper en
medailleur bij de Koninklijke Begeer te
Voorschoten, opgeleid aan de Koninklijke
Academie (avondschool) en de vrije
Academie in Den Haag, zond foto's in van
twee vrije, dus niet in opdracht vervaardigde
penningen.
De penning 'Vrije Vorm', gemaakt in 1980 is be
doeld als geschenk, met de mogelijkheid om het
middelste vlak voor graveren van een tekst te ge
bruiken. De penning is van brons, gegoten, diameter 90 mm.
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Henk van Bommels
Penning 'Uilen' is gegoten in brons
en heeft een doorsnede van 110 mm.

Geuzen verzetspenning. Gemaakt door de Vlaardingse beeldhouwer Leen Droppert, naar aanleiding van de onthulling van het eveneens door
hem ontworpen monument te Vlaardingen, ter
herdenking van de verzetsgroep 'De Geuzen'.
De grootste doorsnede van de bronzen gietpenning is 135 mm.
Op de voorzijde is het monument afgebeeld, een
menselijke figuur, tegelijk vastberadenheid, twijfel, onzekerheid en vertwijfeling uitdrukkend. De
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hand omhoog is bezwerend, waarschuwend en
beschermend.
Op de keerzijde zijn horizontale 'balken' aangebracht, die verwijzen naar een oversteekplaats
van het monument naar het stadhuis. Deze 'zebra' heeft geen witte, maar achttien zwarte strepen, de achttien doden symboliserend. Achttien
mensen werden, na het oprollen van deze bekende verzetsgroep door de Duitsers, geëxecuteerd.

p. J. Waardenburg-penning.
Medailleur: Frank Letterie.
Gemaakt in opdracht van het oogkeelkundig instituut te Nijmegen in 1982. Bronzen gietpenning.

Diameter 85 mm. De penning wordt uitgereikt
aan oogkeelkundigen, die hun sporen verdiend
hebben op het gebied van oogkeelkunde en erfelijkheid. Op de voorzijde een portret van de oogarts P. J. Waardenburg, wiens grote verdiensten
op dit terrein, met deze penning geëerd worden.
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Op de keerzijde is in de randtekst samen met de
spiraalvormige structuur van het D.N.A. een
dwarsdoorsnede van het oog te zien. De lege
ruimte rechts is beschikbaar voor graveren.

mededelingen i^Z^
In de afgelopen periode ontving de redactie het
volgende materiaal op numismalisch gebied:
- La Numismatica, 9, september 1983.
- Jean Eisen, prijslijsten september en oktober,
1983.
- De muntkroniek, uitgegeven door Stichting
Numismatica 1977.
- Een set van 3 herdenkingspenningen Willem
de Zwijger 1584-1984, uitgegeven door de firma Phoenix, Merwedestraat 18, 9406 RM
Assen.
- Muntalmanak '83-'84, een officiële uitgave
van de Nederlandse vereniging van Munthandelaren. Op dit handige en nuttige boekje zal
in een volgend nummer nader worden
ingegaan.
Red

gen ongeveer DM25,—; bestellingen kunnen
worden gericht aan het Westfalisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Domplatz 10, 4400 Munster, BRD.

Tentoonstelling in Munster II
Van 15 januari tot 26 februari 1984 is in het
Westfalisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, een kleine expositie te bezichtingen
van Byzantijnse munten. Deze tentoonstelling
heeft als titel: 'Byzanz in Gold und Bronze. Byzantinische Münzen aus Westfalischen Sammlungen'. Een serie munten uit de collectie van het
Landesmuseum in combinatie met materiaal uit
twee belangrijke particuliere collecties biedt een
overzicht van de Byzantijnse munt- en geldgeschiedenis. Tevens wordt getracht aan de hand
van deze munten de geschiedenis van het Byzantijnse rijk te schetsen.

Tentoonstelling in
Munster I
'De archeoloog'
Onder de titel 'de archeoloog'
brengt het Westfalisches
Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschichte in
Munster van 4 december
1983 tot 15 januari 1984
een tentoonstelling,
waarin aan de hand van
portretten uit het portretten-archief Diepenbroick, een beeld wordt
gegeven van de geschiedenis van de Klassieke
archeologie, antieke numismatiek, egyptologie en prehistorie tussen 1500 en 1900
Van ongeveer 200 personen die
op deze vakgebieden belangrijke
bijdragen hebben geleverd worden
een portret, biografische gegevens en
een bibliografie gepresenteerd. De catalo
gus bevat inleidende hoofdstukken bij ieder
vakgebied, waaronder een overzicht van de
geschiedenis van de antieke numismatiek. Deze
catalogus telt ongeveer 300 pagina's en is rijk
geïllustreerd. De kosten van de katalogus bedra
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Basilios II Bulgaroclonos (976-1025), gouden noniisnw
histamenon, geslagen Ie Conslanlinopel lussen 1005 en
1025.

Verenigingsnieuws

^^

Najaarsvergadering Kon. Ned. Genootschap v.
Munt-en Penningkunde te Hoorn
Op zaterdag 1 oktober j.l. hield het Genootschap
haar najaarsbijeenkomst te Hoorn. Voorzover
het huidige bestuur heeft kunnen nagaan was nog
niet eerder in Hoorn vergaderd, hoewel enkele
oud-gedienden dit in twijfel trokken.
De keuze voor Hoorn was er niet minder
geslaagd om en mede aangelokt door een interessant programma en een fraaie herfstdag vonden
meer dan 100 leden en introducees hun weg naar
Hoorn.
De ontvangst vond plaats in de Oosterkerk. Deze
Vissers- en Schipperskerk stamt oorspronkelijk
uit 1453 en is in latere eeuwen regelmatig uitgebouwd en verbouwd totdat het in 1956 voor de
eredienst buiten gebruik werd gesteld en verviel
tot opslagplaats, o.a. van aardappels.
Dankzij grote financiële inspanningen van de
Hoornse gemeenschap, die ƒ1.5 miljoen wist op
te brengen van de totaal ƒ6.5 miljoen die voor
de restauratie benodigd was, is de Oosterkerk alsnog behouden.
In deze nu fraai gerestaureerde kerk, die in mei

'82 door Prins Claus werd geopend, sprak Burgemeester Janssens namens het gemeentebestuur
een welkomstwoord.
In zijn welkomstwoord ging de Burgemeester uitvoerig in op de belangrijkheid van Hoorn in zowel ekonomisch als historisch opzicht.
Hoorn verwierf zijn vrijheid in 1357 toen het van
Graaf Willem V het 'Poortrecht' kocht voor de
som van 1550 schilden (een in 1337 ingevoerde
gouden munt van Franse oorsprong).
Door dit privilege ontwikkelde Hoorn zich tot
hoofdplaats van West-Friesland dat geografisch,
in die tijd, slechts door een strook land bij Vel.sen met het zuidelijk gedeelte van Holland was
verbonden. Deze ontwikkeling werd nog versterkt
door de koloniale expansie en de Oostzee-handel.
De Verenigde Oostindische Compagnie fungeerde
in die tijd dan ook als belangrijkste werkgever en
het merendeel van de plaatselijke bevolking was
dan ook direkt of indirekt bij de overzeese handel betrokken.
Een van de grondvesters van het Nederlandse koloniale rijk. Jan Pietersz. Coen, werd in 1587 in
Hoorn geboren en zijn standbeeld siert thans het
Rode Steen, het met vele fraaie historische gebouwen omgeven plein in het centrum van de oude stad. Toen de overzeese handel in de 19/20e
eeuw terugliep en uiteindelijk geheel wegviel
kwam Hoorn buiten de belangrijkste handelsroutes te liggen en staakte ook haar ekonomische zo-

Onder de letter N hel St. Catharinaklooster in de 17e en 18e eeuw in gebruik als de Hoornse Munt
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wel als stedelijke expansie, hetgeen Hoorn echter
behoedde voor grootscheepse doorbraken en
kaalslag. Zodoende behield de stad haar historische kern, thans een beschermd stadsgezicht met
rond de 350 beschermde monumenten. O.a. door
de toenemende ekonomische aktiviteiten in de
16e eeuw doch ook door het feit dat tussen
West-Friesland en de Zuiderkwartieren van Holland, door Spaanse veroveringen, een geografische wig was gedreven, werd sterk de behoefte gevoeld aan het hebben van een eigen munthuis.
Aan het ontstaan van de West-Friese munt wijdde de Hr. H.W. Saaltink, wetenschappelijk medewerker van het West-Fries Museum, zijn voordracht; hij ging uitvoerig in op de pohtieke en
ekonomische omstandigheden die leidden tot de
oprichting van de West-Friese munt.

Munlbusopening 1746 Westfriesland
De allereerste muntslag in 1584 te Hoorn werd
door de Staten van Holland als onwettig beschouwd en aanvankelijk werden dan ook de
muntaktiviteiten gestaakt. Twee jaar later echter,
werd onder het gezag van de 'Leden van de gecommitteerde Raden' overgegaan tot de oprichting van de Landschapsmunt van West-Friesland.
De munt zou 3 jaar in Hoorn funktioneren en
daarna voor een zelfde periode in Alkmaar en
Enkhuizen en de opbrengst van het muntbedrijf
zou ten goede komen aan de steden van het
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Noorderkwartier, doch hieraan is tengevolge van
onderling geharrewar nimmer gevolg gegeven.
In januari 1587 kwamen Hoorn, Enkhuizen en
Medemblik overeen gezamenlijk het muntbedrijf
te exploiteren en de munt zou bij toerbeurt in
één van de genoemde plaatsen gevestigd zijn.
Alkmaar viel dus uit de boot en berustte uiteindelijk in die situatie onder voorwaarde dat ze
mee mocht delen in de opbrengst van het muntbedrijf. Tenslotte werd in 1599 de munt ook
door de Staten van Holland gelegaliseerd en werd
de West-Friese munt gelijk berechtigd zoals de
overige stedelijke munthuizen. In 1795 kwam een
einde aan de West-Friese munt.
Van 1796 tot 1807 werden op de munt te Hoorn
nog Hollandse munten geslagen. De muntaktiviteiten die in Enkhuizen en in mindere mate
in Medemblik plaatsvonden waren toen reeds
gestaakt. In 1807 sloot de munt te Hoorn definitief zijn deuren.
Het oorspronkelijke gebouw waarin de munt te
Hoorn was gevestigd is helaas verdwenen en
slechts de verwijzing 'Muntstraat' duidt nog op
deze voormalige aktiviteit. Gelukkig herbergt het
West-Fries Museum nog wel enige bijzondere
herinneringen aan de munt, zoals een fraai gegraveerde kelk met daarop het bloeiend muntbedrijf
afgebeeld of de hierbij afgebeelde penning van de
muntbus opening van 1746.
Na een goed verzorgde lunch en een vlot verlopen huishoudelijke vergadering gaf de Hr. R. J.
Spruit, direkteur van het West-Fries Museum,
aan de hand van een aantal dia's een boeiende
inleiding op het bezoek aan het Museum.
Speciaal voor de bijeenkomst van het Genootschap had men naast de permanente expositie
van de munten van West-Friesland ook een aantal vitrines ingericht met munten uit het depot
van het Museum.
Het programma van de dag werd besloten met
een wandeling door de historische kern van
Hoorn o.l.v. gidsen van de vereniging 'Oud
Hoorn'.
In het restaurant 'Le Petit Nord' werd onder het
genot van een drankje nog wat nagepraat, doch
zonder het 'metalen garnituur' dat een groot aantal leden toch op prijs blijkt te stellen zoals bleek
bij de rondvraag tijdens de huishoudelijke vergadering. Mogelijk dat deze traditie in de toekomst
weer in ere hersteld wordt. Een goed verzorgd en
smakelijk diner besloot deze zeer geslaagde en
boeiende dag in Hoorn en onwillekeurig denkt
men dan alweer vooruit naar de voorjaarsbijeenkomst die op 19 en 20 mei 1984 in Friesland zal
worden gehouden.
Inderdaad 2 dagen en om met de woorden van
de Hr. Elzinga te spreken 'Het wordt een heel

mooi programma', dus reden genoeg om deze data nu reeds in de agenda te reserveren.
J.L.
Numismatische kring Friesland 'Mr. Jacob Dirks'
Sinds april 1983 bestaat in Friesland de numismatische kring 'Mr. Jacob Dirks'. Deze Kring is
geauthoriseerd door de Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde en
werkt, hoewel zelfstandig, op dezelfde basis als
de andere kringen in den lande, die door het Genootschap worden gestimuleerd.
In de naam 'Mr. Jacob Dirks' wordt de grote
Friese numismaat geëerd, die van 1811 tot 1892
te Leeuwarden leefde en talrijke nog steeds geraadpleegde boeken en artikelen over penningen
en munten heeft geschreven.
Per seizoen worden vijf twee-maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd, op elke vierde dinsdagavond van de oneven maanden, waarbij aan de
laatste bijeenkomst een interessante excursie
wordt verbonden.
Het lidmaatschap staat open voor elke serieuze
verzamelaar in Friesland, maar is voor daarbuiten wonenden natuurlijk niet uitgesloten. Het
Bestuur denkt daarbij met name aan 'Friezen om
utens!'
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden
tot het correspondentie-adres van de Kring: p/a
Postbus 134, 8530 AC Lemmer.
Vereniging voor Penningkunst Penning 1983-1
Het Bestuur heeft Jos Reniers een opdracht gegeven voor het vervaardigen van deze penning.
Nadere berichten omtrent gereed komen van deze
penning hoopt het Bestuur in de volgende Beeldenaar bekend te maken.
M. Kemper-Koel

Actualiteiten
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Vijf kunstenaars maken ontwerpen
voor Willem van Oranje-muntstuk
Staatssecretaris Koning van Financiën heeft vijf
kunstenaars gevraagd ontwerpen in te zenden
voor het zilveren ƒ50 muntstuk 1984. Dit
muntstuk zal gewijd zijn aan Prins Willem 1. De
uitgifte van dit zilveren muntstuk past in het kader van de Nationale Willem van Oranjeherdenking die in 1984 zal plaats vinden. Het is
op 10 juli van dat jaar 400 jaar geleden dat Prins
Willem in het Prinsenhof te Delft werd vermoord.

Vormgeving
De ƒ50 muntstukken worden vervaardigd uit zilver met een gehalte van 925 duizendsten (92,5%).
Zij zullen een diameter hebben van 38 mm en
een gewicht van 25 gram. Ingevolge artikel 4 van
de Muntwet dragen alle munten en dus ook de
ƒ50 muntstukken op de voorzijde een portret van
H.M. de Koningin met de tekst Beatrix Koningin
der Nederlanden. De achterzijde moet in ieder
geval de waarde-aanduiding 50 gulden, het muntteken van 's Rijks Munt te Utrecht (een mercuriusstaO en het Muntmeestersteken (hamer en aambeeld) bevatten. De rand zal glad zijn en het
randschrift dragen 'God zij met ons'. Van de
kunstenaars wordt een portret (borstbeeld) van
Koningin Beatrix verwacht. De keerzijde biedt de
kunstenaars de vrijheid om op eigen wijze gestalte te geven aan de persoon van Prins Willem I.
Bij de persoon van Prins Willem wordt gedacht
aan een staatkundig en aan een persoonlijk
aspect. Tot het eerste mogen worden gerekend
zijn vurige pleidooien voor verdraagzaamheid op
godsdienstig gebied en zijn ideaal van vrijheid
voor de Nederlanden. Tot het tweede aspect mag
worden gerekend de opofferingsgezindheid waarmee hij voor deze idealen streed.
Ontwerpers
De gevraagde kunstenaars die uiteenlopende technieken en richtingen van beeldende kunst vertegenwoordigen zijn:
Walter J. Nikkels te Rotterdam;
•
Gerrit Noordzij te Tuil;
iRené van Raalte te Den Haag;
Theo A. M. van de Vathorst te Utrecht en
Auke de Vries te Den Haag.
Zij hebben hun ontwerpen voor 1 september 1983
ingeleverd.
Adviescommissie
De door staatssecretaris Koning in het leven geroepen adviescommissie die reeds geadviseerd
heeft ten aanzien van de keuze van de kunstenaars, heeft in september de ontwerpen beoordeeld en een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris over het te kiezen ontwerp. De
adviescommissie staat onder voorzitterschap van
de Directeur Binnenlandse Geldwezen van het
Ministerie van Financiën, drs. P. Stek, en heeft
als leden drs. Th. W. C. M. Karsten (secretaris)
en J. H. Weeda van het Ministerie van
Financiën, 's Rijks Muntmeester, ir. J. de Jong,
mevrouw drs. J. C. Cramer van het Ministerie
van W.V.C., prof. R. D. E. Oxenaar van de Centrale Directie PTT, drs. H. W. Jacobi, directeur
van het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden stenen, mevrouw A. G. M.
Reuten, docente aan de Academie voor Beeldende
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Kunsten te Rotterdam en de beeldende kunstenaars J. W. van Toorn en N. Steenbergen. Als 2e
secretaris is aan de commissie toegevoegd E. J.
Bouman van het ministerie van Financiën.
Tweede ƒ50 muntstuk
Sinds de invoering van het ƒ50 muntstuk in 1982
is de Willem van Oranje-munt de tweede uitgifte
van deze zilveren munt. De ƒ50 muntstukken
1982 waren gewijd aan de herdenking van 200
jaar vriendschappelijke betrekkingen tussen
Nederland en de Verenigde Staten. Deze munten
waren ontworpen door de beeldhouwer Eric
Claus.

boekbespreking r^
door N. L. Arkesteijn

^zy

Een tweetal wel zeer specialistische publicaties
ontvingen wij van de bekende Italiaanse uitgeverij 'La Numismatica' in Brescia, die onder andere
in 1977 de studie van Gamberini over de hele en
halve leeuwendaalders en de Italiaanse en andere
imitaties en vervalsingen daarvan uitgaf.
De eerste is van de hand van Gemino Mutti onder de titel 'Il falso nella cartamoneta' en behandelt uitvoerig en rijk gedocumenteerd en geïllustreerd de vervalsingen van het Italiaanse papiergeld van de 18e eeuw tot heden. De inhoud
van het inleidende algemene hoofdstukje moge
dan in vrijwel ieder Engels, Duits en zelfs Nederlands boek over papiergeld zijn te vinden, gegevens over de papierfabricage, watermerken en
druktechnieken ontbreken in deze werken maar
al te vaak; ze zijn hier voor een goed begrip van
de moeilijkheden waarvoor vervalser en het
opsporingsapparaat zich geplaatst zien eigenlijk
nog te summier behandeld. Na enkele anecdotes
over vervalsingen en vervalsers en een inleiding
over de papiergeldgeschiedenis van Italië volgt op
pag. 36 t/m 310 een indrukwekkende reeks van
zwart-wit afbeeldingen van zowel echte als valse
biljetten, deels op ware grootte, deels verkleind
zonder aanduiding van de werkelijke afmetingen.
In het voorwoord verontschuldigt Mutti zich al
voor de wisselende kwaliteit van het fotowerk,
veroorzaakt door het feit dat hij voor een groot
deel afhankelijk was van wat diverse verzamelaars hem toestuurden. Van een aantal afbeeldingen ontbreken inderdaad de details om de valse
exemplaren te kunnen herkennen, maar dat is
met de oorspronkelijke stukken in de hand zelfs
met behulp van een loupe vaak nog heel moeilijk. Toch valt op pag. 55 aan de hand van de
plaatjes vast te stellen dat een verwisseling van de
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echte en de valse biljetten heeft plaatsgevonden.
Tenslotte zijn er enkele afsluitende hoofdstukken
over 'het buitenland', de Franse assignaten. Napoleon als vervalser en de grote vervalsingsoperatie in Nazi-Duitsland tijdens de 2e wereldoorlog
(Operatie Bernhard en Cicero).
Voor de gemiddelde papiergeldverzamelaar is dit
boek geen must ook al omdat het gros van de
beschreven biljetten, zowel echt als vals, tot de in
Nederland uiterst zelden voorkomende stukken
moet worden gerekend. Het is vooral een fraai
'kijkboek', waarin diverse verrassingen te vinden
zijn, zoals de vervalsingen van 'mini assegni' kort
voor 1980 en de aan de fantasie van slimme handelaren ontsproten recente vervalsingen van biljetten van Italiaanse concentratiekampen die bij
nader onderzoek zelfs helemaal niet blijken te
hebben bestaan. Een voorbeeld hiervan, dat via
Stanley Gibbons in London en een bekende Nederlandse firma in mijn handen kwam, is hierbij
afgebeeld.
—
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GROOT-BRITTANNIE:
1 Pond 1983; virenium; 0 22,5 mm; 9,5 gram.
Het betreft hier een nieuwe circulatiemunt.
Afb. I.

Afb. 1
HONGARIJE:
5 Forint 1983; koper-nikkel; 0 23,4 mm; 5
gram.
10 Forint 1983; koper-nikkel-aluminium; 0 25,4
mm; 6,10 gram.
20 Forint 1983; koper-nikkel; 0 26,8 mm; 7,05
gram.
Het betreft hier drie nieuwe circulatiemunten.
Afb. 2, 3 en 4.

IRAK:
250 Fils 1982; koper-nikkel; 0 27,8 mm;
Herdenkingsmunt op de Bagdad-conferentie van
1982. Afb. 8.

INDIA:
'
10 Paisa 1982; aluminium; 0 26 mm, 2,3 gram.
25 Paisa 1982; koper-nikkel; 0 19 mm; 2,5
gram.
2 Rupees 1982; koper-nikkel; 0 28 mm; 7,8
gram.
10 Rupees 1982; koper-nikkel; 0 39 mm; 24,7
gram.
Nieuwe circulatiemunten uitgegeven ter gelegenheid van de te New Delhi gehouden 9de Aziatische Spelen. Afb. 5 t/m 7.

A/b. 7

:•

Afb. 9

IRAN:
10 Rials 1982; koper-nikkel; 0 28 mm; 7,1
gram.
Nieuwe circulatiemunt met daarop de in meerdere opzichten vrome wens 'Oh Moslems, verenigt
u'. Op voorzijde het hoogste heiligdom der Islam
te Mekka, de Kaaba; op de keerzijde de rotstempel te Jeruzalem. Afb. 9.

ITALIË:
500 Lire 1981; zilver 835/1000; 0 29 mm; Oplage 500.000.
Herdenkingsmunt op de 2000-jarige sterfdag van
de Romeinse dichter Publius Vergilius Maro
(70-19 V. C ) . Afb. 10.
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MAN:
1 Pond 1983; virenium; 0 22,5 mm; 9,5 gram.
Nieuwe circulatiemunt met de afbeelding van de
Middeleeuwse burcht in de stad Peel. Afb. 17.
AJb. Il

JOEGSLAVIË:
25 Para
1982; aluminium-brons; 0 18 mm;
2,3 gram.
50 Para
1982; aluminium-brons; 0 19 mm;
2,8 gram.
1 Dinar 1982; aluminium-brons; 0 20 mm;
3,6 gram.
2 Dinara 1982; aluminium-brons; 0 22 mm;
4.3 gram.
5 Dinara 1982; aluminium-brons; 0 24 mm;
5.4 gram.
10 Dinara 1982; koper-nikkel
; 0 23 mm;
5,2 gram.
Nieuwe serie circulatiemunten. Uit de oude reeks
zijn de waarden van 5, 10 en 20 Para weggevallen en vervangen door die van 25 Para, waarmee
men van het 1-2-5-systeem is overgegaan op het
l-2-2'/2-5-systeem. Afb. 11 t/m 16.

Afb. 17

OOSTENRIJK:
20 Schilling 1983; koper-nikkel-aluminium; 0
27,7 mm; 8 gram. Oplage 1 miljoen.
Nieuwe circulatiemunt met de afbeelding van de
burcht Hochosterwitz in Karinthië. Afb. 18.

Afb. 18

Afb. 12

Afb. 14
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Afb. 13

Afb. 15

500 Schilling 1983; zilver 925/1000; 0 37 mm;
24 gram. Oplage Vi miljoen.
Herdenkingsmunt op de 5e Weltcup-finale voor
springruiters, die in 1983 te Wenen plaatsvond.
Afb. 19.

500 Schilling 1983; zilver 925/1000; 0 37 mm;
24 gram. Oplage Vi miljoen.
Herdenkingsmunt op het 100-jarige bestaan van
het neo-gotische raadhuis van Wenen. Afb. 20.

1 Roebel 1983; koper-nikkel; 0 31 mm; 12,5
gram.
Herdenkingsmunt op de 100ste sterfdag van Karl
Marx (1818-1883). Afb. 23.

PANAMA:
1 Balboa 1982; koper-nikkel; 0 38 mm; 22,6
gram.
Nieuwe circulatiemunt met het portret van wijlen
generaal Omar Torrijos. Afb. 21.

Afb. 23

SPANJE:
100 Pesetas 1982; aluminium-brons; 0 24,5 mm;
9,2 gram.
Nieuwe circulatiemunt ter vervanging van de nauwelijks in de circulatie voorkomende grotere
koper-nikkelen munt. Afb. 24.

Afb. 24

RUSLAND:
1 Roebel 1982; koper-nikkel; 0 31 mm; 12,5
gram.
Herdenkingsmunt op de 60ste verjaardag van de
Oktoberrevolutie. Afb. 22.

THAILAND:
1 Baht 1982; koper-nikkel; 0 25 mm; 7 gram.
5 Baht 1982; koper-nikkel; 0 30 mm; 12 gram.
Het betreft hier een paar nieuwe circulatiemunten. Afb. 25 en 26.
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Afb. 25
Afb. 28

TURKS- EN CAICOS-EILANDEN:
Vi Crown 1981; koper-nikkel; 0 24,5 mm;
5,7 gram.
Vi Crown 1981; koper-nikkel; 0 31 mm;
11,5 gram.
Nieuwe circulatiemunten. Afb. 29 en 30.
Afb. 26
5 Baht 1982; koper-nikkel; 0 30 mm; 12 gram.
10 Baht 1982; koper-nikkel; 0 32 mm; 15 gram.
Herdenkingsmunten op de 75-jarige herdenking
van de oprichting van de padvindersbeweging
door Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell
(1857-1941). Afb. 27 en 28.
Afb. 29

Afb. 27
Afb. 30
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agenda
13. Internationale Münzenbörse am Samslag, dem. 28.
Januar 1984, im Saai Wien der Schweizer Mustermesse
in Basel.
Vergaderdata van de vereniging 'De Duit'-Zwolle
19 december 1983: Spreker (het onderwerp is tot nu
nog onbekend).
16 januari 1984: Muntenveiling van door de leden ingebrachte munten. (De datum is echter onder voorbehoud, vanwege de winterschilder. Bij wijziging wordt
één en ander aan de leden per convocaat doorgegeven.)

22 februari 1984: Ruilavond.
19 maart 1984: Spreker (het onderwerp is tot nu nog
onbekend).
16 april 1984: Een muntenveiling te houden door een
handelaar.
22 mei 1984: Ruilavond met een verloting en tevens een
tractatie op kosten van de vereniging als afscheid van
het winterseizoen.
Numismatische Kring 'De Duit'-Zwolle. Secretaris:
W. Loos, Irenestraat 1, 8019 XC Zwolle, tel.
05200-11443.

leuk om te geven
leuk om te ontvangen

verkrijgbaar en
inwisselbaar bij
alle leden van de
n.v.m.h.

'n geschenkbon
van (de n.v.m.h.
ter waar(de van
10 of 25 gulden

leuk idee dus zo'n
geschenkbon

nederlandse vereniging van munthandelaren

JEAN ELSEN

Antieke, Middeleeuwse en Moderne Munten,
Moslims, Kruistochten, Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, Penningen.
Uitgebreide numismatische literatuur.

Numismaat

Maandelijkse Kataiogus met artiiteis
(jaarabonnement 300 Fr te storten op giro
(PCR) 000-0831217-24)

Tervurenlaan 65, Bus 1

^

1040 BRUSSEL

Telefoon 09/32/2/734/63.56

Openingsuren: maandag t/m zaterdag 9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur
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Uw nederlandse munten kunt u vrijwel overal verkopen!
Wij geven wellicht betere prijzen voor romeinse munten,
middeleeuwse munten, buitenlandse munten, penningen, rekenpenningen, gildepenningen e.d.
Ook kunnen wij eventueel bemiddelen bij verkoop in het
buitenland.
Liever geen transacties beneden de ƒ500,—.

INKOOP

A. G. VAN DER DUSSEN
HONDSTRAAT 5

-

6211 HW MAASTRICHT

(Beëdigd taxateur)
TELEFOON 043-15119

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97

TELEFOON 05499-1322

7671 AT VRIEZENVEEN

Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR.
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG
GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL
GROOTHANDEL

-

KLEINHANDEL

-

UITGEVERS

's Zaterdags gesloten.
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muntenhandel Groningana
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
9712 EL Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
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NUMISMATIK

LANZ
MÜNCHEN
VEILING 26

5 december 1983, Luitpoldblock, München

ANTIEKE MUNTEN
Keltisch - Grieks - Romeins - Byzantijns
Een keur van bijna 1000 antieke gouden, zilveren en bronzen munten. Hieronder meer dan 300 griekse munten met interessante
series, voornamelijk uit Sicilië, Macedonië en klein-Azië. Uit de tijd der Romeinse Republiek 90 munten. Hieronder belangrijke
exemplaren van Caesar, Marcus Antonius en Octavianus. En meer dan 500 munten uit de keizertijd met ongeveer 70 zeldzame
en zeer goed bewaard gebleven Aurei, talrijke interessante zilveren munten uit Trier met het unieke grote medaillon van Constantijn en meer dan 200 prachtige bronzen penningen, zoals het schitterende medaillon van Gordianus III. Deze belangrijke veiling
wordt afgesloten met 50, meest gouden, byzantijnse munten.

4 Dukaten 1618. Trautson

Constamijn I. Trier

VEILING 27
6 December 1983, Luitpoldblock, München

MIDDELEEUWEN EN MODERNE TIJD
Meer dan 1000 munten en penningen uit de tijd van het Rooms-Duitse Rijk; uit het Oostenrijkse Rijk der Habsburgets met een
groot aantal gouden munten en Tiroler penningen, waaronder 2- en 3 daalderstukken der Duitse kerkvorsten, tot uit Würzburg
met een mooie serie munten uit Salzburg, van de wereldlijke heersers over Baden tot over Wallenstein, waaronder series uit Beieren, Schlick en Trautson, uit de steden van Breslau tot Zwolle, met een grootse serie gouden dukaten uit Danzig. Van het Duitse
Rijk enkele zeldzame gouden Rijksmunten en in uitstekende staat verkerende munten van de Republiek Weimar. Uit het buitenland van Italië tot Hongarije, waaronder interessante series uit het middeleeuwse Italië, Siciliaanse, Hollandse, Zevenburgse en
andere gouden munten, voornamelijk uit de 16e eeuw.
Volledig geïllustreerde kataiogus (inklusief lijst van opgebrachte prijzen) DM 20,- elk.

NUMISMATIK LANZ MÜNCHEN
Dr. Hubert Lanz - Maximiliansplatz 10
D-8000 München 2
Tel. (089) 29 90 70
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C. J. G. SCHUURMAN-RIJNHOLT
Emmastraat 13, 7075 AL Etten-Gelderland
Telefoon 08350 - 27781

120692

Moderne buitenlandse munten,
Ned. Antillen en Suriname.

/ ^

1567. Fernando
Alvarez de Toledo.
Hertog van Alva;
vervaardigd 18e eeuw.
Zeer zeldzaam. Prachtig.
f 625-

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

Geïllustreerde prijslijst
op aanvraag.

Hoogend 18, 8601 AE Sneek
t e l , 0 5 1 5 0 - 1 7 1 9 8 - s maandags geslot

^

W. de Groot

Wildekampsweg 29
8091 GH Wezep
tel. 05207-4285

De echtheid van alle aangeboden munten wordt gegarandeerd,
verzending onder rembours, boven ƒ 150,— franko, retourrecht
binnen 5 dagen in ongeschonden staat.
Guldens Juliana 1954 t / m 1967 2F/PR
10 stuks f85,— per serie.
Rijksdaalders Juliana 1959 t / m 1966
2F/PR 7 stuks / 1 6 5 , - per serie.
Rijksdaalders 1969 Vis 2F f)b.Rijksdaalders 1963/1964 2F/PR
flOO.per stel.
Zilveren tientjes 1970 en 1973 PR 27,50
per stuk.
50 gid. Ned./USA 1982 UNC 1 0 0 , prooflike 190,—
Halve guldens 1921 t / m 1930 5 stuks 2F
65, — per serie.
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Wilhelmina rijksdaalders 1929, 1939 en
1943 D 2F/PR 3 5 , - per stuk
1930, 1931, 1932 en 1937 2F/PR 3 0 , per stuk.
Rijksdaalder 1933 2F/PR 47,50.
Vierkante stuivers 1913, '14, '23, '29,
'38, '39, '40 en '43 2F 3 0 , - per stuk.
Halve centen 1930, 1934, 1936, 1938 en
1940 2F/PR 1 4 , - per stuk.
2/2 cent 1898 2 F + 1 3 0 , Dubbeltje 1928, 1930 en 1935 2F 22,50
per stuk
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Hollandsche Bank Unie N.V.
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-292284
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De prijslijsten van de HBU mag U niet missen!!
Bel of schrijf ons even en de volgende lijst zenden wij U gratis toe.

munten kopen is een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke
door de vereniging is opgesteld.
• garantie op de echtheid van munten
en penningen
• objectieve en eerlijke voorlichting
• kwalificatie volgens gangbare normen
lijst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:
Batavia
G. J. Rietbroek
Zoutmanstraat 32
Den Haag
070-451772

Hekra
L. H. Helderton
Molenstraat 25
Optiemert
03445-1392

Osse munthandel
R. van Breda
Houtstraat 6
Oss
04120-25012

Bussumse munthandel
J. W. Eeckhout
Kapelstraat 20
Bussum
02159-16288

Hollandia b.v.
A. Braun
De Zande 40
Kamperveen
05203-320

Phoenlx
J.F.J. van Koningsbrugge
Merwedestraat 18
Assen
05920-52045

Civltat
A. H. G. Drouwen
Luttekestraat 31
Zwolle
05200-23368

Holleman-munten
M. Holleman-Tas
Min. Dr. Kuyperplein 64
Ensctiede
053-338779

Ri-ëst b.v.
A. Hielkema
Nieuweburen 134
Leeuwarden
058-125799

Coinselling Hoogeveen
B. H. Hagemeijer
V. Ectitenstraat 21a
Hoogeveen
05280-73634

Honingti
J. C. Honingh
Dorpsstraat 155
Assendeltt
02987-3094

Romunt b.v.
Roerzictit 1,
Roermond
04750-16010

Coret
A. Coret
Heuvelstraat 103
Tilburg
013-363240

Huizinga b.v.
H. J. Huizinga
Nassaulaan 36
Bennekom
08389-4004

Scandicoin
R. H. de Vries
postbus 68
Terborg
08350-25125

Euro-Munt Tilburg
A. Jussen-Venmans
Hoefstraat 9,
Tilburg
013-362761

Kerpentier
M. Velraeds
Trictiterweg 203
Brunssum
045-210800

Sipiro-munten
P. Willems
Nassaulaan 5
Bennekom
08389-8064

Karel de Geus
K. de Geus
Stratumsedijk 47a
Eindtioven
040-123455

Neerlandla
W. F. Mans
H. Cleyndertweg 469
Amsterdam
020-322418

Trajectum
L. Lolfeld
Croeselaan 249
Utree tlt
030-949709

munt- en penningkundig nieuws
september/oktober 1983
7e jaargang no.,/
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NUMISMAAT

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

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

ocoues bchuimcin B,
/

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

1016 GD

Amsterdam
Postgiro 9922

1583...
Op de kop af 400 jaar geleden veroverde
Sir Humphrey Gilbert Newfoundland in naam
van het Engelse Koninkrijk. Hiermee was de
eerste Britse kolonie in de nieuwe wereld een
feit. Twee eeuwen later werd St. John's de hoofdstad.
Vlak na de tweede wereld(H)rlog werd
het eiland de 10e provincie van Canada en
daarmee een onafhankelijk gebied. De gunstige ligging en de vele natuurlijke hulpbronnen
zorgden ervixjr dat Newfoundland spoedig
een aanzienlijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de natie.
1983...
De Canadese regering besluit de 400ste
verjaardag te vieren door middel van de uitgifte van een bijzondere munt; de 8ste gouden
$ 100 munt van de Royal Canadian Mint.
15,551 gram zuiver goud, 1,414 gram puur zilver, 22 karaats, geslagen in proof kwaliteit.
Het ontwerp is van John Jaciw uit Wind-

De munten zijn verkrijgbaar bij:
sor, Ontario. Op de achterzijde van de munt
ABN Bank - Amro Bank - H.B.U. heeft hij op werkelijk sublieme wijze tegen een
gladde achtergrond van land en water, het NMB Bank - De Grenswisselkantoren Div. Rabo- en Bondsspaarbanken schip, het anker en de toren mat afgebeeld.
Nederlandse Credietbank n\
Arnold Machin tekende vcxir de voorkant van
de munt. Hij beeldde daar Koningin Elisabeth II
'~\
af, net zoals op elke munt van de hele collectie.
Elvenals bij de vorige uitgiften heeft de
Canadese regering nu ook de aanmunting beNaam
perkt tot het aantal, dat vfwr 30 november 1983
bij de Royal Canadian Mint wordt besteld. In
Adres
geen geval zullen er meer dan 200.000 wor- Plaats en postcode
den geslagen.
Beroep
De munt is verder een wettig betaalmid- Leeftijd
Stuur mij a.u.b., zonder verdere aankoopver
del in Canada. Een genummerd certifikaat van
plichtingen, de komplete brrehure over de 8ste
echtheid wordt bij iedere munt aangeboden. gouden $ 100 munt van de Royal Qinadian Mint.
De 8ste gouden $ 100 munt van de Royal CanaBon terug te sturen naar:
dian Mint heeft alles in zich om een van de
CANADIAN NUMISMATIC COINS
!
opvallendste munten te worden die in 1983
Postbus3,1400 AA BUSSUM.
worden uitgegeven. Neem de proef op de som
Royal Canadian Monnaie royale
en vul de bon hiernaast in. Tien tegen één dat
canadienne
u even enthousiast wordt als wij.
Mint
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Philips II, koning van Spanje en Heer van de Nederlanden (1527-1598).
Hij werd zeer zorgvuldig opgevoed in Spanje, waarbij zijn vader hem veel
schriftelijke raad gaf tijdens zijn veelvuldige afwezigheid. Philips hield
van de jacht, van muziek en van de natuur. Hij las veel en had een intellectuele belangstelling. Philips kwam in 1549 voor het eerst in de Nederlanden en bleef daar tot 1551. Zijn tweede en laatste bezoek was van
1555-1559. Daarna regeerde hij vanuit Spanje via de landvoogdes, waardoor de besluitvorming erg traag ging want Philips wilde alle belangrijke
besluiten zelf nemen.
3. Veranderingen in de 16e eeuw
Tijdens de regeringsjaren van Karel V (1515-1555) en zijn zoon
Philips II (1555-1598, afgezworen in het Noorden in 1581) is er
veel veranderd in de Nederlanden.
Op politiek gebied gaat de centralisatie zo veel mogelijk verder.
157

Na de aanvankelijke maatregelen van Philips de
Goede en Karel de Stoute om de Manden van
herwaarts over' tot een grotere eenheid te maken,
herkregen de afzonderlijke gewesten een deel
van hun oude zelfstandigheid tijdens de regering
van Maria. In de eerste jaren van het voogdijschap over zijn zoontje Philips de Schone, ging
de meeste aandacht van Maximiliaan van Oostenrijk naar de bestrijding van de binnenlandse
opstanden en naar de aanvallen van Frankrijk en
Gelderland.
In 1493 krijgt Maximiliaan bij de vrede van Senlis de gebieden Artois, Franche-Comté en Charolais van de Franse koning terug. Tijdens het bewind van Philips de Schone wordt het streven
naar centralisatie hervat en min of meer afgerond
onder Karel V. In 1515 koopt Karel de rechten
op Friesland en wordt daar in 1524 als heer erkend. De stad Groningen en Drente blijven onder
Gelderse invloed. De leenverbanden met Frankrijk worden in 1524 verbroken, waardoor Karel
V soeverein heer wordt van alle Bourgondische
gebieden die niet tot het Duitse keizerrijk
behoren.
In 1528 durft Karel het aan om de bisschop van
Utrecht zijn landsheerlijk gezag af ie nemen en
in 1543 wordt de eenmaking afgerond door de
verovering van Gelderland. In grote lijnen is nu
het gehele gebied van de Benelux (met uitzondering van Luik) onder één heer verenigd.
Karel V heeft niet zoals zijn voorvaderen Philips
de Goede en Karel de Stoute naar een onafhankelijk koninkrijk Bourgondië gestreefd. Wel kregen al zijn gewesten een speciale status binnen
het Duitse keizerrijk door de vorming van de
Bourgondische Kreits in 1548. In het jaar daarna
verklaren alle gewesten in de Pragmatieke Sanctie
dat ze onder één vorst verenigd zullen blijven en
dat de erfopvolging voor alle gewesten dezelfde
zal zijn. In aansluiting hierop wordt Phillips II in
alle gewesten ingehuldigd als toekomstig heer. In
1555 treedt Karel V af ten gunste van zijn zoon
Philips 11. Hij overlijdt in Spanje in 1558. De
dagelijkse leiding in de Nederlanden is vanaf

Margaretha van Oostenrijk, tante van Karel V en
weduwe van Philibert van Savoye, landvoogdes over de
Nederlanden (1507-1530). Lel op de Habsburgse kin.
Rekenpenning uit 1530 (Dugniolle 1256).
158

1507 in handen van landvoogden geweest, die gekozen werden uit de naaste familie van Karel V
en Philips II:
Margaretha van Savoye
1507-1530
Maria van Hongarije
1531-1555
Emmanuel Philibert van Savoye
1555-1559
Margaretha van Parma
1559-1567
Margaretha van Parma werd in 1567 opgevolgd
door de hertog van Alva. Deze was na de beeldenstorm van 1566 door Philips II naar de Nederlanden gezonden om de orde te herstellen.
Er is in de 16e eeuw veel veranderd op religieus
en cultureel gebied. De Reformatie bracht grote
verdeeldheid en was de oorzaak van veel oorlogen. De Renaissance drong in deze eeuw ook in
Noord-Europa door. Daardoor verloren ook de
munten hun Middeleeuwse uiterlijk. De gothische
letters werden na 1530 vervangen door Romeinse
letters en op de zilveren gulden van 1540 kwam
voor het eerst een goed gelijkend portret op
een Nederlandse munt.
Tenslotte komen we aan de veranderingen op
economisch gebied. Europa kende aan het einde
van de 15e eeuw een grote economische bloei die
gestimuleerd werd door de toename van de handel en de overvloedige zilver- en goudproduktie
in Tirol, Bohemen en Saksen. Door de ontdekking van Amerika en de zeeweg naar Indië ontstond er in de I6e eeuw een Europese 'wereldeconomie', die gebaseerd was op de ontwikkeling
van de opkomende industrie en de uitbreiding
van de handel. Hierin nam Antwerpen een centrale plaats in. De Antwerpse bevolking groeide
van ongeveer 10.000 inwoners in 1400 tot ongeveer 95.000 in 1565.
De inflatie in de I6e eeuw
In tegenstelling tot de 15e eeuw daalde het zilvergehalte van de stuiver in de 16e eeuw niet noemenswaardig (zie de onderstaande tabel).
1 stuiver bevat . .. gram fijn zilver
jaar
1496
1507
I52I
1536
1556
1557
1567
1578

aantal grammen fijn zilver
0,99
0,99
0,95
0,95
0,95
0,82
0,82
0,71

Er is echter wel degelijk sprake van inflatie. Deze
blijkt uit prijsstijgingen van voedsel en goederen
en uit de stijging van de daglonen van handwerkslieden. Ondanks de stijging van de lonen is

er in de eerste helft van de 16e eeuw een sterke
vermindering van de koopkracht en daling van de
levensstandaard. Van de verschillende oorzaken
van de prijsrevolutie in de 16e eeuw is in dit verband het beschikbaar komen van grote hoeveelheden goud en zilver het meest interessant. Met
enige versimpeling mogen we stellen dat goud en
zilver in de eerste helft van de 16e eeuw minder
schaars werden en daardoor minder 'waard' in
vergelijking met andere goederen en diensten.
Nieuw goud en zilver
Door betere mijnbouwtechnieken kon men in de
tweede helft van de 15e eeuw in verschillende gebieden in Midden-Europa op betrekkelijk goedkope manier goud, maar vooral zilver winnen.

Milaan. Ludovicus Sforza (1451-1508), teston.
bele stuivers) van ongeveer 3 gram naar de grote
zilverstukken van ongeveer 30 gram is niet ineens
genomen. Sinds het midden van de 15e eeuw
werden er in Italië testons (testa = kop) van 9,6
gram geslagen, die vanaf ongeveer 1490 ook in
Nederlandse muntvondsten voorkomen. In Saksen sloeg men uit het zilver van de mijn van
Schreckenberg vanaf 1498 Engelgroschen of
Schreckenbergers van 1/7 goudgulden en een gewicht van 4,5 gram. In de Nederlanden stonden
ze bekend onder de naam Schrikkelbergers.

Schreckenberger (schrikkelberger) op naam van
Frederik, Johan en Georg van Saksen, ± 1500. De
munt werd genoemd naar de zilvermijn bij de stad
Schreckenberg in het Ertsgebergte, nu in OostDuitsland. In 1501 werd de stadsnaam veranderd in
Annaberg. De afstand tot de mijnen van Joachimstal
bedroeg 30 km.

Sigismund van Tirol, bijgenaamd 'der Münzreiche',
guldiner of guldengroschen I486. Sigismund had zijn
mijnbouwakliviteiten verpacht aan de Fuggers, die voor
elk mark zilver ( = 246 gram) 8 gulden ontvingen. De
winning van een mark zilver kostte de Fuggers ongeveer De vondst Olst (Overijssel), sluitdatum 1526, be5 gulden, zodat ze per mark zilver 3 gulden verdienden. vatte 2046 zilveren munten. De munt met de meeste
Sigismund verdiende aan de mijnbouw ongeveer 80.000 koopkracht in deze schat is de schrikkelberger ,
gulden per jaar.
waarvan er 527 in zaten. Deze schrikkelbergers, die
25% van het aantal uitmaakten, vertegenwoordigden ruim 50% van de waarde. De eerste grote
Hertog Sigismund van Tirol liet van het zilver uit
zilveren munt die in behoorlijke aantallen geslazijn mijnen in 1484 voor het eerst een zilverstuk
gen werd, was de Saksische guldengroschen van
slaan met dezelfde waarde als de (gouden) gul1500. De keurvorst Frederik de Wijze en de herden. Deze 'guldengroschen' is de eerste van een
togen Georg en Johan dragen op deze munt
serie grote zilveren munten die het uiterlijk van
klapmutsen, waardoor de guldengroschen al
de geldcirculatie in de loop van de 16e eeuw
spoedig 'Klappmützentaler' genoemd werd. De
drastisch gewijzigd heeft. Het voordeel van het
naam thaler of taler is ontleend aan de munten
slaan van grote munten in plaats van kleine munvan Joachimsthal in Bohemen. Hier zijn ook
ten ligt in de kosten van aanmunting. Het is veel
daalder en dollar van afgeleid.
goedkoper om uit een mark zilver 9 grote munDe grote vondst Amersfoort, sluitdatum 1557,
ten te slaan dan ongeveer 70 kleine. Bovendien
maar hoofdzakelijk gevormd rond 1540, geeft
was er door de dalende koopkracht van het zilver
een goed beeld van de invloed van de nieuwe zilautomatisch behoefte aan grotere munten. De
veren munten op de circulatie in de Nederlanden.
stap van de kleine zilveren munten (stuivers, dub159

vondst 64 schrikkelbergers met een koers van 4
stuivers en 89 Gelderse snaphanen met een koers
van 5'/2 stuiver. Deze 253 moderne zilveren munten waren, toen de schat samengesteld werd, precies evenveel waard als de 1850 Bourgondische
zilveren munten van 3 en 2 stuivers.
Grote Spaanse zilveren munten vinden we in
Noord-Nederlandse vondsten pas in het begin
van de tachtigjarige oorlog. Hieruit blijkt ook
dat we niet stilzwijgend mogen aannemen dat direct na de ontdekking van Amerika in 1492 hei
Amerikaanse goud en zilver naar Europa begon
te stromen. Inderdaad is er rond 1500 een hoeveelheid edelmetaal naar Spanje verscheept, maar
dit was afkomstig van plunderingen op de Caraïbische eilanden. Pas na de verovering van Mexico
in 1521 wordt een aarzelend begin gemaakt met
de exploitatie van zilvermijnen in Mexico en het
huidige Honduras. De produktie bedroeg hier tot
1545 twee- tot drieduizend mark per jaar, wat
zeer weinig is in vergelijking met de totale zilverproduktie in Europa. Pas met de exploitatie van
de mijnen te Potosi (1545) in het zuid-westen van
de huidige staat Bolivia, en Zacatecas (1546) in
het noorden van Mexico, komt de grote zilverstroom naar Europa op gang.

Hongarije, Wladislaw II van Jagiello (1490-1516)
goudgulden (hier meestal dukaat genoemd) 1512.
Een andere factor van belang was het goud uit
Afrika. Samen met het goud uit Hongarije en het
geroofde goud uit Amerika was dit de hoofdbron
voor de omvangrijke Europese goudaanmuntingen tot ongeveer 1530. Daarna verminderde zowel de goudaanvoer vanuit Amerika en Afrika
Joachimstaler van de graven van Schlick, geslagen sinds als uit de mijnen van Hongarije. Het Afrikaanse
1518. De munt woog oorspronkelijk 1 (Romeins) ons = goud kwam sinds de ontdekkingsreizen van de
Portugezen sneller en goedkoper naar West27,2 gram. Joachimstal, tegenwoordig Jachymov, ligt
Europa. Vanaf 1477 concentreert de Portugese
in Tsjechoslowakije. Behalve zilver heeft men er
handel zich in Antwerpen en in 1501 krijgt Antook lood, zink, goud, tin, kobalt en uranium
gewonnen. De Russische naam voor daalder, jefimok,
werpen het stapelmonopolie ten noorden van de
is van de Slavische vorm van Joachim afgeleid.
Alpen en de Pyreneeën voor de verkoop van Portugese specerijen uit Indië. In Antwerpen ontmoeten de Portugese en Zuid-Duitse handelaars
De vondst bestaat uit 3662 gouden munten en
elkaar en op die manier is er al vroeg veel goud
2015 zilveren munten. De 100 Duitse daalders
uit de verschillende windstreken in Antwerpen
(5% van het aantal zilveren munten in de vondst)
vermunt. Nauwkeurige getallen zijn moeilijk te
vertegenwoordigden een waarde van 40% van al
leveren maar een vergelijking van de omvang van
het zilvergeld in de vondst. Verder bevatte de
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de muntslag in de Zuidelijke Nederlanden van de
laatste emissie van Philips de Schone en de eerste
emissie van Karel V (1499-1520) met de muntslag
onder Philips 11 (1557-1598) levert het volgende
beeld op:

periode
1499-1520
1557-1598

muntslag in kg fijn edelmetaal
gemiddeld per jaar
goud
zilver
410
2350
190
8670
j

Deze getallen zijn niet meer dan een schets van
de verhouding tussen goud en zilver, maar het
maakt wel duidelijk dat er door de ruime aanmunting van goud in de eerste tientallen jaren
van de 16e eeuw geen behoefte was aan zilveren
daalders met dezelfde koopkracht als de gulden.
Een ander argument dat gehanteerd wordt om de
geringe populariteit van de daalder in het begin
van de 16e eeuw te verklaren is het voorkomen
van minderwaardige Duitse daalders. Vermoedelijk zal het onbekend zijn met de nieuwe munten
belangrijker geweest zijn, want de minderwaardige Duitse en Nederlandse goudguldens circuleerden - tegen een lagere koers - in groten getale in
de Nederlanden. De hoofdoorzaak van het trage
binnendringen van de daalders zal vermoedelijk
gelegen zijn in het feit dat aan de behoefte naar
munten met een grote koopkracht geheel voldaan
werd door het aanwezige goudgeld. Een bewijs
hiervan is de vrij geringe aanmunting van zilveren Karolusguldens in 1540. Pas in 1553 kwam
de produktie goed op gang. In 1557 begint de
overvloedige aanmunting van de Philipsdaalders.
Het zilver uit Amerika dat jaarlijks met de zilvervloot naar Spanje gebracht werd, moest volgens
de Spaanse wetten eerst in Spaanse munten worden omgezet, alvorens het in de Nederlanden in
Philipsdaalders kon worden omgemunt. In
Frankrijk werd Spaans zilver verwerkt tot kwartecu's en testons.
Muntorganisatie
Muntordonnanties, instructies voor de muntmeester, muntevaluaties en dergelijke werden
door de landsheer vastgesteld. De adviseurs hierbij waren de Raden en Generaalmeesters van de
Munten, die ook in eerste instantie verantwoordelijk waren voor de naleving van de muntwetten. In 1487 installeert Maximiliaan het bureau
van Financiën, ook wel Raad van Financiën genoemd. De taak van deze Raad was het beheren
van de domeinen en alle andere inkomsten van
de vorst. Ook gaf het Bureau van Financiën beleidsadviezen op financieel gebied, onder andere
betreffende de muntwetgeving. Het is niet duidelijk wat de ontwikkeling van het Bureau tussen

Gouden rekenpenning voor 'de heren van de financiën',
d.w.z. voor de Raad van Financiën, 1540, mei een
renaissanceportret van Karel V. (Dugniolle 1445).
1487 en 1531 geweest is. Waarschijnlijk bleef het
min of meer onafhankelijk van de 'Grote Raad
naast de vorst' bestaan tot 1531. In dat jaar werden de drie Collaterale Raden opgericht: de Raad
van State, de Geheime Raad en de Raad van Financiën. Met de instelling van deze Raden werden de diverse regeringstaken duidelijker gescheiden, al bleef de Geheime Raad invloed op de
muntwetgeving uitoefenen en hield deze het toezicht op de naleving van de ordonnanties en
plakkaten.
Het aantal munthuizen wordt onder Karel V verhoogd tot 9. Tijdens de regering van Philips 11
zijn er aanvankelijk 6 munthuizen. Door de
opstand wordt een aantal munthuizen verplaatst
en ook komt er tijdelijk een aantal bij. De totale
lijst van munthuizen tijdens de regering van Philips II, waar in zijn naam munten geslagen worden, bedraagt 18.
Boekdrukkunst
De oudste gedrukte teksten op monetair gebied
vinden we in de Bourgondische Nederlanden.
Vóór de toepassing van de drukkunst werden de
verschillende regelingen 'afgelezen' op de stoep
van het stadhuis, het liefst op een marktdag. In
Leuven verscheen in 1487 een gedrukte tekst met
muntregelingen, bestemd om ergens aangeplakt
of opgehangen te worden. De muntordonnantie
van 1489 wordt in Antwerpen in boekvorm gedrukt, waarbij een aantal munten in houtsnede
afgebeeld wordt. Men heeft zeer snel door dat
juist de afbeeldingen de grote kracht van de gedrukte muntregelingen zijn. In 1499 nemen de
Raden en Generaalmeesters dan ook in hun officiële publicatie van de ordonnantie van dat jaar
afbeeldingen van de 9 goede Duitse guldens op.
ledereen kan nu de plaatjes vergelijken en als de
munt er anders uitziet, deugt hij niet. Er verschijnen ook 'handboekjes' voor de muntomloop, gebaseerd op de ordonnantie van 1499,
maar uitgegeven door particuliere uitgevers. Het
oudste boekje is gedrukt in 1500, zoals Van Gelder heeft aangetoond. Deze boekjes werden zeer
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'Der Cooplieden handboucxkin', handboekje voor
kooplieden. Gent, 1546, door Victor de Dayn. Het
boekje bevat een uitgebreide kalender met
dierenriemtekens, kerkelijke feestdagen en jaarmarkten,
en 'die evaluatie van der munte van allen gauden ende

zelveren penninghen (by scoonen ende zuvere figueren)
coursende ganck hebbende over al de landen der K.M.
van haerwaerts over', dus een koerslijst van alle
gangbare gouden en zilveren munten in de Nederlanden
met mooie en juiste afbeeldingen.

snel populair. Het ondoorzichtige werk van geldwisselaars werd hierdoor iets beter volgbaar.

door de titel van het gewest waarin het munthuis
staat, komt er nu op elke munt te staan; 'Karolus Romanorum imperator rex Hispaniarum', Karel, keizer van Duitsland en koning van Spanje.
Ook alle keerzijdes krijgen dezelfde spreuk: 'Da
michi virtutem contra hostes tuos', geef mij
kracht tegen Uw vijanden. Mogelijk slaat dit op
het opkomende protestantisme. Alleen aan de
munttckens kan men zien uit welk munthuis de
munt afkomstig is. Vanaf 1540 wordt er in de titels van Karel weer verwezen naar de verschillende gewesten.

De munten van Karel V
De eerste emissie (1506-1521) wordt grotendeels
geslagen tijdens de minderjarigheid van Karel V.
De tekst op de munten luidt dan ook: 'moneta
archiducum Austrie ducum Burgundie', munt van
de aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van
Bourgondië ( = Maximiliaan als voogd, samen
met zijn kleinzoon Karel). Verder is deze emissie
geheel overeenkomstig de laatste emissie van Philips de Schone van 1499. In Holland gebruikt
men zelfs uitsluitend het jaartal 1499 om aan te
geven dat deze emissie van dezelfde kwaliteit is
als de laatste van Philips de Schone. De angst
voor monetair wanbeheer van Maximiliaan is
blijkbaar nog diep geworteld.
De Tweede emissie begint in 1521 en loopt met
een aantal wijzigingen door tot Karels aftreden in
1555. Het streven naar centralisme is in de eerste
jaren van deze emissie af te lezen aan de titulatuur van Karel op de munten. In plaats van het
vermelden van zijn belangrijkste titel, gevolgd
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Opbouw van de emissie van 1521
1 gouden reaal
1 halve gouden reaal
1 gouden
karolusgulden

= 20 zilveren realen van
3 stuivers
= 20 halve zilveren realen van 1 Vi stuivers
= 20 zilveren stuivers
en onderdelen van de
stuiver.

later het Byzantijnse Rijk, heeft men in WestEuropa in de middeleeuwen nooit puur kopergeld
willen gebruiken. Tijdens de regering van Karel V
heeft men nog geruime tijd klein geld van biljoen
(zilver van een zeer laag gehalte) aangemunt,
hoewel men wist dat in het koninkrijk Napels,
ook een van Karels bezittingen, al vanaf 1472 geheel koperen muntjes geslagen werden. Ook Venetië begon in 1472 kopergeld te slaan. Hier was
men beter bekend met de Byzantijnse koperen
munten en wist men uit ervaring dat fiduciair
geld (geld zonder intrinsieke waarde) uitstekend
Karel V, gouden reaal, Antwerpen (handje), zonder
jaar (I521-I556). Door de interpunctie is dit exemplaar kon functioneren.
te dateren tussen 1546 en 1556. 5,32 gram, gehalte
0,992. (Gelder & Hoc 183-lb).
Nieuw in deze emissie is de (gouden) Karolusgulden van 20 stuivers. Deze sloot beter aan bij de
rekeneenheid van 1 gulden = 20 stuivers dan zijn
voorganger, de Philippusgulden van 25 stuivers.
De nieuwe Karolusgulden werd al snel de verplichte rekeneenheid voor de Bourgondische administraties en in het midden van de eeuw is de
gulden van 20 stuivers inderdaad de belangrijkste
rekeneenheid in de Nederlandse boekhoudingen.
De ironie wil echter dat er dan geen guldens van
20 stuivers meer geslagen worden. De eerste Nederlandse gulden van 20 stuivers wordt pas weer
in 1680 geslagen.
In 1535 en 1543 wordt het kleingeld gemoderniseerd. Het kleingeld is altijd een gewestelijke aangelegenheid gebleven omdat de onderverdeUng
van de groot voor een aantal gewesten verschillend was. In ieder gewest werden dezelfde halveen kwartgroten geslagen, maar de denominaties
daaronder volgden de eigen gewestelijke indeling:
penningen voor Holland, Vlaamse en Brabantse
dubbele en enkele mijten en mailles voor Namen. De relatie tot de groot was als volgt:
I groot

= 8 penningen Hollands
= 24 mijten Vlaams
= 36 mijten Brabants
= 36 mailles van Namen.

Door de stijging van de zilverprijs in de I5e eeuw
werd de zilverinhoud van de Vlaamse dubbele
mijt of korte verlaagd tot iets meer dan 2% en
de maille van Namen werd vanaf 1499 in feite
van puur koper gemaakt. Om traditionele redenen heeft men lang aan de fictie van klein zilvergeld vastgehouden. Deze fictie berustte op de
middeleeuwse gedachte dat een munt van edelmetaal moest zijn met een nominale waarde in overeenstemming met de intrinsieke waarde. In tegenstelling tot het gebruik in het Romeinse Rijk en

Karel V. koperen korte 1544, Vlaanderen (GH
198-5a/b) en het Napolitaanse voorbeeld van zijn
grootvader Ferdinand. Het meest opvallende is het
overnemen van de stralenkroon, die alleen voor dit
muntje in de Nederlanden gebruikt is.
Na een tussenoplossing in 1535, toen het zilvergehalte van de Vlaamse korte verhoogd werd bij
gelijktijdige verlaging van het gewicht, koos men
in 1543 definitief voor een koperen korte. Voor
de beeldenaar zocht men aansluiting bij de Napolitaanse voorbeelden. In Holland bleef men penningen met een zilvergehalte van 8% slaan.
De stap naar groter zilvergeld werd eveneens aarzelend gezet. In 1536 verscheen een munt van 4
stuivers met een gewicht van 6,1 gram. Vanwege

Karel V, 4 stuivers of krabbelaar, Vlaanderen 1540.
6,12 gram, gehalte 0,618 (GH l89-5a).
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de klauwende adelaar op de vz werd dit
muntstuk krabbelaar genoemd. Pas in 1540 begon men met de zilveren Karolusgulden van 20
stuivers, nadat de Gelderse hertog en de steden
Nijmegen, Deventer, Kampen en Zwolle al in
1538 daalders hadden laten slaan. De zilveren ka-

rolusgulden draagt voor het eerst een goed gelijkend portret van de keizer.
Voor de internationale handel sloeg men vanaf
1540 naast de gouden en zilveren gulden van 20
stuivers ook een zonnekroon met een vergelijkbare waarde als de Franse en Engelse kronen, en
een koers van 42 stuivers.

De munten van Philips II
Na het aftreden van Karel V in 1555, gaat de
muntslag onder zijn zoon Philips II nog twee
jaar ongewijzigd door. De zilveren gulden wordt
niet meer geslagen omdat deze munt niet gewaardeerd werd door het publiek. De introductie van
de veel zwaardere Philipsdaalder in 1557 is wel
meteen een succes. De uitgiftekoers was 35 stuivers. Later loopt de koers door de voortschrijdende inflatie op tot 50 stuivers in 1581. Daarna
blijft de koers geruime tijd constant tot 1603. In
dat jaar is er een minimale verhoging van één
stuiver.
In 1562 begint men met de sanering van het
muntstelsel. In plaats van het kleine zilvergeld op
basis van de stuiver komen er onderdelen van de
Philipsdaalder: Vi, 1/5, l/IO, 1/20 en in 1571
ook een 1/40 Philipsdaalder. Door de koersverDe drie Rijkssteden
hoging van de hele en halve gouden reaal in 1556
Deventer, Kampen en
Zwolle, daalder zonder
beschikte men over een lange doorlopende reeks
jaar (1538). Het omschrift
van 8 denominaties, te beginnen met de gouden
op de vz luidt: munt van de
reaal ter waarde van 2 Philipsdaalders en afdadrie Rijkssteden. Het enige
lend tot 1/40 Philipsdaalder. Behalve de twee
onderscheid op de vz is de patroon van de stad: St.
kleinste denominaties droegen alle onderdelen
Michael voor Zwolle, St. Nicolaas voor Kampen en op
van
de Philipsdaalder het portret van de koning
dit exemplaar St. Lebuinus voor Deventer. Lebuinus of
Liafwin, gestorven rond 780, was de stichter van de
kerk Ie Deventer.

Links: Philipsdaalder Vlaanderen 1557 (GH 210-7c).
Rechts: halve Philipsdaalder Holland 1574 (GH
211-1 Ib). Beide exemplaren zijn geklopt met de
Hollandse leeuw op .schild In parelrand. Het kloppen
Karel V, zilveren karolusgulden, Brabant, z.j.
(1542-1548). Op het harnas van Karel de Rijksadelaar. werd voorgeschreven in een plakkaat van 7 februari
1573 en werd uitgevoerd in 1573 en 1574.
(GH 187-1)
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dat ontworpen was door de Italiaanse medailleur
Giovanni Paolo Poggini. De Hollandse penning
bleef ook nu weer een eigen leven leiden.

Keerzijde van de Philipsdaalder mei hel
wapen van Philips II. De indeling is als
volgi: bovenste helft, linksboven,
gevierendeeld Caslilië en Leon, het
wapen van het koninkrijk Caslilië,
rechtsboven, gedeeld, links Aragon,
rechts Napels en Sicilië. Tussen de
twee delen de granaatappel van
Granada.
Onderste helft: hel OostenrijksBourgondische wapen zoals Philips
de Schone dal voerde: linksboven de
dwarsbalk van Oostenrijk, rechtsboven
de drie lelies van Valois-Bourgondië,
linksonder de drie schuinbalken van
Bourgondië, rechtsonder de Brabantse
leeuw. In het hartschild: links de leeuw
van Vlaanderen, rechts de adelaar van Tirol.

Hagemunterij
Met de verovering van Gelderland in 1543 kwamen ook een aantal stedelijke en heerlijke munt
huizen binnen het Bourgondische gebied te liggen, die daarvoor zo goed als geheel onafhankelijk waren geweest, hoewel ze zich af en toe be-

Nijmegen, daalder van 30 stuivers, I56J. Het omschrift
verzekert de bezitter dat het om een goede munt gaal
met hetzelfde gehalte als de Philipsdaalder en dezelfde
waarde als de goede Duitse daalders. In het manuaal,
behorende bij de muntordonnanlie van 4 augustus
1586, stelt men het gehalte echter vast op 7 grein
minder dan de Philipsdaalder (0,809 in plaats van het
beloofde 0,833)
(Delmonte 640).

riepen op Keizerlijke privileges om de muntslag
een officieel karakter te geven. Het gaat hier om
de munthuizen van de steden Nijmegen, Zutphen, Deventer, Zwolle, Kampen en Groningen,
en de heerlijke munthuizen van Batenburg en
Bergh. Buiten Gelderland lagen nog de zelfstandige munthuizen van Gronsveld, Horn, Rekheim,
Stavelot, Thorn en Vianen. Niet al deze munthuizen bedreven hagemunterij. De meeste Rijkssteden hebben later hun muntslag aangepast aan de
wetten van het Duitse Rijk. Met het begrip hagemunt wordt een niet erkend munthuis aangeduid
of een munthuis waar regelmatig met de muntvoet geknoeid werd. Na het opnemen van alle
Nederlandse gewesten in de Bourgondische Kreits
probeerde men zowel vanuit het Hof te Brussel
als vanuit het Duitse Rijk de illegale muntslag
onder controle te krijgen. Deze aanpak werd
rond 1550 dringender omdat de verschillende
muntheren vanwege de verslechterende economische situatie meer inkomsten uit hun munthuizen
probeerden te krijgen. Financiële gegevens uit
1550 zijn niet beschikbaar, maar ze zijn voor
Bergh enigszins af te leiden uit de inkomsten en
uitgaven van graaf Willem van den Bergh over
het jaar 1566/1567. De rentmeestersrekening van
dat jaar laat aan pachtinkomsten een bedrag van
15.000 gulden zien. De uitgaven liggen 600 gulden hoger. De inkomsten van de muntslag gingen
buiten de rentmeestersrekening om. In het eerste
halfjaar van 1566 moet het inkomen van de graaf
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bleem. De hagemunterij bleef ook na de munthervorming van 1566 bestaan omdat er ook sprake was van bedrog. Er werd aan het gehalte van
de munten geknoeid, of de munten werden tegen
een te hoge koers in omloop gebracht. Een zeer
geraffineerd staaltje van oplichting is de Berghse
daalder van 24 stuivers, geslagen rond 1560. Deze
daalder werd geheel overeenkomstig de intrinsieke waarde voor 24 stuivers in roulatie gebracht.

uit de muntslag ongeveer 2800 gulden zijn
geweest.
De hagemunterij werd voor een deel mogelijk gemaai<t door de te lage koers van de Bourgondische munten ten opzichte van de overigens verboden goede Duitse daalders. Hierdoor konden grote hoeveelheden Bourgondische munten omgesmolten worden en opnieuw aangemunt in voor
Nederlandse begrippen overgewaardeerde munten. Daarom voerden afgevaardigden van Philips
II overleg met gedeputeerden van de Westfaalse
Kreits om het muntwezen van de Bourgondische
staat en die van het Duitse Rijk op elkaar af te
stemmen. Helaas was dit niet het grootste pro-

(D. 572).
De waardeaanduiding van 24 stuivers was zelfs in
het veld opgenomen. Deze daalder leek echter zoveel op de goede Duitse daalders van 30 stuivers,
dat men de Berghse daalder ook voor dat bedrag
ontving. Zelfs ambtenaren van de landvoogdes
Margaretha van Parma waren hier ingelopen.
De Duitse Rijksdag voert in 1559 en 1566 de volgende hervormingen in: naast de gouden gulden
van het Rijk komen er ook een Rijksdaalder en
een Rijksdukaat. Alle muntheren binnen het Rijk
zijn verplicht deze munten te slaan en alle munten worden elk jaar per Kreits gecontroleerd. Op
basis van deze wetten verschijnen er in de Nederlanden in 1567 Bourgondische Rijksguldens (Andriesgulden) en Bourgondische Rijksdaalders
(kruisdaalder).
De overeenkomst tussen het Duitse Rijk en de
Nederlanden heeft niet het gewenste resultaat gehad. De hagemunten konden nu weliswaar niet

Philips II. Bourgondische Rijksgulden (Andriesgulden),
Holland 1568 (GH 239-1 Ia).
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gen by den keyser, Churfursten ende andere
Princen ende Staten des heylicx Rijcx' weer voor
32 stuivers circuleren, maar nu wordt de koers
van het Bourgondische goudgeld verhoogd om
versmelting tegen te gaan.
De opstand in Holland en Zeeland maakt het
Philips onmogelijk om de hagemunterij voldoende te bestrijden. In 1573 laten de Staten van Holland en Zeeland al het geld in de omloop van een
klop voorzien, waardoor de nominale waarde van
het geld met 1/8 tot 1/7 wordt verhoogd. De opbrengst is bestemd voor de financiering van de
opstand tegen de Spaanse koning. Hiermee is de
invloed van Philips II op het muntwezen in het
Noorden geëindigd.

Philips II, Bourgondische daalder (kruisdaalder)
Gelderland 1567 (vz en kz horen niet hij elkaar).
meer profiteren van het koersverschil tussen de
Nederlandse en de Duitse munten, maar elke
vorm van effectieve controle op de fraudulerende
munthuizen ontbrak. In 1571 zegt Philips de
overeenkomst met het Duitse Rijk op. Er verschijnen zowel in Duitsland als in Nederland
steeds meer slechte daalders en het aantal hagemunten breidt zich uit. Daarom worden alle
vreemde daalders met ingang van 1 juni 1571
verboden. De enige grote zilveren munten die nog
mogen circuleren zijn de Philipsdaalder en de
Bourgondische daalder. Beide munten zullen weer
geslagen mogen worden, maar in de praktijk is
alleen de Philipsdaalder aangemunt. De oorzaak
ligt misschien in de onderlinge concurrentie tussen beide munten. Men heeft de koers van de
Philipsdaalder en de Bourgondische daalder in
een geheel aantal stuivers willen uitdrukken (35
stuivers en 32 stuivers) en hiervoor zal men de
waarde hebben moeten afronden. De koers viel
voor de Philipsdaalder mogelijk iets gunstiger
uit, waardoor het aantrekkelijker werd om Philipsdaalders te laten slaan. Er kan ook nog een
andere oorzaak meegespeeld hebben. Direct na
het verbod van 1 juni 1571 bleek dat het onmogelijk was de Duitse rijksdaalders uit de roulatie
te weren. Op 27 juni worden de Rijksdaalders
met de jaartallen 1567 tot en met 1570 weer toegelaten tegen een koers van 31 stuivers, 1 stuiver
beneden de intrinsieke waarde. Mogelijk is hierdoor ook de Bourgondische daalder bij het publiek in diskrediet geraakt.
Er is weinig lange-termijn beleid geweest, want
op 27 juli 1572 mogen de 'silveren daler(s) gesla-

Klop Zeeland op een 4 realenstuk uit Spanje, Karel V
(± 1540). De kloppen op de munten vormen een
onafhankelijke bron voor de geldcirculatie in Holland
en Zeeland in 1573-1574. Alle munten met een waarde
van 1/10 Philipsdaalder en hoger mochten alleen
geklopt in omloop zijn. Kloppen komen voor op de
volgende aantallen munttypen:
Bourgondische
16
overige Nederlandse 14
buitenlandse
52.
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Twee Groninger
waterschapspenningen
door J. C. van der Wis
Deel Ila - Gedenkpenning pp de opening van het
gemaal 'De Waterwolf'.
Naar aanleiding van het artikel over bovenvermeld onderwerp in 'De Beeldenaar' no. 3 van
mei/juni 1983, pag. 100 t/m 102, kwam een
tweetal reacties binnen.
De eerste reactie betreft de melding van de aanwezigheid in een particuliere collectie van een
tweede zilveren penning. Dit exemplaar is afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Huisarchief en daaruit in 1967 verkocht, nadat koningin Juliana opdracht had gegeven tot de verkoop
van een hoeveelheid doubletten uit voornoemde
collectie.
Kennelijk moet de zinsnede uit de Provinciale
Groninger Courant van 5 november 1920 'Aan
H.M. en Z.K.H, is een exemplaar in zilver, e t c ,
uitgereikt' zo gelezen worden, dat zowel koningin
Wilhelmina alsook prins Hendrik een zilveren penning met inscriptie aangeboden hebben gekregen.
Van de zijde van het Koninklijk Huisarchief is
over de verkoop in 1967 gezwegen.
De tweede reactie betreft de melding van de aanwezigheid in een particuliere collectie van een
bronzen penning (zie afbeelding) die evenals de
beide zilveren penningen, op de keerzijde van een
machinale inscriptie is voorzien. Deze inscriptie
in 8 regels, waarvan de eerste regel gebogen langs
de bovenrand is aangebracht, luidt:
DIT ELECTRISCH GEMAAL
1.S
GEOPEND
DOOR
H.M. DE KONINGIN
OP
5 NOV. 1920

JEAN ELSEN

De penning is afkomstig uit de nalatenschap van
loco-griffier K. Nieland, van wie bekend is, dat
hij de festiviteiten rond de opening van het gemaal 'De Waterwolf' heeft bijgewoond.
Het bestaan van een gegraveerde bronzen penning doet vermoeden, dat in ieder geval een aantal prominente genodigden een gegraveerde penning heeft gekregen. Of alle ca. 80 genodigden
een penning met inscriptie hebben gekregen,
blijft vooralsnog een open vraag.

Antieke, Middeleeuwse en Moderne Munten,
Moslims, Kruistochten, Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, Penningen.
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Nederlandse makers van
penningen 25
door W. F. van Hekelen

THEES MEESTERS
Inleiding
In verhouding tot het westen zijn en worden er
in het noorden weinig penningen gemaakt. Toch
heeft het noorden van ons land wel degelijk penningkunstenaars van betekenis voortgebracht.
Eén van de oudste en produktiefste onder hen is
MATTHEUS MEESTERS, door intimi aangesproken
als THEES MEESTERS.

Penningen voor Gerritsen & Van Kempen
Min of meer bij toeval is THEES MEESTERS in het

penningvak terecht gekomen. De vader van WILLEM VALK, Meester's leraar aan de Groningse
akademie, was tekenaar-ontwerper bij GERRITSEN
& VAN KEMPEN, een bedrijf dat het in de krisistijd
niet gemakkelijk had. Het zag dat de meeste penningopdrachten in Nederland terechtkwamen bij
de Koninklijke Begeer, in die dagen nog de grote
konkurrent van Gerritsen & Van Kempen. Om de
konkurrentiestrijd vol te kunnen houden wilde
Gerritsen & Van Kempen in 1934 een speciale
penning-modelleur aanstellen. Via bemiddeling
van vader en zoon VALK werd kontakt gezocht
met een jong kunstenaar, waarna Meesters in
dienst werd genomen.
De eerste penning die Meesters moest maken,
was er één ter gelegenheid van een vlucht van het
vliegtuig De Snip naar West-Indië. De firma c. L.
J. BEGEER uit Utrecht en de Koninklijke BEGEER

uit Voorschoten hadden sukses gehad met penningen ter gelegenheid van de kerstvlucht van De
Pelikaan, de post vlucht van de Pander-Post jager
en de vlucht van De Uiver in de Melbourne-race'
en Gerritsen & Van Kempen wilde niet achterblijven. De vlucht van De Snip was weliswaar aanmerkelijk minder spektakulair dan de drie andere
vluchten, maar leek toch wel voor kommerciële
doeleinden te kunnen worden uitgebuit. Meesters

Zelfportret van Meesters, Aquarel uit 1981
Zijn penningwerk kan in vijf kategorieën worden
verdeeld:
1. penningen die hij maakte in dienst van GERRITSEN & VAN KEMPEN in Zcist;
2. penningen die hij maakte in opdracht van de
Koninklijke BEGEER in Voorschoten;
3. penningen waarvoor de opdrachten hem
rechtstreeks bereikten;
4. penningen die hij op eigen risiko uitbracht;
5. penningen voor zijn eigen familie.
169

had noch tijdens zijn studie noch daarna ooit
met penningen van doen gehad en moest derhalve
nogal experimenteren. Hij had nooit in gips gesneden en aan een randschrift dacht hij nog niet.
Toch lukte het hem zowel aan de voor- als aan
de achterzijde op bevredigende wijze vrij lange
teksten aan te brengen en tussen het vliegtuig te
plaatsen, zodat een aantrekkelijke penning
ontstond.
Aan de penningen die hij daarna moest ontwerpen, denkt Meester niet in alle opzichten met plezier terug. Voor het grootste deel waren het penningen voor sport-, honden-, dans-, muziek- en
andere wedstrijden. Meestal moest hij naar foto's
werken. Voor een penning die hij voor varkensfokwedstrijden moest maken, kreeg hij een foto
van de kop van een zeug en één van het lichaam
van een beer. Hieruit moest hij zijn varken, dat
geacht werd de glorie te zijn van Nederlands fokvermogen op dit gebied, destilleren. Soms mocht
hij ook 'naar de natuur' werken, bijvoorbeeld
toen hij voor een prijspenning voor schietwedstrijden een revolver op het gemeentehuis van
Zeist mocht komen bekijken. De revolver mocht
overigens het gebouw niet verlaten.
In een aantal gevallen maakte hij geen modelé,
maar alleen een ontwerptekening, waarna de graveurs de voorstelling rechtstreeks in de stempel
graveerden. Op deze wijze werd tijd bespaard en
kon goedkoper gewerkt worden.
Meestal maakte Meesters alleen de voorkanten

Achterkant met lauwertak

Achterkant met positief en negatief gesneden
ornamentiek
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van de penningen. Voor de achterzijden werden
de oude stempels met kransen en palmtakken gebruikt. Om in dit opzicht enige vernieuwingen
aan te brengen, maakte Meesters drie nieuwe
randjes. Vooral de randversiering waarin hij de
ornamentiek deels boven deels onder het penningvlak aanbracht, was heel geslaagd.
Behalve penningen voor het gewone assortiment
moest Meesters nu en dan gelegenheidspenningen
ontwerpen. In 1936 werd de Waalbrug bij Nijmegen geopend en bij deze gelegenheid zou aan de
medewerkenden een kleine plaquette worden uitgereikt. Meesters werd in de gelegenheid gesteld
de brug van alle kanten te bekijken, uiteraard
voordat deze klaar was. Over de balken van de
in aanbouw zijnde brug liep hij, zijn gipsmodellen stevig omklemd, van Nijmegen naar Lent.
Wat voor bruggenbouwers dagelijks werk is, is
dat nog niet voor een penningmaker en Meesters
was dan ook blij dat hij heelhuids de overkant
bereikte en hij met de veerpont terug kon gaan.
In de drie jaar dat hij bij Gerritsen & Van Kempen werkte, heeft hij eigenlijk slechts één penning
gemaakt waar hij met genoegen op terug ziet.
Het betrof een grote gietpenning ter gelegenheid
van de devaluatie van de gulden in 1936. De wat
hoogdravende lange tekst op de achterkant wist
hij goed in het vlak te krijgen en op de voorkant
lukte het hem de Nederlandse leeuw op een effektvolle wijze uit het Nederlandse wapen naar
voren te laten springen. Toch was hij ook met
deze penning niet 100% tevreden. Om te laten
zien dal de gulden door de devaluatie was aangetast en zijn 'gaafheid had verloren', moest
Meesters de kanten brokkelig maken. Hij vroeg
zich af of dit de juiste manier was om symboliek
op penningen tot uiting te brengen. De penning,
waarvan ieder exemplaar in de rand werd genummerd, ondervond veel waardering. Er waren zelfs
gegadigden die zoveel aan de devaluatie hadden
verdiend dat ze hem in goud wilden kopen. Zo
ver is het niet gekomen, maar er schijnen van het
zware voorwerp wel voor veel geld zilveren exemplaren te zijn verkocht.
Later, toen hij niet meer in dienst van Gerritsen
& Van Kempen was, heeft Meesters incidenteel
nog wel opdrachten voor dit bedrijf uitgevoerd.
In 1941 werd hem verzocht een grote penning te
ontwerpen voor hel eenjarig bestaan van de thans
verguisde, maar op dat ogenblik in Nederland
enorm populaire Nederlandsche Unie. Hij moest
er de Nederlandse leeuw op plaatsen, maar, om
de bezetter niet te zeer tegen de haren in te strijken, zonder zwaard en pijlenbundel. Wel mocht
de parelrand van de Nederlandse gulden er op
komen. Van deze penning werden slechts vijf
exemplaren gegoten: voor de drie leiders van de
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Gouden munten
Hongarije - dukaat z.|.
Matthias Corvinus, 1458 1490
Friedberg. 11
ZF +
2.

'3.

4.

Willem I 1815-1840
10 gulden 1824 Brussel
Schuim. 190

ZFR

13.

idem - dukaat 1818
Schuim. 205

975,-

ZFR-

365

ZF +

1250,-

14.

Hongarije - dukaat 1765
IVIuria Theresia 1740 1780
Friedb. 74

Wilhelmina 1890-1948
10 gulden 1897
Schuim. 742

PR-

425

PR

1100,-

15.

idem - 10 gulden 1898
Schuim. 744

ZFR f

1250

Pruisen - 'A dukaat 1714
Frederik Willnelm, 1713-1740
Friedb. 2187
ZF i

8. Utrecht - dukaat 1760
Delm. 963

16.
1250,-

ZFR-f
ZFR 4

11.

Zeeland - Vi Gouden Rijder 1761
Delm. 890
ZFR
Lodewijk Napoleon 1806-1810
dukaat 1808
Schuim. 129
ZFR-(-

PR
ZFR

550
425

dukaat - 1895
Schuim. 756

FR4-

300

18.

dukaat - 1917
Schuim. 770

ZFR +

300

19.

dukaat - 1921
Schuim. 772

ZFR-F

195

20.

dukaat - 1925
Schuim. 776

ZFR +

250

dukaat - 1926
Schuim. 777

ZFR

325

1525,635,750,21.

9. Zeeland - Gouden Rijder 1761
montage sporen
Delm. 889
ZFR-

idem - 5 gulden 1912
Schuim. 754

17.
3750,-

West Friesland - dukaat 1595
Hongaars type
Delm. 833
PR -

7. Holland - dukaat 1741
Delm. 775

10.

1950

Hongarije - dukaat 1679
Leopold 1, 1658 1705
Friudb. 51

5. Gelderland - goudgulden z.j.
Reinoud IV, 1402-1423
Delmonte. 599
PR
'6.

12.

900,-

22.

dukaat - 1932
Schuim. 780

PR

1250

775,-

23.

dukaat - 1974
Schuim. 1080

PR

145

dukaat - 1975
Schuim. 1081

PR

145

24.
1850,-

ï:?ïJÉ»;

V
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Provinciale munten
Gelderland
25. Eduard, 1361-1371
Botdrager
vd Chijs, V,2
26. als voorgaand
vd Chijs. V,3
27. Philips II, 1576-1598
Philipsdaalder 1558
var. stempelsprong 15558!
Delm. 30

ZFR

650,

42. Rijksdaalder 1631
(overslag 1631/28)
Delm. 939

ZFR-F

900,

43. 3 Gulden 1795
Delm. 1146

ZFR

395,

475,-

44. 2 Gulden 1687
Delm. 1142

ZFR-I-

1750,

FR-F

265,

ZFR

350,-

ZFR +

395,-

ZFR

28. Rijksdaalder 1620
Delm. 938

ZFR +

850,-

45. Roosschelling 1601
Verk. 55,1

29. Dukaat 1659
Delm. 982

FR 4-

300,-

46. Wapenstuiver 1724
Verk. 306

ZFR-F

165,

30. Dukaat 1660
Delm. 962

ZFR-

425,-

47. idem 1734
Verk. 306

ZFR-

75,

ZFR

425,-

48. Oord 1578
Verk. 57

FR +

85,

ZFR

195,-

31.

% Gulden 1756
Verk. 24,5

32. Oord 1587
Verk. 18,1
33. Duit z.j. (1595)
Arnhem
Verk. 38,1

ZFR-

225,-

34. Gulden z.j.
Zutphen
Delm. 1169

FR +

400,-

35. Stuiver 1605
Zutphen
Verk. 27,2

ZFR

650,-

PR -

Holland
37. Willem V, 1346-1359
Groot
vd Chijs. Vl,25
38. Willem VI, 1404-1417
Groot
vd Chijs. VIM,5

40. Philips I, 1433-1467
Vierlander
vd Chijs, XIV, 11

575,-

ZFR-l-

425,-

ZFR-

225,-

39. Jan van Braband, 1418-1427
Tuin
vd Chijs, 10,4
ZFR

Munthandel

West Friesland
49. Rijksdaalder 1595
Delm. 925

ZFR-h

2250

50. Rijksdaalder 1621
Delm. 940

ZFR-

325

ZFR-l-

525,

52. Duit 1778
(zilveren afslag)

PR

485

53. Duit 1741
(zilveren afslag)

FR-l-

195

51.

36. Duit z.j. (1604-05)
Zutphen
Verk. 27,4
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41. Philips II, 1555-1598
Daalder (met klop)
Delm. 40

ZFR-

750,-

500,-

BATAVIA

'/2 Dukaton 1790
(overslag 1790/89)
Delm. 1050

Zee and
54. Leicester Rijksdaalder 1586
Delm. 902

ZFR-

2250

55. Dukaat 1769
Delm. 976

ZFR

325

56. Dukaton 1766
Delm. 1028

PR-

650

57. Dukaton 1785
Delm. 1028

ZFR

225

58. V2 Dukaat 1762
Delm. 1002

PR-

975

59. 1/8 Dukaat 1793
Verk. 87,4

FR

Zoutmanstraat 32

55

Den Haag

Utrecht
60. Herman, 1150-1156
Penning of Denier
vd Chijs. V,8

Friesland
79. Leeuwendaalder 1607
Delm. 872

ZFR-i-

545

ZFR-

200

61. Dukaton 1744
Delm. 1031

80. 28 stuiver 1666
Delm. 1100

ZFR

1275

PR-

600

62. Dukaton 1760
Delm. 1031

81. 2 gulden 1696
Delm. 1157

ZFR-

1150

ZFR

400

63. Dukaton 1784
Delm. 1031

82. 14 Driegulden
Delm. 1160

ZFR

750

ZFR

450

Groningen
83. Langrok 1591
Delm. 734

ZFR

1175

64. Dukaat 1804
Bat. Republiek
Schuim. 73 (zwakke slag)

650

84. Noodmunt Wh
1672

ZFR-F

575

PR

185

85. Noodmunt 6/4 stuiver
1672

ZFR

66. als voorgaand

ZFR

550

95

67. Stuiver 1627
Verk. 114,4

FR

475

86. Stuiver 1690
stad Groningen
Verk. 187,2

ZFR

375

ZFR

1650

65. % Gulden 1759
Verk. 111, 6

PR

68. Duit 1739
(zilveren afslag)

ZFR-

150

69. Duit 1769
(zilveren afslag)

PR-

275

Overijssel
70. Oord z.j.
Verk. 144,2
71. Plak 1556
vd Chijs. IX,63
72. Kampen
Leeuwendaalder 1649
Verk. 163
73. Kampen
28 stuiver z.j.
Delm. 1113

Zuid erlijke Nederlanden
87. Breda noodmunt 1625
40 stuiver
V. Geld. Hoc. 229
88. Breda noodmunt 1625
2 stuiver
V. Geld. Hoc. 231

ZFR^

395

ZFR-i-

275

ZFR

225

89. Breda noodmunt 1625
1 stuiver
V. Geld. Hoc. 232

ZFR 4

650

150

90. Philippe V, 1700-1712
Dukaton 1703
V. Geld. Hoc 365b

ZFR

875

91. Stevens weert
Duit 1627/31

ZFR-

245

92. Gronsveld
Duit z.j.

ZFR-

400

93. Reckheim
Duit 1621
'FRI - CIR'

ZFR

85

94. Reckheim
Duit 1642
'FRI ^ CIR'

ZFR-

60

ZFR-

ZFR-

275

74. Kampen
stuiver z.j.
Verk. 166,6

ZFR

275

75. Kampen
Duit 1659

ZFR-l-

195

76. Zwolle
Stuiver z.j.
Verk. 178.1-2

FR

275

77. Zwolle
Duit 1596
Verk. 178,4

ZFR

235

78. Zwolle
Duit 1639
Verk. 178,5

ZFR

155

Munthandel

stuiver
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Penningen
1734 Vuurwerk te Leeuwarden bij de ontvangst van Prins Willem IV en Prinses Anna (M. Holtzhey).
Vz. Beide borstbeelden naar rechts, kz. het vuurwerk. Zilver 29 mm. Van Loon 93. KPK. 2517.
Prachtig.

350,

*1737 Inhuldiging van Prins Willem IV en Prinses Anna te Breda (v. Swinderen). Vz. De prins en prinses in open rijtuig, getrokken door een leeuw en eenhoorn. Kz. Gekroonde wapens van Breda gehouden door twee leeuwen. Zilver 41 mm. Van Loon. Prachtig.

950,

1747 Inhuldiging stadhouder Willem IV. Vz. Borstbeeld Willem IV en Anna naar rechts. Kz. Generaliteitswapen omgeven door de wapens van de Zeven Provinciën. Brons 40 mm. Van Loon 232. KPK.
2771. Zeer fraai +

125,

1747 Verkiezing van Prins Willem IV tot stadhouder (J. Dassier & Zn). Vz. Geharnast borstbeeld naar
links. Kz. Romeinse krijger die een engel de hand reikt. Brons 55 m m . Van Loon 234. KPK. 2778.
Prachtig-

325,

1747 Doortocht Prins Willem IV door Haarlem, geschonken aan de Schutterij van de stad. Vz. Geharnast borstbeeld naar rechts. Kz. Haarlems wapenschild met tekst (G. Marshoorn). Zilver 33 mm. Van
Loon 249. KPK. 2799. P r a c h t i g -

325,

1748 Geboorte Prins Willem V. Vz. Borstbeeld Prins Willem IV en Prinses Anna. Kz. Neerdalende engel met prinsje (M. Holtzhey). Zilver 26 mm. Van Loon 255. KPK. 2853. P r a c h t i g -

235,

1768 Prins Willem V en Prinses Sophie te Amsterdam I J . G. Holtzey). Vz. Beider borstbeelden naar
rechts. Kz. Amsterdams stadswapen met tekst. Erepenning aan de manschappen der Schutterij. Zilver 34 mm. Van Loon 424.b. KPK. 3195. Zeer fraai-F

250,

1770 Geboorte erfprinses Frederika Louise Wilhelmina. Vz. Geknielde Hollandse maagd neemt de
jonge prinses in ontvangst van een engel. Kz. opschrift. Zilver 28 mm. Van Loon 442. KPK. 3218.
Prachtig.

225,

1791 Huwelijk Willem Frederik en Wilhelmina Frederika van Pruissen. Vz. Beider borstbeelden naar
rechts. Kz. Wapens van Holland en Pruissen. Zilver 30 mm. Van Loon 800. Prachtig.

225,

1813 Bevrijding van Amsterdam (Stettner). Vz. Borstbeeld Willem I naar links. Kz. Gezicht op de stad
Amsterdam. Verzilverd brons 33 mm. Dirks. 11. Zeer fraai.

50,

1816 Huwelijk Prins Willem II en Anna Palowna. Vz. Beider borstbeelden en face. Kz. Beider wapens.
Brons 40 mm. Zeer fraai.

85,

1853 Huwelijk van Prins Hendrik en Amalia van Sachsen. Vz. Beider borstbeelden naar links. Kz. Beider wapens. Brons 42 mm. Op. 1233. Prachtig.

150,

1781 Frankrijk. Vz. Borstbeeld van Louis XVI naar rechts en Marie Antoinette naar links (B. Duvivier).
Brons 61 m m . Nocq. 206. Forrer 6, 299. Prachtig.

225,

Munthandel
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in beslag genomen. Hij heeft het nooit meer terug
gezien, maar gelukkig wilde de fabriek, die het
model had bewaard, na de bevrijding een nieuw
exemplaar voor hem laten afgieten.
Penningen voor de Koninklijke Begeer
In de jaren na de tweede wereldoorlog
ontwierp Meesters ongeveer tien penningen
voor de Koninklijke Begeer. Het verschil
met Gerritsen & Van Kempen was dat hij
er niet in dienst was.
De opdrachten die hij kreeg, waren soms
echter niet veel beter. Hij moest
bijvoorbeeld bedrijfspanden uitbeelden.

••^-/^
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Devaluatie van de gulden
Unie, voor de firma Van Kempen en
voor Meesters. Meesters' exemplaar
werd tijdens de oorlog door
landwachters die op bezoek kwamen
nadat Meesters was aangebracht omdat
hij naar de Engelse zender had geluisterd
Devaluatie van de gulden
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zoals van de emaillefabriek De Ysel in
Dieren of van Vroom en Dreesmann in
Den Haag. Ook maakte hij veel
portretten van al dan niet overleden
grootheden uit het zakenleven, zoals de
kruidenier ALBERT HEYN en de
drankhandelaar JACOBUS BOELEN.

Plezierig vond Meesters wel het kontakt
met JHR. VON WEILER, de penningdirekteur
van Begeer. Von Weiier had veel interesse
voor de penningkunst en zorgde er ook voor
dat Meesters met MAARTEN PAUW en enkele

andere penningkunstenaars een tentoonstelling
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Ook uit Drente kreeg hij eenmaal een opdracht.
Nadat hij in 1947 voor de Koninklijke Begeer al
een penning had gemaakt voor het Drents agrarisch genootschap met het portret van dr. PiCARDT, werd hij in 1954 rechtstreeks benaderd
door het provinciaal museum van Drente voor
een penning met een lange tekst. Ook één of
meer andere ontwerpers werd verzocht een ontwerp in te leveren, maar aan dat van Meesters
werd de voorkeur gegeven.

Alben Heyn
van de FIDEM in Parijs kon bezoeken.
Opdrachten uit de noordelijke provincies
Later bereikten de opdrachten Meesters gewoonlijk rechtstreeks. De opdrachtgevers kwamen
meestal uit Groningen of aangrenzende gebieden.
Voor de stad Groningen maakte hij een erepenning voor moedig en menslievend optreden. Zoals bekend kunnen mensen die met levensgevaar
anderen redden, de zogenaamde CARNEGIEpenning krijgen. In Groningen vond het gemeentebestuur dat ook personen die zich zonder levensgevaar voor anderen opofferen, wel een penning mochten hebben. Meesters zat voor het probleem een voorstelling te moeten maken die op
zeer uiteenlopende situaties van toepassing kon
zijn: redden bij brand, bij kans op verdrinking
enz. Een oplossing vond hij door een hulpbiedende en een hulpvragende hand te plaatsen tussen
de elementen vuur, aarde, water en lucht.

Moedig en menslievend optreden
Voor de Groningse universiteit maakte hij drie
penningen: twee voor het studentencorps en één
ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de
universiteit in 1964. De laatste penning werd in
goud geslagen en door de MESDAG GROENEVELD
Bank aan beleggers verkocht.
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Uitgaven op eigen risiko
Enkele malen gaf Meesters penningen op eigen risiko uit. In 1954 was het 1200 jaar geleden dat
BONii Alius bij Dokkum werd vermoord.

Bonifatius

Meesters liet ter gelegenheid hiervan een grote
penning gieten die hij zelf aan de man bracht.
Hij nummerde de exemplaren en gaf, opdat de
kopers zouden weten dat ze iets zeldzaams kochten en dat er niet naderhand nieuwe penningen
zouden worden bijgegoten, ook aan dat er slechts
30 van zouden worden gemaakt. Naderhand had
hij daar wel een beetje spijt van. De verkoop
verliep zo vlot dat een grotere oplage geen kwaad
had gekund.
De gemeente Dokkum meende dat de koningin,
zo niet een exemplaar in goud dan toch tijdens
de plechtigheden minstens één in zilver moest
worden aangeboden. Meesters vond het
brons echter zeker zo mooi en stelde voor
de bijzondere positie van de koningin te
eerbiedigen door haar het exemplaar
no. 1 te geven. Aldus werd gedaan.

zorgden de studenten er voor dat er 63 exemplaren van de kostbare gietpenning, waarop aan de
achterkant versregels van VONDEL stonden, werden verspreid.

^xJ.

In 1956 besloot Meesters een penning te
maken ter gelegenheid van het herstel
van het bisdom Groningen. Hij meende
van zijn ervaringen te hebben geleerd en
limiteerde deze keer de oplage niet. Maar
het resultaat was niet navenant. Mgr.
NIERMAN, de nieuwe bisschop, had kennelijk
nog niet de uitstraling van een Bonifatius en de
verkoop bleef steken toen er 18 penningen waren
verkocht.
Suksesvoller was Meesters in 1972, toen hij een
penning uitbracht ter gelegenheid van de herdenking van Groningens ontzet in 1672. Deze keer

Bisdom Groningen
\11

Groningens ontzet

/

Penningen voor zijn eigen familie
Zijn meeste werk maakte Meesters in opdracht,
maar voor zijn familie wilde hij ook zonder opdracht wel eens wat doen. Zo maakte hij in 1968
een penning met het portret van zijn vrouw en in
1949 een penning bij de geboorte van zijn oudste
kind. In de afgelopen jaren vervaardigde hij vier
penningen ter gelegenheid van de huwelijken van
zijn vier oudste zoons. Deze penningen bood hij
de gasten op de huwelijksdiners aan. Omdat de
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materiaal- en gietkosten in de laatste jaren erg
opgelopen zijn en het aantal bruiloftsgasten
meestal niet gering was, besloot Meesters deze
exemplaren niet in brons te laten gieten, maar
zelf afdrukken in terracotta te maken.
Vermoedelijk is de reeks huwelijkspenningen nog
niet afgesloten. Meesters heeft namelijk zes
zoons. Er bestaat dus kans dat nog twee terracotta penningen zullen volgen.

Huwelijk vierde zoon

Geboorte oudste zoon

De ambachtelijke kant
De technische kant van het penningwerk heeft
Meesters veel beziggehouden. Toen hij leraar was
op een MTS liet hij de jongens zien hoe penningen werden gemaakt. De Koninklijke Begeer
stond hem positieve en negatieve modellen en
stempels van verschillende grootte van eenzelfde
ontwerp af. Aan de hand hiervan kon hij demonstreren hoe de reduktie- en andere penning-

technieken werken. Omdat hij het demonstratiemateriaal toch tot zijn beschikking had, nam hij
de gelegenheid te baat ook voor andere mensen
lezingen te houden over het penningmaken.
Erg belangrijk vindt Meesters de plaatsing van de
letters op de penning. Hij besteedt altijd veel
aandacht aan het negatief uitsnijden van de lettertjes in het gips en ook aan het op een even179

wichtige en verantwoorde wijze vormen van letterpatroons. Vooral als hij lange teksten moet
snijden, zoals in de devaluatie- en de bisdompenning, schuift hij lange tijd de tekst heen en
weer tot hij de juiste vlakverdeling heeft gevonden. Daarbij probeert hij te vermijden dat er veel
spatie tussen de woorden ontstaat.
Evenals veel penningkunstenaars heeft hij een
voorkeur voor gietpenningen. Slagpenningen zijn
volgens hem karakterlozer; gietpenningen staan
dichter bij de maker. Het materiaal van de slagpenningen spreekt niet mee. Het patine komt niet
uit het materiaal zelf voort, maar wordt er kunstmatig op aangebracht. Daardoor worden de penningen na aanraking vaak vlekkig. Bij gietpenningen ligt dat anders. Deze worden door oxydatie en door aanraking met de handen vaak alleen
maar mooier. Een bezwaar van slagpenningen is
soms ook dat de graveur in de fabriek nog bepaalde aksenten aanbrengt die de ontwerper liever niet gezien had. De gietpenningen krijgt hij
daarentegen meestal één voor één zelf in handen
voor afwerking.
Zijn leven
Het grootste deel van zijn leven heeft MATTHEUS
MEESTERS in Groningen of de naaste omgeving
van Groningen doorgebracht. Hij werd op 30 augustus 1908 in Haren geboren en bezocht na de
hbs de akademie Minerva in Groningen. Na een
baantje op een reklameburo te hebben gehad,
werd hij in 1934 penningmodelleur bij GERRITSEN
& VAN KEMPEN in Zeist. In 1937 kreeg hij zijn
ontslag. Gerritsen & Van Kempen had toch moeite de konkurrentie met de Koninklijke Begeer vol
te houden en een full time werkende penningmodelleur werd te duur voor het bedrijf. De direkteur VAN KEMPEN raadde Meesters aan in Berlijn
een penningopleiding te gaan volgen, maar
Meesters had weinig vertrouwen in de ontwikkelingen in Duitsland. Hij besloot naar Antwerpen
te gaan, waar het kunstonderricht gratis was. Er
waren daar twee mogelijkheden: het Hoger Instituut, waarvoor examen gedaan moest worden, en
de akademie, waar men ook zonder examen toegelaten werd. Hoewel het examen o.a. inhield dat
een model levensgroot in klei geboetseerd moest
worden en hij zoiets nog nooit had gedaan, lukte
het Meesters toch te slagen voor het Hoger Instituut. Hij werkte er hard en stak veel van zijn
leermeester, ERNST WVNANTS, op. In Antwerpen

bleef hij tot de oorlog uitbrak. Daarna keerde hij
terug naar Groningen, waar hij probeerde als
zelfstandig kunstenaar aan de kost te komen. Tot
de geboorte van zijn vierde zoon in 1954 lukte
dat, zij het niet altijd even florissant. In 1954
ging hij lesgeven in tekenen, boetseren, aesthetische vorming en kunstgeschiedenis, eerst aan de
180

avond-akademie en een zaterdagmiddagopleiding,
en later aan een mavo, een hbs, een mts en ook
aan de dag-akademie. Hij zorgde er steeds voor
dat zijn lessen niet meer dan Z'/i dag per week in
beslag namen, zodat hij voldoende tijd had voor
scheppend werk.
Hij woont op een bovenhuis in de wijk Helpman, gelegen tussen het dorp waar hij werd geboren en de stad die hem kultureel voedde. Een
garage in de buurt werd voor hem verwijd tot
beeldhouwersatelier en biedt hem, zolang hij niet
al te grote beelden op stapel zet, voldoende gelegenheid tot werken.
Zijn opvattingen
Meesters is een positief ingestelde persoonlijkheid, die de dingen in het leven graag van de
goede kant uit laat komen. Dat wil niet zeggen
dat hij alles kritiekloos aanvaardt. Kritiek heeft
hij bijvoorbeeld op de enorm dikke penningen
die tegenwoordig soms gemaakt worden. De uitdaging in het penningwerk is volgens hem de indruk van ruimtelijkheid te geven, niet door ruimtelijk te werken, maar door de ruimte terug te
brengen tot lijn en vlak.
Kritiek heeft hij ook op het blad De Beeldenaar,
waarin volgens hem te veel over allerlei munten
wordt geschreven en te weinig over penningen.
En dat terwijl de kontributie met sprongen stijgt.
Zijn grootste kritiek betreft de nieuwe Nederlandse munten, die hij veel te beredeneerd vindt
en die hem doen denken aan de automatenpenningen die vóór de oorlog in HECK'S cafetaria's
werden gebruikt. Hij kan moeilijk begrijpen
waarom in dit land, dat zulke uitnemende penningkunstenaars heeft, geen beroep is gedaan op
de kwaliteiten van deze mensen. Daarbij denkt
hij bijvoorbeeld aan FRANK LETTERIE, die o.a. in

zijn uitbeeldingen van Haagse schrijvers aantoonde een uitstekend portrettist te zijn.
Beredeneerde kalalogus van zijn penningen
Tenzij anders vermeld zijn de penningen geslagen in
brons. De nrs. 1 t/m 38 en 49 werden gefabriceerd
door Gerritsen & Van Kempen, de nrs. 39 t/m 47, 51,
52, 54 en 60 door de Kon. Begeer. De latere penningen
werden voor het overgrote deel gegoten door STÖXEN in
Leiden.
1

Kerstvlucht van De Snip. 1934. 0 50. Vz. wapen,
oud zeilschip, vliegtuig van boven gezien en tekst
(Nederland W Indie Kerstvlucht De Snip 1934).
Kz. wapen, vliegtuig met letters PH AIS,
opschrift (Amsterdam Paramaribo Curacao)
en namen van bemanningsleden (Hondong, Van
Balkom, Van der Molen, Stolk).
la Idem, maar 0 40.
2/26 22 prijspenningen waarvoor Meesters alleen de
voorkant ontwierp. Zij werden met verschillende

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

31

achterkanten (o.a. de hier beschreven nrs. 24/6)
en vaak ook in verschillende grootten door de
fabriek uitgegeven 1934/7.
Honkbal. Slaande en vangende speler met
scheidsrechter, alle drie staand naar links.
Zwemmen 1. 4 zwemsters aan de start naar
rechts.
Zwemmen 2. 2 zwemsters aan de start naar links
en een starter die een schot lost.
Zeilen 1. Zeilboot 6^-klasse
Zeilen 2. Zeilboot sterklasse varend naar rechts,
een oever op de achtergrond.
Zeilen 3. 2 boten omgekeerde regenboogklasse,
varend naar rechts.
Zeilen 4. 2 zeilboten H-klasse.
Zweefvliegen. 2 zweefvliegtuigen in de wolken.
Wielrennen. 2 fietsers naar rechts.
Paardrijden. Ruiter naar rechts.
Schieten 1. Geknielde schutter met geweer naar
rechts.
Schieten 2. Hand met pistool naar links.
Wedstrijddansen. Danspaar.
Muziek 1. Dirigent, notenbalken met
muzieknoten, 2 trompetten en muziekornamenten.
Muziek 2. 2 trompettisten, blazend naar
linksonder.
Muziek 3. 2 kinderkoppen, zingend met open
monden.
Honden 1. 2 chow chow's.
Honden 2. Afghaanse windhond staand naar
links.
Honden 3. Pincher staand naar rechts.
Varkensfokkerij. Staand varken naar rechts.
Slagersvakwedstrijd. Opgemaakte ham.
Zuivelbereiding. Kazen, melkbussen en andere
zuivelattributen.
Rand achterkant 1. Gestyleerde lauwertak.
Rand achterkant 2. Kompositie met positief en
negatief gesneden ornamentiek.
Rand achterkant 3. Eenvoudige rand met grotere
en kleinere cirkel.
Arbeid ± 1934/7. 0 25. Vz. mannenkop naar
rechts, hand en randschrift (van ons de arbeid van
God de zegen). Kz. glad,
Vereeniging Jan Pietersz Coen. ± 1934/7. Goud
en zilver. Ovaal met ring. 25x20. Vz. portret van
voren en randschrift ( = titel). Kz. glad.
Opheffing Nationaal Crisis Comité. 1936. 0 50.
Alleen kz: embleem met letters NCC en tekst in
breedschrift (aangeboden door het Nationaal
Crisis Comité in dankbare herinnering aan uw
medewerking nov 1931 mei 1936) met daarbinnen
ruimte voor een inskriptie op een lint.
Opening Waalbrug Nijmegen. 1936. Plaquette.
63 X 90. Vz. brug met op de achtergrond de stad
Nijmegen, linksonder het stadswapen
vastgehouden door 2 leeuwen en onderschrift
(brug over de Waal Nijmegen 1936). Kz. glad met
ring om op te hangen.
Devaluatie van de gulden. 1936. Gegoten in zilver
en brons. 0 97. Vz. wapen en Nederlandse leeuw
naar links, met randschrift (munt van het
koningrijk der Nederlanden 1936). Kz. 12-regelig
breedschrift (ter herinnering aan den 26en

september 1936 den dag waarop Nederland
genoodzaakt werd den gouden standaard te
verlaten doch waarbij het Nederlandsche volk
door eenheid en samenwerking in staat was zijn
plaats onder de volkeren onverzwakt te
handhaven). In de rand nummer en tekst (G V K
Zeist).
32. Militaire wedstrijden 1. ± 1937. 0 60, 50, 40 en
25. Vz. kop van een militair met helm van voren.
Kz. ruimte voor inskriptie, strakke rand met
symbolen van de 7 wapens en Nederlands wapen
met kroon en 2 schildhouders.
33 Militaire wedstrijden 2. ± 1937. 0 50. Vz. kop
van een militair met pet van voren. Kz. glad of
krans met ruimte voor inskriptie. Sommige
exemplaren gemonteerd op een voetstuk.
34 Jhr. mr. F. van de Poll; ± 1934/'7. Plaquette.
87x62. Vz. borstbeeld van een man met een bril
en een sikje naar rechts en onderschrift ( = titel).
Kz. glad.
35 Insigne Nederlandse Irish Kerry Blue Terrier Club.
Met blauw email. ± 1934/'7. Vierkant. 17x17.
Vz. terrier naar rechts en letters (NIKBTC). Kz.
glad.
36 Ned. Bond van jongel. vereen, op geref.
grondslag. Wit metaal + 1940. 0 28. Vz. 2
staande geuzen, letters (VLG) en omschrift
( = titel). Kz. glad.
37 De Nederlandsche Unie. 1941. 0 119. Vz. leeuw
naar links en randschrift (1 jarig bestaan der
Nederlandsche Unie 24 juli 1940-1941). Kz.
7-regelig breedschrift naar Willem de Zwijger (so
laet ons dan t samen met eendrachtigen herte ende
wille de bescherminghe van dit goede volck
aangrypen) waaronder monogram.
38 Prijspenning boksen. ± 1945. 0 50. Vz. bokser
met gesloten dekking naar rechts. Kz. glad of
krans met ruimte voor inskriptie.
39 Nieuwe achterkant voor een oude KLM-penning.
1945. 0 60. KLM-monogram, wapens van
Amerika en Nederland, en randschrift (for your
efficient help to the KLM). vW 1631.
40 Jacobus Theodorus Boelen anno 1876 nati. 1945
zilver (1 ex.) en brons. 0 70. Vz. portret naar
Hnks en randschrift ( = titel). Kz. familiewapen en
randschrift (leider en chef der firma Jacobus
Boelen 1895 11 november 1945). vW 1641A.
40a Idem, maar 0 40. vW 1641B.
41 Kamer van koophandel en fabrieken voor
Rotterdam. 1947. 0 60. Vz. vignet met anker en
golven, 2 sterren en randschrift ( = titel). Kz.
krans en ruimte voor inskriptie. vW 1684.
42 Dr. Joh. Picardt Drente's pionier ontginner
agrarisch en cultureel. 1947. 0 60. Vz. portret
met jaartallen (1600 1670), opschrift (mensche
bowet t aerdtrijck) en randschrift ( = titel). Kz.
ploegende boer, opschrift (geslagen ter ere der
jubilerende Drentse landbouw zuivel en stamboek
organisaties door het Drents genootschap D H
van der Scheer), onderschrift (zomer 1947) en
randschrift (n eeuw DLG n halve eeuw DPG en
DZB). vW 1705.
43 Oost- en West-Souburg dankt voor Uw hulp.
1948. 0 60. Naar ontwerp van ANDRÉ VERHORST.
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45

46

47

48

49
50

51

52

53

54

55
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Vz. overstroomd landschap met boerderij, kale
boom, roeiboot met figuur en ladder en wapens
van Oost- en West-Souburg, hulpzoekende hand
en randschrift ( = titel). Kz. randversiering en
ruimte voor inskriptie. vA. 1753.
Albert Heyn Zaandam. 1948 0 50. Vz. portret
van voren en randschrift (Albert Heyn stichter
van het bedrijf 1865 1945). Kz. vignet met
weegschaal en letters (AH), lauwertakjes en
randschrift ( = titel). vW 1755.
Vroom en Dreesmann Den Haag. 1948 0 82.
Gegoten. Vz. wapen van Den Haag en randschrift
(Hendrikus Josephus Vroom Wzn 1916 1947). Kz.
gebouw. vW 1759.
NV Emailleerfabriek de Ysel Dieren. 1948. 0 50.
Vz. fabriek van boven en randschrift ( = titel). Kz.
opschrift (voor trouwe dienst aan), ruimte voor
inskriptie en ornament van eikeblaren. vW 1773.
Ereprijs voor het beste briefhoofd 1949. 1948. 0
85. Gegoten. Vz. Mercurius met staf en slang,
blad papier, vrouw, embleem van het maandblad
Succes en rand.schrift (= titel). Kz. glad met
opstaande rand. vW 1786.
Geboorte van de oudste zoon van de kunstenaar.
1949. Gegoten. 0 72. Vz. kindje in een grote
hand naar links en randschrift (Willem Paul
Meesters Groningen 5 8 1949). Kz. breedschrift
(Mattheus Meesters Allegonda K Meesters Smid).
Snelheid. 1949 of 1950. Geen gegevens bekend.
Geboorte Corinne Bode. 1950. Gegoten. 0 75.
Vz. staand meisje naar rechts, monogram en
randschrift (Corinne Adriane Bode Weert 27 1
1950). Kz. glad.
Inwijding Groningse studentensociëteit. 1954. 0
60. Vz. 2 studenten die het clublied zingen en
dubbelrandschrift (in mem dedicationis aedium
soc stud Gron vindicat atque polit lustro LXVlll
anno MCMLIV). Kz. gebouw, embleem en
randschrift (aedes magnae mutua fides). vW 2139,
met afb.
Provinciaal museum van Drenthe 1874-1954. 0
60. Vz. urnen en randschrift ( = titel). Kz. wapen
van Drente, helm, opschrift (voor het oprigten
van een oudheidkundig museum voor Drenthe
honderd en eene kast zoo als voor zoodanig
museum behoort provinciale staten 1854 19 Vil 8
XI) en randschrift (mr L Oldenhuis Gratama D H
van der Scheer mr H J Smidt) vW 2161, met
toelichting.
Bonifatius herdenking Dokkum 754 1954.
Gegoten. 0 99. Vz. heilige met bijbel, zwaard en
randschrift ( = titel). Kz. glad met ingegraveerde
nummers (van exemplaar en oplage).
Eerbetoon voor moedig en menslievend optreden
in Groningen. 1955. 0 50. Vz. hulpbiedende en
hulpvragende hand, 4 elementen (water, aarde,
vuur, lucht) en randschrift (als blijk van
waardering voor uw moedig en menslievend
optreden). Kz. stadswapen, randschrift
(aangeboden door het gemeentebestuur van
Groningen) en lint met ruimte voor een inskriptie.
vW 2226.
Herstel van het bisdom Groningen. 1956. 0 87.
Gegoten. Vz. bisschoppelijk wapen.
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buitenrandschrift (Friesland Groningen Drenthe
NOPolder) en binnenrandschrift (mgr P A
Nierman tot bisschop gewijd van het nieuwe
bisdom Groningen 11 mei 1956). Kz. glad.
Jubileum pastoor J. B. Kemper. 1957. Gegoten.
0 87. Vz. borstbeeld naar links, randschrift (J B
Kemper 25 jaar pastoor H Hart par Groningen)
en jaartallen (1932 1957).
Promotie Joop Bode. 1961. Gegoten. 0 90. Vz.
Minervakop naar links, randschrift (J J Bode
medicinae doctor creatus Groningae) en
breedschrift (die XXVIII M junii anni MCMLXI).
Kz. glad.
Bond van meubelfabrikanten. 1963. Gegoten. 0
75. Vz. gebouw, randschrift (ter herinnering aan
de inwijding van het eigen huis) en breedschrift
(25 VI 1963). Kz. embleem met BM en
driedubbelrandschrift (door eendracht wordt het
zwakke sterk centrale bond van
meubelfabrikanten Westerhoutpark tien Haarlem).
Jubileum Groningse universiteit. 1964. 0 25.
Goud. Vz. universiteitsgebouw en randschrift
(academia Groningana). Kz. gekroond wapen van
de stad Groningen en jaartallen (1614 1961) aan
weerszijden.
Jubileum studentensociëteit Mutua Fides in
Groningen. 1965. 0 30. Zilver. Vz. gebouw, bul,
studentenbaret en randschrift (sustinet temporis
impetum). Kz. corpswapen en randschrift
(vindicat atque polit MDCCCXV MCMLXV). vW
3010.
VVV Dokkum. 1965. Gegoten. 0 102. Vz.
Bonifatius, VVV-embleem, gemeentehuis,
gemeentewapen, molen en randschrift
(benedictione justorum exaltabitur civitas prov XI
11).
Rustende vrouw. ± 1967. Gegoten. 0 100. Vz.
gehurkt vrouwelijk naakt naar links. Kz. glad.
De vrouw van de kunstenaar. 1968. Gegoten. 0
92. Vz. kop naar links en randschrift (Allegonda
Meesters Smid). Kz. glad.
Groningens ontzet. 1972. Gegoten. 0 98. Vz.
wapen van Groningen met 2 adelaars als
schildhouders (linksboven), kop van Rabenhaupt
3/4 naar links en breedschrift (stad Groningen 300
jaar ontzet 28 augustus 1672 1972). Kz. 6-regelig
breedschrift (uw schermheer Ravenhooft hebt gy
naest Godt te loven voor uw behoudenis Vondel).
25-jarig huwelijksfeest van de kunstenaar. 1973.
± 7 0 x 7 2 (onregelmatige vorm). Terra cotta. Vz. 2
handen. Kz. inskriptie (Gony en Thees).
Huwelijk van de oudste zoon van de kunstenaar.
1975. 0 Terra cotta. Vz. 2 sierletters (WH) en
spiraalschrift (Wim Meesters Hetty Swagers 21 IV
1975). Kz. glad.
Huwelijk van de tweede zoon van de kunstenaar.
1978. 0 81. Terra cotta. Vz. bloem, namen
(Meesters Hans Dirkse Rena) en randschrift met
datum (14 april 1978) en daartussen 2
plaatsnamen (Borger Purmerend). Kz. glad.
Huwelijk van de derde zoon van de kunstenaar.
1979. 0 90. Terra cotta. Vz. 2 handen ineen,
tekst in schrijfletters (Groningen 16 april 1979) en
randschrift (Michael Meesters Veendam Irma
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Mulder). Kz. glad.
Huwelijk van de vierde zoon van de kunstenaar.
1980. 0 65. Terra cotta. Vz. Letters V en A in
monogram-vorm en tekst (Vincent Meesters
Andrea Lipporte Ludwigsburg 20 sept 1980). Kz.
glad.
Geboorte Johannes Bode. 1981. 0 65. Gegoten.
Vz. jongensfiguurtje en omschrift (24 januari
Johannes Bode). Kz. glad.

(1971). J. F. Baltussen, E. Boerma (1963), I. J. v.d.
Bosch, prof F. S. P. v. Buchem, prof. C. D. Herland
(1965), de wegenbouwers Evenhuis (1969 en 1973), dr.
GraaHand (1971), prof. T. Huizenga (1977), de
zakenman Jorrit de Jong (1967), Mgr. Nierman (1971),
1. Polak (1952), MTS-direkteur N. Rienksma (1973), P.
Smith Tzn, B. G. Tammes, C. A. v. Tour, H. de Vries
(1958) en de direkteur van het Grand Theatre H. J. de
Vries (1956).

Addenda
Add. A Ontwerpen voor prijs- en andere penningen
van de firma Gerrit.sen & Van Kempen in Zeist.
Add. B. Grotere plaquettes, o.a. van J. Baarveld

Signatuur
De eerdere penningen zijn vaak gesigneerd met het
monogram ^^^i^, de latere met Y(\ •

St. Franciscuspenning

niet genoeg grote deugden te hebben, men moet
ze ook weten te beheren.
In de buitenring: vogels, vissen, reptielen - schepselen Gods ook - waarover hij vaak preekte.
Kz. Bovenaan het gemeentewapen van Woerden.
Daartegenover als symbool van de St. Franciscus
Stichting een zegel met afbeelding van de heilige
en de randtekst: Gaudete idem sapite et pacem
habete (weest blij, eensgezind en vreedzaam). Ertegenaan symbolen van de drie door de Stichting
beheerde instellingen. Omschrift: 1922 21 november 1982 - Sint Franciscus Stichting.
Van deze penning worden honderd genummerde
exemplaren in fijn zilver (0,999) met een gewicht
van 205 g geslagen bij 's Rijks Munt te Utrecht
en voorzien van munt- en muntmeesterteken in
de rand. Elke penning in cassette. Voor tentoonstellingsdoeleinden worden vier stuks in
brons geslagen. Vervolgens worden de stempels
vernietigd. De penning is te bestellen bij de St.
Franciscus Stichting, Vossenschanslaan 1, 3445
EA Woerden. De prijs is ƒ395,— per stuk.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de
St. Franciscus Stichting te Woerden heeft Niel
Steenbergen een penning gemaakt, die tevens de
800e geboortedag van St. Franciscus herdenkt.
De Stichting beheert het bejaardenhuis de Vossenschans, het Hofpoort Ziekenhuis en het verpleeghuis Weddesteyn, alle te Woerden. De penning heeft een diameter van 70 mm.
Vz. De roeping van Sint Franciscus. Hij omhelst
hier een melaatse. Degenen die in ons hart leven
kunnen niet echt dood zijn. Het leven is alleen
maar de schaduw van de dood. Franciscus beschouwt de dood als een verandering van woning. Omschrift: 1182 Sint Franciscus 1982.
Rondom het middendeel: de werken van barmhartigheid. Math. 25 - hongerigen spijzen dorstigen laven - vreemdelingen herbergen naakten kleden - zieken bezoeken - gevangenen
bevrijden - doden begraven. Franciscus vond het
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Penningnieuws
door F. T. S. Letterie
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven,
tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten van verzamelaars. Goed reproduceerbare
foto's met gegevens sturen aan F. T. S. Letterie,
Hamminkweg 1, 7251 RB Vorden.
Penning van Fons Bemelmans
Medailleur te Eysden (kreeg o.a. les van Prof.
Ludwig Gies te Keulen en Prof. Minguzzi te
Milaan).
Orpheus en Euridike, uitgegeven door de Stich-
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ting Paul Haimond, als Cultuurprijspenning. Deze gietpenning heeft een diameter van 101 x 95
mm en is in brons uitgevoerd.
Nieuwe penning van Theo van de Vathorst
Op 31 augustus heeft de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht de eerste twee erepenningen van de provincie uitgereikt aan de vroegere gedeputeerden Mw. Mr. C. Venzelaar-de Boer
en Ir. F. N. Sikkes. Deze penning is in een oplage van 30 stuks vervaardigd. Het is een gietpenning met een diameter van 80 mm. De voorstelling op de voorzijde symboliseert samenwerking,
en duidt de centrumfunctie van de provincie aan.

mededelingen /"~^
Internationale Numismatische
Commissie
De jaarvergadering van het Bureau van de Internationale Numismatische Commissie werd dit
jaar gehouden op 25 en 26 mei in het British
Museum te Londen. De notulen en het financieel
overzicht werden zonder problemen goedgekeurd.
Daarna begroette de voorzitter, Robert Carson,
acht nieuwe leden, waaronder een numismatische
instelling uit Japan, een land dat tot voor kort
nog niet in de Internationale Commissie was vertegenwoordigd.
In de herfst van 1982 verschenen de 'Proceedings
of the International Numismatic Congress at
Berne 1979' in twee delen.
Het bureau brengt dank aan de beide redacteuren, Tony Hackens (Leuven) en Raymond Weiller (Luxemburg) en aan de Association Internationale des Numismates Professionnels, die deze
publicatie heeft gefinancierd.
Herbert Kahn doet verslag van zijn werkzaamheden aan de twee maal per jaar verschijnende
Newsletter. Voor 15 september 1983 kan nog materiaal voor het in oktober verschijnende nummer
worden ingestuurd. Deze Newsletter is voor belangstellenden gratis te verkrijgen bij Prof. Herbert Cahn, Rütimeyerstrasse 12, CH-4054 Basel.
Hetzelfde geldt voor het jaarlijks verschijnende
Compte Rendu, 29 (1982), dat men kan aanvragen bij Dr. Kolbjprn Skaare, Universitets Myntkabinett, Frederiksgate 2, Oslo I, Noorwegen.
John Kent (Londen) nam aan de vergadering deel
in zijn functie van secretaris van het organisatiecomité voor het International Numismatische
Congres in Londen, 8-12 september 1986. De
voorbereidingen voor de dan uit te geven Survey
of Numismatic Research 1978-1984 verlopen naar
wens.
Paul Naster (België) maakte melding van de vorderingen bij het grootste wetenschappelijk project
van de Internationale Commissie, de uitgave van
de Sylloge Nummorum Graecorum. Van de reeds
lang uitverkochte publicatie van de collectie in
Kopenhagen zijn 25 afleveringen in 6 delen als
reprint verschenen, terwijl verdere delen nog in
druk zijn. Tevens wordt momenteel in zes landen
gewerkt aan een aantal nieuwe delen van deze
Sylloge Nummorum Graecorum.
Een voorstel het formaat van de Sylloge-delen LC
verkleinen tot 29,5x21 cm wordt aangenomen;
dit nieuwe formaat zal gelden voor alle nieuwe
delen, behalve de lopende series, die nog in het

oude formaat zullen verschijnen tot er weer een
band volledig is.
Van de publicatie van muntvondsten. Coin
Hoards, zal tegen het einde van 1983 deel 7 verschijnen, terwijl de voorbereidingen voor deel 8
reeds in volle gang zijn.
De hoge reproductie-rechten die verscheidene musea in rekening brengen voor foto's, ook wanneer
ze uitsluitend voor wetenschappelijk gebruik zijn
bedoeld, vormden het onderwerp van een uitvoerige discussie. De Commissie verklaart zich bereid in voorkomende gevallen stappen hiertegen
te ondernemen, omdat door het berekenen van
deze hoge kosten de publicatie van belangrijk
materiaal wordt belemmerd, zo niet geheel onmogelijk gemaakt.
Op 6 en 7 april 1984 zal in Londen een Symposium plaatsvinden over het thema: The use of
scientific techniques in the study of coinage of
Europe and the Mediterranean World AD
500-1500. Wie daaraan wil deelnemen dient zich
zo spoedig mogelijk op te geven bij Miss Marion
M. Archibald, Department of Coins and Medals,
British Museum, London, WCIB 3 DG.
Otto Mprkholm, directeur van het Koninklijk
Penningkabinet in Kopenhagen meldt dat zijn
museum door diefstal ernstig schade heeft geleden. Hij klaagt erover dat andere diefstallen in
musea, die blijkbaar door dezelfde persoon zijn
gepleegd, niet eerder zijn gemeld. Het bureau
doet de aanbeveling in dergelijke gevallen onverwijld de Commissie en speciaal de informatiedienst van de AINP (Mr. Patrick Finn, c/o
Spink and Son Ltd., 5/7 King Street, St. James's, London, SEIY 6QS) op de hoogte te
stellen.
De volgende vergadering zal waarschijnlijk plaats
vinden op 2 en 3 april 1984 in de Staatliche
Museen Berlin.
v.d.V

Prix Renouveau de la Médaille 1983
De Fondation pour Ie Développement de l'Art de
la Médaille en France, opgericht door de Banque
Populaire de la Region Ouest de Paris en de
Caisse Centrale des Banques Populaires, organiseert een penningconcours waaraan medailleurs
uit alle landen kunnen meedoen. Het thema van
dit concours is 'de communicatie'. Deelnemers
moeten modellen inzenden met een diameter van
110 mm, bestemd voor een gietpenning, van een
voor- en keerzijde, van gips of van hard synthetisch materiaal, ongepatineerd. ledere kunstenaar
mag maar één ontwerp inzenden, dat nog nooit
uitgegeven of verkocht mag zijn. Dit moet op
zijn vroegst begin oktober 1983 ingezonden worden, en op zijn laatst eind oktober van dit jaar.
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Alle kosten en risico's zijn voor rekening van de
kunstenaars. Ontwerpen die niet in de prijzen
vallen moeten uiterlijk 31 maart 1984 door de inzenders of hun gemachtigden afgehaald worden
bij de Administration des Monnaies et Médailles
te Parijs.
De eerste prijs is een bedrag van frs. 8500,—, de
tweede prijs frs. 4 0 0 0 , ^ en verder zijn er 3 eervolle vermeldingen van ieder frs. 2500,—. De inzendingen worden beoordeeld door een competente jury van vooraanstaande kunstenaars en
deskundigen uit museum- en bankwereld. De bekroonde modellen zullen in het museum van de
Fondation geplaatst worden. Het ontwerp dat de
eerste prijs gewonnen heeft kan door de Monnaie
de Paris uitgegeven worden.
Verdere details kunnen aan eventuele belangstellenden gegeven worden door G. van der Meer,
Koninklijk Penningkabinet, Zeestr. 71 B, 2518
AA Den Haag, tel. 070-469702.

boekbespreking ^~\
Recueil des dispositions légales et réglementaires
régissant LES ORDRES NATIONALES BELGES et considerations relatives aux decorations
en general. Deuxième edition 1982. Door René
Cornet. 177 p. en 17 platen.
Dit boek, zoals de titel al zegt, beschrijft de wetgeving en reglementen betrekking hebbende op de
Belgische Ridderorden.
Het Koninkrijk België heeft vijf Ridderorden ingesteld en wel:
- rOrdre de Leopold
1832
- l'Ordre de l'Etoile africaine
1888
- l'Ordre national du Lion
1891
- l'Ordre de la Couronne
1897
- l'Ordre de Leopold II
1900
Twee hiervan worden thans niet meer verleend.
Ook werden 114 andere eretekenen ingesteld,
waarvan er thans nog een veertigtal verleend kunnen worden.
Het instellen van Ridderorden in de jonge Belgische Staat gaf in het begin al haken en ogen.
Verschillende volksvertegenwoordigers vonden
een dergelijke instelling niet democratisch en niet
revolutionair.
Problemen waren er ook om de Orangisten te
verbieden de aan hun verleende buitenlandse (lees
Nederlandse) eretekenen te dragen. Dit verbod
werd overigens ingetrokken in 1839 toen de betrekkingen tussen de twee landen werden
genormaliseerd.
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Wat verder een Nederlander opvalt is dat onze
zuiderburen de aan de onderscheidingen verbonden eretekenen zelf maar moeten kopen. De handel is vrij, redenen waarom de Belgische eretekenen niet zeldzaam zijn. Buitenlanders krijgen ze
wel cadeau; de aanmaak van deze exemplaren
wordt geregeld bij openbare inschrijving. Verder
valt op dat eerst in 1951 ook de Nederlandse taal
op de eretekenen voorkomt.
Dit zeer leesbaar boek, vol jurisprudentie en honderden voetnoten, besluit onder meer met een
grote lijst van pseudo-orden die in België niet gedragen mogen worden.
AGvdD

Studia Paulo Naster oblata, I: Numismatica antiqua, S. Scheers (ed.), Leuven, 1982, ISBN
90 70192 09 X, 2500 Bfr.
Bij gelegenheid van het afscheid van professor
Paul Naster als hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven verschenen in 1982 in de serie
Orientalia Lovaniensia Analecta twee publicaties:
Studia Paulo Naster oblata, 1: Numismatica antiqua en II; orientalia antiqua.
Beide takken van wetenschap, de numismatiek en
de orientalistiek heeft professor Naster 40 jaar
lang met grote deskundigheid, toewijding en enthousiasme beoefend. Wie in de biografie de variëteit aan leeropdrachten vermeld ziet, welke hij
sedert 1941 aan de Leuvense Universiteit vervulde, krijgt een zeer grote bewondering voor de
veelzijdigheid van de nu emeritus hoogleraar. Deze veelzijdigheid vindt men ook terug wanneer
men uitsluitend naar het vakgebied van de numismatiek kijkt; professor Naster doceerde numismatiek van de Oudheid, te verdelen in
Antiek-oosterse, Griekse, Romeinse en Keltische
numismatiek, maar ook munt- en penningkunde
van de Middeleeuwen, de Moderne Tijden en het
Hedendaags Tijdperk. De sterk geselecteerde,
maar toch nog meer dan 150 publicaties tellende
bibliografie, waarbij het zwaartepunt is gelegen
bij de studies over de klassieke wereld en het Nabije oosten, is een duidelijk getuigenis van de
grote betekenis van Paul Naster voor archeologie
en numismatiek, niet alleen in België, maar ook
ver daarbuiten.
Een zelfde veelzijdigheid kenmerkt de bundel Numismatica antiqua, verschenen onder redactie van
Simone Scheers. Een groot aantal collega's,
vrienden, leerlingen of oud-leerlingen heeft bijdragen geleverd voor deze afscheidsbundel. Een
beetje vreemd vind ik het overigens wel, dat onder het toch heel internationale gezelschap van
personen die een artikel hebben bijgedragen, geen
Nederlanders te ontdekken zijn. De redactie heeft

blijkbaar vooral in zuidelijke richting gekeken bij
het vragen van medewerking.
Wie deze bundel eens doorbladert, krijgt een
goed beeld van wat voor soorten onderzoek momenteel op het terrein van de antieke numismatiek worden gedaan. Men vindt er oude en recente muntvondsten in gepubliceerd, er wordt
gesproken over gewichtsstandaards en gehalteanalyses. Bepaalde muntseries worden in hun
historische context geplaatst, voor andere series
wordt een nieuwe datering voorgesteld, nog onopgeloste problemen worden op grond van nieuw
materiaal en nieuwe argumenten opnieuw bezien
en dichter tot een oplossing gebracht.
De studia Paulo Naster oblata I zijn door deze
grote variëteit een bijzonder belangrijke publicatie, waarin iedere in antieke numismatiek geïnteresseerde veel waardevols zal aantreffen.
De technische verzorging is bij uitgeverij Orientaliste in zeer goede handen geweest. Het boek is
in een stevige band gebonden, het fotowerk is
van goede kwaliteit en ook aan kaarten en tabellen is duidelijk veel zorg besteed.
J.P.A. van der Vin

nieuwe
uitgaven

^^ ^^
^C7 ^Z7

Muntennieuws
door J . C . van der Wis.
BERMUDA:
1 Dollar 1983; koper-nikkel-zink; 0 22 mm; 9,8
gram.
5 Dollars 1983; koper-nikkel-zink; 0 25 mm;
12,5 gram.
Het betreft hier de uitgifte van twee nieuwe circulatiemunten. Afb. 1 en 2.

DUITSLAND-BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1983; magnimat; 0 29 mm; 10 gram.
Oplage 8,35 miljoen.
Herdenkingsmunt op de 100-jarige sterfdag van
de filosoof en politicus Karl Marx (1818-1883).
Afb. 3

FALKLAND-EILANDEN:
20 Pence 1982; koper-nikkel; 0 21,4 mm; 5
gram.
Het betreft hier een nieuwe circulatiemunt. Afb.
4.

FRANKRIJK:
10 Francs 1982: koper-nikkel; 0 26 mm; 10
gram. Oplage 5 miljoen.
Herdenkingsmunt op de 100-jarige sterfdag van
de staatsman Léon Gambetta (1838-1882).
Afb. 5.
100 Francs 1982; zilver 900/1000; 0 31 mm; 15
gram. Oplage 3 miljoen.
Deze munt is een ode aan het Pantheon te Parijs, waarin sinds 1791 Frankrijks grote zonen,
zoals Victor Hugo, Rousseau, Voltaire, Emile
Zola e.a., zijn begraven. Afb. 6.

Aft. 1
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MUNTWISSELBANK
inkoop verkoop - taxatie

De tentoonstelling "s Rijks munten - het nieuwe geld
van Nederland' reist nog steeds door ons land. In de
laatste maanden van dit jaar en de eerste twee maanden
van 1984 zal deze interessante tentoonstelling nog te
zien zijn in de volgende plaatsen:
28/ 9 t/m 6 / l l / ' 8 3 : Barth Art Gallery - Boxtel
10/11 t/m 8/12/'83: Spaar & Voorschotbank Surhuisterveen
10/12/'83 t/m 15/l/'84: Stedelijke Musea - Gouda
20/ 1 t/m 20/ 2/'84: Provinciaal Overijssels Museum
- Zwolle

INKOOP

munten
penningen
g"OLlcl
ziKer
vraag
prijslijst

Kerklaan 22
73n AE Apeldoorn
Tel. 055 217913

Uw nederlandse munten kunt u vrijwel overal verkopen!
Wij geven wellicht betere prijzen voor romeinse munten,
middeleeuwse munten, buitenlandse munten, penningen, rekenpenningen, gildepenningen e.d.
Ook kunnen wij eventueel bemiddelen bij verkoop in het
buitenland.
Liever geen transacties beneden de f500,—.

A. G. VAN DER DUSSEN
HONDSTRAAT 5

platina

6211 HW M A A S T R I C H T

(Beëdigd taxateur)
TELEFOON 043-15119

WAAROM IS EEN LID VAN HET A.I.N.R
(INTERNATIONALE VERENIGING VAN
BEROEPSNUMISMATEN) ZO BIJZONDER?
Alleen handelaren, die aan de zeer hoge eisen
van de vereniging voldoen, kunnen lid
worden.
Zowel beginnende als gevorderde
verzamelaars kunnen een
A.I.N.PrIid met vertrouwen benaderen.
Alle A.I.N.Prhandelaren staan garant
voor de echtheid van hetgeen zij verkopen

Het A.I.N.P. is stichtster en sponsor van het
Internationale Bureau ter bestrijding van vervalsingen (I.B.S.C.C).
De A.I.N.PrIeden komen regelmatig
bijeen om in te kunnen spelen op
veranderingen op numismatisch
gebied.
Op welk gebied uw numismatische
interesse ook ligt, er is altijd een A.I.N.P:
handelaar die erin is gespecialiseerd en u
graag van dienst wil zijn.

Inlichtingen betreffende de doelstellingen, activiteiten en leden van de vereniging zijn samengevat
in een gratis boekje, dat op verzoek verkrijgbaar is bij:
SECRETARIAT A.I.N.P. • 11 ADELPHI TERRACE • LONDON WC2N 6BJ, ENGLAND

(^

Groningen en
OmmeXanden.
Dukaat 1683.
Prachtig, f3.100,-

NUMISMAAT
gespecialiseerd in provinciale munten, historie- en
moderne penningen van alle landen.
Geïflustreerde
prijsiijst
op aanvraag

H o o g e n d 18, 8601 AE Sneek
tel. 05150-17198 - s maandags gesloten

^

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE97

7671 AT VRIEZENVEEN

TELEFOON 05499-1322

Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR.
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG
GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL
GROOTHANDEL

-

KLEINHANDEL

UITGEVERS

's Zaterdags gesloten.
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muntenhandel Groningana
A. IMAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
9712 EL Groningen
Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
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Agenda munten- en penningenbeurzen
cJiicAtino^ CA/ii7?tis7ncitica igjy

Agenda voor het seizoen
1983/1984 (Ie deel)
Zaterdag 24 september 1983
Zondag 25 september 1983
te Den Haag
in de Variantzalen van het Nederlands
Congresgebouw, Churchillplein 10
van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 9 oktober 1983
te Arnhem
in Hotel Haarhuis, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 23 oktober 1983
te Eindhoven
in Hotel Cocagne, Vestdijk 47
van 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 29 oktober 1983
Zondag 30 oktober 1983
te Rotterdam
in de Tollenszaal van het
Groothandelsgebouw, Stationsplein
van 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 6 november 1983
te Den Bosch
in de Bruggezaal (restaurant)
van de Brabanthallen,
Oude Engelseweg 1
van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 12 november 1983
Zondag 13 november 1983
te Den Haag
in de Variantzalen van het
Nederlands Congresgebouw,
Churchillplein 10
van 10.00 tot 17.00 uur

Inlichtingen:
Secr. Accountantskantoor Teders
Noordsingel 112,3032 BH Rotterdam
Tel. 010-655244
Ook op viditel nr. 37615
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H:iJ
Hollandsche Bank Unie N.V.
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
Tel. 020-292284

De prijslijsten van de HBU mag U niet missen!!
Bel of schrijf ons even en de volgende lijst zenden wij U gratis toe.

munten kopen is een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
opgericht 25 januari 1982

alle leden van de Nederlandse Vereniging van
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke
door de vereniging is opgesteld.
• garantie op de echtheid van munten
en penningen
• objectieve en eerlijke voorlichting
• kwalificatie volgens gangbare normen
lijst van aangesloten munthandelaren In alfabetische volgorde:

secretariaat n.v.m.h.
postbus 3242
7500 DE Enschede

Batavia
G. J, Rietbroek
Zoutmanstraat 32
Den Haag
070-451772

Hel<ra

L. H. Helderton
Molenstraat 25
Ophemert
03445-1392

Osse munthandel
R. van Breda
Houtstraat 6
Oss
04120-25012

Bussumse munthandel
J. W. Eeckhout
Kapelstraat 20
Bussum
02159-16288

Hollandia b.v.
A. Braun
De Zande 40
Kamperveen
05203-320

Phoenix
J.F.J, van Koningsbru
Merwedestraat 18
Assen
05920-52045

CIvitat
A. H. G, Drouwen
Luttekestraat 31
Zwolle
05200-23368

Holleman-munten
M, Holleman-Tas
Min. Dr. Kuyperplein 64
Enschede
053-338779

Ri-ëst b.v.
A. Hielkema
Nieuweburen 134
Leeuwarden
058-125799

Colnselling Hoogeveen
B. H. Hagemeijer
V. Ectitenstraat 21a
Hoogeveen
05280-73634

Honingh
J. C. Honingh
Dorpsstraat 155
Assendelft
02987-3094

Romunt b.v.
Roerzicht 1,
Roermond
04750-16010

Corel
A. Coret
Heuvelstraat 103
Tilburg
013-363240

Huizinga b.v.
H. J. Huizinga
Nassaulaan 36
Bennekom
08389-4004

Scandicoin
R. H. de Vries
postbus 68
Terborg
08350-25125

Euro-Munt Tilburg
A. Jussen-Venmans
Hoefstraat 9
Tilburg
013-362761

Kerpentier
M. Velraeds
Trichtervïeg 203
Brunssum
045-210800

Sipiro-munten
P. Willems
Nassaulaan 5
Bennekom
08389-8064

Karel de Geus
K, de Geus
Stratumsedijk 47a
Eindhoven
040-123455

Neerlandia
W. F. Mans
H. Cleyndertweg 469
Amsterdam
020-322418

Trajectum
L. Loffeld
Croeselaan 249
Utrecht
030-949709

