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Geachte geïnteresseerde, 

 
Met veel plezier heet ik u heel hartelijk welkom bij deze Jubileumveiling. Schulman Amsterdam 
gevestigd aan de Herengracht 500 viert dit jaar het feit dat de naam Schulman al 135 jaar 
verbonden is aan de professionele numismatiek op een zeer gepaste wijze, namelijk met een 
veiling waarin een werkelijk fenomenaal aanbod van munten en penningen wordt gedaan. 
Nederlands oudste numismatische bedrijf hoopt hiermee op passende wijze stil te staan bij de 
lange traditie die haar aanvang nam met het verschijnen van de eerste verkooplijst van munten 
en penningen door Jacob Schulman in 1880.

Al in 1902 verhuisde de firma naar de Keizersgracht in Amsterdam, reeds in de vooroorlogse 
periode wist men een grote internationale clientèle op te bouwen en werd de firma al een begrip in 
Europa, de Verenigde Staten en daarbuiten. Vele generaties ‘Schulman’ zorgden voor een verdere 
uitbouw van het bedrijf. Tot de vele activiteiten die het bedrijf ontplooide, behoorde ook de uitgifte 
van boeken en publicaties. Met name het verschijnen van het Handboek van de Nederlandse 
Munten door Jacques Schulman heeft in ons land de aanzet gegeven tot de grote periode van 
bloei met betrekking tot het verzamelen van Nederlandse munten. Hét referentienummer van 
elke Nederlandse munt vanaf 1795 is dan ook het zogenaamde Schulmannummer. De firma wist 
ook het verzamelen van munten uit de periode vóór 1795 op de kaart te zetten door de uitgiftes 
van de boeken van de bekende numismaat Albert Delmonte, de zogenaamde Gouden en Zilveren 
Benelux. 

Aangezien een numismatisch bedrijf zijn klanten geen groter plezier kan doen dan te zorgen 
voor een veiling met een aanbod dat zelfs de meest verwende verzamelaar zal doen watertanden, 
werd ruim een jaar geleden gestart met de voorbereidingen voor de komende jubileumveiling. 
Het team van Schulman is dan ook trots op het feit dat het haar lukte om te zorgen voor een 
aanbod van veelal waarlijk schitterend en soms zelfs uniek materiaal. Zo komt de grootste 
verzameling aan Zilveren en Gouden Rijders die ooit bijeen is gebracht onder de hamer. Een 
keur aan gouden en zilveren afslagen van munten en aan zogenaamde Piedforts ( afslagen op 
dubbel, driedubbel en soms zelfs zevendubbel gewicht) zal in de vuistdikke catalogus worden 
afgebeeld. Een aantal hiervan is afkomstig uit de grootste verzameling die ooit onder de hamer 
kwam, die van de Amerikaanse biermagnaat Virgil M. Brand. Daarnaast komt het zeldzaamste 
Gouden Tientje van het Koninkrijk onder de hamer. Schulman b.v. Amsterdam meent zo op 
gepaste wijze stil te staan bij haar 135-jarig jubileum  en hoopt hiermee het verzamelen op 
gepaste wijze een stimulans te kunnen geven. Behalve genoemd topmateriaal is er ook gezorgd 
voor leuk materiaal in nette kwaliteiten en leuke lotjes voor de beginnende verzamelaar.

Wij nodigen u van harte uit om dit jubileum met ons mee te vieren en zien u heel graag tijdens 
de komende kijkdagen en tijdens de veiling.

Met hartelijke groet,

Eddy Absil
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Dear valued client,

It is with great pleasure I welcome you to our anniversary auction. Schulman Amsterdam 
established at Herengracht 500 celebrates the fact that the name Schulman has been connected 
to professional numismatics for 135 years! We are proud to present you an auction with truly 
phenomenal selections of coins and medals. Netherlands oldest numismatic company hopes to 
reflect the long tradition, which began with the first sale of coins and medals by Jacob Schulman 
in 1880.

In 1902 the company moved to the Keizersgracht in Amsterdam, already in the pre-war period 
it managed to build a large selection international clientele and the firm became a household 
name in Europe, the United States and abroad. 

Many generations of "Schulmans" caused a further expansion of the company. Among the 
many activities undertaken by the company, were also the issuing of books and publications. 
In particular, the publication of the Handbook of the Dutch Coins by Jacques Schulman has 
initiated a great period of growth with respect to the collection of Dutch coins. The reference of 
each Dutch coin from 1795 and onwards is therefore referred to by a “Schulman number.” The 
company also managed to put the collection of coins from the period pre-1795 on the map by 
issuing the books of the well-known numismatist Albert Delmonte, called the Golden Benelux 
and Silver Benelux.

As a numismatic business there is no greater pleasure than to create an auction with a selection 
that will evoke an interest from even the most demanding collector. The preparations for the 
Anniversary Auction were started more than a year ago. It is with great pride and dedication 
that the Schulman team managed to provide a range of truly brilliant and sometimes unique 
material. This sale features the largest collection of Gold and Silver riders ever assembled 
under one auction. A selection of gold and silver coins called Piedforts (coins of double, triple 
and sometimes even seven double weight) will be displayed in the voluminous catalogue. A large 
selection comes from the American beer magnate Virgil M. Brand; one of the largest collection 
ever assembled under one sale. In addition to this, we offer the rarest, Gold Ten-gulden of the 
Kingdom of Netherlands. 

Schulman Amsterdam believes it has set the correct example when dwelling back in the 135-
year history. I hope the sale will provide many fine additions for the collector. Although there 
are many exceptional pieces in this sale there are also neat coins and nice lots for the novice 
collector. We cordially invite you to celebrate this historic sale and anniversary auction with us 
and look forward to seeing you at the auction and during the viewing of the lots before and at 
the auction.

With kind regards,

Eddy Absil
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Veiling – auction Sale – Vente – auKtion

donderdag 16 & vrijdag 17 april 2015

contact:
ons kantoor 
Our offi ce

norte Bureau
unsere geschäftsräume

tel.: +31 (0)20 – 320 9101
fax.: +31 (0)20 – 620 8040
e-mail: auction@schulman.nl

contact:
tijdens de veiling

during the auction sale
pendent la vente

Während der auktion:

tel.: +31 (0)20 – 320 9101
fax. +31 (0)20 – 620 8040

de Veiling Vindt plaatS in – the Sale Will taKe place at:
la Vente auRa lieu À l’– die auKtion eRfolgt im:

stadsarchief amsterdam
de bazel conference centre

Vijzelstraat 32
amsterdam

the netherlands

VeilingZaal – auction hall

de veiling vindt plaats in de 'Koningszaal' 
lopend van ons kantoor op de herengracht: loop Schulman uit en sla linksaf. Steek de Vijzelstraat over en 
loop naar links. de ingang van het amsterdam stadsarchief bevindt zich aan uw rechterhand na 35 meter 
lopen. eenmaal binnen volgt u de borden voor de 'Koningszaal'.

the auction will take place in the 'Koningszaal'
Coming from our offi ces on the Herengracht 500: Walk out the door and take a left. Cross the Vijzelstraat 
and go left. After approximately 35 meters you will fi nd the entrance to the Amsterdam City Archives. Once 
inside follow the signs for the 'Koningszaal' (Kings' hall).
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met de auto:

Vanaf Schiphol of den haag:

neem bij amsterdam de Ring WeSt en volg 
afslag oSdoRp centRum (S106). houd richting 
centRum aan tot u bij het Surinameplein komt. 
ga rechtdoor en over de brug links, de overtoom 
op. Rijd de overtoom tot het einde, ga rechtsaf de 
Stadhouderskade op. Rijd langs het Rijksmuseum 
en ga linksaf bij het tweede stoplicht (net voor de 
heineken brouwerij). Rijd rechtdoor bij de rotonde, 
de Vijzelgracht in, verderop de Vijzelstraat genoemd. 
halverwege deze straat is gebouw de Bazel aan uw 
linkerhand.

Vanaf utRecht:
Bij amsterdam volg Ring ooSt. neem afslag 
duiVendRecht (S112). ga linksaf richting 
centRum tot de rotonde bij het amstel Station. 
ga rechtsaf naar de brede Wibautstraat, verderop 
Weesperstraat genoemd. Volg deze weg tot de rotonde 
van het mr. Visserplein. Rijd de rotonde driekwart 
rond, het bord centRum volgend. Rijd langs het 
muziektheater, over de amstelbrug en ga linksaf net 
over de brug, de amstel op. ga bij de eerste gracht 
(herengracht) rechtsaf. Bij de eerste kruising (de 
tweede brug) vind u gebouw de Bazel schuin aan uw 
linkerhand.

Vanaf ameRSfooRt:

Bij amsterdam volg Ring WeSt. neem afslag 
duiVendRecht (S112). Volg vanaf dit punt de 
aanwijzingen zoals bij utrecht.

met het openBaaR VeRVoeR

Vanaf het centraal Station kunt u tram 4 en 9 nemen. 
Stap bij de derde halte, muntplein, uit. loop rechtsaf de 
Vijzelstraat in. na ongeveer 100 meter vindt u gebouw 
de Bazel aan uw rechterhand. u kunt ook tram 16 en 
24 nemen. Stap bij de vierde halte, Vijzelstraat, uit. u 
staat dan tegenover gebouw de Bazel.

Vanaf amsterdam amstel kunt u de metro pakken 
richting centraal station (51, 53 en 54). Bij de derde 
halte, Waterlooplein, stapt u uit. het metrostation 
komt uit naast het muziektheater. Vervolgens 
loopt u ongeveer 10 minuten naar de Bazel. als 
u de amstelbrug heeft overgestoken slaat u links 
af. Vervolgens neem u de eerste straat rechts, de 
herengracht op. Bij de tweede brug gaat u links, waar 
u het gebouw aan de overkant van de straat ziet liggen.

 – RoutebeschRijving naaR onze nieuwe auction locatie  –
Route descRiption to ouR new auciton location

By caR:

fRom Schiphol oR the hague:

take the Ring WeSt at amsterdam and follow 
the exit oSdoRp centRum (S106). then follow 
centRum until you reach Surinameplein. go 
straight ahead and take a left after the bridge. drive all 
the way to the end of the overtoom and take a right on 
to the Stadhouderskade. drive past the Rijksmuseum 
and turn left at the second traffic light (just in front 
of the heineken brewery). go straight ahead at the 
roundabout, on to the Vijzelgracht, which is called 
Vijzelstraat a little while ahead. halfway the street you 
can find ‘De Bazel’ on your left side. 

fRom utRecht:

take Ring ooSt at amsterdam. take the exit 
duiVendRecht (S112). turn left following 
centRum till the roundabout at amstel Station. 
turn left at the Brede Wibautstraat, which is called 
Weesperstraat a little while ahead. follow this road 
till the roundabout at the mr. Visserplein. follow 
the roundabout for threequarters and follow the sign 
centRum. drive past the muziektheater, over 
the amstelbridge en take a left just over the bridge. 
Turn right at the first canal (Herengracht). At the first 
crossing (the second crossing) you can see ‘De Bazel’ 
on you left side opposite the street. 

fRom ameRSfooRt:

take Ring WeSt at amsterdam. take the exit 
duiVendRecht (S112) and follow the description 
for utrecht. 

By puBlic tRanSpoRt

take the train to amsterdam central Station. here 
you can take the tram 4 or 9. get out at the third stop, 
muntplein. take a right turn into the Vijzelstraat. after 
about 100 m. you can see ‘De Bazel’ on you right-
hand side. you can also take tram 16 or 24. than you 
need to get out at the fourth stop, Vijzelstraat. the stop 
is across from the building. 

you can also take the train to amsterdam amstel 
Station. here you take the subway in the direction of 
central station, numbers 51, 53 or 54 and get out at the 
third stop, Waterlooplein. you than walk for about 10 
minutes: you get out of the subwaystation next to the 
muziektheater, you cross the bridge straight ahead and 
turn left after the brigde. Your take a right at the first 
canal (herengracht). at the second bridge you take a 
left, where you can see the building at the other side 
of the street.
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op afspraak op ons kantoor te amsterdam:
By appointment at our office in Amsterdam:

1 & 2 april (Woensday & donderdag 10:00 - 16:00 uur)
7 t/m 10 april (dinsdag t/m Vrijdag 10:00 - 16:00 uur)

13 t/m 15 april (maandag t/m Woensdag 10:00 - 16:00 uur)

Schulman b.v.
herengracht 500

1017 cB amsterdam
tel: +31 (0)20 - 320 9101
fax: +31 (0)20 - 620 8040

e-mail: auction@schulman.nl
Website: www.schulman.nl

tevens mogelijkheid tot bekijken op de ochtend van de veiling op ons kantoor te amsterdam.
let op: lots en boeken kunnen alleen voor de veiling worden bekeken gedurende de kijkdagen.

dit is niet mogelijk tijdens de veilingdagen.

Viewing of lots also possible on the morning of the auction at our office in Amsterdam.
please note: lots and books can only be viewed on the viewing-days. 

this is not possible on the morning of the auction.

donderdag 16 en vrijdag 17 april 9:00 - 16:00 uur
thursday the 16th and friday 17th of april 9.00 - 16:00

KiJKdagen – on VieW – eXpoSition – BeSichtigung

Kopers die niet persoonlijk bij deze veiling aanwezig kunnen zijn, kunnen hun biedingen 
toevertrouwen aan Schulman b.v., herengracht 500, 1017cB, amsterdam, die deze geheel in het 
belang der cliënten zal uitvoeren zonder verdere kosten.

Bidders may entrust their orders to the auctioneer who will execute them entirely in the interests of 
the bidders, without additional charges.

Les acheteurs peuvent confier leurs ordres au direction de la vente qui les exécu tera entièrement au 
mieux de leurs intérêts, sans frais supplémentaires.

Bieter können ihre aufträge dem auktionator anvertrauen der diese unter Wahrung ihrer interessen 
und ohne weitere Kosten ausführt.

prijs van deze catalogus inclusief lijst van opgebrachte prijzen:
price of the catalogue including list of prices realized:
Prix du catalogue y compris la liste des prix réalisés:
preis der Katalog einschließlich ergebnisliste:

RaBo BanK: 37.22.34.526                                                                        ing 2575777 
                                                                                                     of / or       
(Bic: RaBonl2u   -   iBan: nl12 RaBo 0372234526)                        (Bic: ingBnl2a   -   iBan: nl69 ingB 0002575777)

of / or

 info@schulman.nl

€ 15,–
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16 APRIl  lot nr.  donderdag – Thursday –jeudi – donnestag

9:30– 16:00                            gelegenheid tot bezichtiging van de kavels op kantoor te herengracht 500.
                                                     Opportunity to view lots at our office at the Herengracht 500.

12:00  opening veiling in het Stadsarchief. / auction hall in the city archives opens.

12:00 – 12:30  gratis rondleiding in het Stadsarchief. / free tour in the city archives.

13:00 – 17:00 1 – 862  sessie 1: nederland provinciaal, provinciale lots, nederland   
               overzee, overzee lots.

17 APRIl  lot nr.  vrijdag – Friday – vendredi – Freitag

9:30 – 16:00                            gelegenheid tot bezichtiging van de kavels op kantoor te herengracht 500.
                                                     Opportunity to view lots at our office at the Herengracht 500.

11:00  opening veiling in het Stadsarchief. / auction hall in the city archives opens

11:00 –11:30  gratis rondleiding in het Stadsarchief. / free tour in the city archives.

12:00 – 13:00 2096 – 2282  sessie 2: papiergeld, lots papiergeld, Boeken en Varia

13:00 – 18:00 863 – 2095   sessie 3: Bataafse Republiek, Koninkrijk holland, franse inlijving,
      Koninkrijk Willen i t/m Beatrix, Koninkrijk lots, 

Zuidelijke nederlanden, antieke munten, lots antieken, 
Buitenlandse munten, Wereld lots, onderscheidingen, lots 
onderscheidingen, penningen en penningen lots. 

oRdeR Van VeRKoop – oRdeR of Sale 
oRdRe deS VacationS – VeRSteigeRung Zeittafel

het team Van Schulman B.V.

Van links naar rechts: 
Boven: florentine van hees, tim poelman, catelijne van den Bosch, evert philippeau

onder: andrew absil, eddy absil
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VeilingVooRWaaRden

1 de veiling gaat bij opbod in euRo aan de meestbiedende tegen contante betaling met een opgeld van 
20 % over het toegeslagen bedrag.

2 de veilinghouder is gerechtigd van contante betaling af te zien en gekochte goederen te leveren 
op factuur. Voor goederen op factuur geleverd, geldt een betalingstermijn van 15 dagen. eventuele 
verzend- en verzekerings- en bankkosten zijn voor rekening van de koper. indien niet binnen de 
overeengekomen termijn het totale factuurbedrag is voldaan wordt een rente berekend van 1% per 
maand of gedeelte daarvan over het nog openstaande bedrag.

3 het eigendomsrecht van het gekochte gaat op de koper over na volledige betaling der kooppenningen 
verhoogd met op geld, en eventuele renten en kosten; het risico draagt de koper vanaf de toeslag.

4 de veilinghouder garandeert namens inzenders de echtheid van de te veilen goederen, tenzij expliciet 
anders vermeld.

5 de kwaliteitsaanduiding zoals vermeld bij de kavels - evenals de eventuele afbeelding - is bedoeld om 
een indruk te geven van de staat waarin het aangebodene zich bevindt. het is de persoonlijke mening 
van de samenstellers van de catalogus welke naar beste weten en kunnen is gevormd door een grote 
ervaring op dit gebied. hoewel de uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen dienen aspirant 
kopers zich zelf te overtuigen tijdens de geboden kijkgelegenheid. Kavels worden ver kocht zoals zij 
bij veiling ter tafel komen. afwijkende beoordelingen van kavels door graderingsinstituten zijn dan 
ook geen grond voor retouren van gekochte kavels.

6 de geschilletermijn loopt af 8 dagen na ontvangst van de goederen.
7 Voor zover niet afwijkend is bepaald, gelden de ‘Algemene voorwaarden geldende bij aankoop 

van roerende goederen in vei ling’, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te 
amsterdam, akte van depot nr 388/1989. eventuele ge schillen vallen onder de uitsluitende jurisdictie 
van de gerechtelijke instanties in amsterdam.

 de veiling staat onder toezicht van notaris S.V. Viveen, verbonden aan notariskantoor notea te 
hilversum, www.notea.nl.

 

conditionS of Sale

1 the auction sale is by upward bidding to the highest bidder against cash payment in euRo with a 
premium of 20 % of the hammer price.

2 the auctioneer is entitled to waive payment in cash and to supply the merchandise against invoice. 
invoices are to be paid within 15 days. the cost of postage, insurance and bankcharges will be charged 
to the buyer. an interest of 1 % per month or part of month will be charged if payment of the purchase 
price including the premium, tax and any cost is not received within the stipulated period.

3 title remains with the seller until goods have been paid for in full. the risk is for the buyer from the 
moment of knock-down.

4 the auctioneer guarantees on behalf of the consignor the genuineness of all items sold, unless 
otherwise stated.

5 grading is made to the best of our knowledge based on our long experience but is to be considered 
as the personal opinion of the cataloguer only. All lots will be sold ‘as is’. Difference of grading by 
grading institutions does not give grounds for the returning lots bought.

6 Justified complaints can only be considered within 8 days from receipt of the goods.
7 unless otherwise stated the general conditions for purchase at auction sales, as deposited at the 

court in amsterdam under number 388/1989, are in force. Should any legal action arise, the court of 
amsterdam has exclusive jurisdiction for both par ties. only the dutch text of the conditions of sale 
has legal force.
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conditionS de la Vente

1 La vente aura lieu au plus offrant et dernier enchérisseur au comptant en euRo. le prix d’adjudication 
est aug menté d’une taxe de vente de 20 %.

2 La direction de la vente a le droit de ne pas exiger un payement en espèces et de donner la marchandise 
en échange d’une fac ture. Dans ce cas les payements devront se faire dans les 15 jours après réception 
des marchandises. Les frais d’envoi, d’as surance et banquaires sont à la charge de l’acquéreur. Un 
intérêt de 1 % par mois ou partie d’un mois sera demandé si le paiement, com pre nant l’acompte les 
taxes et les frais, n’est pas reçu en temps voulu.

3 L’acheteur ne devient propriétaire qu’après payement intégral du prix d’achat et des frais.
4 L’authenticité des pièces est garantie, sauf indication contraire.
5 Le degré de conservation doit être considéré comme étant l’opinion des auteurs du catalogue. Tous les 

lots seront vendus ‘tel que’.
6 Des réclamations justifi ées ne peuvent être prises en considération que dans les 8 jours suivant la 

remise des pièces.
7 Sauf stipulation contraire sont en vigueur les conditions générales pour les ventes publiques déposées 

au greffe du tribunal de première instance à Amsterdam sous le numéro 388/1989. En cas de litige 
les deux parties se soumettront à la juridiction des tri bunaux d’amsterdam. en cas de divergence la 
version hollandaise fait foi.

VeRSteigeRungSBedingungen

1    der Verkauf in euRo erfolgt meistbietend gegen Barzahlung mit einem aufgeld von 20 %.
2    der auktionator ist berechtigt auf Barzahlung zu verzichten und die auktionswaren gegen Rechnung 

zu liefern. die Zahlung ist 15 tage nach ausstellung der auktionsgutes fällig. Versand- und 
Versicherungs– und Bankspesen gehen zu lasten des Käufers. Wenn Zahlung nicht innerhalb der 
frist erfolgt, werden Zinsen in höhe von 1 % per monat oder angefangenen monat in Rechnung 
gestellt.

3    das eigentumsrecht wird erst mit der vollständigen Bezahlung der forderungen vom Käufer erworben. 
das Risiko geht beim Zuschlag auf den Käufer über.

4    die echtheit der Stücke, soweit nichts gegenteiliges aus dem text hervorgeht, wird gewährleistet.
5    die Qualitätsangaben gelten als persönliche Beurteilung der Verfasser des Katalogs. alle lose werden in 

ihrem Zustand zur Zeit des ausrufs versteigert. Schaetzungsdifferenzen durch Schaetzungsagenturen 
stellen keine Berechtigung zur Rueckgabe der Ware dar. 

6    Beanstandungen können nur innerhalb von 8 tagen nach erhalt der Stücke berücksichtigt werden.
7    Soweit nicht abweichend verfügt ist gelten die allgemeinen Versteigerungsbedingungen für ankauf 

in auktionen, hinterlegt im Sekretariat des landesgerichts amsterdam unter dem aktenzeichen 
388/1989. als gerichtsstand wird ausdrücklich amsterdam bestimmt, unbeschadet des Klagerechtes 
im ausland. nur der holländische text der Versteigerungsbedingungen ist gültig.

lots kunnen niet worden teruggezonden en worden verkocht zoals zij ter tafel komen. 
Voor de lots worden geen garanties gegeven voor inhoud en / of kwantiteit.

miscellaneous lots cannot be returned and are sold as they are at the moment of 
knockdown. no guarantee is given for contents and / or quantities.
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inhoud – contentS – SommaiRe – inhalt:
nederland provinciaal

gelderland
 graafschap 1 – 3
 hertogdom 4 – 47
 Staten van gelderland 48
 provincie 49 – 144
 arnhem 145
 Batenburg 146 – 153
 elburg 154
 heerenberg 155 – 162
 huissen 163
 lotharingen / lorraine 164
 nijmegen, stad 165 – 178
 Stevensweert 179 – 182
 Zaltbommel 183 – 184
 Zutphen 185 – 186

holland
 graafschap 187 – 197
 provincie 198 – 291
 amsterdam 292 – 297
 gorinchem 298 – 299
 heukelom 300 – 301
 leiden 302

West-friesland
 het gewest 303 – 395

Zeeland
 provincie 396 – 473
 middelburg 474

 utrecht
 duurstede 475 – 476
 Bisdom 477 – 486
 heerlijkheid 487
 provincie 488 – 626
 utrecht stad 627 – 633

friesland
 graafschap 634
 provincie 635 – 671

overijssel
 heerlijkheid 672 – 673
 provincie 674 – 718
deventer x Kampen x Zwolle 719 – 721

deventer 722 – 734

Kampen 735 – 748

Zwolle 749 – 768

overijssel oveige steden 769 – 772

groningen
 groningen stad 773 – 776
 provincie 777 – 791
 Koevorden 792

lots provinciaal 793 – 820

nederland overzee

 Voc 821 – 823
 provinciale 824 – 840
 Bataafse Republiek 841 – 844
 ned-indisch gouvernement 845
 West-indië 846 – 852
 aruba 853 – 858
lots overzee 859 – 862

bataafse Republiek 863 – 901

Koninkrijk holland

 lodewijk napoleon 902 – 919
Franse inlijving
 napoleon 920 – 921
Koninkrijk der nederlanden

 Willem i 922 – 1020
 Willem ii 1021 – 1035
 Willem iii 1036 – 1069
 Wilhelmina 1070 – 1147
 Juliana 1148 – 1157
 Beatrix 1158 – 1161

lots Koninkrijk 1162 – 1221

zuidelijke nederlanden

 Brabant 1222 – 1282
 Vlaanderen 1283 – 1318
 artois 1319
 Breda 1320
 Bunde 1321
 Kamerijk / cambrai 1322 – 1328
 grondsveld 1329
 hainaut / henegouwen 1331 – 1349
 hornes / hoorne 1350 – 1353
 Kessenich 1354
 Liège / Luik 1355 – 1373
 luxembourg 1374 – 1378
 maastricht / maestricht 1379
 namur / namen 1380 – 1385
 onbekende plaats 1386 – 1387
 Reckheim / Rekheim 1388
 Ruremonde / Roermond 1389
 Rummen 1390 – 1391
 Schoonvorst 1392
 tournai - doornik 1393 – 1396

lots Zuidelijk nederlanden 1397 – 1404

antieken /ancient coins

 celts 1405 – 1412
 greek 1413 – 1419
 Roman Republic 1420 – 1430
 Roman empire 1431 – 1447
 Byzantine empire 1448 – 1452
lots antieken 1452 – 1461

buitenlandse munten / world coins
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inhoud – contentS – SommaiRe – inhalt:
 australia 1462
 austria 1463 – 1469
 Belgium 1470 – 1564
 Brazil 1565
 British West africa 1566
 canada 1567 – 1569
 china 1570
 Republic of china 1571 – 1573
 congo free State 1574 – 1575
 denmark 1576
 egypt 1577 – 1579
 el Salvador 1580
  france 1581 – 1612
 colonies francaises 1613
 monnaies feodales 1614 – 1618
 french indo china 1619
 german east africa 1620
 german States 1621 – 1665
 german empire 1666 – 1669
 germany, Weimar Republic 1670 – 1671
 great Britain 1672 – 1690
 greece 1691
 hungary 1692 – 1693
 British india 1694 – 1696
 india princely States 1697
 iran 1698
 israel 1699
 italy 1700 – 1714
 Katanga 1715
 liechtenstein 1716 – 1718
 malta 1719 – 1721
 mexico 1722 – 1724
 monaco 1725 – 1726
 peru 1727
 phillippines 1728
 poland 1729 – 1730
 Russia 1731 – 1741
 Slovakia 1742 – 1743
 Spain 1744 – 1755
 Straits Settlements 1756
 Sweden 1757 – 1773

 Switzerland 1774 – 1777
 turkey 1778
 u.S.a. 1779 – 1793

lots World coins 1794 – 1873

decoraties / decorations

 netherlands 1874 – 1876
 Russia 1877
 uSa 1878
 Serbia 1879
 cambodia 1880

lots decoraties 1881 – 1882

penningen / Medals

 historiepenningen 1883 – 1979
 familiepenningen 1980
 chris van der hoef penningen 1981 – 1982
 Jetons / Rekenpenningen 1983 – 2006
 gilden etc. 2007 – 2011
 Vroedschap tokens etc 2012 – 2015
 VpK 2016  – 2048
 foreign medals 2049 – 2056
 universiteits penningen 2057 – 2074
lots penningen 2075 – 2095

papiergeld / paper money

 Belgium 2096
 ireland 2097
 netherlands 2098 – 2126
 Bezettingsgeld 2127
 netherlands antilles 2128
 netherlands east indies 2129 – 2132

lots papiergeld 2133 – 2136

boeken / books 2137 – 2184

varia 2185 – 2282

 
denkt u er aan - in uw eigen belang – uw schriftelijke biedingen op tijd in te zenden! 
om uw biedingen met de gebruikelijke zorgvuldigheid uit te kunnen voeren, dient het 
biedformulier bij ons aanwezig te zijn:

uiterlijk 17:00 op 15 april 2015
Fax: +31 (0)20 - 620 8040 (office/kantoor)

eventuele biedingen per e-mail voeren wij pas uit, nadat zij eerst door ons geaccepteerd 
en bevestigd zijn.

your bid forms should reach us no later than 17:00 on 15th of april 2015. Bids by e-
mail will only be executed if first accepted and acknowledged by us.
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© 2015 Schulman b.v. amsterdam
Beschrijving: eddy absil, andrew absil, tim poelman,                  

Rook Kamsteeg en evert philippeau 
foto’s: estomfotoproducties
lay out: mandy absil
druk: drukkerij mart.Spruijt

BiedStappen – Bid StepS:
Taxatie - Taxation Biedstappen - Bid steps

    10 - 50 € 5,–

   50 - 200 € 10,–

  200 - 500 € 20,–

 500 - 1000 € 50,–

1000 - 3000 € 100,–

3000 - 5000 € 200,–

5000 > € 500,–

1) het is de veilinghouder vrij hiervan af te wijken, 
bijvoorbeeld bij bankgoud. 

 the auctioneer is at liberty to divert from this, for 
example with bank gold.

2) Schriftelijke biedingen worden, indien nodig, volgens 
de hiernaast gegeven biedstappen naar beneden afgerond. 

 if nessecary, written bids will be rounded down in 
accordance with the bid steps mentioned on 

  the left.
3) Schriftelijke biedingen worden behandeld in volgorde 

van binnenkomst. 
 Written bids will be dealt with in the order that they are received. 
4) als in de zaal een bod uitgebracht wordt dat gelijk staat 

aan de hoogste schriftelijke bieding dan heeft de 
zaalbieder voorrang.

 if a bid is made in the hall during the auction which is 
equal to the highest written bid then the bid in the 
hall takes precedence over the written bid. 

nederlands english français deutsch 
FDC Mint state (Unc) Fleur de Coin Stempelglanz 
Prachtig Extremely fi ne Superbe Vorzüglich 
Zeer fraai Very fi ne Très beau Sehr Schön 
Fraai Fine Beau Schön 
Zeer goed Very good T.b.c. S.g.e. 
Bijna / vrijwel Nearly / almost Presque Fast 
 
Gegoten Cast Coulé Guss 
AU = goud gold or Gold 
AR = zilver silver argent Silber  
AE = koper, brons copper, brass, bronze cuivre, laiton Kupfer, Bronze 
Alu = aluminium aluminium aluminium Aluminium 
Fe = ijzer iron fer Eisen 
Ni = nikkel nickel nickel Nickel 
Pb = lood lead plomb Blei 
Pt = platina platinum platine Platin 
Tn = tin pewter étain Zinn 
Zn = zink zinc zinc Zink 

de met een sterretje * gemerkte nummers zijn op ware grootte afgebeeld tenzij anders wordt vermeld. 
the numbers marked with an asterisk * are depicted in actual size, unless stated otherwise. 
Les numéros marqués d’une astérisque * sont reproduits 1:1 sur les planches. 
die mit einem Stern * vermerkten nummern sind 1:1 auf den tafeln abgebildet.

KWaliteit – gRadeS – QualitÉ – QualitÄt: 
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geldeRland graafschap 1141 - 1339

hendRiK i 1141–1182

1
  * 1 denier. z.j. arnhem. Borstbeeld van de graaf met leliestaf in de rechterhand van voren. Kz. kerk. 

vdch. (hendrik i)1.1. 0.54 g. RR. Fraai + / Vrijwel zeer fraai. 300,‒ 
    
KeiZeR fRedeRiK  ii 1212–1225

Zilveren munten

2
  * 2 obool. z.j. aanziende gekroonde keizer, met leliestaf en rijksappel. Kz. Kruis binnen een cirkel, 

tussen de benen : + a V e. vdch. 19, 2.  0.46 g. Zeer fraai. 100,‒ 
    
otto ii 1229–1271

3
  * 3 denier of penning. z.j. Arnhem. Halfl ang borstbeeld van de graaf met zwaard en palmtak OTTO 

gelRenS. Kz. gelders wapenschild aR – nem – eS ✠. vdch. 1.8.  0.62 g. Zeer fraai. 200,‒ 
    

geldeRland hertogdom 1339 - 1581
eduaRd alS RuWaaRd 1353–1361

4
  * 4 schild of helmgroot. z.j. Roermond. toernooihelm boven schuingeplaatst gelders wapen met 

baardsteel  edeWaRdVS ' de gelRenS . Kz. kort gevoet kruis met dubbel omschrift; 
binnen: moneta  RVeRmVn '. vdch. 4.2. 3.75 g. R. Mooi exemplaar met perfect leesbare 
omschriften. Zeer fraai +. 500,‒ 

    
eduaRd alS heRtog 1361–1371

5
  * 5 plak of dubbele groot. z.j. arnhem. Zittende leeuw met toernooihelm binnen 14-pas. Kz. kort 

gebloemd kruis met dubbel omschrift; binnen: ✠ MONETA ♣ ARNIMENSIS. vdCh. 5.2.            
Bijna zeer fraai. 80,‒ 
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Reinoud iV 1402–1423

Gouden munten

6
  * 6 st. jansgoudgulden. z.j. Staande heilige Johannes de Doper • – S• IOHANNES – + - BABTISTA 

leeuwtje•. Kz. vijf wapentjes als kruis in vierpas + DVX• REINALD '. IVL• Z- • GEL• Z- 
• COMIS• Z- •. Delm. 599; vdCh. 8.3; Fr. 49 (192). 3.31 g. R. Zeer mooi uitgemunt stuk.           
Bijna prachtig. 800,‒ 

    
aRnoud Van egmond 1423–1473

7              8
  * 7 Rijdergoudgulden. z.j. hertog met opgeheven zwaard te paard naar rechts, x gel x in de afsnede 

ARNOLD ‘x  DVX + GEL + IVL – Z COMES ++  Z. Kz. Gelders wapen op kort gebloemd 
kruis + MON ‘x NOVA x AVREA x DVCIS xx GELRE. Delm. 602; vdCh. 9.1; Fr. 59. 3.44 g. 
R Vrijwel prachtig. 750,‒ 

    uit veiling Schulman 222 van 21 apr. 1952, no. 4.

  * 8 Rijdergoudgulden. z.j. hertog met opgeheven zwaard te paard naar rechts, x gel x in de afsnede 
ARNOLD ‘x  DVX + GEL + IVL – Z COMES ++  Z. Kz. Gelders wapen op kort gebloemd 
kruis + MON ‘x NOVA x AVREA x DVCIS xx GELRE. Delm. 602; vdCh. 9.1; Fr. 59. 3.30 g. 
R Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 282 van 18 nov. 1985, no. 10.

9              10
  * 9 st. jansgoudgulden. z.j. Staande heilige Johannes de Doper S• IOHANNES – BABTISTA 

leeuwtje. Kz. vijf wapentjes als kruis in vierpas ✠ dVX · aRnold '· gel· Z- · iVl· Z- · 
comiS· Z ·. delm. 604; vdch. 10.3; fr. 56.  2.79 g. Zeer fraai. 200,‒ 

  * 10 st. jansgoudgulden. z.j. Staande heilige Johannes de Doper S• IOHANNES – BABTISTA 
leeuwtje. Kz. vijf wapentjes als kruis in vierpas ✠ dVX · aRnold '· gel· Z- · iVl· Z- · 
comiS· Z ·. delm. 604; vdch. 10.3; fr. 56.  3.05 g. Zeer fraai. 200,‒ 

11
  * 11 st. jansgoudgulden. z.j. Staande heilige Johannes de Doper S• IOHANNES – BABTISTA 

leeuwtje. Kz. vijf wapentjes als kruis in vierpas ✠ dVX · aRnold '· gel· Z- · iVl· Z- · 
comiS· Z ·. delm. 604; vdch. 10.3; fr. 56.  3.04 g. Zeer fraai. 200,‒ 
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12
  * 12 st. jansgoudgulden. z.j. Staande heilige Johannes de Doper S• IOHANNES – BABTISTA 

leeuwtje. Kz. vijf wapentjes als kruis in vierpas ✠dVX · aRnold '· gel· Z- · iVl· Z- · 
comiS· Z ·. delm. 604; vdch. 10.3; fr. 56.  3.08 g. Fraai. 100,‒ 

    
KaRel de Stoute 1473–1477

Zilveren munten

13
  * 13 vuurijzer. 1474. nijmegen. leeuw naar links met rechtsgewende kop met wapen xx KaRolVS 

xx  dei xx  gRa xx  dVX xx  BVRg xx Z xx gel xx ( ) xx  ✠ xx. Kz. gebloemd kruis.            
vdch. 12.11; Verg. gh. 35.2 a,b; levinson 3.70. 2.67 g. Van de allerhoogste zeldzaamheid. 
RRRR. Zeer fraai. 500,‒ 

    Sinds 1880 bij ons slechts één keer voorgekomen, namelijk dit exemplaar, dat bij ons gekocht is in 1951.In 1433 werd 
een belangrijke stap gezet in de richting van munteenheid; de invoering van een zelfde goud- en zilvergeld voor al de 
Nederlandse gewesten door de Bourgondische hertog. De naam van het zilverstuk wordt de ‘Vierlander '. Hiermee wordt 
de tot stand gekomen eenheid aangegeven op monetair gebied tussen Vlaanderen, Brabant, holland en henegouwen. in 
1456 volgt utrecht met de aanstelling van de Bourgondische bisschop david en ook luik treedt toe. dit geldt ook voor 
gelre, dat in 1472 aan Karel de Stoute vervalt.   in 1466 komt hier een goudstuk bij - de Sint andriesgulden - alsmede de 
zogenaamde dubbele Stuiver. de laatste wordt in 1474 als type vervangen door het dubbele Vuurijzer, met als onderdelen 
een enkel- en half Vuurijzer. Van dit eerste type uit 1474 kunnen wij u een uitermate zeldzaam exemplaar van gelderland 
aanbieden. het is het enige ons bekende stuk.  

     de ordonnantie van 27 oktober 1474 spreekt over een stuk van 4 grooten of 2 stuivers met twee leeuwen, een stuk van 2 
grooten of 1 stuiver met één leeuw en een stuk van 1 groot of ½ stuiver met een halve klimmende leeuw voor Vlaanderen 
en gelderland. de Brabantse versie vertoont een grote leeuwenkop. het verband tussen type en waarde werd dus op 
een voor iedereen duidelijke en praktische wijze aangebracht. de vermelding van het jaartal doet het type tot de vroegst 
gedateerde munten behoren. alleen op de halve Vuurijzers ontbreekt dit jaartal nogal eens.   

    onder Karel de Stoute zijn de vuurijzers aangemunt voor Brabant, Vlaanderen en gelderland. de gelderse exemplaren 
zijn hiervan met afstand de meest zeldzame. de reden hiervoor is te vinden in het feit dat de Bourgondische heerschappij 
in praktische zin slechts in een deel van het hertogdom functioneerde. met name de latere hertog Karel van egmond was 
een vurig bestrijder van de Bourgondisch-oostenrijkse macht. onder maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute 
die hem opvolgt in 1477, wordt het atelier van dordrecht als muntplaats toegevoegd voor het gewest holland. ook hier 
zijn de gelderse exemplaren de meest zeldzame stukken.   

    na dit verhaal zult u begrijpen dat we uiterst trots zijn op het feit dat we u een Vuurijzer uit 1474 van gelderland kunnen 
    aanbieden.

KaRel Van egmond meeRdeRJaRig 1492–1538
Gouden munten

14              15  
  * 14 Rijdergoudgulden. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in afsnede o gel o . Kz. gelders 

wapen op gebloemd kruis. delm. 620; vdch. 15.9; fr. 68.  3.28 g. Zeer fraai. 400,‒ 
    uit veiling Schulman 276 van 22 feb. 1983, no. 1278. (muntvondst haarlo, Raamsdonk e.a.).
  * 15 Rijdergoudgulden. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in afsnede gel. omschrift 

eindigend op ZV. Kz. gelders wapen op gebloemd kruis. interpunctie sterretjes. delm. 620; 
vdch. 15.9; fr. 68. 3.26 g. Zeer fraai. 400,‒ 
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 16                17
  * 16 Rijdergoudgulden. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in afsnede gel. omschrift 

eindigend op ZV. Kz. gelders wapen op gebloemd kruis. delm. 620; vdch. 15.9; fr. 68.  3.11 
g. Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 340 van 1 dec. 2012, no. 3.

  * 17 Rijdergoudgulden. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in afsnede .gel. interpunctie 
lelies. Kz. gelders wapen op gebloemd kruis. delm. 621; vdch. 15.10; fr. 68 var. 3.30 g. RR. 
Zeer fraai. 500,‒ 

    uit Schulman vailing 10, no. 13. Zeldzame variant met o gel o  in de afsnede, en interpunctie lelie.

Zilveren munten

18              19
  * 18 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. hertog met helm en krom zwaard te paard naar rechts, in de afsnede  

*gel * . Kz. gelders wapen op lang gevoet kruis.interpunctie lelie. vdch. 18.40. 2.68 g. R. 
Slagbarstje en licht gevouwen. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 51.

  * 19 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. hertog met helm en krom zwaard te paard naar rechts, in de afsnede 
*gel * .interpunctie cirkels. Kz. gelders wapen op lang gevoet kruis.interpunctie *. vdch. 
18.40. var. 2.61 g. R Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 35.

  20 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. hertog met helm en krom zwaard te paard naar rechts, in de afsnede 
* gel *. Kz. gelders wapen op lang gevoet kruis. vdch. 18.40.  R Fraai. 80,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 294 van 10-11 feb. 1993, no. 11.

21 22

  * 21 snaphaan. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in de afsnede * gel *. Kz. gelders wapen 
op een gebloemd kruis. delm. 516; vdch. 18.38-39.  7.61 g. Zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 287 van 18 apr. 1988, no. 6.

  * 22 snaphaan. z.j. geharnaste ruiter rijdend naar rechts waaronder ✿ gel ✿. Ka - Rol o dVX o 
gelR etc. Wapen boven gesierd kruis. eQVita - iVdic etc. delm. 516; vdch. 18.38-39.  
7.06 g. Fraai +. 100,‒ 

    
    23 snaphaan. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in de afsnede * gel *. Kz. gelders wapen 

op een gebloemd kruis. delm. 516; vdch. 18.38. Fraai. 70,‒ 
    uit veiling Schulman 279 van 2 mei 1984, no. 153. (muntvondst Serooskerke ii e.a.).
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24 25

  * 24 snaphaan. z.j. nijmegen. hertog te paard naar rechts, in de afsnede * gel *. Kz. gelders wapen 
op een gebloemd kruis. delm. 516; vdch. 18.38-39. Fraai. 70,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 3.

  * 25 snaphaan. 1513. hertog te paard naar rechts, in de afsnede gelR. Kz. gelders wapen op een 
gebloemd kruis. delm. 517; vdch. 18.45. 6.97 g. RRR. Fraai / Vrijwel zeer fraai. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 20 van 20 apr. 1998, no. 21. (coll. a. van der Wiel; W.K. de Bruijn).

26 27

  * 26 snaphaan. z.j. Roermond. hertog te paard naar rechts, in de afsnede * g(elre) wapen van 
Roermond i(ulich) *. Kz. gelders wapen op een gebloemd kruis. delm. 518; vdch. 18.42. 
7.18 g. R Zeer fraai +. 300,‒ 

  * 27 snaphaan. z.j. Roermond. hertog te paard naar rechts, in de afsnede * g(elre) wapen van 
Roermond i(ulich) *. Kz. gelders wapen op een gebloemd kruis. delm. 518; vdch. 18.42. 
7.57 g. R Zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 64.

philipS ii 1555–1581

Gouden munten

28                 29

  * 28 gouden reaal. z.j. met titel van engeland (1557–1560). type i. gekroond borstbeeld naar rechts 
PHS• D• G• HISP• ANG• Z• REX• DVX• GELR•. Kz. gekroond wapen met keten van de orde 
van het Gulden Vlies DOMINVS• MIC – HI• ADIVTOR ✥. gh. 206.6a; delm. 626; fr. 75 
(38); cnm 2.17.2. 5.15 g. RR. Vrijwel prachtig. 2000,‒ 

  * 29 ½ gouden reaal. z.j. Borstbeeld naar rechts · ✥ · DOMINVS• MIHI• ADIVTOR. Kz. gekroond 
wapenschild en titel PHS• D: G• etc. GH. 207.6c; Delm. 628. 3.37 g. R Zeer fraai. 300,‒ 
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    Zilveren munten

30

  * 30 piedfort pronkdaalder. z.j. met stempels gesneden door arent gheelvoet. geharnast borstbeeld 
met ordeteken van het gulden Vlies naar links, daaronder mt.✥. Omschrift PHILIPPVS• DEI• 
G• HISP '• REX• DVX• GEL '• Kz. binnen een rand van 18 gekroonde wapentjes het gekroonde 
wapenschild op een Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen. delm. 84; Jmp 1953, no. 
5; vdch. 24.6. 58.33 g. uiteRst zeldzaaM en schitteRend KabinetstuK. 
Prachtig. 7000,‒ 

    In ons archief zijn er slechts vier exemplaren bekend sinds 1880. Dit magnifi que stuk is bij ons aangekocht 
in september 1951 voor 250 gulden, hetgeen voor die tijd voor een munt een fenomenaal bedrag was. 
daarvoor is hetzelfde stuk bij ons geveild in december 1934 en daarvoor hebben we dit exemplaar reeds 
in 1913 mogen verkopen. Boeiend is het om te zien waar de gelderse munt rond 1562/1567 in technisch 
opzicht reeds tot in staat was. de munt is vrijwel perfect rond en heeft geen 'zwak uitgemunte delen ' zoals 
we bij de reguliere philipsdaalders in deze tijd zien. We zijn er zeer trots op u dit interessante en kwalitatief 
prachtige stuk na 64 jaar weer te kunnen aanbieden.

    Bij ordonnantie van 21 juli 1557 werd de zilveren philipsdaalder ingevoerd, waarvan de waarde gelijk 
stond aan de gouden halve Reaal. de nieuwe munt werd uitgegeven voor de sedert 1552 geldende koers. 
deze bedroeg voor de halve Reaal en dus ook voor de philipsdaalder 33 stuivers. de munt kende een 
grote concurrentie van daalders geslagen aan de ‘haghemunten ' van Nijmegen, Deventer, Batenburg, 
's-heerenberg, gronsveld en Reckheim. hier vloeide ook steeds meer van het beschikbare zilver naar toe. 
Vanaf 1559 werden nog maar weinig philipsdaalders geslagen. in 1560 stopten de aanmuntingen zelfs 
volledig. Het zilvergehalte van de ‘valse daalders ' was lager dan dat van de Philipsdaalder. 

    per ordonnantie van 24 oktober 1559 kregen de philipsdaalder en de halve Reaal een koers van 35 
stuivers. in 1561 kwam hierdoor de muntslag weer op gang. om de bestrijding van het ongewenste geld 
van de haghemunten te vergemakkelijken werd per ordonnantie van 21 juli 1562 besloten naast gehele 
stukken ook ½, 1/5 en 1/10 Philipsdaalders met hetzelfde gehalte en met dezelfde beeldenaar te slaan.   

    het grote formaat van de philipsdaalder stelde hoge eisen aan de gelijkenis van het portret. een bekende 
medailleur van penningen, de florentijn gianpaolo poggini, werd daarom te hulp geroepen om een goed 
gelijkend muntportret te ontwerpen. in antwerpen werden van dit ontwerp piedforts geslagen, die als 
voorbeeld dienden voor de muntslag aan de verschillende ateliers. in de aanvang van de regering van 
philips ii waren vijf munthuizen actief; antwerpen, maastricht, Brugge, dordrecht en nijmegen. in 1561 
kwam hasselt voor overijssel hierbij. dit munthuis werd in 1567 gesloten en tegelijkertijd werd te utrecht 
een munthuis geopend. het betrof hier waarschijnlijk een verplaatsing naar een geschiktere muntplaats.   

    te nijmegen in gelderland werden de eerste philipsdaalders gesneden door Jan noster. Van den manacker 
volgt hem na zijn dood in 1562 op. Rond 1566 volgde arent gheelvoet op zijn beurt laatstgenoemde op. 
gheelvoet was stempelsnijder aan de munt te hasselt vanaf 1561 tot de sluiting in 1567. aan de stempels 
van de Bourgondische guldens en daalders is te zien dat de munten van utrecht (vanaf 1567), hasselt (tot 
1567) en Nijmegen door één en dezelfde hand zijn vervaardigd, namelijk Arent Gheelvoet.   

    dat gheelvoet aan deze drie munten als stempelsnijder verbonden is geweest, wordt bevestigd door de 
gelijkheid van de in hasselt, nijmegen en utrecht geslagen, voor een deel in 1567 en 1568 gedateerde, 
pronkdaalders. een dergelijk stuk van gelderland (nijmegen) kunnen we u hierbij aanbieden. het is 
aannemelijk dat deze uiterst zeldzame stukken dienst deden als ‘representatiestukken ', onder andere 
om opdrachten in de wacht te slepen voor de munthervorming van 1567-68, waarbij de philipsdaalders 
vervangen werden door de Bourgondische Kruisrijksdaalders. Voor het verhaal hierachter verwijzen wij u 
naar de achtergrondinformatie hierover in onze catalogus 346 onder kavelnummer 53.
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31
  * 31 piedfort pronkdaalder. z.j. met stempels gesneden door arent gheelvoet. geharnast borstbeeld 

met ordeteken van het gulden Vlies naar links, daaronder mt. ✥. Omschrift PHILIPPVS• 
DEI• G• HISP '• REX• DVX• GEL '• Kz. binnen een rand van 18 gekroonde wapentjes het 
gekroonde wapenschild op een Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen. delm. 84; Jmp 
1953, no. 5; vdch. 24.6. 59.83 g. RRR. Zeer fraai. 5500,‒ 

    

32

  * 32 philipsdaalder. 1558. type i. met titel van engeland. Borstbeeld naar links, jaartal na omschrift 
PHS• D• G• HISP• ANG• Z• REX• DVX• GELR• 1558 o. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch 
kruis DOMINVS• MIC – HI• ADIVTOR. Retrograde N op voor- en keerzijde. GH. 210.6a; 
delm. 29a; vdch. 25.8-9; dav. 8492.  29.75 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    
     33 philipsdaalder. 1558. type i. met titel van engeland. Borstbeeld naar links, jaartal na omschrift 

PHS• D• G• HISP• ANG• Z• REX• DVX• GELR• 1558 o. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch 
kruis DOMINVS• MIC – HI• ADIVTOR. GH. 210.6a; Delm. 29a; vdCh. 25.8-9; Dav. 8492.  
toegevoegd.⅕ philipsdaalder met Klop leeuw. Vrijwel fraai. 50,‒ 

    

34

  * 34 philipsdaalder. 1561. Type II. Borstbeeld naar links PHILIPPVS• D• G• HISPA• REX• DVX• 
GELR• 1561 o. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis en mt. ✥ na omschrift. gh. 
210.6b; delm. 30; vdch. 25.10-11; dav. 8493. 33.24 g. R. Jaartal gedeeltelijk leesbaar.          
Zeer fraai. 100,‒ 



27

3131



28

geldeRland hertogdom 1339 - 1581

35

  * 35 philipsdaalder. 1575. Type V. Borstbeeld naar links, daaronder mt. tussen jaartal PHS• D• G• 
HISP•Z. REX• DVX• GEL•. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis. GH. 210.6e; Delm. 
33; vdch. 25.13-14; dav. 8496. 33.68 g. RR. Zeer fraai. 300,‒ 

    

36 37

  * 36 ½ philipsdaalder. 1562. Type I. Borstbeeld naar links PHS• D: G• HISP• A• REX• DVX• 
GELRIE• 156Z. Kz. gekroond wapenschild op een Bourgondisch kruis, mt Gelders kruisje na 
omschrift. gh. 211.6a; delm. 61; vdch. 26.15. 16.70 g. RR. Donker patina. Zeer fraai +. 100,‒ 

    

  * 37 ½ philipsdaalder. 1562. Type I. Borstbeeld naar links PHS• D• G• HISPA• REX• DVX• GELRIE• 
156Z•. Kz. gekroond wapenschild op een Bourgondisch kruis, mt na omschrift. GH. 211.6a; 
delm. 61; vdch. 26.15. 16.38 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

    

38 39

  * 38 ½ philipsdaalder. 1564. Type II. Borstbeeld naar links PHS• DEI• G• HISP• Z• REX• DVX• 
GEL•, daaronder mt.✥ tussen het jaartal. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis. gh. 
211.6b; delm. 62. Fraai + / Zeer fraai. 50,‒ 

    

  * 39 ¹⁄₅  philipsdaalder. z.j. (1562). type ia. Borstbeeld naar rechts. omschrift phS· d· g· hiSpania· 
ReX· dVX· gelR. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen 
domin – mi – hi – adiVt. gh. 212.6a; vdch. 26.19-20. met retrograde n in hiSpania en 
domin. RR. Fraai +. 80,‒ 
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40
  * 40 ¹⁄₅ philipsdaalder. 1564. type ii. Borstbeeld naar rechts, daaronder mt. ✥ tussen het jaartal. 

Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen. gh. 212.6d. Gezien het 
gewicht van 5.53 g. is er sprake van snoeiing. Fraai +. 50,‒ 

  * 41 ¹⁄₅ philipsdaalder. 1564. type ii. Borstbeeld naar rechts, daaronder mt. ✥ tussen het jaartal.            
Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen. gh. 212.6d.  6.25 g.   
Fraai +. 50,‒ 

  41

     42 ¹⁄₅ philipsdaalder (2). 1566  & (15)64. type ii. Borstbeeld naar rechts, daaronder mt. ✥ tussen 
het jaartal. Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen. gh. 212.6d. 
Zeer fraai / Bijna zeer fraai. 60,‒ 

43

  * 43 ¹⁄₅ philipsdaalder. 1567. type ii. Borstbeeld naar rechts, daaronder mt. ✥ tussen het jaartal.          
Kz. gekroond wapen op Bourgondisch kruis tussen twee vuurstalen. gh. 212.6d. 6.51 g. Met 
klop A.13.2 Hollandse leeuw in parelrand. Fraai / Fraai +. 60,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 221. (muntvondst urk 1995).

44

  * 44 bourgondische kruisrijksdaalder. 1568. twee gekruiste Bourgondische stokken tussen jaartal, 
daarboven mt. ✥. Kz. gekroond wapen met keten van het gulden Vlies. gh. 240.6; delm. 92; 
vdch. 27.32; dav. 8497. 28.60 g. Krasje kz. Zeer fraai. 150,‒ 

geldeRland hertogdom 1339 - 1581
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45
  * 45 bourgondische kruisrijksdaalder. 1568. twee gekruiste Bourgondische stokken tussen jaartal, 

daarboven mt.✥. Kz. gekroond wapen met keten van het gulden Vlies. gh. 240.6; delm. 92; 
vdch. 27.32; dav. 8497. 29.16 g. Kleurrijke patina, mooi exemplaar. Zeer fraai. 100,‒ 

46
  * 46 bourgondische kruisrijksdaalder. 1569. twee gekruiste Bourgondische stokken tussen jaartal, 

daarboven mt. ✥. Kz. gekroond wapen met keten van het gulden Vlies. gh. 240.6; delm. 92; 
vdch. 27.32; dav. 8497. 28.89 g. R Zeer fraai. 120,‒ 

    
philipS ii tWeede peRiode 1585–1592

Bronzen munten

47
  * 47 oord. 1590. gekroond borstbeeld van philips ii naar links, daaronder mt. tussen jaartal.                       

Kz. gekroond wapen. gh. 232.6; V. 18.1; pW 1023. 5.17 g. R Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

de staten van geldeRland 1573 - 1585

48
  * 48 statenoord. z.j. (1577). gekroond borstbeeld van philips ii naar links, daaronder mt. Kz. gekroond 

wapen. gh. 252.6; V. 18.3; de V. 9; pW. 1021. 6.52 g. Net en scherp exemplaar voor dit type. 
Zeer fraai. 100,‒ 
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Gouden munten

49              50
  * 49 gouden dukaat. 1595. type i. Staande ridder, met Spaanse helm, met zwaard en 4 pijlen in 

bundel tussen jaartal en met binnencirkel CONCORDIA• RES - •P - AR• CRES• GEL✥.         
Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. delm. 649; V. 2.2; Km. 5; fr. 237 (93).  3.46 g. 
Bijna zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 55. (muntvondst urk 1995).

  * 50 gouden dukaat. 1602. type i. Staande ridder, met Spaanse helm, met zwaard en zeven pijlen in 
bundel tussen jaartal en met binnencirkel CONCORDIA• RES - P - AR• CRES• GEL Gelders 
kruisje. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. delm. 649; V. 2.2; Km. 5; fr. 237. R.  
Onregelmatig muntplaatje. NGC XF 45. Zeer fraai / Prachtig. 250,‒ 

51              52
  * 51 gouden dukaat. 1649. type i. Ridder met kroon en 5 pijlen in de bundel. Vz. concoRdiaRe 

- S – p aR cReS gel. Kz. mooRd / etc. delm. 649; V. 2.2; Km. 5; fr. 237. 3.46 g.                                                      
Zeer zeldzame stempelvariant. Vrijwel prachtig. 300,‒ 

  * 52 grote oude gouden rijder. 1607. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje, mt. ✥ na omschrift. Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding en 
met jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 651; V. 3.2; Km. 18; fr. 240 (112). 9.90 g. RR. 
Prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 3. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

53 54

  * 53 grote oude gouden rijder. 1615. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje, mt. MO• AV• PRO• CONFO – E• B – ELG• GEL• – ✥ na omschrift.                                                     
Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon •CONCORDIA• 
RES• PAR• CRESCVNT•. Gladde rand. Delm. 651; V. 3.2; KM. 18; Fr. 240 (112). 9.88 g. RR. 
Zeer fraai. 1500,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 5. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

  * 54 grote oude gouden rijder. 1619. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje, MO• AV• PRO• CONFO – E• BELG• GEL• – mt. ✥ na omschrift.                                                      
Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon CONCORDIA• 
RES• PAR• CRESCVNT• – •I6• •I9. Gladde rand. Delm. 651; V. 185; KM. 18; Fr. 240 (112). 
9.91 g. RR. Prachtig. 2000,‒ 

    uit veiling Schulman 198 van 26 apr. 1937, no. 64. uit de muntvondst St. maartensdijk 1980.
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55 56

  * 55 grote oude gouden rijder. 1619. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje, MO• AV• PRO• CONFO – E• BELG• GEL  mt. ✥ na omschrift.                                                                
Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon CONCORDIA• 
RES• PAR• CRESCVNT• – •I6 I9•. Gladde rand. Delm. 651; V. 185; KM. 18; Fr. 240 (112). 
9.91 g. RR. Zeer fraai. 1500,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 57. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

  * 56 grote oude gouden rijder. 1620. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje, MO• AV• PRO• CONFO – E• BELG• GEL – mt. ✥ na omschrift. Kz. 
generaliteitswapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon CONCORDIA• 
RES• PAR• CRESCVNT• – •I620. Gladde rand. Delm. 651; V. 3.2; KM. 18; Fr. 240 (112).   
9.92 g. RRRR. Bijzonder hoge kwaliteit. Bijna prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 12. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

57
  * 57 grote oude gouden rijder. 1623. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 

provinciewapentje, MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• GEL• – mt. ✥ na omschrift. Kz. 
generaliteitswapen zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon CONCORDIA• 
RES• PARVÆ• CRESCVNT• – I623. Gladde rand. Delm. 651; V. 3.2; KM. 18; Fr. 240 (112). 
9.86 g. RRR.  Scherp geslagen met een mooi volledige portret van de ruiter. Vrijwel prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 144. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994).

58               59
  * 58 ½ oude gouden rijder. 1606. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provincie-

wapentje MO• AV• PRO• CONF – OE• BELG• GEL• ✥ . Kz. generaliteitswapen zonder 
waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 
4.91 g. RR. Vrijwel prachtig. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 13. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

  * 59 ½ oude gouden rijder. 1607. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
MO• AV• PRO• CONF – OE• BELG• GEL ✥. Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 4.91 g. RR. Prachtig. 1000,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 71.
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60            61
  * 60 ½ oude gouden rijder. 1614. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

MO• AV• PRO• CONF – OE• BELG• GEL• ✥•. Kz. generaliteitswapen zonder 
waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 
4.94 g. R Prachtig. 1000,‒ 

    uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 26.

  * 61 ½ oude gouden rijder. 1614. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
•MO• AV• PRO• CONF – OE• BELG• GEL• ✥ •. Kz. generaliteitswapen zonder 
waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 
4.97 g. RR. Prachtig. 1000,‒ 

    

62           63
  * 62 ½ oude gouden rijder. 1615. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

MO• AV• PRO• CONF – OE• BEL• GEL• ✥ •. Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 4.88 g. RRR.               
Zeer fraai / Prachtig. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 58. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

  * 63 ½ oude gouden rijder. 1616. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
•MO• AV• PRO• CONF - OE• BELG• GEL• ✥ Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 164; Km. 17; fr. 241 (113). 4.95 g. RRR. 
Prachtig. 1200,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 27. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

64            65
  * 64 ½ oude gouden rijder. 1618. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

•MO• AV• PRO• CONFO – E• BELG• GEL• ✥. Kz. generaliteitswapen zonder 
waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 
4.95 g. RRR. Schitterende kwaliteit. Prachtig +. 1200,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 49. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

  * 65 ½ oude gouden rijder. 1618. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
MO• AV• PRO• CONF – OE• BELG• GEL ✥. Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 4.95 g. RR.             
Prachtig / Zeer fraai. 800,‒ 
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66           67

  * 66 ½ oude gouden rijder. 1619. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
•MO• AV• PRO• CONFO – E• BEL• GEL• ✥. Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 4.95 g. R Zeer fraai. 800,‒ 

  * 67 ½ oude gouden rijder. 1619. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
MO• AV• PRO• CONFO – E• BELG• GEL•✥. Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 4.96 g. R Zeer fraai. 900,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 544. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.).

68          69

  * 68 ½ oude gouden rijder. 1620. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
MO• AV• PRO• CONFOE - BELG • GEL•. ✥.Kz. generaliteitswapen zonder waardeaanduiding 
en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; Km. 17; fr. 241 (113). 4.98 g. RR. Vrijwel 
prachtig. 900,‒ 

  * 69 ½ grote oude gouden rijder. 1620. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje MO • AV • PRO • CONFOE• - •BEL• GEL✥. Kz. generaliteitswapen 
zonder waardeaanduiding en met jaartal boven de kroon. delm. 652; V. 3.3; de V. 187.               
Km. 17; fr. 241 (113).  4.93 g. Zeldzame stempel. Zeer fraai +. 1000,‒ 

    uit veiling Schulman 336 van 8 jul. 2011, no. 4.

70          71

  * 70 gouden rijder. 1750. type iib. Vz. var. met roosje voor omschrift. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje met titel ...d: g:  &: c: Z: en mmt. van holtzhey onder de voeten van het 
paard. Kz. waardeaanduiding 14 - gl-  en geen punt na jaartal. Kabelrand. 1e jaartal van deze 
muntslag. delm. 653; V. 3.4; Km. 86; fr. 242 (126). 9.92 g. R Zeer fraai. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 62. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

  * 71 gouden rijder. 1751. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje met titel. Vz. var. met 
roosje voor omschrift mo: auR: pRo: confŒd – Belg: d: g.  &: c: Z. en mmt. holtzhey 
onder de voeten van het paard. Kz. waardeaanduiding 14 - gl= . (met dubbel streepje !). 
delm. 653; V. 3.4; Km. 86; fr. 242 (126). 9.90 g. R. Stempelglans. Zeer fraai +. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 103.
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72          73
  * 72 gouden rijder. 1751. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje met titel d: g:  &: c: 

Z: en mmt. holtzhey onder de voeten van het paard.  Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - 
gl (zonder streepje) - , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 653; V. 3.4; Km. 86; fr. 242 
(126). 9.86 g. Miniem montagespoortje, in het jaartal is de ‘5 ' van ‘51 ' volledig dichtgelopen, 
zodat het lijkt alsof er een ‘6 ' gemaakt is van de ‘5 '. Zeer fraai. 350,‒ 

  * 73 gouden rijder. 1760. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje met titel …
confoed – Belg: geldRia en mmt. boompje. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als 
14 – gl. jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 653; V. – (vgl. 3.4) ; de V. 485; Km. 86; 
fr. 242 (126). 9.94 g. Met keurtekentje boven het zwaard van de ridder. Het kleurpatroon op 
de keerzijde geeft aan dat het stuk ooit gemonteerd is geweest, de montage is echter zonder 
schade voor de munt verwijderd. Zeer fraai. 400,‒ 

74          
109

75
  * 74 gouden rijder. 1760. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje met titel …

confoed – Belg: geldRia en mmt. boompje. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als 
14 – gl. jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 653; V. – (vgl. 3.4) ; de V. 485; Km. 86;                       
fr. 242 (126).  9.93 g. Zeer fraai. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 274 van 23 mrt. 1982, no. 22.

  * 75 gouden rijder. 175i over 1751. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje met titel 
...D: G:  &: C: Z:. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 ‒  GL‒ , jaartal boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 653; V. 3.4; Km. 86; fr. 242 (126). 9.90 g. RRR. Var. Zonder roosje voor 
omschrift en mmt. holtzhey onder de voeten van het paard. Prachtig. 800,‒ 

    onbekende overslag van Romeinse i over arabische 1. Sinds 1880 niet eerder bij Schulman voorgekomen.

76             77
  * 76 gouden rijder. 1762. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje met titel mmt. 

boompje mo: auR: pRo: confŒd: – Belg: d: g:  &: c: Z:.. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 ‒  GL‒  , jaartal boven de kroon. Kabelrand. Delm. 653; V. 3.4; KM. 86;          
fr. 242 (126). 9.96 g. R Zeer fraai. 700,‒ 

  * 77 ½ gouden rijder. 1760. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. met mo: 
auR: pRo: confoed: – Belg: geldRia en mmt. boompje. Zonder titel van Zutphen.                    
Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl. , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 654; 
V. – (vgl. 3.5); de V. 486; Km. 85; fr. 243 (127).  4.95 g. Zeer fraai. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 24 van 17 apr. 2000, no. 45. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel ii; mej. h. van 
oppenraaij deel i: penningen en gouden afslagen).

geldeRland provincie 1581 - 1795
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78 79 80
  * 78 ½ gouden rijder. 1760. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. met mo: 

auR: pRo: confoed: – Belg: geldRia en mmt. boompje. Zonder titel van Zutphen.                   
Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl. , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 
654; V. – (vgl. 3.5); de V. 486; Km. 85; fr. 243 (127). 4.95 g. licht opgewreven, niet storend.            
Zeer fraai. 250,‒ 

  * 79 ½ gouden rijder. 1750. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. met titel ...d: 
g:  &: c: Z: met mmt. holtzhey en waarde als 7 - gl= . (met dubbel streepje !).  Kz. 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 654; V. 3.5; Km. 85; fr. 243 
(127).  4.96 g. Zeldzaam jaar. Prachtig. 600,‒ 

  * 80 ½ gouden rijder. 1762. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. met titel ...d: 
g:  &: c: Z: en mmt. boompje. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl. , jaartal boven 
de kroon. Kabelrand. delm. 654; V. 3.5; Km. 85; fr. 243 (127). 4.94 g. laatste jaar van deze 
muntslag. Bijzondere kwaliteit met stempelglans en oranje-gouden patina. Prachtig +. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 16.

Zilveren munten

81
  * 81 Rijderdaalder. 1582. Ruiter met bannier en gesloten vizier naar links boven gelders wapenschild, 

paard met pluim ✥ deVSx – conSt – itVit x Regna  8Z. Kz. de wapens van gelderland 
en Zutphen onder grote toernooihelm, gSt tussen de wapens mon – ❀ no dVc ❀ gelR 
❀ co ❀ – ZVt ❀. delm. 788; V. 4.1; de V. 23; dav. 8819. 26.81 g. Schitterend exemplaar 
met miniem scheurtje in het plaatje en een mooie patina. RR. Vrijwel prachtig. 7500,‒ 

    Uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 153. De opbrengst in 1995 was fl  13.000,-. Er is een totale oplage bekend 
voor dit munttype van slechts 8490 stuks.

      82 snaphaanschelling. z.j. (1582). type ia. Ruiter naar links, in de afsnede gSt. mt. gelders 
kruisje na omschrift. Kz. gelders wapen op gebloemd kruis. delm. 793; V. 15.1. var. Gat in 
muntplaatje. Zeer fraai. 80,‒ 

83
  * 83 snaphaanschelling. 1582. type ib. Ruiter naar links, in de afsnede gSt, afgekort jaartal en 

mt. gelders kruisje na omschrift. Kz. gelders wapen op gebloemd kruis. delm. 793; V. 15.1;                 
de V. 27.  6.43 g. Slagbarstje. Zeer fraai. 175,‒ 
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84 85

  * 84 snaphaanschelling. z.j. (1582). type iia. Ruiter naar rechts, in de afsnede gSt. mt gelders 
kruisje voor omschrift deVS x conStitVi -t x  - Regna. Kz. gelders wapen op gebloemd 
kruis. delm. 794; V. 15.2.  6.23 g. met twee kloppen stadswapen.Slagbarst in het plaatje.                   
Zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 43.

  * 85 snaphaanschelling. z.j. (1582). type iia. Ruiter naar rechts, in de afsnede gSt. mt. ✥ voor 
omschrift - deVS x conStitVit x R – egna. Kz. gelders wapen op gebloemd kruis. delm. 
794; V. 15.2. 5.99 g. RR. Fraai / Zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 93.

86

  * 86 snaphaanschelling. 1582. type iii. Ruiter naar rechts met wapen van Zutphen op de paarden, in 
de afsnede gSt. omschrift de9 x – tRanSfert x et x conStitV – it x Regna. . Kz. 
gelders wapen op gebloemd kruis, afgekort jaartal in onderste bloem. delm. 795; V. 15.3. 5.49 
g. RR.  Schoongemaakt. Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 51. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).

87

  * 87 leeuwendaalder. 1599. geslagen op de hollandse voet. Ridder naar rechts achter hollands 
wapenschild tussen jaartal …GEL• VA• HOL. Kz. klimmende leeuw, mt. ❀. delm. 824; V. 
10.4; dav. 8826. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 
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88

  * 88 leeuwendaalder. 1651. type iia. Ridder met pluim aan helm naar rechts achter wapenschild met 
…CO – NF• BEL• GEL en mmt. lelie . Kz. klimmende leeuw, daarboven jaartal. Delm. 825; 
V. 11.1; dav. 4849. 26.90 g. Voor het type een mooi exemplaar met een fraaie kleur. Zeer fraai 
+ / Vrijwel prachtig. 150,‒ 

89

  * 89 leeuwendaalder. 1651. type iib. Ridder met pluim aan helm naar links achter wapenschild met 
MO• ARG• PRO• C – ONFOE• BEL• GEL. Kz. klimmende leeuw, daarboven mmt lelie tussen 
het jaartal. delm. 825; V. 11.1; dav. 4849.  26.68 g. uiterst zeldzame stempel met mmt. en 
rijkelijk versierd wapenschild op voorzijde. Zeer fraai +. 150,‒ 

90

  * 90 leeuwendaalder. 1697. type iic. Ridder zonder pluim aan helm naar rechts achter wapenschild 
met …˙CON– FŒ·˙ BELG: GEL˙ . Kz. klimmende leeuw, daarboven mmt. ruiter tussen 
jaartal. delm. 825; V. 11.1; dav. 4849. 27.25 g. RRR.  . Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

    Onder de ‘6 ' is onmiskenbaar een ander cijfer zichtbaar. Het betreft zonder twijfel een vergissing van de stempelsnijder. 
Het is niet aannemelijk dat in 1697 nog een stempel is gebruikt met ‘15.. ' als jaartal.
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91

  * 91 leeuwendaalder. 1647. type iib. Ridder naar links achter wapenschild met  mo. aRg.pRo.-
CONFOE• BELG• GEL.( CON is geslagen over de letters BE ). Kz. klimmende leeuw, 
daarboven  jaartal. delm. 826; V. 11.2; dav. 4850.  26.86 g. Zeer fraai. 100,‒ 

    punt na jaartal, geen mmt.

92

  * 92 leicesterreaal. 1586. Borstbeeld met lauwerkrans van de graaf van leicester naar rechts ✥ 
CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT• GEL•. Kz. pijlenbundel met daar omheen 
de wapentjes van de zes provinciën MO• ORDIN• PROVIN• FOEDER• BELGIÆ• 1586•. 
gladde rand. delm. 890; V. 5.3; dav. 8828. 34.29 g. RRRR. Vrijwel prachtig. 7500,‒ 

    tezamen met de halve leicesterreaal zouden in totaal 341 exemplaren geslagen zijn. dit is het derde bekende stuk en 
in september 1952 bij ons gekocht. Van de drie bekende stukken, is dit exemplaar kwalitatief het beste. een zeldzame 
gelegenheid om dit stuk te kunnen verwerven.

93

  * 93 nederlandse rijksdaalder. 1610. Klein gelauwerd borstbeeld naar rechts met zwaard en provinciaal 
wapen aan lint✥ MO• ARG• PRO• – CONFOE• BEL• GEL•. Kz. generaliteitswapen met 
grote kroon tussen jaartal. delm. 938; V. 9.1; dav. 4828.  28.66 g. Zeer fraai +. 150,‒ 
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94

  * 94 nederlandse rijksdaalder. 1620. gelauwerd borstbeeld naar rechts met zwaard en provinciaal 
wapen aan lint✥ MO• ARG• PRO• – CONFOE• BEL• GEL•. Kz. generaliteitswapen met 
grote kroon tussen jaartal. delm. 938; V. 9.1; dav. 4828. 27.30 g. groter portret doorsnijdt 
de parelrand. Jaartal als i6Z0. Voor het type een mooi en bovengemiddeld exemplaar met een 
fraaie kleur. Zeer fraai +. 150,‒ 

95

  * 95 nederlandse rijksdaalder. 1654. Klein gelauwerd borstbeeld naar rechts met zwaard en 
provinciaal wapen aan lint. Mmt. zittend hondje  MO• ARG• PRO• – CONFOE• BELG• GE 
– LR•. Kz. generaliteitswapen met grote kroon tussen jaartal. Delm. 938; V. 9.1; Dav. 4828. 
28.74 g. Mmt. zittend hondje op voor- èn keerzijde. RR. Donkerblauwe patina. Zeer fraai. 200,‒ 

96

  * 96 zilveren dukaat. 1663. type i. Binnencirkels op vz. en kz. Staande ridder met zwaard tussen 
jaartal, provinciewapen zonder lint aan de voet . Vz. MO• NO• ARG• PRO• CON – FŒ• 
BELG• D• GEL• C•  – Z Kz. generaliteitswapen, daarboven mmt. hondje. Gladde rand. Delm. 
962; V. 9.3; dav. 4890. 27.82 g. R. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 
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97

  * 97 zilveren dukaat. 1698. type iiib. Zonder binnencirkels. Ridder met provinciewapen aan lint 
MO ARG PRO CON - FŒ BELG D GEL C• Z. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, mmt. 
ruiter boven de kroon. delm. 963; V. 10.2; dav. 1837;de V. 351 noot.. 28.07 g. Originele 
stempelglans, prachtexemplaar. Vrijwel FDC. 400,‒ 

    

98

  * 98 dukaton of zilveren rijder. 1659. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: pRo: con – fŒ: Belg: d: gel: c: Z·. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. 
gladde rand. delm. 1009; V. 4.3; dav. 4923. 32.11 g. R Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 101.

99

  * 99 dukaton of zilveren rijder. 1660. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: pRo: con – fŒ: Belg: d: gel: c: Z·. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. 
gladde rand. delm. 1009; V. 4.3; dav. 4923. 32.51 g. R Zeer fraai. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 100. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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100
  * 100 dukaton of zilveren rijder. 1662. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 

MO• NO• ARG• PRO• CON – FŒ• BELG• D• GEL• C• Z•. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. 
gladde rand. delm. 1009; V. 4.3; dav. 4923. 32.35 g. R Fraai +. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 274 van 23 mrt. 1982, no. 33.

101

  * 101 dukaton of zilveren rijder. 1674. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MO• NO• ARG• PRO. CON – FŒ• BELG• D. GEL• C• Z•. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. 
gladde rand. delm. 1009; V. 4.3; dav. 4923. 31.84 g. in tegenstelling tot de vermelding in 
delmonte. RR. Zeer fraai. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 56.

102

  * 102 dukaton of zilveren rijder. 1676. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MO• NO• ARG• PRO• CON – FŒ• BELG• D• GEL• C• Z*. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. 
gladde rand. delm. 1009; V. 4.3; dav. 4923. 32.30 g. R. Uitzonderlijke kwaliteit voor dit type 
munt. Bijna prachtig. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 135.
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103
  * 103 dukaton of zilveren rijder. 1679. type ib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje en titel 

MO• NO• ARG• PRO• CON – FŒ• BELG• D• GEL• C •Z. Kz. generaliteitswapen met leeg 
cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en 
met gladde rand. delm. 1009a; V. –; dav. 4924. 32.25 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 241. (coll. Kalis, coll h.K. Berghuijs, deel i).

104
  * 104 dukaton of zilveren rijder. 1679 over 1677. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje MO• NO• ARG• PRO• CON – FŒ• BELG• D• GEL• C• Z•. Kz. generaliteits-
wapen zonder cartouche, mmt. hondje tussen jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- 
en keerzijde. gladde rand. delm. 1009; V. 4.3; dav. 4923. 31.72 g. RRR. Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 136.

105
  * 105 dukaton of zilveren rijder. 1733. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje en titel 

mo. no. aRg. pRo. conf. – Belg. d. gel·  &· c· Z· hengst op berg. Kz. generaliteits-
wapen, jaartal in cartouche en met gladde rand. delm. 1010; V. 5.1 var.; dav. 1824. 32.34 g. 
RR. Zoals geslagen. Vrijwel UNC. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 109. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii). uit het Voc-schip 
‘t Vliegent Hert’.

  106 dukaton of zilveren rijder. 1733. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje en titel 
mo. no. aRg. pRo. conf. – Belg. d. gel·  &· c· Z· hengst op berg. Kz. generaliteits-
wapen, jaartal in cartouche en met gladde rand. delm. 1010; V. 5.1 var.; dav. 1824. 29.35 g. 
RR. Met corrosie ten gevolge van verblijf in het zeewater. Bijna zeer fraai. 100,‒ 

    Uit het VOC-schip ‘t Vliegent Hert.
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107

  * 107 dukaton of zilveren rijder. 1734. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje en titel 
mo. no. aRg. pRo. conf. – Belg. d. gel·  &· c· Z· hengst op berg. Kz. generaliteits-
wapen, jaartal in cartouche en met gladde rand. delm. 1010; V. 5.1 var.; dav. 1824. 32.46 g. 
Enkele kleine gietgalletjes in het plaatje, niet storend. Vrijwel prachtig. 200,‒ 

    Uit veiling Schulman 333 van 23 apr. 2010, no. 3. Uit het VOC-schip ‘t Vliegent Hert’.

108

  * 108 dukaton of zilveren rijder. 1761. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                   
mo: no: aRg: pRo: conf – Belg: d: gel:  &: c: Z: boompje. Kz. generaliteitswapen 
met blanke kroon, waarboven ❀, jaartal in cartouche. Bloemrand. delm. 1010; V. 5.1 var.; 
dav. 1824. 32.51 g. R. Met minimale justeersporen. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 44.

109

  * 109 dukaton of zilveren rijder. 1766. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                  
mo: no: aRg: pRo: conf – Belg: d: gel:  &: c: Z: boompje. Kz. generaliteitswapen 
met gevulde kroon, waarboven *, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1 var.; dav. 
1824. 32.45 g. R. Zeer fraai. 175,‒ 
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110

  * 110 dukaton of zilveren rijder. 1767. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                  
mo: no: aRg: pRo: conf – Belg: d: gel:  &: c: Z: boompje. Kz. generaliteitswapen 
met blanke kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1 var; dav. 1824.  Graffi ti 
op voorzijde. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 

111

  * 111 dukaton of zilveren rijder. 1774. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                  
mo: no: aRg: pRo: conf – Belg: d: gel:  &: c: Z: boompje. Kz. generaliteitswapen 
met blanke kroon, waarboven *, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1 var.; dav. 
1824.  32.59 g. Zeer fraai / Zeer fraai +. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 34. (coll. mr a. frederiks, ook deco 's).

112

  * 112 dukaton of zilveren rijder. 1789. type iic. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje korenaar 
mo: no: aRg: conf: – Bel: pRo: d: gel:  &: c: Z:. Kz. generaliteitswapen met gevulde 
kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1; dav. 1824.  32.47 g. Zeer fraai + / 
Vrijwel prachtig. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 106. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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113

  * 113 dukaton of zilveren rijder. 1790. type iic. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje korenaar 
mo: no: aRg: conf: – Bel: pRo: d: gel:  &: c: Z:. Kz. generaliteitswapen met gevulde 
kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1; dav. 1824. 32.55 g. Met fraaie, 
veelkleurige patina. Vrijwel prachtig. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 142.

114

  * 114 dukaton of zilveren rijder. 1792. type iic. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje korenaar 
mo: no: aRg: conf: – Bel: pRo: d: gel:  &: c: Z·. Kz. generaliteitswapen met gevulde 
kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1; dav. 1824. 32.51 g. laatste jaar 
van deze muntslag. Zeer fraai / Bijna prachtig. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 11 van 15 nov. 1993, no. 78.

115

  * 115 dukaton of zilveren rijder. 1792. type iic. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje korenaar 
MO: NO: ARG: CONF: – BEL: PRO: D: GEL:  &: C: Z•. Kz. generaliteitswapen met gevulde 
kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1010; V. 5.1; dav. 1824. 32.36 g. Gietgalletjes 
en schoongemaakt. Zeer fraai. 100,‒ 
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116
  * 116 dukaton of zilveren rijder. 1760. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 

no: aRg: pRo: conf – Belg: d: gel:  &: c: Z: boompje. Kz. generaliteitswapen met 
gevulde kroon, waarboven ❀, jaartal in cartouche. fijne kabelrand. delm. 1011; V. 5.1 var.; 
dav. 1824; de V. 487 var. 32.40 g. RRR. Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 10 nov. 2003, no.111 - > uit veiling Schulman 281 van 15 apr. 1985, no. 33 - > uit veiling 
Schulman 228 van 4 feb. 1957, no. 105. Met gesoigneerde stempels geslagen en zeer fi jne kabelrand.

117

  * 117 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1661. Type I. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MO˙ 
NO˙ ARG˙ PRO˙ CON – FŒ˙ BELG˙ D˙ GEL˙ C• Z•. Kz. generaliteitswapen, mmt. hondje 
tussen jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 1044; V. 4.4. 16.03 g. RRRR.  Twee kleine 
putjes in het plaatje op zowel voor- als keerzijde. Fraai. 750,‒ 

    dit is het 1e jaartal van de halve dukatons. uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 253 - > uit veiling Schulman 263 
van 27 apr. 1976, no. 88 (privé coll. A. Delmonte). Daarvoor is dit jaartal nog slecht éénmaal eerder bij ons voorgekomen 
en wel in veiling 121 van 23 mrt. 1914, no. 34 - > coll. Stephanik veiling frederik muller dec. 1904, no. 4039. dit stuk 
bracht in 2001 fl . 2600 op.

118

  * 118 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1670 over 1667. type i. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
MO• NO˙ ARG• PRO˙ CON – FŒ• BELG• D• GEL• C• Z•. Kz. generaliteitswapen, mmt. 
hondje tussen jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 1044; V. 4.4. 15.82 g. RR.  Mooie 
duidelijke overslag. Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 185. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994). de halve 
dukatons van gelderland van dit oude type i komen in praktijk zelden voor.
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119
  * 119 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1761. type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 

no: aRg: pRo: conf – Belg: d: gel:  &: c: Z. mmt. boompje aan het einde van het 
omschrift. Kz. jaartal in cartouche onder het wapen. Bloemrand. delm. 1045; V. 5.2. 16.25 g. 
RR.  Met mooie, donkere patina. Eerste jaar van deze muntslag. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 22 van 19 apr. 1999, no. 66.

120
  * 120 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1762. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

mo: no: aRg: confŒ: – Bel: pRo: d: gel:  &: c: Z. mmt. boompje aan het begin van 
het omschrift. Kz. jaartal in cartouche onder het wapen. Bloemrand. delm. 1045; V. 5.2. 16.24 
g. RR. Zeer fraai +. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 19 van 17 nov. 1997, no. 96.

121
  * 121 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1767. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

MO: NO: ARG: CONFŒ: – BEL: PRO: D: GEL•  &: C: Z. Mmt. boompje aan het begin van 
het omschrift. Kz. jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1045; V. 5.2. 16.30 
g. R. Schitterend exemplaar met grotendeels originele muntkleur. Prachtig / Vrijwel FDC. 250,‒ 

122
  * 122 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1773. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

mo: no: aRg: confŒ: – Bel: pRo: d: gel:  &: c: Z. mmt. boompje aan het begin van 
het omschrift. Kz. jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1045; V. 5.2. 16.18 
g. R. Zeer fraai / Vrijwel prachtig. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 145.
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123

  * 123 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1785. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
mo: no: aRg: conf: – Bel: pRo: gel:  &: c: Z. mmt. korenaar aan het begin van het 
omschrift. Kz. jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1045 var.; V. 5.2 var. 
16.07 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    Uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 33. Deze variant, waarbij de ‘D ' tussen ‘PRO ' en ‘GEL ' ontbreekt, wordt 
niet in delmonte vermeld.

124

  * 124 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1790. type iib. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 
NO: ARG: CONFŒ: – BEL: PRO: D: GEL: &: C: Z•. Mmt. Korenaar. Kz. generaliteitswapen 
met gevulde kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1045; V. 5.2; de V. 576. 16.23 g. R. 
Mooie donkere patina. Zeer fraai + / Vrijwel prachtig. 175,‒ 

125

  * 125 3 gulden. 1764. type iii. Staande nederlandse maagd, jaartal in afsnede, mmt. boompje vóór 
het omschrift. Kz. gekroond generaliteitswapen tussen waarde als 3 - gl.  en mo: aRg: 
oRd: fŒ: Belg: d: gel:  &: c: Z: Kabelrand. delm. 1145; V. 14.1; dav. 1849.  31.41 g.                 
Zeer fraai +. 120,‒ 
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126
  * 126 3 gulden. 1786. type iii. Staande nederlandse maagd, jaartal in afsnede, mmt. boompje vóór het 

omschrift. Kz. gekroond generaliteitswapen tussen waarde als 3 - gl.  en mo: aRg: oRd: 
fŒ: Belg: d: gel:  &: c: Z: Kabelrand. delm. 1145; V. 14.1; dav. 1849. Haarlijntjes. NGC 
XF Details. Zeer fraai. 100,‒ 

    
     127 1 gulden (2). 1712. type iib. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, rechts daarvan 

mmt. ruiter. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als i – g. gladde rand. delm. 1178; V. 14.2 
var.  Twee exemplaren van dit zelfde jaar. Fraai +. 80,‒ 

128 130

  * 128 1 gulden. 1715. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, rechts daarvan 
mmt.kraanvogel en kromme 7 in jaartal. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als i – g. met 
titel …GEL: ET• C• Z. Gladde rand. Delm. 1178. Gietgal aan de rand, licht excentrisch 
geslagen. Zeer fraai. 50,‒ 

    
     129 1 gulden. 1737. type iib. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, rechts daarvan 

mmt.hengst op berg en rechte 7 in jaartal. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als i – g. met 
titel …GEL ET• C• Z. Gladde rand. Delm. 1178. Zeer fraai. 50,‒ 

  * 130 1 gulden. 1762. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, mmt. boompje 
voor omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als i - gl.  met titel …d. gel:  &: c: 
Z:. Kabelrand. delm. 1178; V. 14.2 var. Vrijwel FDC. 100,‒ 

    
     131 1 gulden. 1763. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, mmt. boompje 

voor omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als i - gl.  met titel …d. gel:  &: c: 
Z:. Kabelrand. delm. 1178; V. 14.2 var.  Met mooie patina. Zeer fraai. 30,‒ 

132
  * 132 1 gulden. 1786 over 1785. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten, mmt. 

boompje voor omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde als i - gl.  met titel …d. gel:  
&: c: Z:. Kabelrand. delm. 1178; V. 14.2 var. R. Prachtig +. 100,‒ 
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133              134
  * 133 X stuiver. 1759. type ii. Staande nederlandse maagd, mmt. boompje vóór het omschrift.                 

Kz. generaliteitswapen tussen waarde X - St.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 1193 
a; V. 14.4. 5.31 g. R Zeer fraai. 120,‒ 

  * 134 Leicesterstoter of 1⁄20 reaal. 1587. gelauwerd borstbeeld naar rechts. Kz. pijlenbundel op ovaal 
schild, daarboven jaartal MONETA• BELGICA• GEL ✥ jaartal•. V. 5.5; de V. 52. RR. Fraai +. 80,‒ 

135                137
  * 135 ¼ gulden of muntmeesterpenning. 1756. Klein model. Staande nederlandse maagd, mmt. 

kraanvogel aan begin van omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. Kabelrand. V. 14.5; 
de V. 465. Mooi exemplaar met een fraaie, donkere patina. Vrijwel prachtig. 70,‒ 

     136 ¼ gulden of muntmeesterpenning. 1759. groot model. Staande nederlandse maagd, mmt. 
boompje aan begin van omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. Kabelrand. V. 14.6; 
de V. 480. Vrijwel UNC. 50,‒ 

  * 137 scheepjesschelling. 1734. Zeilschip, daarboven jaartal. Kz. gekroond provinciewapen tussen 
waarde 6 – S, op groter plaatje en mmt. hengst op berg. V. 15.5. 4.65 g. R. Mooi exemplaar 
met een fraaie kleur. Zeer fraai +. 100,‒ 

138               139
  * 138 Ruiterschelling. 1681. type i. Ruiter naar rechts, daarboven jaartal. Kz. gekroond provinciewapen 

tussen waarde 6 – S. Binnencirkels op voor- en keerzijde. V. 16.1.  4.72 g. drie maal geklopt. 
pijlenbundel en tweemaal onbekende klop. Fraai. 100,‒ 

  * 139 ½ snaphaanschelling. 1582. type ii. met binnencirkels. twee recht geplaatste gelderse wapentjes 
onder toernooihelm, gSt daartussen, ✥ DEVS• CONSTITVIT• REGNA• 158Z. Kz. Gelders 
wapen op gebloemd kruis. V. 16.4; de V. 32. 2.85 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 156. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994).

140
  * 140 zilveren duit. 1759. Binnen een rococo-cartouche • D • / GEL / RIÆ / jaartal / mmt. boompje.          

Kz. gekroond provinciewapen in deo. eSt. SpeS noStRa. Kabelrand. V. 20.2; pW. 
1017.3. R. Klein krasje op de keerzijde links van het provinciewapen. Zeer fraai +. 100,‒ 
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Bronzen munten

   141            142

  * 141 duit. z.j. (1591). In een tulprand DVC / GEL / RIÆ. Kz. ongekroond klein provinciewapen in 
polylobe en binnencirkel IN• DEO• SPES• NOSTRA : ✥  : met grote letters. V. 18.7; pW. 
1007. 2.88 g. RR.  Mooi en scherp exemplaar voor dit type op een groot en zwaar muntplaatje. 
Bijna zeer fraai. 100,‒ 

  * 142 duit. 1668. In een tulprand .D. / GEL / RIÆ / jaartal. Kz. gekroond provinciewapen met ogen.           
V. 19.2; pW. 1009; Bos 8a. RR. Vrijwel zeer fraai. 55,‒ 

143

  * 143 duit. 1676. In een tulprand .D. / GEL / RIÆ / jaartal. Kz. gekroond provinciewapen met ogen.          
V. 19.2; pW. 1009; Bos 8a. RR. De munt is gereinigd. Het jaartal 1668 is de laatste tijd vaker 
voorgekomen, dit jaartal blijft uiterst zeldzaam. Fraai +. 50,‒ 

144

  * 144 duit. 1754. * D * / GEL / RIÆ / jaartal en mmt. kraanvogel tussen oranjetakken. Kz. wapenschild 
zonder versiering in deo – Sp. noS. gladde rand. V. 19.7; pW. 1015. Schitterende misslag. 
Zeer fraai. 80,‒ 

geldeRland heerlijkheden en steden

aRnhem

145

  * 145 duit. z.j. (1596–1598). hollandse maagd in een tuin, stadswapen onder de voeten. Kz. gekroond 
wapen op gebloemd kruis. Zonder binnencirkels op voor- en keerzijde. V. 38.1-3; pW. 1201.  
Voor het type een zeer mooi exemplaar. Zeer fraai +. 60,‒ 
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BatenBuRg

Willem V Van BRoncKhoRSt 1556–1573

Zilveren munten

    146    

  * 146 gehelmde daalder. 1557. gehelmd groot wapen van Batenburg-Bronckhorst, daarboven mmt. 
granaatappel. Kz. gekroonde dubbele adelaar en met titel caRol ❀ V ❀…aVgVStVS. 
delm. 525; vdch. 11.22; dav. 8553. 27.93 g. RR.  Met titel ‘lIB BARO DE ' i.p.v. ‘lIB BARO 
IN '. Zeer fraai. 400,‒ 

    

147

  * 147 daalder. 1559. geharnast borstbeeld met helm in de hand naar links. granaatappel gVil * - 
BRonc * liB - BaRo * d * Ba - tenBo. tussen het omschrift wapentje. Kz. gekroonde 
dubbele adelaar en met titel feRdi * elec * Romano * impe * Sem * aVgVS * 59. 
delm. 530; vdch. 11.25; dav. 8558.  28.37 g. Zeer fraai. 300,‒ 

    

    148    

  * 148 daalder van 30 stuiver. 1565. Klimmende leeuw granaatappel domine conSeRVa noS in 
pace  a° i565. Kz. gekroonde dubbele adelaar met borstschild dena noVVS d Bat(e) 
tRiginta StV. delm. 542; vdch. 13.39; de V. 41; dav. 8565; dav. feudal 22. 27.13 g. RR.  
Zeldzaam jaartal. Vrijwel zeer fraai. 300,‒ 
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149
  * 149 Roosschelling. 1622. Van 5 stuivers. gebloemd kruis in polylobe, in het hart waarde als V S. 

omschr. •FIDE• – •SED• – •CVI• – •VIDE•. Kz. gekroond Gelders wapen MO• NO• AR• 
MAX• CO• DE• BR• BAT• jaartal. V. 35.3; de V. 16. 3.74 g. RR. Zeer fraai. 150,‒ 

150
  * 150 zilveren afslag van duit op 7-voudig gewicht. z.j. (1616–1622). Bat / enBVR / gVm met drie 

open cirkels boven en twee open cirkels beneden binnen een tulprand. Kz gekroond wapen 
binnen een tulprand. V. 35.5; pW. 1301.2. 14.41 g. RRRR. Fraai + / Zeer fraai. 1000,‒ 

    een buitengewoon zeldzaam stuk, dat vanaf 1880 slechts driemaal door ons verhandeld is. Voor het laatst gebeurde dit in 
1955, het betreft ditzelfde stuk. in dat jaar verkochten we ook een exemplaar aan de gemeente Batenburg. de derde keer 
dat een dergelijk stuk door ons werd verhandeld was in 1924. het betreft vermoedelijk hetzelfde stuk dat in 1955 aan de 
gemeente Batenburg werd verkocht.

151
  * 151 arendschelling van 4 stuivers. z.j. Gekroond wapen MONETA• NOVA• ARG• BAT• IV• ST. 

Kz. gekroonde dubbele adelaar met globe op de borst en titel van matthias. V. 225.3 var; de V. 
8. 4.31 g. Voor dit type een mooi exemplaar met een fraaie kleur. De munt is niet geheel rond, 
doordat het muntplaatje geknipt is van het einde van een metaalstrook. Dit is echter volkomen 
origineel. Zeer fraai. 300,‒ 

    
Bronzen munten

    152 duit. z.j. (1616-1622). Bat / enBVR / gVm binnen een tulprand. Kz. gekroond wapen binnen 
een tulprand. V. 35.5; pW. 1301. passon 2.05.95. Fraai +. 25,‒ 

    
    153 duit. z.j. (1616-1622). Bat / enBVR / gVm binnen een tulprand. Kz gekroond wapen binnen 

een tulprand. V. 35.5; pW. 1301. passon 2.05.95.  1.13 g. Fraai +. 30,‒ 
    

elBuRg

154
  * 154 ½ duit. z.j. (1619–1621). Stadspoort in bladerkrans die tot onder het schild doorloopt. Kz. • • / 

mone / eccle / elBV. pW 1503; h.J.v.d.W. 3; V. 38.5 var. RR. Bijna zeer fraai. 100,‒ 
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heeRenBeRg

Willem iV 1546–1586

Gouden munten

155

  * 155 st. oswald dukaat. z.j. gekroond en geharnast borstbeeld van St. oswald met scepter en staf naar 
rechts ❀ SanctVS ❀ oSWaldVS ❀. Kz. gekroonde madonna met kind op halve maan 
boven wapentje van Berg mone * noVa - aVRea * mont. delm. 707; Ser. 27; vdch. 17.3; 
fr. 89 (226). 3.32 g. RRR.  Voor het type munt een uiterst mooie kwaliteit. Zeer fraai +. 1000,‒ 

    

Zilveren munten

156

  * 156 daalder. z.j. (1546–1567). Borstbeeld met mantel naar links granaatappel gVil '❀ co '❀ d❀ 
mon '❀ Z- ❀ dnS '❀ d❀ Bil '❀ he '❀ BoX '❀ ho '❀ Z- ❀ WiS. Kz. gehelmd recht 
wapenschild van Berg dnS '❀ pRotectoR❀ Vite❀ mee❀ a❀ Q°❀ tRepidaBo. 
delm. 569; Ser. 28; vdch. 18.8; Roest 36. 27.84 g. RR.  lichte dubbelslag. Fraai / Vrijwel zeer 
fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 334. (coll. Kalis, coll h.K. Berghuijs, deel i).

157

  * 157 st. oswalddaalder van 30 stuiver. z.j. Borstbeeld van Karel V met open kroon naar rechts tussen 
waarde 30 - S en met waardeaanduiding in het omschrift als 30 * StVf. Kz. klimmende leeuw 
met wapen van ‘s-Heerenberg. Delm. 577 var.; Ser. 34; Dav. 8583 var. 27.66 g. Met mmt. 
granaatappel op voor- en keerzijde. Graffi ti op voorzijde. Vrijwel zeer fraai / Zeer fraai +. 100,‒ 
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158

  * 158 st. oswalddaalder van 30 stuiver. z.j. Borstbeeld van Karel V met open kroon naar rechts 
tussen waarde 30 – S zonder  waardeaanduiding in het omschrift. Kz. klimmende leeuw met 
wapen van ‘s-Heerenberg. Mmt. rozet op de voorzijde en huismerk (kopstaande globe) op 
de keerzijde. delm. 577 var. 27.67 g. RR.  Deze munt zonder de waardeaanduiding in het 
omschrift is een zeldzame variant. Fraai +. 300,‒ 

159

  * 159 st. oswalddaalder van 30 stuiver. z.j. Borstbeeld van Karel V met open kroon naar rechts tussen 
waarde 30 – S en met waardeaanduiding in het omschrift als 30 * St. Kz. klimmende leeuw 
met wapen van ‘s-Heerenberg. Mmt. vz. rozet, kz.kopstaande globe. Delm. 577. 27.41 g. R. 
Mooi gedetailleerd portret van de vorst op de voorzijde. Zeer fraai + / Zeer fraai. 300,‒ 

160

  * 160 st. oswalddaalder van 30 stuiver. z.j. hedel. gekroond en geharnast borstbeeld naar rechts 
zonder waardeaanduiding gekanteld kruis Sanct* oSWald* ReX * nVmVS * noV '*  
d*  heelde. Kz. klimmende leeuw met gevierendeeld wapen van s-heerenberg, leek met 
hedel in het hart. delm. 580; Ser. 36; vdch. 19.17.  27.45 g. Vrijwel zeer fraai. 400,‒ 
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161
  * 161 daalder van dieren. 1577. Geharnast borstbeeld met staf naar rechts tussen jaartal kelk GVIL♣ 

CO ♣  D ♣ MON ♣ Z ♣  DNS ♣ D ♣ BIL ♣ HE ♣ BOX ♣ HO ♣ Z ♣ WIS. Kz. gevierendeeld 
wapen onder twee toernooihelmen MONETA♣ NOVA♣ ARGEN♣ IN♣ DIEREN♣ CVS – A. 
delm. 594; V. 29.3; Ser. 54; dav. 8595. 24.22 g. R. Voor dit type een uiterst mooi exemplaar. 
Zeer fraai + / Bijna prachtig. 700,‒ 

162
  * 162 daalder van dieren. 1577. geharnast borstbeeld met staf naar rechts tussen jaartal kelk gVil 

‘♣ CO ‘♣ D ‘♣ MON ‘♣ Z ♣ DNS ‘♣ D ‘♣ BIL ‘♣ HE ‘♣ BOX ‘♣ HO ‘♣ Z ♣ WIS. Kz. 
gevierendeeld wapen onder twee toernooihelmen MONETA ♣ NOVA ♣ ARGEN ♣ IN ♣ 
DIEREN ♣ CVS – A. Delm. 594; V. 29.3; Ser. 54; Dav. 8595. 24.11 g. R Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 30 van 8 nov. 2004, no. 170.

huiSSen

de BeZittende VoRSten 1609–1624

  163 stuiver. z.j. (± 1620). Lang gevoet kruis met rozet in het hart MON – •ARG – •CVS• – •HVS. 
Kz. gekroond samengesteld wapen tussen I – S. Omschr. NVMMVS• CLIVENSIS . Cat. 
Stephanik 4340; noss. pl.14.97. RR. Gaatje in de rand. toegevoegd oord 1611, pW 1604. 
Fraai. Bijna fraai. 40,‒ 

lothaRingen / loRRaine

KaRel iii 1555–1608 alS pRetendent Van geldeRland

164
  * 164 teston. z.j. Nancy. Type IVa. Ouder borstbeeld naar rechts. Omschrift begint links onder •CAROL• 

D: G: CAL• LOTH• B: GEL• DVX. Kz. gekroond wapen. Binnencirkels op beide zijden. De S. 
23.6; Vergl. vdch. 23.21; B. 1557. Fraai +. 80,‒ 



69

165

166

165

166



70

geldeRland heerlijkheden en steden

niJmegen, Stad

165

  * 165 snaphaan. z.j. (na 1530). St. Joris te paard naar rechts, daaronder draak iV – StVS * Vt * 
palma * flo – ReBit * . Kz. stadswapen op lang gebloemd kruis monet – a * noVa 
– noVim – agien '. pas. 17aa; vdch. 2.15; de V. 24; delm. 629; V. 22.5. 7.71 g. RR.              
Zeer fraai. 1250,‒ 

    imitatie van de snaphaan van Karel van egmond voor gelderland.

166

  * 166 st. stephanusdaalder. z.j. (1538). type i. Staande heilige met gladde nimbus en palmtak van 
voren met gezicht iets naar rechts no ' * noB ' *  dne ' * S3 – noi ' * tVo * d ' *  g – l 
'. Kz. gekroonde dubbele adelaar met gelders hartschild inSignia * VRB ' * impeRial ' * 
noVim. delm. 630; pas. 25; vdch. 2.23.; de V. 31. 28.82 g. RRR.  Uiterst zeldzaam stuk in 
bovengemiddelde kwaliteit voor het type. Zeer fraai + / Zeer fraai. 2000,‒ 

167

  * 167 Karolusdaalder. z.j. (1555). muntmeesterteken blaadje. Borstbeeld van Karel V naar rechts. 
caRolVS V etc. Kz. gekroonde dubbele adelaar met borstschild inSignia VRBiS etc. 
delm. 633; vdch. 3.30; pas. 37; dav. 8543. 25.76 g. Krasjes op vz. Gesnoeid. Zeer fraai. 150,‒ 
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    168    

  * 168 daalder met de klimmende leeuw. 1563. type ib. Klimmende leeuw met stadswapen aan lint 
binnen cirkel, mmt. 3 haken. na * Ko * phS * penin * g * gehal * dal * V * XXX 
* StVVe. Kz. gekroonde dubbele adelaar met borstschild deR * Stadt* nimegen * 
mVnt * int * iaeR. i563. delm. 640; pas. 50; dav. 8548.  28.72 g. Zeer fraai. 300,‒ 

    dit is een van de weinige munten uit deze periode met een nederlands omschrift.

169

  * 169 daalder met de klimmende leeuw. 1563. type ib. Klimmende leeuw met stadswapen aan lint 
binnen cirkel, mmt. 3 haken. na * Ko * phS * penin * g * gehal * dal * V * XXX * 
StV. Kz. gekroonde dubbele adelaar met borstschild deR * Stadt* nimegen * mVnt * 
int * iaeR. i563. delm. 640; pas. 50; dav. 8548.  25.45 g. Zeer fraai. 300,‒ 

    dit is een van de weinige munten uit deze periode met een nederlands omschrift.

170

  * 170 arendrijksdaalder. 1569. gekroond stadswapen tussen twee leeuwen, jaartal in afsnede 
ciVitatiS impeRialiS noViomagienSiS. Kz. gekroonde dubbele adelaar en titel 
maXimi ii impe aVgVS p f decReto. delm. 641; pas. 51; V. 21.2.  29.04 g. R.                     
Zeer fraai +. 700,‒ 
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171

  * 171 daalder van 30 stuiver. 1704. type ii op kleiner plaatje. Staande ridder met recht zwaard 
achter gekroond stadswapen, mmt. morenkop. Kz. gekroond stadswapen met schildhouders, 
daaronder waarde 30 ❀ St. delm. 1078; V. 21.5; pas. 84.  15.57 g. Zeer fraai. 200,‒ 

172

  * 172 daalder van 30 stuiver. 1704. type ii op kleiner plaatje. Staande ridder met recht zwaard 
achter gekroond stadswapen, mmt. morenkop. Kz. gekroond stadswapen met schildhouders, 
daaronder waarde 30 ❀ St. delm. 1078; V. 21.5; pas. 84.  15.62 g. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

173

  * 173 3 gulden. 1686. Staande nederlandse maagd, mmt. morenkop rechts van altaar. Kz. gekroond 
stadswapen tussen waarde 3 – G, jaartal boven de kroon MO• NO• ARG• CIV• NOVIOMAG. 
delm. 1124; V. 22.1; pas. 76. 31.14 g. RR. Met een zeer smalle (binnen)cirkel op zowel voor- 
als keerzijde. Zeer fraai. 500,‒ 

174

  * 174 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. (na 1530). St. Joris te paard naar rechts. Kz. stadswapen op lang 
gevoet kruis. pas. 18; vdch. 2.16.  2.92 g. Vrijwel prachtig. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 239.
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175                    176

  * 175 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. (na 1530). St. Joris te paard naar rechts. Kz. stadswapen op lang 
gevoet kruis. pas. 18; vdch. 2.16.  2.86 g. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 280 van 24 sept. 1984, no. 53. Verboden na 1563.

  * 176 Mutterken of ⅛ stuiver. z.j. Stadswapen binnen parelrand. kz. lang kruis met gelders kruisje 
in het hart. pas. 19; vdch. 2.21-22; de V. 26.  Voor het type munt een zeer nette kwaliteit.           
Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

177

  * 177 Misslag Ruiterschelling. . Ruiter naar rechts, mmt. morenkop na omschrift. Kz. gekroond 
stadswapen tussen 6 – S en jaartal. pas. 78; V. 23.3. pas. 78; V. 23.3.  leuke en zeer duidelijke 
misslag, als zodanig zeldzaam. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 

    

     178 Ruiterschelling. 1685. Ruiter naar rechts, mmt. morenkop na omschrift. Kz. gekroond stadswapen 
tussen 6 – S en jaartal. pas. 78; V. 23.3. Vrijwel zeer fraai. 40,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 173.

SteVenSWeeRt

heRman fRedeRiK Van den BeRgh 1627–1631

179                   180

  * 179 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. imitatie van de munt van Roermond. Ruiter naar rechts; in de 
afsnede S• ST• VV. Omschr. S• P – ER – AMVSM – LIORA. Kz. wapen van Berg op een lang 
gevoet kruis MONET – A NOVA – MONT – ENSIS. Lucas 39; vdCh. (Geld.) 22.36; JMP ‘57 
pag. 32; Ser. ( 's-heerenberg) 99. 1.91 g. RRR. Fraai +. 250,‒ 

    ex Schulman veiling 287 kavel 776.

  * 180 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. imitatie van de munt van Roermond. Ruiter naar rechts; in de 
afsnede S • ST• W. Omschr. S P – ER – AMVS • M – ELIORA. Kz. wapen van Berg op een 
lang gevoet kruis MONET – A NOVA – MONT – ENSIS. vdCh. (Geld.) 22.36; JMP ‘57 pag. 
32; Ser. ( 's-heerenberg) 99. 1.78 g. RRR. Fraai / Bijna zeer fraai. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 313. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994).
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181
  * 181 5 groot. z.j. Knielende heilige tussen twee kleine wapentjes S* Stepha* / pRot* m mmt.          

Kz. gevoet kruis, ✶ in de hoeken en dubbel omschrift wapenschild van Bergh SIT• NOMEN• 
DNI• BENEDICTVM. Binnenomschrift S• ST – WER – •V•GR – O•S. vgl. Ser. 103. 1.96 g. 
RR. Fraai +. 300,‒ 

    imitatie van de groten van metz.

Bronzen munten
     182 duit. z.j. Binnen een tulprand •SST• / INSV /  •LA• . Kz. wapenschild van Bergh. Lucas 59; Ser. 

107; pW. 9503. 1.41 g. R Vrijwel zeer fraai. 30,‒ 
    toegevoegd duit Roermond fraai.

ZaltBommel

Zilveren munten

183
  * 183 daalder van 30 stuiver. z.j. (± 1580). Stadswal met geschut in poort granaatappel DVRÆ• 

NECESSITATIS• OPVS. Kz. stadswapen tussen twee leeuwen met een zwaard in de klauwen  
❀MONETA• N – O• FACTA• BOE – ME• S•TRI ❀. delm. 561; V. 36.1; maill. 18.2;               
dav. 8895. 23.53 g. In deze kwaliteit uiterst zeldzaam. RRR. Vrijwel prachtig. 6000,‒ 

    een waarlijk schitterend exemplaar! een vergelijkbaar stuk realiseerde in 2006 in veiling 89 bij Jean elsen een opbrengst 
van € 16000. de stad Bommel richtte een eigen muntplaats op die haar activiteit begon op 21 oktober 1579. het gehele 
muntwerk te Bommel werd op eigen kosten opgebouwd door clemens van eembrugge, de vroegere muntmeester 
van graaf Willem van den Bergh. na vier maanden heftige concurrentie met de nabijgelegen munt van hedel kwam 
het tot een nauwe samenwerking (14 februari 1580) : een gelijke verdeling van de opbrengsten van de munten van 
hedel en Bommel gedurende twee jaar. enkele maanden later (in 1580) verplaatste graaf frederik van den Bergh zijn 
hedelse munt naar Bommel. de Bommelse muntrekeningen tonen aan dat de productie overeenkomstig het akkoord - te 
Bommel begonnen op 17 februari 1580 - tot 22 augustus 1580 werd voortgezet. op 7 april 1582 werd het muntwerk te 
Bommel gestaakt. in augustus 1582 was het uit met de samenwerking tussen Bommel en hedel en was graaf frederiks 
munt naar hedel teruggekeerd. uit de teksten blijkt dat de Staten van gelderland in die tijd te kampen hadden met 
hagemunterij in de Berghse munten van harderwijk en hedel, de munt van Bommel, die van Batenburg en nadien die 
van Kuilenburg. de maatregelen die holland - zowel alleen als met andere gewesten - nam tegen de hagemunten van 
hedel en Bommel waren zeer ontoereikend. in juni 1581, na het afzweren van koning filips ii, beslisten de Staten van 
gelderland plakkaten uit te vaardigen om de ambtelijke bezetting der hagemunten van Bergh, Bommel, hedel en alle 
anderen, te arresteren en beslag te leggen op hun goederen. op 12 oktober 1581 vaardigde het gelderse hof een plakkaat 
uit tegen de bezetting van de munthuizen van Bommel, Batenburg en hedel. ditmaal niet tegen die van Bergh : een week 
later (20 oktober 1581) werd graaf Willem van den Bergh door de landraad tot stadhouder benoemd! de onduidelijkheid 
en de mogelijkheid tot verschillende interpretatie van artikel Xii van de unie van utrecht zorgden voor permanente 
meningsverschillen tussen gewest en generalteit in zaken van muntdelicten. de generaliteit bleef inderdaad de munt 
beschouwen als eene souveraine saecke, raeckende de Staten-generael. de greep van de generaliteit op het muntwezen 
werd nog versterkt door het groot muntplakkaat van leicester in 1586, de eerste poging na 1579 om de monetaire eenheid 
in de noordelijke nederlanden te herstellen. dit plakkaat noemde alle hagemunten met naam (enkele nieuwe munten 
doken op) : Batenburg, hedel, Bergh, Vianen, gronsveld, Rekheim, Jever, Stevensweert, Bommel en gorkum. als in 
1587 clemens van eembrugge, muntmeester van Bommel en oud-muntmeester van Bergh, samen met een aantal anderen 
op last van de Raad van State werden gearresteerd op gelders grondgebied, lokte dit een heftig protest uit vanwege het 
hof van gelderland. de Bommelse muntactiviteit - in 1582 stilgevallen - werd hernomen in 1589 of kort daarvoor. in 
1589 verklaarden de Bommelse burgemeesters aan de Raad van State, dat de muntslag in hun stad geschiedde vanwege 
de heer van Batenburg.
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Bronzen munten

184
  * 184 duit. z.j. (± 1591). Binnen een tulprand Salt – Bom – el. Kz. klimmende leeuw met zwaard 

doorbreekt binnencirkel CIVIVM• CONCORDIA: VRBIS• SA:. V. 37.4; PW. 1801. 2.52 g. 
RR. In deze mooie kwaliteit komt dit stuk vrijwel nooit voor. De munt heeft een schitterende, 
egale koperkleur. Zeer fraai. 300,‒ 

    

Zutphen

Zilveren munten

185 186

  * 185 1 gulden. 1687. Staande nederlandse maagd. Kz. stadswapen tussen waarde i – g, jaartal boven 
de kroon MO• NO• ARG• CIV• ZVTPHANIÆ gewei. Delm. 1169; V. 25.4; FD. 23. 10.56 g. 
met gespiegelde n. R Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

  * 186 peerdeke of ¼ snaphaan. z.j. (1582–83). Ruiter naar rechts, in de afsnede dSZ. Kz. stadswapen 
op lang gevoet kruis. fd. 6; V. 26.3 var. Jmp 1957 p. 30. 2.20 g. RR. Slagbarstje. Fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 290 van 25 sept. 1989, no. 67.

holland graafschap 1049 - 1581
Willem i 1203–1222

187
  * 187 penning of kopje. z.j. type iii. Ruiter met zwaard en schild naar rechts, in het veld een bloem. 

Kz. kort dubbel kruis, x in de hoeken (.)hollandia. vh. 13; vdch. 2.4; grolle 8.2.1c. 0.31 
g. RRRR. Fraai. 1000,‒ 

    uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 74. Waarschijnlijk het enige bekende exemplaar in de handel.

Willem V Van BeieRen 1345–1389
Gouden munten

188
  * 188 beiersgoudgulden. z.j. emissie 1378. graaf staande tussen hollandse leeuw en Beiers wapenschild 

gVill ✿  dVX - ✿ - comeS ✿ hol. Kz. gedeeld hollands-Beiers wapen in achtpas ✠ 
floRini xx  de xx  holand ' xx Z- xx  Zel '. delm. 725; vdch. 5.7-8; vg. 6; grolle 
17.9.1; Wittelsb. 3233; fr. 105. 3.37 g. Opgewreven. Fraai / Zeer fraai. 500,‒ 
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Willem Vi Van BeieRen 1404–1417

Zilveren munten
     189 leeuw of groot. z.j. emissie 1411. Klimmende leeuw ✠ gVilm ' ⋮ dVX ⋮ dei ⋮ gR ' ⋮ com ' ⋮ 

hol ⋮ Ƶ ⋮ Zela '. Kz. lang gevoet kruis, in de hoeken leeuwtjes en wapenschildjes. vg. 61; 
vdch. 8.5; grolle 19.3.7.  Zeer mooi van kleur, echter wat zwak uitgemunt. Bijna zeer fraai. 80,‒ 

    
Jan Van BeieRen 1421–1425

190
  * 190 ⅛ Groot. z.j. Wapenschild binnen cirkel met omschrift. Kz. lang gevoet kruis met omschrift pa 

- Xdn - iSi - tno. grolle 20a.3.7; vdch.-. 0.47 g. RR. Fraai +. 125,‒ 
    ex bisschop van luik, als pandheer van holland.

philipS de goede 1434–1467

Gouden munten

191                192

  * 191 gouden rijder. z.j. de graaf te paard naar rechts phS   dei   gRa  dVX  BVRg   com – eS   
hold+ Ze ', in afsnede + hold '. Kz. wapen op gebloemd kruis + Sit  nomen  domini  
BenedictVm  amen  . delm. 743( R.1); gh. 1.4; fr. 166. 3.53 g. als interpunctie twee 
andreaskruisjes boven elkaar. RRR. Vrijwel prachtig. 2000,‒ 

    

  * 192 gouden rijder. z.j. de graaf te paard naar rechts phS dei gRa dVX BVRg com – eS 
hold+ Ze ', in afsnede + hold '. Kz. wapen op gebloemd kruis + Sit nomen domini 
BenedictVm amen . delm. 743; gh. 1.4; fr. 166. 3.58 g. RRR. Zeer fraai. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 143.

KaRel V 1506–1555

193               194

  * 193 philippusgoudgulden. z.j. (1506–1515). Staande heilige achter gekroond wapen. Kz. kort 
gebloemd kruis met twee kroontjes en lelies in de hoeken, mt. ❀ in het hart. interpunctie 
lelies. gh. 169.6; delm. 758; vdch. 14.1-7; fr. 136 (271).  3.30 g. Zeer fraai +. 300,‒ 

  * 194 gouden zonnekroon. (1)545. gekroond wapen tussen vuurstalen, boven de kroon een zon. 
CAROLVS• DG• RO• IMP• HIS• REX• D: BVRG: HOL• Z. Kz. leliekruis met in de hoeken 
adelaars en torens. ✿ DA• MIHI• VIRTVTE• COTR• HOSTES• TVOS. GH. 186.6b; Delm. 
763; fr. 141 (276). 3.27 g. R Vrijwel fraai. 300,‒ 
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philipS ii 1555–1581

Zilveren munten

195
  * 195 ½ philipsdaalder. z.j. (1562–1567). type i. Borstbeeld naar rechts philippVS voluit en mt. ✿. 

Kz. gekroond wapen op twee gekruiste stokken. gh. 211.11a; delm. 71. 16.53 g. R. Halve 
Philipsdaalders komen aanmerkelijk minder voor dan de Hele Philipsdaalders. Fraai +. 100,‒ 

    
Bronzen munten

196
  * 196 ½ duit of denier van 3 mijt. 1573. gekroonde p tussen jaartal. Kz. klimmende leeuw in hollandse 

tuin. gh. 265.11b; V. 56.7; pW. 2001. 1.01 g. R. Een vrij groot muntplaatje voor dit type, iets 
onregelmatig zoals meestal het geval is. Fraai +. 100,‒ 

    197 oord of 12 mijt. 1577. Type II. Maagd in Hollandse tuin • AVX• NOS• IN• NOM• DOM•.            
Kz. Hollands wapenschild op een Bourgondisch kruis PHS• D: G• COM• HOL• Z• ZEL 15 ✿ 
77. gh. 263.11b; V. 57.1; pW. 2009. Fraai. 30,‒ 

holland provincie 1581 - 1795
d. JoÃo iii 1521–1557

Gouden munten

198                   199
  * 198 cruzado. n.d. lissabon. gekroond wapen tussen l – R. ioaneS : iii : R :poR: et: al:.               

Kz. Kruis. Klop: a13.2: hollandse leeuw in parelrand. geklopt door de provincie holland ter 
fi nanciering van de 80-jarige oorlog. Fr. 26. 3.47 g. Groot plaatje, 25 mm. RRRR. Opgevuld 
gaatje. Very fi ne. 1000,‒ 

    lisboa. crowned arms between l – R. ioaneS : iii : R :poR: et: al:. Rev. cross. countermark: a13.2: lion of holland 
within border of dots. Countermarked by the Province of Holland to raise fi nances and taxes to wage war against the 
Spanish crown during the 100 year war. large planchet, 25 mm. RRRR. plugged hole 

  * 199 gouden dukaat. 1758. type iib. Staande ridder met zwaard en 7 pijlen in bundel, zonder 
binnencirkel. Kz. vierkant met tekst mo: oRd: etc. Kabelrand. delm. 775; V. 39.6; pW. 15; 
fr. 250 (95); Km. 12.  3.50 g. Bijna prachtig. 250,‒ 

     200 gouden dukaat. 1767. type iib. Staande ridder met zwaard en 7 pijlen in bundel, zonder 
binnencirkel. Kz. vierkant met tekst mo: oRd: etc. Kabelrand. delm. 775; V. 39.6; pW. 15; 
fr. 250; Km. 12.  3.44 g. lichte montagesporen op keerzijde. Zeer fraai. 150,‒ 
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201
  * 201 gouden dukaat. 1768. type iib. Staande ridder met zwaard en 7 pijlen in bundel, zonder 

binnencirkel. Kz. versierd vierkant met tekst mo: oRd: etc. Kabelrand. delm. 775; V. 39.6; 
pW. 15; fr. 250 (95); Km. 12.  3.48 g. Zeer fraai. 150,‒ 

202
  * 202 grote oude gouden rijder. 1607. type i op groot plaatje. Ruiter met zwaard naar rechts 

boven provinciewapentje MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• HOL• roosje•.                                                             
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon •CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT•. 
Zonder waardeaanduiding. delm. 780; V. 40.2; pW. 17; fr. 251; Km. 19. 9.77 g. RR. Vrijwel 
prachtig. 1750,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 253.

203
  * 203 grote oude gouden rijder. 1608. type i op groot plaatje. Ruiter met zwaard naar rechts 

boven provinciewapentje MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• HOL• roosje•.                                                            
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon •CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT•. 
Zonder waardeaanduiding. delm. 780; V. 40.2; pW. 17; fr. 251; Km. 19. 9.93 g. RRR. 
Prachtig. 2000,‒ 

204
  * 204 grote oude gouden rijder. 16(1)2. type i op groot plaatje. Ruiter met zwaard naar rechts 

boven provinciewapentje MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• HOL• roosje•.                                                             
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon •CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT•. 
Zonder waardeaanduiding. delm. 780; V. 40.2; pW. 17; fr. 251; Km. 19.  9.97 g. Zeer fraai +. 1200,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 264. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i). gedeeltelijk zwak 
en dubbel geslagen.
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205

  * 205 grote oude gouden rijder. 1621. type i op groot plaatje. Ruiter met zwaard naar rechts 
boven provinciewapentje MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• HOL• roosje•.                                                            
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon •CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT•. 
Zonder waardeaanduiding. delm. 780; V. 40.2; pW. 17; fr. 251; Km. 19. 9.75 g. RRR.                                                             
Zeer fraai. 2000,‒ 

    uit jubileumveiling Schulman 271 van 17 nov. 1980, no. 191.

206              207

  * 206 ½ grote oude gouden rijder. 1607. type i op groot plaatje. Ruiter met zwaard naar 
rechts boven provinciewapentje MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• HOL• roosje •.                                                             
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. delm. 781; V. 40.3; fr. 252. Km. 20. 4.94 g. R 
Zeer fraai. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 282 van 18 nov. 1985, no. 169.  gedeeltelijk zwak geslagen.

  * 207 gouden rijder. 1749. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 –gl- , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 782; V. 40.4; pW. 19; fr. 
253 (130); Km. 97. 9.90 g. Originele muntkleur, minieme krasjes in het veld. Vrijwel prachtig. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 156. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

208             209

  * 208 gouden rijder. 1750. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 –gl- , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 782; V. 40.4; pW. 19;                                                             
fr. 253 (130); Km. 97. 10.09 g. Zwaar exemplaar, echter met fi jne krasjes op voor-en keerzijde 
en montagesporen. Zeer fraai. 350,‒ 

  * 209 gouden rijder. 1750 over 1749. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. 
generaliteitswapen tussen waarde 14 –gl- , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 782; V. 
40.4; pW. 19; fr. 253 (130); Km. 97. 9.90 g. RR.  Bijzonder mooi exemplaar. Prachtig. 900,‒ 

    als overslag zeer zeldzaam.
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210          211

  * 210 gouden rijder. 1751. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 –gl- , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 782; V. 40.4; pW. 19;               
fr. 253 (130); Km. 97. Prachtig +. 900,‒ 

  * 211 gouden rijder. 1762. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 –gl- , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 782; V. 40.4; pW. 19;               
fr. 253 (130); Km. 97. RR. Prachtig. 1100,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 405. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: 
gouden munten).

212

  * 212 gouden rijder. 1763. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 –gl- , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 782; V. 40.4; pW. 19;               
fr. 253 (130); Km. 97.  laatste jaar van deze muntslag. Vrijwel prachtig. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 267. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

213                 214  

  * 213 ½ gouden rijder. 1749. ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; V. 40.5; pW. 20;               
fr. 254; Km. 96.  Goud patina. Zeer fraai. 300,‒ 

              
  * 214 ½ gouden rijder. 1750. ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; V. 40.5; pW. 20;              
fr. 254; Km. 96. Zeer fraai + / Prachtig. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 237.

 215

  * 215 ½ gouden rijder. 1750 over 1740. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.                       
Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; 
V. 40.5; pW. 20; fr. 254; Km. 96. 4.94 g. RRR. Met miniem randtikje. Zeer fraai / Prachtig. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 262. (muntvondst urk 1995).
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216                    217  

  * 216 ½ gouden rijder. 1750 over 1749. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.                      
Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand.                           
delm. 783; V. 40.5; pW. 20; fr. 254; Km. 96. RR. Prachtig. 400,‒ 

              
  * 217 ½ gouden rijder. 1751. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.                                                              

Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 
783; V. 40.5; pW. 20; fr. 254; Km. 96. 4.98 g. R. Bijna prachtig. 400,‒ 

218                        219

  * 218 ½ gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; V. 40.5; pW. 20;                                                               
fr. 254; Km. 96.  Vz. licht opgewreven. Zeer fraai / Prachtig. 250,‒ 

  * 219 ½ gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; V. 40.5; pW. 20;                                                               
fr. 254; Km. 96.   Prachtig +. 600,‒ 

220

  * 220 ½ gouden rijder. 1762. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; V. 40.5; pW. 20;                                                               
fr. 254; Km. 96. 4.99 g. RRR.  Uiterst zeldzaam jaartal in schitterende kwaliteit. Prachtig. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 411. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: 
gouden munten).

221

  * 221 ½ gouden rijder. 1763. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 – gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 783; V. 40.5; pW. 20;                                                               
fr. 254; Km. 96. 4.96 g. R. laatste jaar van deze muntslag. Vrijwel prachtig / Zeer fraai. 600,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 270. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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222

  * 222 zilveren rijder of dukaton 1687 in goud geslagen op het gewicht van 10 dukaten. 1687.         
type iia. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: 
pRo: hol stadsschild van dordrecht. Kz. gekroond generaliteitswapen tussen twee leeuwen, 
jaartal in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 788;                     
V. 42.1. 34. 35 g. RRR. Prachtig. 15000,‒ 

    Bij Delmonte als zeldzaamheidsgraad een R, ons inziens is dit onjuist, daar het verleden uitwijst dat dit stuk slechts zéér 
zelden voorkomt. We zijn zeer verheugd u deze veiling een waarlijk schitterend stuk aan te kunnen bieden, namelijk een 
gouden afslag van een dukaton van holland 1687. 

    gouden afslagen van munten uit het provinciale tijdperk zijn vrijwel altijd schaars tot uiterst zeldzaam, de gouden afslag 
van een dukaton behoort in deze catagorie echter tot de absolute topklasse. het is bekend dat gouden afslagen van dit 
gewicht voorbehouden waren om uitgereikt te worden aan hoogwaardigheidsbekleders die een bezoek brachten aan de 
munt of aan de stad waarin het desbetreffende provinciale munthuis gevestigd was. We moeten hierbij denken aan de 
stadhouder zelf of iemand uit zijn directe omgeving of familie. 

    een enkele keer werd een dergelijk stuk ook wel aangeboden aan een prominente bezoeker die een buitenlandse vorst 
vertegenwoordigde. ‘Staatsbezoeken’, zoals we deze tegenwoordig kennen waren in deze tijd namelijk vrijwel onbekend. 
aangezien de hoeveelheid goud in een gouden afslag van een dukaton al een behoorlijk gewicht vertegenwoordigt, 
zijn deze stukken in de loop der eeuwen alleen maar zeldzamer geworden. Veel stukken zijn op enig moment in de 
geschiedenis toch gewoon omgesmolten om hun intrinsieke goudwaarde. de overgebleven exemplaren bevinden zich 
vaak in grote openbare verzamelingen zoals van musea e.d. 

    Ook internationaal is er grote belangstelling voor stukken van deze ‘statuur’. De laatste keer dat wij een gouden afslag 
van een dukaton (weliswaar van een ander jaartal) hebben mogen veilen was in 2000 tijdens veiling 24. We hebben dus 
maar liefst vijftien jaar moeten wachten om een dergelijk stuk bij Schulman wederom te mogen begroeten en vertrouwen 
erop dat dit kabinetsstuk wederom een goed tehuis zal weten te vinden.

223

  * 223 scheepjesschelling. 1752. in goud geslagen op het gewicht van 2 dukaten; 6,95 g. type ii, 
groot model. driemaster naar rechts Vigilate deo confidenteS·. Kz. gekroond 
wapen tussen waarde 6 – S, jaartal boven de kroon mo: no: oRd: holl: et WeStfRi:.                                    
delm. 816; V. 55.6; pW. 74.2. 6.97 g. RRR.  Het betreft hier een exemplaar met een bloemrand, 
een dergelijke randbewerking is bij gouden afslagen van scheepjesschellingen uiterst zeldzaam 
en ons alleen bekend bij het jaartal 1752. Prachtig +. 1500,‒ 
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224
  * 224 leeuwendaalder. 1576. type ib. Ridder achter provinciewapen naar links, jaartal op de voorzijde 

MO• NO• ARG• – 1576 – •ORDIN• HOL• Kz. klimmende leeuw, mmt. roosje in omschrift. 
delm. 830; V. 48.2; dav. 8837. 26.95 g. Zeer fraai. 100,‒ 

   
     225 leeuwendaalders (2). 157(6) en 1589. type ii. Ridder achter provinciewapen naar rechts, jaartal 

op voorzijde x mo x no x aRg x – x oRdin x hol x. Kz. klimmende leeuw, mt. ❀ in 
omschrift. delm. 831; pW. 22; V. 48.3; dav. 8838.  Het exemplaar van 157(6) heeft twee 
slagbarstjes. Fraai / Zeer fraai. 80,‒ 

226
  * 226 leicesterreaal. 1586. gelauwerd borstbeeld van de graaf van leicester naar rechts ❀ 

CONCORDIA· RES· PARVÆ·CRESCVNT· HOL·. Kz. pijlenbundel met daaromheen 
de wapentjes van de zes provinciën MO· ORDIN· PROVIN· FOEDER· BELGIÆ· 1586·.             
delm. 891; V. 43.4; dav. 8842. 33.79 g. RR.  Mooi en sterk uitgemunt portret op de voorzijde. 
Zeer fraai. 1400,‒ 

227
  * 227 gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder. 1590. type ii. geharnast borstbeeld van Willem 

de Zwijger met zwaard naar rechts x Vigilate x deo x conf - idente - S x jaartal.                  
Kz. provinciewapen onder grote toernooihelm x mo x no x aRg x comitatVS x hol 
x roosje x (zonder titel van Zeeland). delm. 922; V. 45.3; dav. 8840/41. 28.79 g. RR.                 
Vrijwel prachtig. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 332.



89

223

226226



90

holland provincie 1581 - 1795

228

  * 228 gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder. 1591. type ii. geharnast borstbeeld van Willem 
de Zwijger met zwaard naar rechts x Vigilate x deo x conf – idente - S x jaartal.              
Kz. provinciewapen onder grote toernooihelm x moneta x no x aRg x comit x hol 
x ❀ x (zonder titel van Zeeland). delm. 922; V. 45.3; dav. 8840/41. 28.68 g. R. Zeer mooi 
portret. Zeer fraai +. 500,‒ 

229

  * 229 nederlandse rijksdaalder. 1674. type ib. met gesoigneerde stempels door chr. adolphi 
geslagen. gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild aan lint naar rechts 
✿ mo: aRg: pRo: – confoe: Belg: c: hol. Kz. zonder binnencirkel generaliteitswapen 
tussen jaartal, wapentje van dordrecht boven de kroon. delm. 939; V. tekst 254; dav. 4831. 
28.93 g. Mooi portret. Zeer fraai. 200,‒ 

230

  * 230 zilveren dukaat. 1664. type i. Staande ridder met zwaard tussen jaartal, provinciewapen aan 
de voet. Kz. gekroond generaliteitswapen, daarboven stadsschild van dordrecht. delm. 968;           
V. 47.2. Zeer fraai. 80,‒ 
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231

  * 231 piedfort zilveren dukaat. 1734. op dubbele zwaarte. type iia. Ridder met provinciaal wapen 
aan lint mo: no: aRg: pRo: confŒ: Belg: co: hol. Kz. gekroond generaliteitswapen 
tussen jaartal, daarboven wapentje van dordrecht. gladde rand. delm. 969a; V. 47.4;                                 
dav. 4897. 56.10 g. RRR. Sublieme kwaliteit. Donkere patina met daaronder de originele 
muntkleur nog zichtbaar. FDC. 3000,‒ 

232

  * 232 zilveren dukaat. 1694. type iia. Ridder met provinciaal wapen aan lint. Kz. gekroond 
generaliteitswapen tussen jaartal, daarboven wapentje van dordrecht. gladde rand. delm. 969; 
V. 47.4; dav. 4898. Scherp in het centrum geslagen zwak aan de buitenzijde. Zeer fraai. 80,‒ 

233

  * 233 ontwerp dukaton of zilveren rijder van chr. adolphi met zeer verzorgde stempels. 1671. 
Ridder met recht opgeheven zwaard te paard, boven ongekroond provinciewapen, in een 
parelrand. Kz. generaliteitswapen onder een zeer grote kroon, met schildhouders. Jaartal boven 
de kroon. Op de rand NERVOS * REIPUBLICÆ * ACCIDERE * FACINUS * MORTE * 
piandum * . delm. 1015; V. 41.3; pW. 44; dav. 4931. 33.69 g. RR. Zeer licht opgewreven. 
Vrijwel prachtig. 1200,‒ 

    uit veiling Schulman 1 van 30 mei 1988, no. 32. (coll. R. Vlaminckx).
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234

  * 234 dukaton of zilveren rijder. 1659. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mt. stadsschild van dordrecht. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal boven de 
kroon. gladde rand. delm. 1013; V. 41.1. 32.14 g. RR. Fraai +. 150,‒ 

    eerste jaar van deze muntslag.

235

  * 235 dukaton of zilveren rijder. 1659. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mt. stadsschild van dordrecht. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal boven de 
kroon. gladde rand. delm. 1013; V. 41.1. 32.05 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

236

  * 236 dukaton of zilveren rijder. 1661 over 1660. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje mt. stadsschild van dordrecht. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, 
jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 1013; V. 41.1.  32.60 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 282 van 18 nov. 1985, no. 197.
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237

  * 237 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1672. dordrecht. type ii var. Ruiter naar rechts boven 
gekroond provinciewapentje mo: no: aRg: confŒ – Belg: pRo: holland. stadsschild 
van dordrecht. Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen,  roosje boven de kroon. 
gladde rand. delm. 1014a; V. 41.4; dav. 4929. 64.26 g. RR. Vrijwel prachtig. 1800,‒ 

    uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 193.

238

  * 238 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1672. dordrecht. type ii var. Ruiter naar rechts boven 
gekroond provinciewapentje mo: no: aRg: confŒ – Belg: pRo: holland. stadsschild 
van dordrecht. Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje  boven de kroon. 
gladde rand. delm. 1014a; V. 41.4; dav. 4929. 64.49 g. RR. Gedeeltelijk zwak uitgemunt. 
Vrijwel prachtig. 1500,‒ 

239

  * 239 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1673. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van dordrecht. 
Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. gladde rand. delm. 
1014a; V. 42.1; dav. 4929. 64.81 g. RR. Prachtig. 2000,‒ 
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240

  * 240 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1673. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van dordrecht. 
Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. gladde rand. delm. 
1014a; V. 42.1; dav. 4929. 64.84 g. RR. Prachtig. 2000,‒ 

    uit veiling Schulman 19 van 17 nov. 1997, no. 255. het omschrift eindigend op  hol. komt aanmerkelijk minder voor 
dan met holland.

241

  * 241 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1674. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van dordrecht. 
Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 
1014a (R.2); V. 42.1; dav. 4929. 64.80 g. RRRR. Prachtig. 3500,‒ 

    uit veiling Schulman 280 van 24 sept. 1984, no. 128. Wij kennen slechts twee exemplaren.

242

  * 242 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1675. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol. stadsschild van dordrecht. 
Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 
1014a; V. 42.1; dav. 4929. 64.97 g. RR. Vrijwel prachtig. 1500,‒ 

    uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 492. (coll. Kalis, coll h.K. Berghuijs, deel i).
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243

  * 243 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1678 over 1676. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts 
boven provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van 
dordrecht. Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde 
rand. delm. 1014a; V. 42.1; dav. 4929. 64.81 g. RR. Bijna prachtig. 1500,‒ 

    uit veiling Schulman 229 van 3 mrt. 1958, no. 107. (o.a. coll. a.o. van Kerkwijk).

244

  * 244 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1687. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van dordrecht. 
Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 
1014a; V. 42.1; dav. 4929. 65.16 g. RR. Miniem randtikje. Vrijwel prachtig. 1500,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 294 van 10-11 feb. 1993, no. 92.

245

  * 245 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1693. dordrecht. type iia. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol stadsschild van 
dordrecht. Jaartal op keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde 
rand. delm. 1014a; V. 42.1; dav. 4929. 65.30 g.RRR. lichte randschade vz. Zeer fraai + /                               
Vrijwel prachtig. 2000,‒ 

    uit collectie Wijdenes Spaans.
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246

  * 246 dukaton of zilveren rijder. 1672. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van dordrecht. Jaartal op 
keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 1014;          
V. 42.1; pW. 45; dav. 4930/1827. 32.55 g. R. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 97. (coll. mr a. frederiks, ook deco 's). dit jaartal komt zelden voor.

247

  * 247 dukaton of zilveren rijder. 1676. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol. stadsschild van dordrecht. Jaartal op 
keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 1014;            
V. 42.1; pW. 45; dav. 4930/1827. Vrijwel zeer fraai / Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 274. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

248

  * 248 dukaton of zilveren rijder. 1692. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol stadsschild van dordrecht. Jaartal op keerzijde 
in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 1014; V. 42.1;             
pW. 45; dav. 4930/1827. 33.10 g. R Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 112.
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249

  * 249 dukaton of zilveren rijder. 1734. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg . con – fŒ: Belg: pRo: hol .stadsschild van dordrecht. Jaartal op 
keerzijde in cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 1014;          
V. 42.1; PW. 45; Dav. 4930/1827.  32.42 g. Uit het VOC-schip ‘ 't Vliegent Hert’. Prachtig. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 19 van 17 nov. 1997, no. 257.

250

  * 250 dukaton of zilveren rijder. 1742. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: con – fŒ: Belg: pRo: hol: stadsschild van dordrecht. Jaartal op 
keerzijde in cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. gladde rand. delm. 1014; V. 42.1. 
32.60 g. RRR. Bijna prachtig. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 294. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i). dit jaartal is uiterst 
zeldzaam en niet uit een scheepswrak. uit aankoop Schulman 1952.

251

  * 251 dukaton of zilveren rijder. 1754. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. met bloemrand  delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827. 32.57 g. RR. Zeer zeldzaam stuk 
in een voortreffelijke staat. Prachtig. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 9 van 9 nov. 1992, no. 177.



105

holland provincie 1581 - 1795

252

  * 252 dukaton of zilveren rijder. 1756. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827. 32.41 g. Schaars jaar. Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 277. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

253

  * 253 dukaton of zilveren rijder. 1757. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, * boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827. 32.17 g. Met klein gietgalletje in het 
veld op de voorzijde en een randdeukje op de keerzijde. Zeer fraai. 125,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 191. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

254

  * 254 dukaton of zilveren rijder. 1758. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal 
in cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827. 32.12 g. Net exemplaar met mooie, 
veelkleurige patina. Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 100.
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255

  * 255 dukaton of zilveren rijder. 1758 over 175?. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje, mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ 
boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; pW. 45; dav. 4930/1827.  
28.73 g. onbekende overslag. RR. Zeer fraai. 300,‒ 

    

256

  * 256 dukaton of zilveren rijder. 1760. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.45 g. Zeer fraai +. 200,‒ 

257

  * 257 dukaton of zilveren rijder. 1760. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal 
in cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; pW. 45; dav. 4930/1827.  Kleine gietgal op de 
keerzijde, echter een mooi exemplaar met een fraaie kleur. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 291. (muntvondst urk 1995).
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258

  * 258 dukaton of zilveren rijder. 1767. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827. Zeer fraai +. 150,‒ 

    

259

  * 259 dukaton of zilveren rijder. 1771. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.59 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 114.

260

  * 260 dukaton of zilveren rijder. 1772. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.40 g. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 115.
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261

  * 261 dukaton of zilveren rijder. 1772. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827. 32.03 g. Met interessante, onbekende, 
inlandse klop. Enkele kleine gietgalletjes in de rand. Bijna zeer fraai. 140,‒ 

    

262

  * 262 dukaton of zilveren rijder. 1780. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.62 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    ex. veiling 334 Schulman, kavel 116.

263

  * 263 dukaton of zilveren rijder. 1789. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; pW. 45; dav. 1827. Zeer fraai. 100,‒ 
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264

  * 264 dukaton of zilveren rijder. 1790. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.60 g. Zeer fraai / Zeer fraai +. 180,‒ 

265

  * 265 dukaton of zilveren rijder. 1792 over 1791. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje, mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven 
de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; pW. 45; dav. 4930/1827. 32.31 
g. RR.  Alleen vermeld in het supplement van Delmonte en met fout ‘CONORDIA '. Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 245.

266

  * 266 dukaton of zilveren rijder. 1793. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 
mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.61 g. Zeer fraai. 150,‒ 
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267
  * 267 dukaton of zilveren rijder. 1793. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje, 

mt. wapentje van dordrecht na omschrift. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1014; V. 42.1; dav. 1827.  32.61 g. Zeer fraai. 150,‒ 

268
  * 268 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1765. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                         

MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteits-
wapen, ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.18 g. R 
Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 486. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden munten).

269
  * 269 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1766. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 

NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteitswapen, 
❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.31 g. R Zeer fraai. 175,‒ 

270
  * 270 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1767. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 

NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteitswapen, 
❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.25 g. R. Zeer fraai. 175,‒ 
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271

  * 271 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1767. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                         
MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteits-
wapen, ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.14 g. R. 
Bijna zeer fraai. 150,‒ 

    
     272 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1770. type ii. Ruiter naar rechts,met erboven provincie-

wapentje. MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht.                                 
Kz. generaliteitswapen, ✿ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047;             
V. 42.2. 16.04 g. Fraai +. 80,‒ 

273

  * 273 ½ zilveren dukaat. 1772. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: no: aRg: 
CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteitswapen, ❀ boven 
de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 15.88 g. R. Met kleine gietgal 
bij de rand op de keerzijde. Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 336 van 8 jul. 2011, no. 39.

274

  * 274 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1772. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 
NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteitswapen, 
❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.38 g. R. Fraai + 
/ Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 10 van 5 apr. 1993, no. 109.
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  * 275 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1773. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje                
MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteits-
wapen,  ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.22 g. R. 
Zeer fraai +. 200,‒ 

    

276

  * 276 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1773. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje  
MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteits-
wapen, ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.39 g. R 
Fraai +. 125,‒ 

    uit veiling Schulman 337 van 3-4 nov. 2011, no. 102.

277

  * 277 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1780 over 1776. type ii. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. 
Kz. generaliteitswapen, ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 
42.2. 16.35 g. RR. Munt met een mooie kleur, echter iets zwak uitgemunt in het centrum en met 
kleine gietgal op het zadel aan de voorzijde. Bijna zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 285. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

holland provincie 1581 - 1795
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278

  * 278 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1792. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mo: 
NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL˙ stadsschild van Dordrecht. Kz. generaliteitswapen, 
❀ boven de kroon, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1047; V. 42.2. 16.27 g. R. laatste 
jaar van deze muntslag. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 286. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

279

  * 279 3 gulden. 1764. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 3 – g. Kabelrand. delm. 1146; V. 53.1 var. Zeer fraai. 100,‒ 

    

280

  * 280 3 gulden. 1764. type iiib. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten. Kz. 
generaliteitswapen tussen waarde 3 – g. Kabelrand. delm. 1146; V. 53.1 var.  Altijd iets 
zwakke slag en wat defecten aan het muntplaatje. Bijna zeer fraai / Zeer fraai. 70,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 295. (muntvondst urk 1995).
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281
  * 281 3 gulden. 1791. type iiib. Staande nederlandse maagd, jaartal onder de voeten. Kz. generaliteits-

wapen tussen waarde 3 – g. Kabelrand. delm. 1146; V. 53.1 var. Zeer fraai. 100,‒ 

     282 gulden. 1762. type iib. Staande nederlandse maagd, jaartal in afsnede. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde i – g, titel holl: Kabelrand. delm. 1179; pW. 64; V. 53.3. Vrijwel zeer fraai. 30,‒ 

     283 X stuiver. 1749. Staande nederlandse maagd. Kz. generaliteitswapen tussen waarde X – St–  
jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 1198; V. 54.2. Vrijwel prachtig. 40,‒ 

     284 X stuiver. 1751. Staande nederlandse maagd. Kz. generaliteitswapen tussen waarde X – St–  
jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 1198; V. 54.2. Zeer fraai. 40,‒ 

     285 scheepjesschelling of 6 stuiver. 1735. type ii, groot model. driemaster naar rechts.                                    
Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 6 – S, jaartal boven de kroon en met titel …
holl: et: WeStfRi:. gladde rand. V. 55.6. Zeer fraai. 40,‒ 

     286 scheepjesschelling of 6 stuiver. 1751. type ii, groot model. driemaster naar rechts.                                   
Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 6 – S, jaartal boven de kroon en met titel …
holl: et WeStfRi:. gladde rand. V. 55.6. Zeer fraai +. 40,‒ 

    

287
  * 287 zilveren duit. 1739. type ia. · ❀ · / hol / lan / dia· / jaartal. Kz. klimmende leeuw met speer 

en vrijheidshoed in hollandse tuin. V. 57.6; pW. 2007.5. 3.84 g. Met gladde rand. Vrijwel 
prachtig. 60,‒ 

Bronzen munten

288                   289
  * 288 duit. 16(04). Binnen lauwerkrans HOL / LAN / DIA. Kz. maagd in Hollandse tuin (AVX• N)

OS• IN• NOM• DOM• jaartal. V. 57.4 var; PW. 2005.  leuk stuk met een bijzonder scherpe 
keerzijde. Met 2.92 g. is het stuk perfect op gewicht. Boeiend om te zien hoe het plaatje 
handmatig is bijgeknipt om dit te bereiken, het muntplaatje is vrijwel vierkant hierdoor.                                      
Zeer fraai. 40,‒ 

  * 289 duit. 1626. Binnen lauwerkrans hol / landia / 1626. Kz. maagd in hollandse tuin. V. 57.5; 
pW. 2006. V. 57.5; pW. 2006.  In tegenstelling tot de vermelding in PW zeer zeldzaam. Het 
plaatje vertoont op de keerzijde enkele ronde putjes, die volledig origineel zijn. Fraai +. 40,‒ 
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290                291
  * 290 duit. 1714. in het veld · ❀ · / hol / lan / dia· / jaartal. Kz. klimmende leeuw met speer en 

vrijheidshoed in hollandse tuin. V. 57.6; pW. 2007; Bos 19.  Ouder jaar met schuine 4 in het 
jaartal. Fraai +. 30,‒ 

  * 291 duit. 1716. in het veld · ❀ · / hol / lan / dia· / jaartal. Kz. klimmende leeuw met speer en 
vrijheidshoed in hollandse tuin. V. 57.6; pW. 2007; Bos 19.  Ouder jaar in nette kwaliteit. 
Vrijwel zeer fraai. 30,‒ 

hollandse steden
amSteRdam

Zilveren munten

292
  * 292 dukaton of zilveren rijder , geslagen op een vierkant plaatje. 1673. type ib. Ruiter naar rechts 

boven gekroond provinciewapentje. MON• NOV: ARG: CONF: – BELG: PROV• HOL•  
roosje.Kz. generaliteitswapen, waaronder rechthoekig stadswapentje . Jaartal boven de kroon. 
concoRdia - ReS paRVae - cReScunt.  Zonder binnencirkels. delm. 1018b; V. 43.1/3. 
64.46 g. RR. Vrijwel FDC. 4000,‒ 

293
  * 293 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1672. type ib. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje. Titel …:PROV• HOLLAND roosje. Kz. generaliteitswapen, waaronder 
ovaal stadswapentje in cartouche. Jaartal boven de kroon. met binnencirkels op keerzijde. 
delm. 1018a; V. 43.1. 64.28 g. RR.  Altijd iets zwakke slag. Zeer fraai. 1200,‒ 



116

292292



117

293293293

294294294



118

hollandse steden

294
  * 294 dukaton of zilveren rijder. 1673. type ib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje. 

roosje  mon : noV  : aRg : con - f : Belg : pRoV: holl roosje.Kz. generaliteitswapen, 
waaronder rechthoekig stadswapentje in cartouche. Jaartal boven de kroon. Zonder 
binnencirkels. pRoV: holl roosje. op enkelvoudig gewicht! met grond onder de voor- 
en achterbenen van het paard en randschrift * teR gedachteniSSe Van de munte 
Van amSteRdam *. delm. 1018e; maill. suppl. 3.6; dav. 4933B.a. 36.12 g. RR. Kleine 
stempelbreuk boven het jaartal. Prachtig. 2000,‒ 

    

295
  * 295 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1673. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje  

met grond onder de voor- en achterbenen van het paard. roosje mon : noV : aRg :con 
- f : Belg : pRoV: holl roosje. Kz. Kz. generaliteitswapen, waaronder rechthoekig 
stadswapentje in cartouche. Jaartal boven de kroon. Zonder binnencirkels.  met randschrift:  * 
teR gedachteniSSe Van de munte  Van amSteRdam *. delm. 1018f var; maill. 
suppl. 3.6; vl. iii 81/75.1. 53.80 g. RRR. Zeer fraai +. 2000,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 294 van 10-11 feb. 1993, no. 91.

296
  * 296 dukaton of zilveren rijder. 1672. type ia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje. 

Titel …•PROÿ HOLL* . Kz. generaliteitswapen zonder cartouche, rechthoekig stadswapentje 
tussen jaartal boven de kroon. met binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1017; V. 42.3;.  
32.35 g. Fraai. 150,‒ 
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hollandse steden

297

  * 297 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1673. type ib. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje. titel - mon. noV : aRg: conf: - Belg :pRoV. hol. roosje. Kz. 
generaliteitswapen, waaronder rechthoekig stadswapentje in cartouche. Jaartal boven de 
kroon. Zonder binnencirkels. cf. delm. 1018a; V. 43.2/3; pW. 11.5; dav. 4932. 65.47 g. RR. 
Prachtig. 1600,‒ 

    

goRinchem

Gouden munten

298

  * 298 Rozenobel. z.j. arkel (1585–1587). Vorst met zwaard en wapen in schip met op voorsteven het 
wapen van arkel, vlag met gotische e op de achtersteven, ed – WaRd  di  gRa ReX 
ANGL ‘  Z  FRAN ‘ – DNS ‘  IB ‘  Kz. stralenzon op gebloemd kruis, in de hoeken gekroonde 
luipaarden kroontje IHD  AVT ‘  TRANSIENS  PER MEDIVM ‘  ILLORV ‘  IBAT. Delm. 825 
bis,; BnJ 1947, p. 200.6;fr. 80. 7.47 g. interpunctie; enkele en dubbele klaverblaadjes. RRRR. 
Zeer fraai +. 1500,‒ 

    

Bronzen munten

299

  * 299 duit. z.j. (1591). Hollandse maagd in Hollandse tuin, wapentje van Arkel op het hek. Kz. • ✿ 
•/ GORC / ✿ in ✿ / HOLL / • ✿ • binnen tulprand. V. 58.3; PW. 2101. 2.96 g. RR. In 
tegenstelling tot de meeste exemplaren van dit type betreft het hier geen vondstexemplaar. Het 
stuk heeft een mooie, egale koperkleur. Komt in deze staat vrijwel nooit voor. Zeer fraai +. 250,‒ 
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hollandse steden
heuKelom

Jan iii Van aRKel 1408–1456
Zilveren munten

     300 hollandse denier of penning. z.j. het wapen van arkel in een geparelde binnencirkel moneta 
noVa de hoK. Kz. kort gevoet kruis binnen omschrift. vgl. vdch. 42.2-3. RR. Fraai +. 150,‒ 

301
  * 301 hollandse denier. z.j. gehelmd wapen van arkel. Kz. lang gevoet kruis met punt in open hart 

mon – eta – noV – a : h. Vgl. vdch. 42.5. 0.34 g. RR. Gedeeltelijk originele zilverkleur 
van het biljoen. Fine + / Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

leiden
Bronzen munten

302
  * 302 armenpenning. 1573. Koperen stadsoord 1573. St. catharinaweeshuis. Stadswapen, daarboven 

jaartal +·gedenct x den x aRmen· Kz. gekroond rad van St. catherina. Bos 75, vg. 50a; 
maill. 71.1; vl. i 181; pW. 1. R. Fraai +. 50,‒ 

west-FRiesland het gewest 1581 - 1795
Gouden munten

303                  304
  * 303 hongaarse dukaat. 1588. Staande keizer met zwaard en hellebaard DEVS• FORTITVD – O – 

ET• SPES NOS. Kz. gekroond gewestelijk wapen in gebogen schild, ✿ tussen jaartal boven 
de kroon en titel WeStfRi. Binnencirkels op voor- en keerzijde, gladde rand. delm. 833;                 
V. 59.1; pW. 06; fr. 291; Km. 8.  3.41 g. Zeer fraai. 250,‒ 

  * 304 hongaarse dukaat. 1593. Staande keizer met zwaard en hellebaard DEVS• FORTITVD – O – 
ET• SPES NOS - T  Kz. gekroond gewestelijk wapen in gebogen schild, ✿ tussen jaartal boven 
de kroon en titel WeStfRi. Binnencirkels op voor- en keerzijde, gladde rand. delm. 833;           
V. 59.1; PW. 06; Fr. 291; KM. 8. Zonder ♣ in omschrift. RR.  NGC XF45. Zeer fraai. 250,‒ 

305
  * 305 dubbele dukaat. 1672. type i. Staande ridder met Spaanse helm, zwaard en zeven pijlen in 

bundel tussen jaartal CONCORDIA• RES• – PA – RVÆ• CRES: WEST• 5-bladige bloem. Met 
binnencirkel. Kz. vierkant met tekst MO• ORDI / PROVIN / FOEDER / BELG• AD / LEG• 
imp. en met gladde rand. delm. 834; V. 59.2/3; fr. 292 (99); Km. 53. 6.91 g. RRR. Miniem 
opgewreven. Zeer scherpe slag, uiterst mooi exemplaar. Prachtig +. 1500,‒ 

    Van dit jaartal is er buiten dit exemplaar slechts één ander stuk door ons verhandeld sinds 1880 (zie veiling 278 van 21 
februari 1984), welke is aangekocht door de nederlandsche Bank.
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306                  307
  * 306 dubbele dukaat. 1672. type i. Staande ridder met Spaanse helm, zwaard en zeven pijlen in 

bundel tussen jaartal CONCORDIA: RES – PA – RVÆ: CRES: WEST*. Met binnencirkel. 
Kz. vierkant met tekst MO• ORD / PROVIN / FOEDER / BELG• AD / LEG• IMP. en met 
gladde rand. delm. 834; V. 59.2/3; fr. 292 (99); Km. 53. 6.28 g. RRR. Zeer fraai. 1200,‒ 

    Dit is het derde ons bekende exemplaar en dit specifi eke stuk komt niet in ons archief voor.

  * 307 dukaat. 1696. type ii/iia. Staande ridder, helm zonder pluim, met zwaard en pijlenbundel tussen 
jaartal, zonder mmt. met tekst tussen de voeten en zonder binnencirkel. Kz. rijk versierd 
vierkant met tekst. gladde rand. delm. 838. delm. 838; V. 59.5 var.; fr. cf. 295 (100);                
Km. 119. 3.46 g. Muntplaatje niet geheel rond, dit is origineel, want de munt is op gewicht. 
Vrijwel prachtig. 400,‒ 

308
  * 308 grote oude gouden rijder. 1623. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond gewestelijk 

wapentje MO• AV• PRO• CONFO – E• BELG• WESTFRI rozetje. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 841; V. 60.1; fr. 296 (121); Km. 27. 9.82 g. RR.  
Met miniem slagbarstje aan de rand, veroorzaakt door de handmatige slag. Zeer fraai +. 2500,‒ 

309
  * 309 gouden rijder. 1750. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haan na 

omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde i4 - gl–  jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 843; V. 60.3; pW. 09; fr. 298; Km. 130.  9.95 g. Prachtig. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 301.

310
  * 310 gouden Rijder. 1751. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haan na omschrift. 

Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 843; 
V. 60.3; pW. 09; fr. 298; Km. 130. 9.91 g. R Prachtig +. 900,‒ 
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311              312
  * 311 gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haan na 

omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde i4 - gl–  jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 843; V. 60.3; pW. 09; fr. 298; Km. 130. 9.90 g. R Zeer fraai +. 600,‒ 

  * 312 gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haringbuis  na 
omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde i4 - gl–  jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 843; V. 60.3; pW. 09; fr. 298; Km. 130. 9.95 g. RRR.  Mogelijkerwijs gemonteerd 
geweest. Vrijwel prachtig. 700,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 591. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: 
gouden munten).

313                 314
  * 313 gouden Rijder. 1763. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haringbuis na 

omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 843; V. 60.3; pW. 09; fr. 298; Km. 130.  9.94 g. Prachtig +. 900,‒ 

    

  * 314 ½ gouden rijder. 1750. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haan na 
omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 844; V. 60.4; fr. 299 (137); Km. 129. 4.98 g. R Prachtig. 600,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 364. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

315                    316
  * 315 ½ gouden rijder. 1751. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haan na 

omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 844; V. 60.4; fr. 299 (137); Km. 129. 4.96 g. R. Met minimale klemspoortjes. Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 24 van 17 apr. 2000, no. 276. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel ii; mej. h. van 
oppenraaij deel i: penningen en gouden afslagen).

  * 316 ½ gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haan na 
omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 844; V. 60.4; fr. 299 (137); Km. 129. 4.97 g. Met minimale klemspoortjes. Vrijwel 
prachtig. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 282 van 18 nov. 1985, no. 246.

     317 ½ gouden rijder. 1763. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, mmt. haringbuis 
na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl– , jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 844; V. 60.4; fr. 299 (137); Km. 129.  4.98 g. Vrijwel prachtig. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 11 van 15 nov. 1993, no. 216.
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Zilveren munten

318

  * 318 leeuwendaalder. 1604. type ic, geslagen op de hollandse voet. Ridder achter gewestelijk wapen 
naar rechts en jaartal in het veld + WeS - tfR + ValoR + hol. Kz. klimmende leeuw ✿ 
deVS + foRtitVdo + et + SpeS + noStRa. delm. 835; V. 66.1; dav. 4868. Zeer fraai. 80,‒ 

319

  * 319 leeuwendaalder. 1622. type ii. Ridder achter hollands wapen naar rechts met titel …Belg· 
WeStf. Kz. klimmende leeuw, zonder mmt. na het jaartal confidenS· dno etc. delm. 836; 
V. 66.4; dav. 4870. 26.87 g. Zwakke slag, deels originele muntkleur, nauwelijks gecirculeerd.  200,‒ 

320

  * 320 leeuwendaalder. 1651. Type II. Ridder achter Hollands wapen naar rechts met titel …BELG• 
WEST. Kz. klimmende leeuw, daarboven mmt. vijfbladige bloem na het jaartal CONFIDENS• 
dno etc. delm. 836; V. 66.4; dav. 4870. Bijna zeer fraai. 60,‒ 
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321

  * 321 gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder. 1592. type i. Borstbeeld van Willem de Zwijger met 
zwaard naar rechts x Vigilate x deo x conf – idente - S x i592. Kz. gewestelijk wapen 
onder toernooihelm, mmt. ❁ na omschrift. delm. 923; V. 64.1; dav. 8864. RR. NGC VF35, 
Mooie donkere patina. Zeer fraai +. 400,‒ 

322

  * 322 gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder. 1596. type ii. Borstbeeld van Willem de Zwijger 
met zwaard naar rechts ♣ DEVS ♣ FORTITVDO ♣ ET ♣ SP – ES ♣ NOSTR - A ♣ jaartal.           
Kz. gewestelijk wapen onder toernooihelm, mmt. ❀ na omschrift. delm. 924; V. 63.3;                    
dav. 8865. 28.53 g. RR. Zeer fraai. 250,‒ 

    

323

  * 323 gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder. 1598. type ii. Borstbeeld van Willem de Zwijger 
met zwaard naar rechts + DEVS ♣ FORTITVDO ♣ ET ♣ SPES ♣ NOSTR - A ♣ - I598 
.            Kz. gewestelijk wapen onder toernooihelm, mmt. ❀ na omschrift. delm. 924; V. 63.3;             
dav. 8865. 28.44 g. RR. Zeer fraai. 200,‒ 
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324

  * 324 gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder. 1598. type ii. Borstbeeld van Willem de Zwijger 
met zwaard naar rechts  ♣ DEVS ♣ FORTITVDO ♣ ET SPES  ♣ NOSTR ♣ - ♣ jaartal. Kz. 
gewestelijk wapen onder toernooihelm, mmt. ❀ na omschrift. delm. 924; V. 63.3; dav. 8865. 
28.51 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 300,‒ 

    

325

  * 325 nederlandse rijksdaalder. 1614 over 1611. Halfl ang borstbeeld naar rechts met zwaard en 
gewestelijk wapenschild aan lint, titel WeStf - Ri lelie. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. 
delm. 940 (R.2); V. 64.3; dav. 4842.  28.56 g. Zeldzame overslag. Zeer fraai. 120,‒ 

    

326

  * 326 nederlandse rijksdaalder. 1623. Halfl ang borstbeeld naar rechts met zwaard en gewestelijk 
wapenschild aan lint, titel WeSt - fRi ❀. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. delm. 940; 
V. 64.3; dav. 4842.  28.63 g. Vrijwel zeer fraai. 125,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 340. (muntvondst urk 1995).
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327

  * 327 nederlandse rijksdaalder. 1624. Halfl ang borstbeeld naar rechts met zwaard en gewestelijk 
wapenschild aan lint, titel WeSt - fRi ❀. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. delm. 940; 
V. 64.3; dav. 4842.  Mooie voorzijde met een fraaie kleur. Hoewel gedeeltelijk wat zwak 
uitgemunt, voor het type een net exemplaar. Zeer fraai + / Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

    

328

  * 328 nederlandse rijksdaalder. 1668. Halfl ang borstbeeld naar rechts met zwaard en gewestelijk 
wapenschild aan lint, titel WeSt fRi vijfbladige bloem. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. 
delm. 940; V. 64.3; dav. 4842. 28.72 g. Zeldzaam jaartal. RRRR. Zeer fraai +. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 342 van 9 juli 2013, no. 91. Buiten dit stuk is er nog nooit eerder een exemplaar door ons verhandeld.

329

  * 329 zilveren dukaat. 1694. type iiia. Staande ridder met gewestelijk wapen aan lint en titel …
WeStf:. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. het omschrift loopt door boven de kroon, 
mmt. haringbuis. gladde rand. delm. 971; V. 65.4; dav. 4908-1846. 28.07 g. Centrum zwak 
geslagen, originele stempelglans. Zeer fraai. 150,‒ 
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330
  * 330 zilveren dukaat. 1790. type iiic. Staande ridder met gewestelijk wapen aan lint, titel WeStfRi:. 

Kz. generaliteitswapen tussen jaartal. Kabelrand. delm. 971; V. 65.4; dav. 4908-1846.              
Zeer fraai. 100,‒ 

331
  * 331 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1659. type i. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 

mmt. vijf-bladige bloem aan het begin van het omschrift. Kz. gekroond wapen, jaartal boven 
de kroon. delm. 1019c; V. 61.1; dav. a4939.  Piedfort op vierkant plaatje van anderhalve 
zwaarte 48.23 g.  RRRR.  Van de allerhoogste zeldzaamheid. Prachtig. 7000,‒ 

    uit veiling Schulman 20 van 20 apr. 1998, no. 280. (coll. a. van der Wiel; W.K. de Bruijn). het stuk realiseerde indertijd 
een opbrengst van fl . 12.500,-.

332
  * 332 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1666. type i. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 

mmt. vijf-bladige bloem aan het begin van het omschrift. Kz. gekroond wapen, jaartal boven 
de kroon. delm. 1019a; V. 61.1; dav. a4939.  Piedfort op dubbele zwaarte van 64.90 g. RRR. 
uiterst zeldzaam. Zeer fraai. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 283 van 17 mrt. 1986, no. 140.
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333

  * 333 dukaton of zilveren rijder. 1659. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 
boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no: aRg: pRo: con – 
foe: Belg: WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939. 32.37 g. Kleine 9 (= omgekeerde 6) in 
jaartal. Voor het type een vrij uitzonderlijke kwaliteit. Prachtig / Bijna prachtig. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 314.

334

  * 334 dukaton of zilveren rijder. 1659. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 
boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no: aRg: pRo: con – 
foe: Belg· WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939.  31.72 g. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    eerste jaartal van de dukatons. in het jaartal is voor de 9 een omgekeerde 6 gebruikt hetgeen nog duidelijk te zien is.

335

  * 335 dukaton of zilveren rijder. 1660. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 
boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – 
foe· Belg· WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939.  32.42 g. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 
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336
  * 336 dukaton of zilveren rijder. 1661 over 1660. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter 

naar rechts boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no· aRg: pRo: 
con – foe: Belg: WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift 
boven de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939. 32.37 g. Deze overslag is 
zeldzaam en alleen vermeld in het supplement van Delmonte. Gereinigd exemplaar met lichte 
corrosiesporen op de keerzijde.  R Zeer fraai. 150,‒ 

337

  * 337 dukaton of zilveren rijder. 1662. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 
boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – 
foe· Belg· WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift 
boven de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939. 32.46 g. lichte corrosie op de 
keerzijde. Zeer fraai / Fraai +. 120,‒ 

    uit veiling Schulman 274 van 23 mrt. 1982, no. 141.

338

  * 338 dukaton of zilveren rijder. 1666. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 
boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – 
foe· Belg· WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939.  32.36 g. Zeer fraai. 150,‒ 
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339
  * 339 dukaton of zilveren rijder. 1668. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 

boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – 
foe· Belg· WeStf. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939.  32.14 g. Zeer fraai / Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

    
     340 dukaton of zilveren rijder. 1672. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 

boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem MO: NO• ARG• PRO: CON – 
FOE• BELG• WESTF. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939. Fraai + / Fraai. 80,‒ 

    Uit VOC-schip ‘De Liefde.

341
  * 341 dukaton of zilveren rijder. 1673. Uiterst zeldzame variant met op voorzijde …CON – FŒ• met 

gekroond ! wapenschildje, mmt bloem links van zwaard en zonder binnencirkel. vgl. delm. 
1019. 30.38 g. RRR. Bijna zeer fraai / Fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 252. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

342
  * 342 dukaton of zilveren rijder. 1674. type ia. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Ruiter naar rechts 

boven ongekroond gewestelijk wapentje vijf-bladige bloem MO: NO• ARG• PRO: CON – 
FOE• BELG• WESTF. Kz. klein gekroond wapen zonder cartouche, jaartal in omschrift boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1019; V. 61.1; dav. 4939. 32.25 g. RR. Bijna zeer fraai. 200,‒ 
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343
  * 343 dukaton of zilveren rijder. 1674. type ib. Zonder binnencirkels. Ruiter naar rechts boven 

gekroond gewestelijk wapentje MO: NO˙ ARG• PRO: CON – FŒ• BELG• WESTF 5-bladige 
bloem. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. Wederom mmt. 5-bladige 
bloem boven de kroon. gladde rand. delm. 1020; V. 62.1 var.; dav. 4940. 32.69 g. RR.  In 
tegenstelling tot de vermelding in Delmonte zeer zeldzaam. Het stuk heeft een mooie patina en 
nog gedeeltelijk de originele muntkleur. Zeer fraai. 250,‒ 

344
  * 344 dukaton of zilveren rijder. 1676. type ib. Zonder binnencirkels. Ruiter naar rechts boven 

gekroond gewestelijk wapentje. mmt. vijf-bladige bloem aan het begin van het omschrift. 
Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. Wederom mmt. 5-bladige bloem boven 
de kroon. gladde rand. delm. 1020; V. 62.1 var.; dav. 4940. 32.41 g. Gedeeltelijk wat zwak 
uitgemunt, echter een schitterend exemplaar met nog veel originele muntkleur. RR. Zeer fraai +. 250,‒ 

    de stempelsnijder heeft zich duidelijk vergist bij het aanbrengen van het jaartal. onder elk cijfer is een ander cijfer zichtbaar.

345
  * 345 dukaton of zilveren rijder. 1673. Ruiter met kromzwaard naar rechts boven gewestelijk wapentje 

✽ MO• NO• ARG• CONFOED• – BELG• PRO• WESTFRIS•. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon, in cartouche onder het wapen ovaal wapentje van enkhuizen. geparelde 
binnencirkels op voor- en keerzijde. met randschrift geeft onS VReede heeRe in 
onSe daagen ✽. delm. 1021b; V. 62.3. 32.78 g. RR. Zeer fraai +. 2000,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 291 van 25-26 sep. 1990, no. 82. uit de collectie c.W. Krone, crone veiling 12 mrt. 1934, 
no. 167. geslagen op de particuliere munt van dirk Bosch te enkhuizen met prachtig gesoigneerde stempels vervaardigd 
door chr. adolphi.
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346

  * 346 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1707. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje MONO˙ ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: WESTF• 5-bladige bloem. Kz. gekroond 
wapen, daaronder jaartal in cartouche. Wederom mmt. 5-bladige bloem boven de kroon. 
gladde rand. delm. 1022; vergl. V. 62.1. 64,54 g. RRRR. Uitermate zeldzaam stuk, alleen 
vermeld in het supplement van Delmonte, er zijn ons twee exemplaren bekend. Zeer fraai +. 4000,‒ 

    uit aankoop Jacques Schulman lijst 225 (1983) no. 397.

347

  * 347 dukaton of zilveren rijder. 1716. type iia. Zonder binnencirkels. Ruiter naar rechts boven 
gekroond gewestelijk wapentje mo: no: aRg: con: fŒ  – Belg: pRo: WeStfRi mmt. 
knol. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal met cursieve cijfers in cartouche. delm. 1022;        
V. 62.1. 32.32 g. RRR.  uiterst zeldzaam stuk. Fraai. 500,‒ 

    ex. veiling 26 Schulman, kavel 662. Vanaf 1880 hebben we dit stuk slechts 4 maal mogen verhandelen. een aantal malen 
betreft het dezelfde munt. ons zijn slechts twee exemplaren bekend.

348

  * 348 dukaton of zilveren rijder. 1742. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo: WeStfRi: mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
gladde rand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.38 g. Zeer fraai. 140,‒ 

    Uit VOC-schip ‘Hollandia’.
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349

  * 349 dukaton of zilveren rijder. 1742. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo: WeStfRi: mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
gladde rand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  31.43 g. Vrijwel zeer fraai. 120,‒ 

    Uit het VOC-schip ‘Hollandia '.

350

  * 350 dukaton of zilveren rijder. 1749. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo: WeStfRi: mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
gladde rand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.50 g. Net exemplaar, echter met gietgal aan 
de bovenzijde van het muntplaatje. Zeer fraai +. 150,‒ 

351

  * 351 dukaton of zilveren rijder. 1752. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf: mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
Kabelrand die iets is bijgesneden. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  31.97 g. Prachtig. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 254. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).
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352

  * 352 dukaton of zilveren rijder. 1759. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …PRO • WESTF. mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  Klopje op voorzijde. Fraai +. 80,‒ 

    

353

  * 353 dukaton of zilveren rijder. 1760. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo: WeStf· mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  32.38 g. Zeer fraai +. 200,‒ 

    

354

  * 354 dukaton of zilveren rijder. 1762. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo: WeStf: mmt. haringbuis. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.47 g. Exemplaar met schitterende 
donkere patina. Vrijwel prachtig. 250,‒ 
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355

  * 355 dukaton of zilveren rijder. 1770. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …PRO • WESTF: mmt. haringbuis. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  32.41 g. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 167.

356

  * 356 dukaton of zilveren rijder. 1771. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf: mmt. haringbuis. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.55 g. Met klein scheurtje op de 
rand, ontstaan door een gietgalletje alsmede een kleine gietgal op de keerzijde. Zeer fraai + / 
Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 276 van 22 feb. 1983, no. 1311. (muntvondst haarlo, Raamsdonk e.a.).

357

  * 357 dukaton of zilveren rijder. 1772. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo : WeStf: mmt. haringbuis. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.42 g. Haarlijntjes. Zeer fraai. 120,‒ 
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358

  * 358 dukaton of zilveren rijder. 1773. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf: mmt. haringbuis. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  32.31 g. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 328 van 2-3 nov. 2007, no. 21.

359

  * 359 dukaton of zilveren rijder. 1774. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf: mmt. haringbuis. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.42 g. Iets zwak geslagen, vier 
toetsgaatjes op voorzijde, aanslag op keerzijde. Zeer fraai +. 120,‒ 

360

  * 360 dukaton of zilveren rijder. 1775. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf:. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. Kabelrand. 
delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.56 g. Zonder mmt. Klein gietgalletje op de rand en minieme 
slagzwakte. Vrijwel prachtig. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 345. (muntvondst urk 1995).
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361

  * 361 dukaton of zilveren rijder. 1779. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf:. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. Kabelrand. 
delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.49 g. Zonder mmt. Met miniem randdeukje en op iets 
groter plaatje. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 312.

362

  * 362 dukaton of zilveren rijder. 1780. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk wapentje …
pRo : WeStf: geen mmt.. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. Kabelrand. 
delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.46 g. overslag, vermoedelijk over 1773. Met klein 
gietgalletje op de rand. . RR. Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 335 van 15-16 apr. 2011, no. 77.

363

  * 363 dukaton of zilveren rijder. 1782. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …pRo · WeStf:. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. Kabelrand. 
delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834.  32.37 g. Zonder mmt. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Jean elsen 84, no. 1939.
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364
  * 364 dukaton of zilveren rijder. 1785. delm. 102 type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond 

gewestelijk wapentje …pRo: WeStf: geen mmt.  Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal 
in cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 183. 32.62 g. Jaartal met rechte 7.                  
Bijna prachtig / Prachtig. 250,‒ 

365

  * 365 dukaton of zilveren rijder. 1788. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …PRO • WESTF: Zonder mmt.. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.49 g. met kromme 7. Met onbekende inlandse 
klop. Het jaartal 1788 wordt niet vermeld in Delmonte of in het supplement. RR. Bijna zeer 
fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 172.

366

  * 366 dukaton of zilveren rijder. 1790 over 1789. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond 
gewestelijk wapentje …PRO • WESTF: zonder mmt. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal 
in cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.52 g. RR.  Enkele kleine krasjes 
in het veld op de voorzijde links van de ridder.   Zeer fraai +. 200,‒ 
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367

  * 367 dukaton of zilveren rijder. 1790 overslag. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond 
gewestelijk wapentje …PRO • WESTF: mmt. haan. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.01 g. Met klein gietgalletje op de 
voorzijde. R Zeer fraai. 250,‒ 

    het betreft overduidelijk een overgeslagen jaartal. het is echter zeer lastig vast te stellen welk jaartal de stempelsnijder 
heeft proberen weg te werken. delmonte noemt een overslag 1790 over 1766 en bij ons exemplaar lijkt onder de 9 ook 
inderdaad een 6 te zitten. het betreft hier in elk geval niet de overslag 1790 over 1789.

368

  * 368 dukaton of zilveren rijder. 1791 over 1790. Ruiter naar rechts boven gekroond gewestelijk 
wapentje …PRO • WESTF: zonder mmt. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.42 g. R. Met stempelbreukje op de voorzijde 
boven de ridder. Zeer fraai / Zeer fraai +. 250,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 99.

369

  * 369 dukaton of zilveren rijder. 1793 over 1792. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond 
gewestelijk wapentje pRo · WeStf: zonder mmt. Kz. gekroond wapen, daaronder jaartal in 
cartouche. Kabelrand. Rechte 7 in jaartal. delm. 1022; V. 62.1; dav. 1834. 32.46 g. R. Zeer 
fraai + / Bijna prachtig. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 427. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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370 371

  * 370 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1662. type i. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje 
5-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – foe· Belg· WeStf. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1048; V. 61.2. 16.20 g. R. 
Mooi exemplaar voor dit zeldzame oude type. Zeer fraai. 250,‒ 

  * 371 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1666. type i. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje 
5-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – foe· Belg· WeStf. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1048; V. 61.2. 16.25 g. 
RRRR. Bijna prachtig / Zeer fraai +. 400,‒ 

    er zijn ons in totaal slechts 3 exemplaren bekend, waarvan wij er momenteel 2 mogen veilen. dit exemplaar is van de 3 
bekende stukken kwalitatief het beste.

372 373

  * 372 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1666. type i. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje 
5-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – foe· Belg· WeStf. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1048; V. 61.2. 15.86 g. 
RRRR. Fraai +. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 289 van 7 mrt. 1989, no. 80. dit is het derde, bij ons voorgekomen exemplaar.

  * 373 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1667. type i. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje 
5-bladige bloem mo: no· aRg· pRo: con – foe· Belg· WeStf. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1048; V. 61.2. 16.15 g. R 
Vrijwel zeer fraai / Fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 428. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

374
  * 374 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1764. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 

mmt. haringbuis meteen na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. 
delm. 1050; V. 62.2. 16.23 g. Zeer fraai / Zeer fraai +. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 274 van 23 mrt. 1982, no. 144.
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375 376

  * 375 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1764. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 
mmt. haringbuis na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand.            
delm. 1050; V. 62.2.  lichte corrosie op voor- en keerzijde. Bijna zeer fraai. 80,‒ 

  * 376 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1765. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 
mmt. haringbuis na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand.           
delm. 1050; V. 62.2.  16.19 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 287 van 18 apr. 1988, no. 131.

377 378

  * 377 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1771. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 
mmt. haringbuis na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 
1050; V. 62.2. 16.23 g. Mooi stuk met grotendeels de originele muntkleur. Bijna prachtig / 
Prachtig. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 408. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

     378 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1772. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 
mmt. haringbuis na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 
1050; V. 62.2.  Verschillende krasjes op de voorzijde in het centrum en schaafplekje boven het 
zwaard van de ridder. Zeer fraai. 100,‒ 

  * 379 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1772. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 
mmt. haringbuis na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand.            
delm. 1050; V. 62.2. 16.15 g. Fraai +. 120,‒ 

380
  * 380 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1773. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, 

mmt. haringbuis na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand.            
delm. 1050; V. 62.2. 16.30 g. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 22 van 19 apr. 1999, no. 291.
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381

  * 381 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1776. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje. 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1050; V. 62.2. 15.52 g. Zonder 
mmt. Geslagen op een exceptioneel breed muntplaatje van 40.5 mm. RR. Zeer fraai. 300,‒ 

382

  * 382 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1778. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje. 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1050; V. 62.2. 16.04 g. Zonder 
mmt. en met kromme 7 in jaartal. Zeer fraai. 150,‒ 

383

  * 383 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1782. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje. 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1050; V. 62.2. 16.25 g. Zonder 
mmt. en met rechte 7 in jaartal. Mooi exemplaar met een zeer fraaie, veelkleurige patina.             
Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 410. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).
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384

  * 384 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1785. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje, zonder 
mmt. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1050; V. 62.2. 16.29 g. 
Dit stuk heeft een mooie kleur maar is gedeeltelijk wat zwak uitgemunt. Met kleine gietgalletje. 
Zeer fraai +. 125,‒ 

    uit veiling Schulman 331 van 24-25 apr. 2009, no. 63.

385

  * 385 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1788 over 1786. type iii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk 
wapentje. Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche. Kabelrand. delm. 1050; V. 62.2. 16.29 
g. Zonder mmt. en met kromme 7 in jaartal. RRR. Onbekende overslag. Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 265. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

386

  * 386 3 gulden. 1793. type iii. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 3 - gl. met grove kabelrand. Zonder mmt. delm. 1147; V. 69.4; dav. 1853.                
Iets aanslag op de keerzijde, echter mooi van kleur. Zeer fraai. 80,‒ 
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387
  * 387 3 gulden. 1794. type iii. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 3 - gl.  Kabelrand. delm. 1147; V. 69.4; dav. 1853.  Originele stempelglans, 
prachtexemplaar. Prachtig +. 250,‒ 

    

388

  * 388 3 gulden. 1794. type iii. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 3 - gl.  Kabelrand. delm. 1147; V. 69.4; dav. 1853.  31.41 g. Zeer fraai +. 150,‒ 

    
  389 1 gulden. 1734. type iib. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde i - g, mmt. knol ná omschrift …fŒ: Belg: WeStf. gladde rand. delm. 1180; 
V. 70.½ var. Fraai +. 30,‒ 

    
  390 1 gulden. 1764. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde i - gl.  en mmt. haringbuis ná …fŒ: Belg: WeStf: Kabelrand. delm. 1180; 
V. 70.2. Zeer fraai + / Zeer fraai. 40,‒ 

    
  391 1 gulden. 1793. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde i - gl. Kabelrand. delm. 1180; V. 70.2. Zonder mmt. Wat lichte krasjes op de 
keerzijde. Vrijwel prachtig. 50,‒ 

    

392        393

  * 392 1 gulden. 1793. type iic. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde i - gl. Kabelrand. delm. 1180; V. 70.2.  Zonder mmt. Zeer fraai +. 50,‒ 

  * 393 Roosschelling. 1629. gekroond gewestelijk wapen binnen twee lauwertakken, jaartal boven 
kroon MO • NO • ORDIN • WESTFRISIÆ • . Kz. gebloemd kruis, ❀ in het hart. V. 71.4.   
4.68 g. RR.  Voor het type een mooi uitgemunt exemplaar. Zeer fraai +. 180,‒ 
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     394 scheepjesschelling. 1760. type iii. driemaster. Kz. gekroond gewestelijk wapen tussen 6 - S. 
Jaartal na omschrift mo: no: etc. mmt. haan. V. 72.6.  Enkele minieme krasjes in het veld op 
de voorzijde. Vrijwel zeer fraai. 40,‒ 

Bronzen munten
     395 duit. 1754. ✿ haan ✿ / WeSt / fRi / Sia / jaartal. Kz. gewestelijk wapen met lauwertakken.          

V. vgl. 76.6; pW. 3011. Ongecirculeerd exemplaar in NGC slab MS 63BN. UNC. 60,‒ 

zeeland provincie 1580 - 1795
Gouden munten

396              397
  * 396 dubbele spaanse dukaat. z.j. 1581–1583). type i. Borstbeelden van ferdinand en isabella 

tegenover elkaar, daartussen S met vier punten Burcht• PHLS• D: G• HISP: Z• REX• COM• 
ZEL:•:. Kz. wapenschild op adelaar •DVCATVS CO• ZEL• VAL• HISP•. GH. 261.12a;         
delm. 878; fr. –. 6.92 g. RR. Zeer fraai. 1200,‒ 

  * 397 dubbele dukaat. 1651. type i. Staande ridder met Spaanse helm, zwaard en pijlenbundel tussen 
jaartal, met binnencirkel CONCORDIA· RES – ·PA – RVÆ· CRES· ZEL· ♖ . Kz. vierkant 
met 5-regelige tekst mo· aVR· etc. delm. 881; V. 78.3; pW. 18; fr. 306 (101); Km. 35.          
6.95 g. RR.  Kras keerzijde. Muntplaatje diverse malen gebogen, rand beschadigd. Fraai / 
Zeer fraai. 500,‒ 

398                399
  * 398 gouden dukaat. 1631. type i. Staande ridder met Spaanse helm, zwaard en pijlenbundel tussen 

jaartal, tekst tussen de voeten en met binnencirkel, mt. burchtje na omschrift. Kz. vierkant 
met 5-regelige tekst. delm. 883; V. 78.5: pW. 20; fr. 307 (102). 3.48 g. R. Niet geheel rond 
muntplaatje, dit is echter origineel, want de munt is volledig op gewicht. Zeer fraai +. 225,‒ 

  * 399 ½ grote oude gouden rijder. 1610. type i. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje burcht 
•MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• ZEL•. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. 
delm. 888; V. 79.2; fr. 312 (124); Km. 19. 4.97 g. RR. Zeer fraai +. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 298.

400
  * 400 ½ grote oude gouden rijder. 1621. type i. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje burcht 

·mo· aVR· pRo· con – foe· Belg· Zel·. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. 
delm. 888; V. 79.2; fr. 312 (124); Km. 19. 4.89 g. mt. burchtje op vz. en kz. RR. Bijna 
prachtig. 1200,‒ 

    uit muntvondst Serooskerke. ex Schulman veiling 15 november 1966. Recentelijk uit Schulman prijslijst 225 nummer 41.



152

396

399

401



153

400

402402

400400400



154

zeeland provincie 1580 - 1795

401            402

  * 401 ½ grote oude gouden rijder. 1624?. type i. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje burcht 
·mo· aVR· pRo· con – foe· Belg· Zel·. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. 
delm. 888; V. 79.2; fr. 312 (124); Km. 19. 4.90 g. mt burchtje ook op kz na jaartal. RR. 
laatste cijfer van jaartal onduidelijk. Fraai / Zeer fraai. 700,‒ 

  * 402 ½ grote oude gouden rijder. 1631. Type I. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje • MO 
• AVR • PRO • CON – FŒ • BELG • ZEL • burcht. Kz. Generaliteitswapen CONCORDIA • 
RES • PARVÆ • CRESCVNT • I63I burcht. Delm. 888; V. 79.2; Fr. 312 (124); KM. 19. 4.92 
g. RRR. Zeer fraai. 1200,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 29. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

403             404

  * 403 gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen mo· auR· pRo· 
confŒd· – Belg· Zeland· ♖.Rechte grond onder het paard, mt. ♖. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 - gl.  jaartal boven de kroon en open kroonband. Kabelrand. delm. 889; V. 
79.3; pW. 24; fr. 313 (138); Km. 97.  9.98 g. Zeer fraai. 700,‒ 

    uit veiling Schulman 281 van 15 apr. 1985, no. 614. (o.a. coll. mr. p. ten cate).

  * 404 gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen mo· auR· pRo· 
confŒd· – Belg· Zeland· burchtje. Rechte grond onder de voeten van het paard, mt. 
burcht. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 889; V. 79.3; pW. 24; fr. 313 (138); Km. 97.  9.94 g. Prachtig +. 800,‒ 

405

  * 405 gouden rijder. 1761 over 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen mo· auR· 
pRo· confŒd· – Belg· Zeland· burchtje. Rechte grond onder de voeten van het paard, 
mt. burcht. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 889; V. 79.3; pW. 24; fr. 313 (138); Km. 97. 9.96 g. RR. Als overslag NIET in Delmonte. 
Prachtig. 1000,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 482. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i). uit de muntvondst 
maasdam 1951.
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406

  * 406 gouden rijder. 1762. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen mo· auR· pRo· 
confŒd· – Belg· Zeland· burchtje. Rechte grond onder de voeten van het paard, mt. 
burcht. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 889; V. 79.3; pW. 24; fr. 313 (138); Km. 97. 9.92 g. RR.  Stempelglans. Prachtig +. 600,‒ 

    uit de muntvondst maasdam 1951.

407          408

  * 407 gouden rijder. 1763. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen mo· auR· pRo· 
confŒd· – Belg· Zeland· ♖. Rechte grond onder de voeten van het paard, mt. ♖. 
Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl.  jaartal boven de kroon. gevoerde Kroonband. 
Kabelrand. delm. 889; V. 79.3; pW. 24; fr. 313 (138); Km. 97. 9.86 g. R.  Voorzijde 
opgewreven. Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 280 van 24 sept. 1984, no. 204.

  * 408 gouden rijder. 1764. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen mo· auR· pRo· 
confŒd· – Belg· Zeland· ♖. Rechte grond onder de voeten van het paard. Kz. 
generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl. jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 889; V. 
79.3; pW. 24; fr. 313; Km. 97. 9.93 g. RR.  Minieme haarlijntjes, overigens vrijwel prachtig.  600,‒ 

409                   410

  * 409 ½ gouden rijder. 1760. Type II. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MO• AUR• PRO• 
CONFŒD• – BELG• ZELAND• ♖•. Schuine grond Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 
-gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 890; V. 79.4; fr. 314 (139); Km. 96. 4.93 g. 
Originele stempelglans, pracht exemplaar. Prachtig + / Prachtig. 400,‒ 

  * 410 ½ gouden rijder. 1761. Type II. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MO• AUR• PRO• 
CONFŒD• – BELG• ZELAND• ♖•. Rechte grond Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 
-gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 890; V. 79.4; fr. 314 (139); Km. 96.  4.98 g. 
Kz. links en rechts open kroonband. Prachtig / FDC. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 712. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden munten).
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411                 412

  * 411 ½ gouden rijder. 1763. Type II. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MO• AUR• PRO• 
CONFŒD• – BELG• ZELAND• ♖•. Rechte grond. Kz. generaliteitswapen tussen waarde           
7 -gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 890; V. 79.4; fr. 314 (139); Km. 96. 4.82 g. 
RR. Vrijwel zeer fraai. 450,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 486. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

  * 412 ½ gouden rijder. 1764. Type II. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MO• AUR• PRO• 
CONFŒD• – BELG• ZELAND• ♖•. Rechte grond Kz. generaliteitswapen tussen waarde            
7 -gl.  jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 890; V. 79.4; fr. 314 (139); Km. 96. 4.96 g. 
RR. Zeer fraai / Prachtig. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 24 van 17 apr. 2000, no. 336. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel ii; mej. h. van 
oppenraaij deel i: penningen en gouden afslagen). uit de muntvondst maasdam 1951.

Zilveren munten

     413 leeuwendaalder. 1598. type ii. Ridder naar rechts achter Zeeuws wapen tussen het jaartal x mo 
x no x aRg x – x oRdin x Zel x. Kz. zwemmende leeuw x domine x SeRVa x noS x 
peRimVS x burcht. delm. 838; V. 87.5; dav. 8870. Zeer fraai. 100,‒ 

414

  * 414 leicesterrijksdaalder. 1590. type i. gelauwerd borstbeeld met zwaard en pijlenbundel naar 
rechts burchtje CONCORDIA – RES· PARVÆ· CRESCV9 – ZEL· Kz. schild met de wapentjes 
van de zes provinciën, daarboven jaartal x mo· oRd· pRoVin· foed· Belg· ad· leg· 
imp. delm. 902; V. 84.1; dav. 8872. 28.60 g. RR.  Gedeeltelijk zwak geslagen, overigens een 
erg mooi exemplaar. Zeer fraai. 500,‒ 

415

  * 415 nederlandse rijksdaalder. 1621. gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild 
aan lint naar rechts, mt. ♖ na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, daarboven mt. 
♖ tussen roosjes. delm. 941; V. 85.1; dav. 4844. Zeer fraai +. 100,‒ 
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416

  * 416 nederlandse rijksdaalder. 1621. gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild 
aan lint naar rechts, mt. ♖ na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, daarboven mt. 
♖ tussen punten. delm. 941; V. 85.1; dav. 4844.  Opgevuld slagbarstje, doch goed uitgemunt 
portret. Zeer fraai / Prachtig. 100,‒ 

    

417

  * 417 nederlandse rijksdaalder. 1622. gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciaal wapenschild 
aan lint naar rechts, mt. burcht na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, daarboven 
mt. burcht tussen roosjes. delm. 941; V. 85.1; dav. 4844. Kras op de keerzijde. Fraai. 60,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 342.

418

  * 418 zilveren dukaat. 1697. Type IIb. Staande ridder met provinciewapen aan lint burcht burcht MO• 
NO• ARG• PRO• CONFŒ• BELG• COM• ZEL˙. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, ❀ ❀ 
❀ boven de kroon. gladde rand. delm. 976; pW. 50; V. 86.1 var.; dav. 4914/1848.  Jaartal met 
arabische 1. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 
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419

  * 419 zilveren dukaat. 1748. Type IIb. Staande ridder met provinciewapen aan lint burchtburcht MO• 
NO• ARG• PRO• CONFŒ• BELG• COM• ZEEL. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, ❀ ❀ 
❀ boven de kroon. gladde rand. delm. 976; pW. 50; V. 86.1 var.; dav. 4914/1848. Zeer fraai. 100,‒ 

    

420

  * 420 zilveren dukaat. 1791. type iiic. Staande ridder met provinciewapen aan lint. ♖ mon: noV: 
ARG: PRO: CONFŒD: BELG: COM: ZEL•. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, ✶ - ✶ 
boven de kroon. Kabelrand. delm. 976; V. 87.1 var. 28.30 g. Originele muntglans. Iets zwak 
geslagen, overigens bijna FDC.  150,‒ 

    

421

  * 421 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1659. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: CO: ZEL• burcht *.                                
Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon. delm. 1024a; V. 81.1; pW. 43.3; dav. a4942. 
65.61 g. RR. Schitterend exemplaar met een mooie, lichte, veelkleurige patina. Prachtig. 2250,‒ 

    uit veiling Schulman 24 van 17 apr. 2000, no. 385. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel ii; mej. h. van 
oppenraaij deel i: penningen en gouden afslagen).
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422
  * 422 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1660. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond 

provinciewapentje MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: COM: ZEL• burcht *.                      
Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon. delm. 1024a; V. 81.1; pW. 43.3; dav. a4942. 
delm. 1024a; V. 81.1; pW. 43.3; dav. a4942. 65.15 g. RR.  Met een met de hand aangebracht 
kruisje in het veld op de voorzijde. Zeer fraai +. 1750,‒ 

    uit veiling Schulman 279 van 2 mei 1984, no. 225. (muntvondst Serooskerke ii e.a.).

423
  * 423 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1660. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond 

provinciewapentje MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: CO: ZEL• burcht *.                               
Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon. delm. 1024a; V. 81.1; pW. 43.3; dav. a4942. 
delm. 1024a; V. 81.1; pW. 43.3; dav. a4942. 65.52 g. RR. Met klein krasje op de voorzijde 
over de borst van de ridder. Zeer fraai + / Bijna prachtig. 1750,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 404. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).

424

  * 424 dukaton of zilveren rijder. 1659. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON• – •FŒ: BELG: COM: ZEL• burcht (*). Kz. gekroond wapen, 
jaartal boven de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942. 31.61 g. R Fraai +. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 550. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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425

  * 425 dukaton of zilveren rijder. 1660. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: COM: ZEL• burcht *. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942. 32.60 g. Mooi scherp exemplaar. . 
R Zeer fraai + / Zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 398.

426

  * 426 dukaton of zilveren rijder. 1661. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: COM: ZEL• ♖. Kz. gekroond wapen, jaartal boven 
de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942.  32.48 g. Zeer fraai. 200,‒ 

427

  * 427 dukaton of zilveren rijder. 1662. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: COM: ZEL• burcht *. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942. 32.22 g. R Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 22 van 19 apr. 1999, no. 341.
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428

  * 428 dukaton of zilveren rijder. 1662. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: COM: ZEL• burcht *. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942. 32.18 g. R Bijna zeer fraai. 175,‒ 

    

429

  * 429 dukaton of zilveren rijder. 1664. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: COM: ZEL• burcht *. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942. 32.52 g. R Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 228. (coll. mr a. frederiks, ook deco 's).

430

  * 430 dukaton of zilveren rijder. 1668. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje mo: 
no: aRg: pRo: con – fŒ: – Belg: com: Zel°burcht°. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon. delm. 1024; V. 81.1; pW. 43; dav. 4942. 32.27 g. RR. Het betreft de variant 
met het engelenkopje onder het wapenschild en met open punt na het jaartal. Voor het type een 
mooie kwaliteit. Zeer fraai +. 250,‒ 
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431
  * 431 dukaton of zilveren rijder. 1670. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje mo· 

no· aRg· pRo· con – fŒ· – Belg· com· Zel°burcht°. Kz. gekroond wapen, jaartal 
boven de kroon. delm. 1024. 32.27 g. RR. lichte corrosie. Het betreft de variant met het 
engelenkopje onder het wapenschild en zonder punt na het jaartal. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 333 van 23 apr. 2010, no. 100.

432
  * 432 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1741. type iib. Ruiter naar rechts met grond onder de 

voeten van het paard boven provinciewapentje mo: no: aRg: pRo: con - fŒ: Belg: 
com: Zeel burcht. Kz. generaliteitswapen met rozetje boven de kroon, jaartal in cartouche 
onder het wapen. gladde rand. delm. 1028a; V. 81.4 var; dav. 1835. 64.80 g. RR.  Schitterend 
exemplaar met een proofl ike uitstraling, in deze kwaliteit uiterst zeldzaam. Vrijwel FDC. 3500,‒ 

    uit veiling Schulman 287 van 18 apr. 1988, no. 172.  
    Very rare piece in this exquisite quality.

433
  * 433 dukaton of zilveren rijder. 1731. type iib. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van het 

paard boven provinciewapentje MO• NO• ARG• PRO• CON• - FŒ• BELG• COM• ZEEL• 
♖. Kz. generaliteitswapen met ★★ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
gladde rand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836. 32.35 g. RRR. Niet in Delmonte of in het 
supplement. Vrijwel prachtig. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 553. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i). deze munt uit het 
VOC-schip ‘t Vliegenthart ' was tot de berging van het wrak niet bekend.

zeeland provincie 1580 - 1795



166

434

  * 434 dukaton of zilveren rijder. 1742. type iib. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van het 
paard boven provinciewapentje MO• NO• ARG• PRO• CON• - FŒ• BELG• COM• ZEEL• ♖. 
Kz. generaliteitswapen met ★ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen en met 
•CONC – ORDIA• – •RES PARVÆ• – •CRES – CUNT•. Gladde rand. Delm. 1028; V. 81.4 
var; dav. 1836.  32.28 g. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit aankoop Schulman december 1976.

435

  * 435 dukaton of zilveren rijder. 1753. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van het 
paard boven provinciewapentje MO• NO• ARG• PRO• CON• - FŒ• BELG• COM• ZEEL• 
burcht•. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

436

  * 436 dukaton of zilveren rijder. 1754. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van 
het paard boven provinciewapentje mo· no· aRg· pRo· con· - fŒ· Belg· com· Zel· 
burcht·. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836. 32.39 g. Met gietgalletje op het been van de 
ridder en klein krasje bij de burcht. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

zeeland provincie 1580 - 1795
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437

  * 437 dukaton of zilveren rijder. 1757. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van 
het paard boven provinciewapentje mo· no· aRg· pRo· con· - fŒ· Belg· com· Zel· 
burcht·. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836.  32.38 g. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 409. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).

438

  * 438 dukaton of zilveren rijder. 1758. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van 
het paard boven provinciewapentje mo· no· aRg· pRo· con· - fŒ· Belg· com· Zel· 
burcht·. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836. Zeer fraai. 175,‒ 

    

439

  * 439 dukaton of zilveren rijder. 1759. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van 
het paard boven provinciewapentje mo· no· aRg· pRo· con· - fŒ· Belg· com· Zel· 
burcht·. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836. 32.38 g. Donkere patina. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 
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440

  * 440 dukaton of zilveren rijder. 1761. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van 
het paard boven provinciewapentje mo· no· aRg· pRo· con· - fŒ· Belg· com· Zel· 
burcht·. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836.  32.63 g. Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 333 van 23 apr. 2010, no. 102.

441

  * 441 dukaton of zilveren rijder. 1762. type iic. Ruiter naar rechts met grond onder de voeten van 
het paard boven provinciewapentje mo· no· aRg· pRo· con· - fŒ· Belg· com· Zel· 
burcht·. Kz. generaliteitswapen met ❀ boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. 
Kabelrand. delm. 1028; V. 81.4 var; dav. 1836.  32.71 g. Zeer fraai +. 225,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 114.

442

  * 442 dukaton of zilveren rijder. 1766. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46. 
32.60 g. Eerste jaartal van dit type. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 517. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).
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443

  * 443 dukaton of zilveren rijder. 1767. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46. 
32.63 g. Iets donkere aanslag en lichte corrosie. Bijna zeer fraai. 125,‒ 

    

444

  * 444 dukaton of zilveren rijder. 1771. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46.  
32.91 g. Bijna prachtig. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 345. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

445

  * 445 dukaton of zilveren rijder. 1773. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46. 
32.29 g. R Vrijwel zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 410. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).
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446

  * 446 dukaton of zilveren rijder. 1774. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46.  
32.63 g. Bijna prachtig / Prachtig. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 229 van 3 mrt. 1958, no. 226. (o.a. coll. a.o. van Kerkwijk) - > uit veiling Schulman 62 van 11 dec. 
1905, no. 3012.

447

  * 447 dukaton of zilveren rijder. 1775. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46.  
32.00 g. Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 333 van 23 apr. 2010, no. 104.

448

  * 448 dukaton of zilveren rijder. 1785. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46.  32.18 g. 
grove kabelrand. Zeer fraai. 175,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 232. (coll. mr a. frederiks, ook deco 's).
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449

  * 449 dukaton of zilveren rijder. 1789. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
NOV: ARG: PRO: CON - FŒD: BELG: COM: ZEL•. Kz. generaliteitswapen met mt. ♖ 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. Kabelrand. delm. 1028; V. 82.1; pW. 
46. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

450

  * 450 dukaton of zilveren rijder. 1791. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
NOV: ARG: PRO: CON - FŒD: BELG: COM: ZEL•. Kz. generaliteitswapen met mt.♖boven 
de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46.  32.35 g. grove 
kabelrand. Zeer fraai. 150,‒ 

451

  * 451 dukaton of zilveren rijder. 1791. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. burcht 
boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46.  32.18 g. 
grove kabelrand. Fraai + / Vrijwel zeer fraai. 125,‒ 



172

zeeland provincie 1580 - 1795

452

  * 452 dukaton of zilveren rijder. 1792 over 1791. type iii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
mon: noV: aRg: pRo: con - fŒd: Belg: com: Zel·. Kz. generaliteitswapen met mt. 
burcht boven de kroon, jaartal in cartouche onder het wapen. delm. 1028; V. 82.1; pW. 46. 
32.45 g. grove kabelrand. RR. Vrijwel zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 412. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).

453

  * 453 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1660. type i. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje en 
titel com: Zel· burcht ✶. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op 
beide zijden. gladde rand. delm. 1051; V. 81.2. 16.01 g. eerste jaar van deze muntslag. RR. 
Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 838. (coll. Kalis, coll h.K. Berghuijs, deel i).

454

  * 454 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1661. type i. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje en titel 
com: Zel· burcht·. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op beide 
zijden. gladde rand. delm. 1051; V. 81.2. 15.81 g. RR. Fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 9 van 9 nov. 1992, no. 253.
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455
  * 455 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1766. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.            

Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. Kabelrand. delm. 1052; 
V. 82.2. eerste jaar van dit type. R Zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 373.

456
  * 456 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1766. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.         

Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. Kabelrand. delm. 1052; 
V. 82.2. eerste jaar van dit type. R. Mooie veelkleurige patina. Fraai / Bijna zeer fraai. 100,‒ 

457
  * 457 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1767. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.         

Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. Kabelrand. delm. 1052; 
V. 82.2. Zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 350. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

458
  * 458 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1768 over 1767. type ii. Ruiter naar rechts boven 

provinciewapentje. Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1052; V. 82.2. RR. Zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 351. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).
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459
  * 459 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1769 over 1768. type ii. Ruiter naar rechts boven 

provinciewapentje. Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1052; V. 82.2. 16.01 g. RR.  Beginnende blauw-gele patina. Zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 289 van 7 mrt. 1989, no. 143.

460
  * 460 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1773. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.         

Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. Kabelrand. delm. 1052; 
V. 82.2.  Minieme graffi ti op vz. Zeer fraai. 70,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 560. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

461
  * 461 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1790. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.         

Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. Kabelrand. delm. 1052; 
V. 82.2. 16.35 g. Aantrekkelijke munt. Prachtig. 200,‒ 

462
  * 462 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1792. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje.         

Kz. jaartal onder het wapen in cartouche, mt. burcht boven de kroon. Kabelrand. delm. 1052; 
V. 82.2.  Donkere patina. Gietgalletjes op voor- en keerzijde. Bijna zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 233. (coll. mr a. frederiks, ook deco 's).
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463

  * 463 arenddaalder van 60 groot. 1602. ongekroonde dubbele adelaar onder lofwerk met 
provinciewapen op de borst SI• DEVS• NOBISCVM• QVIS• CON• NOS. Kz. wapenschild, 
daarboven jaartal, daaronder waardeaanduiding 60 (groten) in een cirkel MONETA• ARGENT: 
– :ORDIN• ZEELANDIA ♖. delm. 1071; V. 89.1. Zeer fraai. 200,‒ 

464

  * 464 dubbele daalder van 10 schelling. 1687. Staande ridder met gekroond provinciewapen aan 
de voet LUCTOR• ET• ‒ EMERGO • burcht • Kz. wapens van de Zeeuwse steden in een 
cirkel, daartussen waarde als IO• – • SC, daarboven jaartal. Gladde rand. Delm. 1074; V. 90.4;            
dav. 4973. 31.36 g. R Zeer fraai. 150,‒ 

466465

  * 465 daalder van 30 stuiver. 1677. type i. Staande ridder met zwaard achter provinciewapen,                      
mt. ♖* na omschrift. Kz. recht wapenschild met de wapentjes van de Zeeuwse steden, 
daarboven waarde • 30 • ST •, jaartal in het omschrift. Delm. 1082; V. 90.1; JMP 1986, p. 81.3. 
Zeer fraai. 100,‒ 

  * 466 daalder van 30 stuiver. 1682 over 1680. type i. Staande ridder met zwaard achter provinciewapen, 
mt. ♖ ❀ na omschrift. Kz. recht wapenschild met de wapentjes van de Zeeuwse steden, 
daarboven waarde • 30 • ST •, jaartal in het omschrift. Delm. 1082; V. 90.1; JMP 1986, p. 81.3. 
15.62 g. R  Als overslag niet in Delmonte. Zeer fraai. 150,‒ 

    
     467 daalder van 30 stuiver. 1686. type iii. Staande ridder met zwaard achter provinciewapen, mt. 

burcht na omschrift. Kz. wapentjes van de Zeeuwse steden in een cirkel, in centrum wapen met 
pluim, daartussen waarde 30 – St, jaartal in het omschrift. delm. 1083; V. 90.2. Fraai +. 80,‒ 
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468

  * 468 daalder van 5 schelling. 1686. Staande ridder met gekroond provinciewapen aan de voet.                
Kz. wapentjes van de Zeeuwse steden in een cirkel, daar tussen waarde als • 5 • – • SC •. 
gladde rand. delm. 1085; V. 90.3. Gedeeltelijk zwak geslagen. Zeer fraai +. 100,‒ 

469                  470

  * 469 ⅛ zilveren dukaat. 1781. type ia. Staande ridder met provinciewapen aan lint. omschrift ♖ 
MON• NO•  etc. Kz. generaliteitswapen tussen lauwer-en palmtak, jaartal boven de kroon. 
Kabelrand. V. 87.4. Bijna prachtig. 60,‒ 

  * 470 duit. 1758. met grote letters ✶ ♖ ✶ / Zee / lan / dia / jaartal. Kz. gekroond ingebogen 
provinciewapen, leeuw met staartkrul naar achteren. V. 96.3 var.; pW. 4011.7; Bos 29c. 4.00 g. 
R Zeer fraai. 150,‒ 

    

Bronzen munten

  471 oord. 1642. Borstbeeld van prins Maurits naar rechts ·MON· NOVA· COMIT· ZELANDIÆ· ❀. 
Kz. Zeeuws wapenschild, het jaartal ter weerszijden van de kroon. V. 95.4 var.; pW. 4019. R 
Fraai +. 40,‒ 

    

  472 oord. 1657. Borstbeeld van prins Maurits naar rechts ·MON· NOVA· COMIT· ZELANDIÆ· 
❀. Kz. Zeeuws wapenschild, het jaartal ter weerszijden van de kroon. V. 95.4 var.; pW. 4019. 
Vrijwel zeer fraai. 55,‒ 

473

  * 473 duit. 1626. In een tulprand ZEE / LAN / DIA•. Kz. maagd onder een kleine zon in een tuin, 
daaronder ongekroond provinciewapentje, jaartal en mt. burcht in omschrift. V. 95.5; pW. 4004. 
R. Voor het type munt een uiterst mooi exemplaar met een fraaie koperkleur. Iets slagzwakte, 
zoals meestal bij deze muntsoort. In deze kwaliteit moeilijk vindbaar. Zeer fraai +. 80,‒ 
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zeeuwse steden

middelBuRg

het SpaanSe gaRniZoen ondeR mondRagon dooR de geuZen BelegeRd

Zilveren munten

474
  * 474 velddaalder van 36 stuiver. 1572. op vierkant plaatje. in een parelrand ✠/ D.R.P. / F.MIDD / I • 5 

• 7 • Z. Links klop Zeeuws en rechts Middelburgs wapenschild. Kz. glad. Delm. 165; PW. 01; 
vg. 36a; maill. 83.2; vl. i 159.2. emissie 20 december 1572. 29.29 g. Uiterst mooie patina. 
Zeer fraai +. 1200,‒ 

utRecht duurstede 6e eeuw - 1010
KaRolingeRS

KaRel de gRote 768–814

475
  * 475 denier of zilveren penning. z.j. duurstede. Kruis met punten in de hoeken; + caRlVS ReX fR. 

Kz. monogram Karolus; + doReStado. vgl. vdch. 12.28 en 12.29; Jmp 1961 nr. 3; prou 62. 
1.62 g. RRR.  Haarscherp geslagen en perfect leesbaar. Zeer fraai +. 800,‒ 

    uitermate zeldzaam stuk dat niet eerder door ons verhandeld is. We kennen een exemplaar dat in 1981 bij J.loon is 
verkocht, dit was een exemplaar in fraai/zeer fraai met een stukje uit de rand. ook dit exemplaar mist een klein stukje, 
hoewel het geenszins storend is.

lothaRiuS 840–855

476
  * 476 denier. z.j. dorestad. type ii. tempel met daar omheen stadsnaam doReStatVS mon.             

Kz. kort gevoet kruis met een bol in iedere hoek + iotamVS ipneRat. Jmp. 1961, no.9; 
mor. 529; vdch. (frankische vorsten) 15.10-18. 1.77 g. Zeer goed leesbaar en mooi scherp 
geslagen exemplaar. Zeer fraai +. 150,‒ 
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BeRnulphuS 1027–1054

477                 478
  * 477 denier of penning. z.j. utrecht. Bisschop met kruisscepter en kromstaf van voren + ScS 

maRtVS aRcBie. Kz. stadsmuur, daarboven S tRa / iectV. vdch. 1.10-15. 0.50 g. RR.  
Rand gedeeltelijk uitgebroken. Zeer fraai. 160,‒ 

    uit veiling Schulman 344 van 21-22 mrt. 2014, no. 126.

  * 478 denier of penning. z.j. utrecht. Bisschop met kruisscepter en kromstaf van voren met enkele 
verbasterde letters. kz. met ect boven stadsmuur en omschrift verbasterd. vdch. 1.8. 0.56 g. 
RR. Fraai. 120,‒ 

    uit veiling Schulman 344 van 21-22 mrt. 2014, no. 127.

Jan Van VeRneBuRg 1364–1371

479
  * 479 ½ groot. z.j. Vollenhove. gemijterd borstbeeld van voren boven wapentje ✠ ioh x epi x tR 

– aiectenSiS. Kz. kort gevoet kruis met dubbel omschrift, binnen i x n – oi – ed – ni, 
buiten ✠ moneta x Voleho xx  tRaiect. vdch. 11.12. 1.06 g. R Vrijwel zeer fraai. 280,‒ 

    uit veiling Schulman 344 van 21-22 mrt. 2014, no. 138.

fRedeRiK Van BlanKenheim 1393–1423

Gouden munten

480
  * 480 st. jansgoudgulden. z.j. Staande Johannes de Doper • – S • IOHANNES – BABTISTA leeuwtje 

•. Kz. 5 wapentjes in vierpas ✠DNS• FREDERIC '• EPC• TRAIECTENS '. Delm. 929; vdCh. 
13.1; fr. 179. 3.24 g. R. Rand iets uitgebroken. Zeer fraai. 400,‒ 

    

Zilveren munten

481
  * 481 dubbele groot of gans. z.j. hasselt. Schuin geplaatst wapentje van Blankenheim onder een 

toernooihelm fRedeRic: dei gRa: epc: tRaiectenS '. Kz. deventer adelaar met wapen 
van hasselt op de borst en wapen van het bisdom onder de poten en dubbel omschrift, binnen 
leeuwtje moneta ✿ d – e ✿ haSSele. vdch. 14.14.  3.07 g. Zeer fraai. 160,‒ 

    uit veiling Schulman 344 van 21-22 mrt. 2014, no. 142.
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   482   

  * 482 groot. z.j. hasselt. Wapentje van Blankenheim onder een toernooihelm fRedeRic: dei: gRa: 
epc: tRaiet '. Kz. deventer adelaar met wapen van hasselt op de borst en van het bisdom 
onder de poten leeuwtje MONETA• NOVA• D – E• HASSELENS '. vdCh. 14.17-18. 1.67g. 
RR. Vrijwel zeer fraai. 160,‒ 

    uit veiling Schulman 344 van 21-22 mrt. 2014, no. 143.

Rudolph Van diepholt alS BiSSchop 1431–1455

     483 ⅛ groot. z.j. Wapentje in driepas RodolfVS: epS: tRaiect. Kz. lang gevoet kruis, R – 
o – d – f ' in de hoeken. vdch. 16-11-12. RR. Omschriften slechts gedeeltelijk leesbaar.                 
Zeer goed +.  70,‒ 

    
daVid Van BouRgondiË 1455–1496

Gouden munten

484

  * 484 st. Martinusgoudgulden of davidsgulden. z.j. emissie 1464. Zittende heilige martinus, wapentje 
onder zijn voeten. Omschrift SANCTVS – MARTIN ‘ EPIS ‘ . Kz. gecombineerd wapen in 
driepas. delm. 945; vdch. 17.9-10; vg. 5; fr. 190.  3.42 g. Zeer fraai +. 250,‒ 

    

fRedeRiK Van Baden 1496–1516

Bronzen munten

  485 duitken. 1509. Sint martinus te paard zijn mantel delend. Kz. stedelijk wapen gehouden door een 
engel. vdch 25-20. p. 18. Fraai. 25,‒ 

    

philipS Van BouRgondiË 1517–1524

486

  * 486 duit. 1523. Stedelijk wapenschild ciVitaS · tRaiecten. Kz. gevoet en versierd kruis het 
omschrift doorbrekend ANN ‒  O · DO ‒  MIN ‒  I · jaartal. PW 5101; vdCH. 26.24. R. Fraai +. 80,‒ 
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utRecht heerlijkheid 1528 - 1577

philipS ii 1555–1581

Zilveren munten

487

  * 487 ½ bourgondische kruisrijksdaalder. 1568. twee gekruiste stokken op gekroonde vuurstaal 
tussen jaartal PHS• D• G• HISP• Z– • REX• DNS• TRAIEC stadsschild. Kz. gekroond wapen 
met ketting van het Gulden Vlies •DOMINVS• MI - HI• ADIVTOR•. GH. 241.16; Delm. 102; 
vdch. 24.21-22. 14.56 g. RR. Fraai / Zeer fraai. 150,‒ 

utRecht provincie 1581 - 1795

Gouden munten

488

  * 488 Rozenobel. z.j. (1600–1601). Vorst met zwaard en utrechts wapenschild in schip versierd met 
roos, vlag met klimmende leeuw op achtersteven.  . mone. – no – Va . oRdin . tRaiecte 
– n . -. Kz. stralenzon op gebloemd kruis, in de hoeken gekroonde luipaarden. delm. 959;             
V. 97.3; fr. 277.  au 7.58 g. Prachtig +. 1250,‒ 

489                     490

  * 489 gouden dukaat. 1593. type i. Staande ridder, Spaanse helm, met zwaard en pijlenbundel tussen 
jaartal. met binnencirkel en omschrift ook tussen de voeten concoRdia· ReS – p – aR· 
cReS tRa stadsschild. Kz. vierkant met 5-regelige tekst. delm. 963; V. 98.3; fr. 284. 3.50 g. 
Vrijwel prachtig. 250,‒ 

  * 490 gouden dukaat. 1630. type i. Staande ridder, Spaanse helm, met zwaard en pijlenbundel tussen 
jaartal. Met binnencirkel en omschrift ook tussen de voeten CONCORDIA • RES • P – A 
–RVAE • CRES‚ TRA • stadsschild. Kz. vierkant met 5-regelige tekst. Delm. 963; V. 98.3;             
fr. 284 (98); Km. 7. 3.45 g. Zeldzaam jaar. Zeer fraai +. 500,‒ 
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491                  492

  * 491 gouden dukaat. 1648. type i. Staande ridder, Spaanse helm, met zwaard en pijlenbundel tussen 
jaartal. Met binnencirkel en omschrift ook tussen de voeten CONCORDIA• RES• – PAR 
– VÆ• CRES• TRA kleiner stadswapentje. . Kz. vierkant met 5-regelige tekst. Delm. 963;             
V. 98.3; fr. 284 (98); Km. 7.  3.48 g. Zeer fraai +. 250,‒ 

  * 492 gouden dukaat. 1729. type i. Staande ridder, met roosje tussen de benen, met zwaard en 
pijlenbundel tussen jaartal. Met binnencirkel en omschrift ook tussen de voeten CONCORDIA• 
RES – •PAR - VAE• CRES‚ TRA• stadsschild. Kz. vierkant met 5-regelige tekst. Delm. 963; 
V. 98.3; fr. 284 (98); Km. 7. RRR.  . Uit het V.O.C.-schip ‘Vliegend hert’. In cassette met 
certifi caat. Vrijwel prachtig. 400,‒ 

493                  494

  * 493 gouden dukaat. 1781. type iiib. Ridder met zwaard en pluim aan de helm tussen jaartal, zonder 
binnencirkel en zonder omschrift tussen de voeten concoRdia ReS – paR· cReS· tRa 
klein stadswapentje. Kz. versierd vierkant met tekst. Kabelrand. delm. 965; V. 98.4; pW. 27; 

  * 494 gouden dukaat. 1786. type iiib. Ridder met zwaard en pluim aan de helm tussen jaartal, zonder 
binnencirkel en zonder omschrift tussen de voeten CONCORDIA RES – PAR• CRES• TRA 
klein stadswapentje. Kz. versierd vierkant met tekst. Kabelrand. delm. 965; V. 98.4; pW. 27; 
fr. 285; Km. 7.  3.44 g. Zeldzaam jaartal. Zeer fraai. 200,‒ 

    Jaartal sinds veiling 286 September 1984 en 1931 veiling 16 niet meer bij Schulman voorgekomen.

495

  * 495 grote oude gouden rijder. 1607 over 1606. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
Hollands wapenschild x MO• AV• PRO• CONF - OE• BELG• TRAIEC stadsschild.                        
Kz. generaliteitswapen x CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT x jaartal. Delm. 967; 
V. 98.5; fr. 286 ; Km. 15. 9.89 g. RRR.  Als overslag niet in Delmonte. Zeer fraai +. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 529.



182

488

495

488488488

495



183

496

497

496496496

497497



184

utRecht provincie 1581 - 1795

496

  * 496 grote oude gouden rijder. 1608. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven hollands 
wapenschild . MO• AV• PRO• CONF - OE• BELG TRAIEC stadsschild. Kz. generaliteitswapen 
. CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT • jaartal. Delm. 967; V. 98.5; Fr. 286 ; KM. 15. 
9.58 g. RR. Vrijwel prachtig. 2000,‒ 

    

497

  * 497 grote oude gouden rijder. 1616. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven hollands 
wapenschild . MO • AV • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC • stadsschild •.                                        
Kz. generaliteitswapen CONCORDIA • RES • PARVÆ • CRESCVNT • jaartal. Delm. 967;                                  
V. 98.5; fr. 286. 9.88 g. RRR. Zeer fraai +. 1800,‒ 

    Ridder met kort zwaard, leeuwtje zonder pluim aan staart in wapenschild zonder versiering ter weerszijden.uit vondst 
Sint maartensdijk. uit Schulman veiling 272, no. 138.

498

  * 498 grote oude gouden rijder. 1617. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
Hollands wapenschild. MO • AV • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC • stadsschild •.                                        
Kz. generaliteitswapen CONCORDIA • RES • PARVÆ • CRESCVNT • jaartal. Delm. 967;                                  
V. 98.5; fr. 286. 9.94 g. RRR. Vrijwel prachtig. 1250,‒ 

    uit muntvondst Sint maartensdijk.uit Schulman veiling 272, no. 141.
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499

  * 499 grote oude gouden rijder. 1617 over 1610. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
Hollands wapenschild . MO • AV • PRO • CONF - OE • BELG • TRAI • stadsschild • .                 
Kz. generaliteitswapen CONCORDIA • RES • PARVÆ • CRESCVNT • jaartal. Delm. 967;                                  
V. 98.5; fr. 286. 9.78 g. RRR.  Als overslag niet vermeld in Delmonte. Zeer fraai +. 1750,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 139. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.). uit muntvondst Sint 
maartensdijk.

500

  * 500 grote oude gouden rijder. 1618. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven hollands 
wapenschild . MO • AV • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC • stadsschild •.                                       
Kz. generaliteitswapen CONCORDIA • RES • PARVÆ • CRESCVNT • jaartal. Delm. 967;                                  
V. 98.5; fr. 286. 9.96 g. RRR.  Gedeeltelijk dubbel geslagen. Zeer fraai +. 1750,‒ 

    uit muntvondst Serooskerke.

501

  * 501 grote oude gouden rijder. 1619. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven hollands 
wapenschild . MO • AV • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC • stadsschild •.                                         
Kz. generaliteitswapen CONCORDIA+ RES + PARVÆ + CRESCVNT. jaartal. Delm. 967;                                  
V. 98.5; fr. 286. 9.86 g. RRR.  Stempelbarst keerzijde. Vrijwel prachtig. 1750,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 487. (muntvondst urk 1995).
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502
  * 502 grote oude gouden rijder. 1620. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 

Hollands wapenschild. MO • AV • PRO • CON -F OE • BELG • TRAIEC • stadsschild •.                                           
Kz. generaliteitswapen CONCORDIA RES PARVÆ • CRESCVNT. jaartal. Delm. 967;                                  
V. 98.5; fr. 286. 9.91 g. RRR. Vrijwel prachtig. 1750,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 167. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.). uit muntvondst Sint 
maartensdijk. Vz. lager geplaatste ruiter met kort zwaard, leeuwtje zonder pluim aan staart in wapenschild zonder ter 
weerszijden versiering.

503        504
  * 503 ½ grote oude gouden rijder. 1607. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven hollands 

wapenschild  MO• AVR• PRO• CONF - OE• BELG• TRAIEC stadsschild. Kz. generaliteits-
wapen, jaartal boven de kroon..CONCORDIA.RES•PARVAE•CRESCVNT. Delm. 968;                
V. 98.6; fr. 287. 4.85 g. RR. Op gewicht gebracht met kleine plug. Zeer fraai +. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 171. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.). uit muntvondst                          
Sint maartensdijk.

  * 504 ½ grote oude gouden rijder. 1614. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
Hollands wapenschild MO • AVR • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC . stadsschild. 
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. •CONCORDIA •RES•PARVAE•CRESCVN. 
jaartal. delm. 968; V. 98.6; fr. 287. 4.92 g. RR. Prachtig. 650,‒ 

    uit muntvondst Serooskerke.

505              506
  * 505 ½ grote oude gouden rijder. 1615/4. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 

Hollands wapenschild MO • AVR • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC . • stadsschild • .                                  
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. .CONCORDIA •RES•PARVAE•CRESCVNT 
jaartal. delm. 968; V. 98.6; fr. 287. 4.88 g. RRR. Zeer fraai +. 500,‒ 

    uit muntvondst Sint maartensdijk.

  * 506 ½ grote oude gouden rijder. 1617. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
Hollands wapenschild MO • AVR • PRO • CONF - OE • BELG • TRAIEC • stadsschild • .                                 
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. .CONCORDIA •RES•PARVAE•CRESCVNT 
jaartal. delm. 968; V. 98.6; fr. 287. 4.97 g. RR. Prachtig. 600,‒ 

    uit muntvondst Serooskerke.
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507                 508
  * 507 gouden rijder. 1750. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;                                  
fr. 288; Km. 104. 9.89 g. Minieme krasjes in het veld, overigens een mooi exemplaar. Prachtig. 700,‒ 

  * 508 gouden Rijder. 1750. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen tussen 
waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31; fr. 288; 
Km. 104.  9.92 g. Zeer fraai + / Vrijwel prachtig. 600,‒ 

    uit veiling Jean elsen 104, no. 992.

509                   510
  * 509 gouden rijder. 1751. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;                                  
fr. 288; Km. 104. 9.94 g. Met mooie patinering van het goud. Zeer fraai +. 600,‒ 

  * 510 gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;                                  
fr. 288; Km. 104. 9.93 g. Stempelglans. Prachtig +. 800,‒ 

511                   512
  * 511 gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;                                  
fr. 288; Km. 104. 9.91 g. Haarlijntjes. Bijna prachtig. 600,‒ 

  * 512 gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;                                  
fr. 288; Km. 104.  9.94 g. Zeer fraai + / Vrijwel prachtig. 600,‒ 

513
  * 513 gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31; fr. 
288; Km. 104. 9.93 g. Stempelglans. Gouden patina op keerzijde. Vrijwel FDC. 900,‒ 
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514                   515
  * 514 gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 14 - gl.   en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;       
fr. 288; Km. 104. 9.95 g. Vrijwel prachtig. 600,‒ 

  * 515 gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;          
fr. 288; Km. 104. 9.86 g. Gepoetst, montagespoortje aan de rand. Zeer fraai +. 350,‒ 

516                 517
  * 516 gouden rijder. 1763. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapen. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 14 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 970; V. 99.1; pW. 31;                                  
fr. 288; Km. 104. 9.90 g. Prachtig. 700,‒ 

  * 517 ½ gouden rijder. 1750. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 971; V. 99.2; pW. 32;                                  
fr. 289;  Km. 103. 4.94 g. Zeer fraai +. 400,‒ 

518                     519
  * 518 ½ gouden rijder. 1751. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 7 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 971; V. 99.2; pW. 32;                                  
fr. 289; Km. 103. 4.97 g. R. Prachtig. 450,‒ 

  * 519 ½ gouden rijder. 1760. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 971; V. 99.2; pW. 32;                                  
fr. 289; Km. 103. 4.95 g. Zeer fraai. 400,‒ 

520                    521
  * 520 ½ gouden rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 7 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 971; V. 99.2; pW. 32;              
fr. 289; Km. 103. 4.94 g. Zeer fraai / Prachtig. 425,‒ 

  * 521 ½ gouden rijder. 1763. type ii. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje. Kz. generaliteitswapen 
tussen waarde 7 - gl. en jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 971; V. 99.2; pW. 32;           
fr. 289; Km. 103. 4.96 g. Prachtig. 500,‒ 
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522

  * 522 bezemstuiver. 1739. In goud geslagen op het gewicht van een halve dukaat. • stadsschild • / TRA 
/ iec / tum / jaartal. Kz. binnen een tulprand pijlenbundel tussen waarde i – S. delm. 989;        
V. 115.3. 1.74 g. Zeer fraai / Prachtig. 300,‒ 

    

Zilveren munten

523

  * 523 snaphaanschelling. 158Z. Ruiter naar links, daaronder in afsnede jaartal, mt. stadsschild na 
omschrift. Kz. wapen op gebloemd kruis mone+ - +noVa+ - +dony - tRai+. Var. met 
kleiner wapen op kz. delm. 799; V. 112.2. 6.01 g. R Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

524

  * 524 snaphaanschelling. (15)85. Ruiter naar links, daaronder in afsnede jaartal, mt. stadsschild 
na omschrift. Kz. wapen op gebloemd kruis mone+ - +noVa+ - + donii + - + tRai+.     
delm. 799; V. 112.2. 6.18 g. R Bijna zeer fraai. 150,‒ 

    

525

  * 525 leeuwendaalder. 1598. type ib. met binnencirkels. geslagen op de hollandse voet. Ridder 
naar rechts achter wapenschild met klimmende leeuw met kruisje op de borst tussen jaartal x 
mo· no· oR· tRa· – ·ad· Va· oRd· hol. Kz. klimmende leeuw en mt. ❀ in omschrift.          
delm. 842; V. 226.2. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 458.
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526

  * 526 leeuwendaalder. 1650. type iid. met binnencirkels. Ridder met pluim aan helm achter 
wapenschild met ongekroonde leeuw naar rechts en titel …Belg· tRa, mt. stadsschild aan 
het einde van omschrift. Kz. klimmende leeuw, daarboven jaartal. delm. 845 var; V. 107.4 var. 
Zeer fraai / Zeer fraai +. 100,‒ 

    

527

  * 527 leeuwendaalder. 1679. type iif. Zonder binnencirkels. Ridder met pluim aan helm naar rechts 
achter wapenschild met ongekroonde leeuw en kruis op de borst MO• ARG• PRO. CON 
– FOE• BEL• TRA• stadsschild. Kz. klimmende leeuw, daarboven mt. ❁ tussen jaartal.                      
delm. 847/848; V. 108.1; dav. 4865.  R Zeer fraai +. 100,‒ 

    

528

  * 528 gehelmde rijksdaalder. 1592. Borstbeeld van Willem de Zwijger met zwaard naar rechts x 
Vigilate x deo x conf – idente – S x jaartal. Kz. hollands wapen onder toernooihelm. 
met titel tRai en mt. stadsschild aan het begin van het omschrift. delm. 928; V. 103.1;            
dav. 8861. Fraai +. 100,‒ 
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529

  * 529 zilveren dukaat. 1681. type ic. Staande ridder met zwaard tussen jaartal, provinciewapen aan 
de voet, mt. stadsschild na zwaard. titel tRai. Kz. gekroond generaliteitswapen, ❀ boven 
de kroon. Zonder binnencirkels op voor- en keerzijde. gladde rand. delm. 981; V. 105.3;              
dav. 4904. R. Zeer fraai / Fraai. 100,‒ 

530

  * 530 zilveren dukaat. 1694. type ic. Staande ridder met zwaard tussen jaartal, provinciewapen aan 
de voet, mt. stadsschild na zwaard. titel tRa. Kz. gekroond generaliteitswapen, ✿ boven 
de kroon. Zonder binnencirkels op voor- en keerzijde. gladde rand. delm. 981; V. 105.3;              
dav. 4904. 27.59 g. Kz. iets zwak geslagen. Prachtig. 250,‒ 

531

  * 531 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1659. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild•. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven 
de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029a; V. 99.3;               
dav. a4937. 64.84 g. RR. Het stuk heeft een mooie, lichte patina. Prachtig. 2000,‒ 

    uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 397.
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532

  * 532 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1661. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild•. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven 
de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1029b; dav. a4937. op vierkant plaatje 
van 64.57 gram. RRR. Vrijwel prachtig. 5000,‒ 

    exemplaar uit de collectie Virgil m. Brand, geveild bij Sotheby 's in mei 1984, kavel 404. hiervoor afkomstig uit de 
collectie Ruys de perez, deel ii, lot 188. 

    Klippe silver rijder on double weight. obv. horseman galloping right over provincial shield. Rev. crowned shield, 
supported by lions. this piece was part of the Virgil m. Brand collection and sold at Sotheby 's in may 1984, lot 404.

533

  * 533 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1661. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild•. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven 
de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029a; V. 99.3;           
dav. a4937. 64.90 g. RR. Prachtig. 2000,‒ 

    ex. veiling 16 laurens Schulman, kavel 471.
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534
  * 534 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1664. op dubbele zwaarte. type ia. Ruiter naar rechts boven 

ongekroond provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild.. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029a; 
V. 99.3; dav. a4937. 64.42 g. RRRR. dit is het enige bekende exemplaar. Zeer fraai. 4000,‒ 

    uit veiling Schulman 340 van 1 dec. 2012, no. 161. 
    piedfort ducaton or silver Rider Struck with double weight. obv. Knight on horseback to right. Rev. crowned arms 

fl anked by lions. Very fi ne. Only known example. Extremely rare. 

535
  * 535 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1665. op dubbele zwaarte. type ia. Ruiter naar rechts boven 

ongekroond provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild•. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. - ;            
V. 99.3; dav. a4937. 64.42 g. RRRR. unicuM. niet in delmonte of in het supplement.   
Zeer fraai. 4000,‒ 

    uit veiling Schulman 279 van 2 mei 1984, no. 257. (muntvondst Serooskerke ii e.a.). 
    piedfort ducaton or silver Rider. Struck on double weight. obv. Knight on horseback to right. Rev. crowned arms 

fl anked by lions. Very fi ne. Only known example. Extremely rare. 

536
  * 536 dukaton of zilveren rijder. 1659. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 

mo· no· aRg· pRo: con – fŒ· Belg· tRaJ. stadsschild ·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029; pW. 55; 
V. 99.3; dav. 4937.  30.98 g. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 292 van 15 jun. 1991, no. 163. dit exemplaar, het eerste jaar van de dukatons, is gevonden 
voor de kust van india en heeft zeewater corrosie.
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537
  * 537 dukaton of zilveren rijder. 1666. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 

mo· no· aRg· pRocon – fŒ· Belg· tRaJ. stadsschild ·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029; pW. 
55; V. 99.3; dav. 4937. 32.47 g. R. Het muntplaatje is wat onregelmatig. De stempelsnijder 
is de punt tussen PRO en CON vergeten, zodat dit nu een geheel is geworden. Zeer fraai /             
Vrijwel prachtig. 250,‒ 

    Uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 473. Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.

     538 dukaton of zilveren rijder. 1666. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo· no· aRg· pRo: con – fŒ· Belg· tRaJ. stadsschild ·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029; pW. 55; 
V. 99.3; dav. 4937.  Exemplaar met fl inke corrosie, vooral op de keerzijde. R. Fraai + / Bijna 
fraai. 80,‒ 

539
  * 539 dukaton of zilveren rijder. 1668. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 

mo· no· aRg· pRo: con – fŒ· Belg· tRaJ. stadsschild ·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029; pW. 55; 
V. 99.3; dav. 4937. 32.29 g. R Zeer fraai +. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 414. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

540
  * 540 dukaton of zilveren rijder. 1668. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 

mo· no· aRg· pRo: con – fŒ· Belg· tRai. stadsschild ·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029; pW. 55; 
V. 99.3; dav. 4937. 32.18 g. R. Met slagbarst. Zeer fraai +. 225,‒ 
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541

  * 541 dukaton of zilveren rijder. 1670. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo· no· aRg· pRo· con – fŒ· Belg· tRaJ. stadsschild. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1029; pW. 55; 
V. 99.3; dav. 4937.  32.35 g. Zeer fraai. 150,‒ 

542

  * 542 dukaton of zilveren rijder. 1674. type ib. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
en titel …BELG• TRAJ. stadsschild. Daarnaast mmt. Lam Gods. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon. Zonder binnencirkels en met gladde rand. delm. 1030; V. 100.1.        
32.09 g. RR. Fraai / Bijna zeer fraai. 150,‒ 

    Uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 503. (eerste euroveiling. coll H.K. Berghuijs, deel III). Uit VOC-schip ‘  
de meresteyn ' .

543

  * 543 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1712. op dubbele zwaarte. type iii. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …Belg. tRai. ❁.                 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen. gladde rand. delm. 1031a;             
V. vgl. 100.3; pW. 59.2; dav. 1831. 65.22 g. RRRR. unicuM. Zeer fraai. 3500,‒ 

    uit veiling Schulman 283 van 17 mrt. 1986, no. 247. - > uit veiling Schulman 62 van 11 dec. 1905, no. 3411. het enige 
bij ons voorgekomen exemplaar, afkomstig uit de collectie Speelman.  

    this piece is the only one known to exist. We have sold it previously in 1986 and 1905.
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544

  * 544 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1716. op dubbele zwaarte. type iii. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …Belg. tRai. ❁.                 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen. gladde rand. delm. 1031a;            
V. vgl. 100.3; pW. 59.2; dav. 1831. 65.22 g. RRRR. Niet in Delmonte of in het supplement. 
Bijna prachtig / Prachtig. 4000,‒ 

    dit is het tweede bekende exemplaar. de kwaliteit van dit stuk is echter beter dan die van het enige tot nu toe bekende stuk.

545

  * 545 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1730. op dubbele zwaarte. type iii. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …Belg. tRai. ❁. 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen. gladde rand. delm. 1031a;                    
V. vgl. 100.3; pW. 59.2; dav. 1831. 64.88 g. RR. Prachtig. 2000,‒ 

    

546

  * 546 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1772. op dubbele zwaarte. type iVb. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI • 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1031a; V. verg. 100.4. 64.97 g. RR. Haarlijntjes. Prachtig. 2000,‒ 
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547

  * 547 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1772. op dubbele zwaarte. type iVb. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI • 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1031a; V. verg. 100.4. 64.97 g. RR. Prachtig. 2500,‒ 

    

548

  * 548 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1774. op dubbele zwaarte. type iVb. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI• 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1031a; V. vlg. 100.4. 65.22 g. Haarlijntjes. RR. Zeer fraai +. 1500,‒ 

    

549

  * 549 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1775. op dubbele zwaarte. type iVb. Ruiter naar rechts 
boven gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI• 
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1031a; V. vlg. 100.4. 65.04 g. RRR. Prachtig +. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 909. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden munten).
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550

  * 550 dukaton of zilveren rijder. 1679. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MO•NO• ARG• PRO. CON – FŒ. BELG• TRAI. stadsschild. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. delm. 1031; V. 100.3. 32.53 g. RRR.             
Zeer fraai / Bijna prachtig. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 487.

551

  * 551 dukaton of zilveren rijder. 1680. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MONO• ARG• PRO. CON – FŒ. BELG• TRAI. stadsschild. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. delm. 1031; V. 100.3. 32.45g. Mooi exemplaar. 
Zeer fraai. 240,‒ 

    Uit VOC-schip ‘De Liefde’.

552

  * 552 dukaton of zilveren rijder. 1680. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MONO• ARG• PRO. CON – FŒ. BELG• TRAI. stadsschild. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. delm. 1031; V. 100.3. 32.45 g. uit Voc-schip. 
De liefde.  Fraai +. 150,‒ 
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553

  * 553 dukaton of zilveren rijder. 1692. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MO•NO• ARG• PRO. CON – FŒ. BELG• TRAI. stadsschild. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. delm. 1031; V. 100.3.  R Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 914. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden munten).

554

  * 554 dukaton of zilveren rijder. 1711. type iii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg. tRai. ❀. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 1031; V. vgl. 100.3.  
31.92 g. Zeer fraai. 175,‒ 

    Uit VOC-schip ‘De Liefde’.

     555 dukaton of zilveren rijder. 1711. type iii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg. tRai.❀. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. gladde rand. delm. 1031; V. vgl. 100.3. 
32.10g. Vondst exemplaar. Zeer fraai. 160,‒ 

    Uit VOC-schip ‘De Liefde’.
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556

  * 556 dukaton of zilveren rijder. 1711. type iii. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg. tRai. ❀. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, roosje boven de kroon. gladde rand. delm. 1031; V. vgl. 100.3. 
Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

    Uit VOC-schip ‘De Liefde’.

557

  * 557 dukaton of zilveren rijder. 1739. type iVa. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. vlg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.56 g. Eerste jaartal van dit type. R Bijna prachtig / Vrijwel FDC. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 11 van 15 nov. 1993, no. 319.

558

  * 558 dukaton of zilveren rijder. 1740 over 1730. type iVa. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
Kabelrand. delm. 1031; V. vlg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.26 g. RRR.   Bijna zeer fraai / 
Zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 644. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).
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559

  * 559 dukaton of zilveren rijder. 1742 over 1741. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel BELG: PRO: TRAI•. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
gladde rand. delm. 1031; V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.42 g. uit het Voc-schip. De 
Hollandia. Feitelijk ongecirculeerd, maar zwakke slag.  200,‒ 

560

  * 560 dukaton of zilveren rijder. 1742 over 1741. type iVa. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
gladde rand. delm. 1031; V. verg. 100.3; dav. 1832.  32.12 g. Zeer fraai +. 125,‒ 

    uit het Voc-schip de hollandia / from the Shipwrecked Voc-ship de hollandia.

561

  * 561 dukaton of zilveren rijder. 1745. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. vlg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.49 g. R. Enkele kleine gietgalletjes op voor-en keerzijde, echter 
een zeer mooie scherpe slag met een fraaie kleur. Zeer fraai +. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 329 van 11-12 apr. 2008, no. 137.
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562

  * 562 dukaton of zilveren rijder. 1749. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.58 g. Mooi exemplaar met een fraaie patina. Vrijwel prachtig. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 327 van 25 apr. 2007, no. 82. de hierboven afgebeelde dukaton van utrecht uit 1749 is een prachtig 
voorbeeld van het vakmanschap en de stand der techniek aan de utrechtse munt ten tijde van de aanmunting in 1749. 
het stuk is voorzien van een zogenaamde bloemrand. dit jaartal komt echter ook voor met een zogenaamde kabelrand 
én is bekend met een onbewerkte oftewel gladde rand. Reeds in 1739 werd een aanvang genomen met het randen van 
de utrechtse dukatons. in de loop van de jaren neemt het aantal gerande stukken langzaamaan toe, terwijl het aantal 
ongerande navenant afneemt. het laatste ongerande stuk dat we hebben mogen verhandelen dateert van 1755. in een aantal 
gevallen is bij dit jaartal de laatste ‘5’ van ‘55’ ingestempeld over de ‘3’ van ‘53’. Blijkbaar werd er in dat jaar een stempel 
vervaardigd, maar tot op heden zijn er geen exemplaren van dit jaartal teruggevonden, zodat het zeer aannemelijk is dat 
de aanmunting ook niet heeft plaatsgevonden. de dukaton werd als muntsoort ingevoerd door de aartshertogen albert 
en isabella in 1618 in de Zuidelijke nederlanden. het oorspronkelijke gewicht bedroeg 32,48 gram en het zilvergehalte 
was gesteld op 944/1000. de dukaton werd al vrij spoedig een belangrijke internationale handelsmunt, die ook veel in de 
noordelijke nederlanden circuleerde. de muntmeesters in de Republiek zagen dan ook dat het aantal opdrachten dat men 
ontving langzaam verminderde door het succes van voornoemde dukaton. in 1659 kregen zij dan ook toestemming van 
de Staten-generaal om eveneens deze muntsoort te gaan slaan. ook het succes van de Zuid-nederlandse patagon werd 
met lede ogen aangezien. Het ‘Noordelijk’antwoord hierop werd de Zilveren Dukaat. Offi cieel was de benaming van de 
dukaton hier echter Zilveren Rijder.  

    Wij zijn trots op het feit dat wij in deze veiling u een groot aanbod kunnen doen van deze, ook internationaal, zeer geliefde 
munten. in deze catalogus vindt u ook enkele schitterende voorbeelden  van een piedfort van een Zilveren Rijder. het 
gaat hierbij om presentexemplaren die met grote zorg werden aangemunt. de piedfort van de dukaton van utrecht 1712 
is zelfs een unicum.. de dukaton werd op grote schaal door de Voc uitgevoerd voor de handel met indië. hoewel de 
aanmuntingen omvangrijk zijn geweest gedurende vele jaren, is er van de totale productie toch maar een fractie bewaard 
gebleven. de verslagen van de muntbusopeningen geven een goed overzicht van de aanmuntingen van de verschillende 
jaren. een overzicht hiervan treft u aan in het standaardwerk van delmonte. We zijn verheugd u ook een groot aanbod 
te kunnen doen van halve dukatons, waarvan de aanmunting vrijwel nooit afzonderlijk geregistreerd is. Zij werd 
opgenomen in de totale aanmunting over een bepaalde periode. In de gevallen waarin de aanmunting wél afzonderlijk 
geregistreerd werd, valt op dat het aantal halve dukatons slechts een fractie bedraagt van het aantal exemplaren dat van 
de hele Zilveren Rijder werd vervaardigd.

563

  * 563 dukaton of zilveren rijder. 1751. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. delm. 1031; V. verg. 100.3; pW. 
59; Dav. 1832. Met zeer fi jne kabelrand. 32.54 g. RRR. Prachtig. 700,‒ 

    Ducaton or Silver Rider. Obv. Knight on horseback to right. Rev. Crowned arms fl anked by lions. Finer than usual edge 
milling Extremely fi ne. Very rare. Nice deep metallic colour 
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564

  * 564 dukaton of zilveren rijder. 1756. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031;                         
V. vlg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.42 g. Enkele gietgalletjes op de keerzijde. Zeer fraai +. 250,‒ 

    

565

  * 565 dukaton of zilveren rijder. 1757 over 1756. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond 
provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteit-
swapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. 
delm. 1031; V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.60 g. RR. ongepubliceerde overslag. 
Vrijwel prachtig. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 509. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).

566

  * 566 dukaton of zilveren rijder. 1758. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031;                        
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832.  Het betreft een dubbel geslagen exemplaar. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 328 van 2-3 nov. 2007, no. 33.
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567

  * 567 dukaton of zilveren rijder. 1759. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031;                      
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.52 g. Kleine galletjes in plaatje. Beginnende blauwe 
patina. Prachtig / Vrijwel FDC. 300,‒ 

568

  * 568 dukaton of zilveren rijder. 1761. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031;                  V. 
verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.19 g. Zeer fraai. 150,‒ 

569

  * 569 dukaton of zilveren rijder. 1762. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031;                    
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.69 g. Zeldzame stempel waarbij de singel (buikband 
van het zadel) ontbreekt. Zeer aantrekkelijke munt. Minieme gietfoutjes in plaatje. Prachtig /            
Vrijwel FDC. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 30 van 8 nov. 2004, no. 697.
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570

  * 570 dukaton of zilveren rijder. 1763. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provincie-
wapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031; 
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.14 g. Donkere regenboogpatina. Vrijwel prachtig. 800,‒ 

571

  * 571 dukaton of zilveren rijder. 1765. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provincie-
wapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031; 
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.58 g. Haarlijntjes. Vrijwel prachtig / Vrijwel FDC. 300,‒ 

572

  * 572 dukaton of zilveren rijder. 1765 over 1763. type iVb. Ruiter naar rechts boven 
gekroond provinciewapentje met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•.                                                   
Kz. generaliteitswapen, jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. 
Bloemrand. delm. 1031; V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.72 g. Prachtig. 400,‒ 
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573

  * 573 dukaton of zilveren rijder. 1768. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provincie-
wapentje met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031; 
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.60 g. R. Zeer fraai +. 250,‒ 

    er zijn slechts 6035 exemplaren aangemunt van de jaren 1766/1768 in totaal, inclusief de halve dukatons.

574

  * 574 dukaton of zilveren rijder. 1768. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provincie-
wapentje met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031; 
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.42 g. Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 333 van 23 apr. 2010, no. 133.

575

  * 575 dukaton of zilveren rijder. 1769. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provincie-
wapentje met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031; 
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. RR. Stempelglans en mooie donkere patina. NGC MS64.  600,‒ 
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576

  * 576 dukaton of zilveren rijder. 1771. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031;                           
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. Gietgal en licht opgewreven. Zeer zeldzaam jaar.                           
Zeer fraai +. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 332 van 6-7 nov. 2009, no. 183.

577

  * 577 dukaton of zilveren rijder. 1775. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Bloemrand. delm. 1031;                           
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.56 g. Aantrekkelijke donkere patina, ongekende kwaliteit.  
uiterst zeldzaam jaartal. FDC. 800,‒ 

    

578

  * 578 dukaton of zilveren rijder. 1776. ype iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. delm. 1031; V. verg. 100.3; pW. 
59; dav. 1832. 32.51 g. Zeldzaam jaar met kabelrand. Miniem opgewreven. Zeer fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 294.
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579

  * 579 dukaton of zilveren rijder. 1784. ype iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031;                          
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.53 g. Vrijwel zeer fraai. 120,‒ 

    

580

  * 580 dukaton of zilveren rijder. 1785. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031;                           
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.33 g. Gietgalltje in de rand, niet storend. Zeer fraai. 120,‒ 

    uit veiling Schulman 333 van 23 apr. 2010, no. 135.

581

  * 581 dukaton of zilveren rijder. 1786. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
in cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031;                           
V. verg. 100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.35 g. Stempelglans. Prachtig. 300,‒ 



220

utRecht provincie 1581 - 1795

582

  * 582 dukaton of zilveren rijder. 1788. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.40 g. Prachtig. 300,‒ 

583

  * 583 dukaton of zilveren rijder. 1789. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. 32.50 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 297.

584

  * 584 dukaton of zilveren rijder. 1790. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …Belg: pRo: tRai·. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.47 g. Zeer fraai +. 150,‒ 
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585

  * 585 dukaton of zilveren rijder. 1791. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. Zeer fraai +. 200,‒ 

586

  * 586 dukaton of zilveren rijder. 1791. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. Zeer fraai. 100,‒ 

    ex Schulman prijslijst zomer 2009.

587

  * 587 dukaton of zilveren rijder. 1792. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832. Stempelglans. NGC MS63.  800,‒ 
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588

  * 588 dukaton of zilveren rijder. 1793. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.52 g. Zeer fraai +. 200,‒ 

    

589

  * 589 dukaton of zilveren rijder. 1793. type iVb. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met stadsschild in het hart en titel …BELG: PRO: TRAI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
cartouche onder het wapen, mt. stadsschild boven de kroon. Kabelrand. delm. 1031; V. verg. 
100.3; pW. 59; dav. 1832.  32.00 g. Vrijwel zeer fraai. 120,‒ 

    

590

  * 590 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1659. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild •. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1053; V. 99.4; 
pW. 57. 15.94 g. R Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 688. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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591 592

  * 591 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1660. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild •. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1053; V. 99.4; 
pW. 57. 15.73 g. R Bijna zeer fraai. 200,‒ 

  * 592 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1668. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild •. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1053; V. 99.4; 
pW. 57. 16.02 g. R. Enkele putjes in het veld en scheurtje in de muntplaat, overigens een mooie 
zeer fraai.  250,‒ 

    

593 594

  * 593 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1670. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild •. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1053; V. 99.4; 
pW. 57. R. Enkele gietgalletjes in het veld, Vrijwel Prachtig.  400,‒ 

    uit veiling Schulman 344 van 21-22 mrt. 2014, no. 210. ->uit veiling Schulman 1 van 30 mei 1988 (coll. R. Vlaminckx).

  * 594 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1670. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje en titel …BELG• TRAJ. stadsschild •. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. delm. 1053; V. 99.4; 
pW. 57. 15.22 g. R. Minieme corrosie overigens zeer fraai.  300,‒ 

    uit veiling Schulman 278 van 21 feb. 1984, no. 299.

595
  * 595 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1761. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  16.20 g. Zeer fraai +. 200,‒ 
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596
  * 596 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1762. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Bloemrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.36 g. Schitterend exemplaar met stempelglans en 
kleurrijke beginnende patina. FDC. 400,‒ 

597
  * 597 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1763 over 1762. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Bloemrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.27 g. R. Mooie kleurige patina. Prachtig / FDC. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 5 van 26 nov. 1990, no. 116.

598
  * 598 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1763 over 1762. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Bloemrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.26 g. R. Vrijwel prachtig. 120,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 431. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

599
  * 599 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1764. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Bloemrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.22 g. Mooi exemplaar, licht opgewreven. Vrijwel prachtig. 150,‒ 
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600
  * 600 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1765. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Bloemrand. delm. 1055; V. 100.4.  16.29 g. Prachtig. 250,‒ 

    

601
  * 601 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1766. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
delm. 1055; V. 100.4.  16.35 g. Bloemrand. Vrijwel prachtig. 300,‒ 

    

602
  * 602 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1766. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Bloemrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.16 g. Aantrekkelijke munt. Zeer fraai +. 150,‒ 

    

603
  * 603 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1768. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
delm. 1055; V. 100.4. 16.23 g. met bloemrand. R Zeer fraai +. 200,‒ 
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604
  * 604 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1769. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje en 

titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. Delm. 1055; V. 100.4. 
15.82 g. Zeldzaam jaartal met kabelrand. Zwak geslagen in het centrum overigens een erg 
mooie vz. Zeer fraai +. 200,‒ 

    

   605   
  * 605 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1775. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
delm. 1055; V. 100.4.  16.25 g. Bloemrand. Bijna prachtig. 300,‒ 

    

606
  * 606 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1780. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …Belg: pRo: tRai· Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  15.99 g. Zeer fraai. 120,‒ 

    

607
  * 607 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1782. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …Belg: pRo: tRai· Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  Montagesporen. Zeer fraai. 100,‒ 
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608
  * 608 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1785. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  16.27 g. Prachtig. 250,‒ 

    

609
  * 609 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1786. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  15.92 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    

610
  * 610 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1786 over 1785. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.29 g. R. Mooie kleurige patina. Prachtig +. 400,‒ 

    

611
  * 611 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1787. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.27 g. Aantrekkelijke donkere patina. Vrijwel FDC. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 336 van 8 jul. 2011, no. 107.
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612
  * 612 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1789. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  16.35 g. Prachtig. 200,‒ 

613  
  * 613 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1789. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4. Vrijwel prachtig. 150,‒ 

    

614
  * 614 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1790. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …Belg: pRo: tRai· Kz. jaartal onder het wapen in cartouche. 
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.26 g. Stempelglans. Prachtig. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 336 van 8 jul. 2011, no. 108.

615
  * 615 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1791. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche.
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4.  16.28 g. Prachtig. 250,‒ 
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616
  * 616 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1792. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche.
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4. Mooie donkere patina. Prachtig. 250,‒ 

617
  * 617 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1794 over 1792. type ii. Ruiter naar rechts boven gekroond 

provinciewapentje en titel …BELG: PRO: TRAI• Kz. jaartal onder het wapen in cartouche.
Kabelrand. delm. 1055; V. 100.4. 16.23 g. R. Bijzondere kwaliteit, scherp geslagen.                         
Vrijwel FDC. 400,‒ 

618
  * 618 daalder van 30 stuiver. 1685. Wapentjes van de utrechtse steden in het veld, de bovenste twee 

tussen waarde 30 – St, onderaan jaartal. Kz. gekroond provinciewapen met schildhouders, 
CONCORDIA RES / PARVÆ CRESCUNT in cartouche. Delm. 1086; V. 109.4. Zeer fraai. 80,‒ 

619
  * 619 daalder van 30 stuiver. 1685. Wapentjes van de utrechtse steden in het veld, de bovenste twee 

tussen waarde 30 – St, onderaan jaartal. Kz. gekroond provinciewapen met schildhouders, 
CONCORDIA RES / PARVÆ CRESCUNT in cartouche. Jaartal met Arabische 1.                      
delm. 1086; V. 109.4. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 
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620
  * 620 daalder van 30 stuiver. 1692. Wapentjes van de utrechtse steden in het veld, de bovenste twee 

tussen waarde 30 – St, onderaan jaartal. Kz. gekroond provinciewapen met schildhouders, 
CONCORDIA RES / PARVÆ CRESCUNT in cartouche. Delm. 1086; V. 109.4. Fraai +. 60,‒ 

621
  * 621 3 gulden. 1793. type iiic. Staande nederlandse maagd met grond onder de voeten, jaartal in de 

afsnede, stadsschild naast vrijheidshoed. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 – gl.  en met 
mo: aRg: oRd: fŒd: Belg: tRai· Kabelrand. delm. 1150; pW. 71; V. 111.1 var. Prachtig. 100,‒ 

     622 1 gulden. 1780. type iiie. Staande nederlandse maagd, jaartal met arabische 1 in de afsnede. 
Kz. generaliteitswapen tussen waarde 1 – g. omschrift mo: aRg: oRd: fŒd: etc. en met 
kabelrand. delm. 1182; V. 111.2 var.; pW. 73. R. Veld op de voorzijde iets bewerkt. Zeer fraai. 40,‒ 

623             624
  * 623 1 gulden. 1791. type iiie. Staande nederlandse maagd, jaartal in de afsnede. Kz. generaliteitswapen 

tussen waarde 1 – g. omschrift mo: aRg: oRd: fŒd: etc. en met kabelrand. delm. 1182; 
V. 111.2 var.; pW. 73. Bijna prachtig. 60,‒ 

  * 624 X stuiver. 1775. Staande nederlandse maagd. Kz. generaliteitswapen tussen waarde X - St.  
jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 1203; V. 111.5; pW. 75. Zeer fraai + / Vrijwel prachtig. 75,‒ 

625
  * 625 ½ snaphaanschelling. (15)85. Ruiter naar rechts, waardeaanduiding III•S• in afsnede, afgekort 

jaartal na omschrift. Kz. wapen op gebloemd kruis. V. vgl. 112.3; de Beeldenaar sept. 1983,    
p. 201. cnm 2.43.129. 2.84 g. RR. Fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 891. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden munten).
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626
  * 626 Ruiterschelling (4). 1675, 1676, 1680. Ruiter naar rechts, mmt. lam gods daaronder in het veld, 

mt. stadsschild na omschrift. Kz. gekroond provinciewapen tussen hoog geplaatste waarde 6 
– S en oranjetakken, jaartal boven de kroon. V. 113.6. & V.113.6 var. allemaal met klop a20: 
pijlenbundel. RR. Bijna zeer fraai / Vrijwel fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 9 van 9 nov. 1992, no. 353, uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 854. (coll. J.a. herweyer, 
muntvondst amersfoort 1994), uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 525.  & uit veiling Schulman 22 van 19 apr. 
1999, no. 443.

utRecht stad

627                  628
  * 627 zilveren duit. 1739. in het veld Stad / utRecht / jaartal met Romeinse i. Kz. gekroond 

stadswapen met schildhouders. Kabelrand. V. 116.6; pW. 5111.2.  3,84 g. Zeer fraai +. 40,‒ 

  * 628 zilveren duit. 1786. in het veld Stad / utRecht / jaartal met arabische 1. Kz. gekroond 
stadswapen met schildhouders. Kabelrand. pW. 20.3; V. 116.6; pW. 5114.3. 3,07 g. R.           
Vrijwel FDC. 100,‒ 

629
  * 629 zilveren duit. 1788. in het veld Stad / utRecht / jaartal met arabische 1. Kz. gekroond 

stadswapen met schildhouders.Kabelrand. PW. 20.3; V. 116.6; PW. 5114.3. Kz. fi jn gearceerd 
wapen met dubbele lijn. RR. Zeer fraai +. 90,‒ 

    

Bronzen munten

630
  * 630 piedfort deutgen of 3 mijt. 1509. op het gewicht van 2.14 g. St. maarten te paard an ' - dn - i 

' - 15 - 09. Kz. engel achter stadsschild ciVitaS x tRaiect x. vdch. 25.19-20, 26.21-23; 
pietersen 18. 2.14 g. RRRR. Fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 552.
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631

  * 631 deutgen of 3 mijt. (1509). St. maarten te paard an ' - dn - i ' - 15 - 09. Kz. engel achter 
stadsschild ciVitaS x tRaiect x. vdch. 25.19-20, 26.21-23; pietersen 18. met klop d43: 
stadswapen van Werl. Mooie duidelijk klop. Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 529. met deze instempeling werden deze deutgens gangbaar verklaard in 
Westfalen voor een pfennig.

     632 duit. 1625. in een krans tRa / iec / tVm / jaartal. Kz. stadswapen op een versierd kruis.                  
V. 116.2; pietersen 36; pW. 5103. Fraai +. 30,‒ 

633
  * 633 duit. 1657. in een vierpas u / tRecht / jaartal. Kz. gekroond en gedamasceerd stadswapen met 

schildhouders, daaronder ciV. tRa. V. 116.3; pietersen 39; pW. 5104. R. Voor het type een 
nette kwaliteit en met 3,43 gram mogelijk een piedfort. Zeer fraai. 100,‒ 

FRiesland graafschap 1038 - 1090
BRuno iii Van BRunSWiJK 1038–1057

Zilveren munten

634
  * 634 denier of penning. z.j. leeuwarden. gekroond hoofd van de duitse keizer met scepter naar rechts 

✠ henRicVS Re. Kz. in het midden BRVn, stadsnaam liaV - VeRo in omschrift vanaf 
links-boven. vdch. 1.1-2.12; puister 2. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 

FRiesland provincie 1581 - 1795
Gouden munten

635                  636
  * 635 Friese gouden rijder. 1582. type ia. Ruiter met zwaard naar rechts boven stadswapen van 

Leeuwarden +NISI• DOMINVS – NOBISCVx Kz. gekroond provinciewapen •MONE• 
NOVA• AV• ORDI• FRISIÆ• jaartal•. Delm. 1007; V. 118.1; Fr. 225. 3.40 g. RRR. Klein 
testputje op voorzijde. Zeer fraai. 1000,‒ 

  * 636 Friese gouden rijder. 1583. type ia. Ruiter met zwaard naar rechts boven stadswapen van 
Leeuwarden +NISI• DOMINVS – NOBISCVx Kz. gekroond provinciewapen •MONE• 
NOVA• AV• ORDI• FRISIÆ• jaartal•. Delm. 1007; V. 118.1; Fr. 225.  3.39 g. RRR. Prachtig. 1500,‒ 

    uit schulman veiling maart 1946, no.1010.
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637                   638

  * 637 Friese gouden rijder. 1598. type ib. Ruiter met zwaard naar rechts boven stadswapen van 
leeuwarden + niSi + dominVS – noBiScVm  Kz. gekroond provinciewapen + mone + 
NOVA + AV + ORDI + FRISIÆ + jaartal. Delm. 1008; V. 118.2; Fr. 225. 3.32 g. R. Zeer fraai 
+ / Prachtig. 1500,‒ 

    uit Sotheby 's veiling mei 1984, no 422 (Virgil m. Brand collectie ) ->  uit. Schulman veiling Jan. 1915.

  * 638 Friese gouden rijder. 1598. type ib. Ruiter met zwaard naar rechts boven stadswapen van 
leeuwarden + niSi + dominVS – noBiScVm + leeuwtje. Kz. gekroond provinciewapen + 
MONE + NOVA + AV + ORDI + FRISIÆ + jaartal. Delm. 1008; V. 118.2; Fr. 225. Met gladde 
extra binnencirkel voorzijde. 3.34 g. R. Zeer fraai +. 1500,‒ 

    uit. Schulman veiling 14, no. 893.

639                    640

  * 639 Friese gouden rijder. 1599. type ib. Ruiter met zwaard naar rechts boven stadswapen van 
leeuwarden + niSi + dominVS – noBiScVm  Kz. gekroond provinciewapen + mone 
+ NOVA + AV + ORDI + FRISIÆ + jaartal. Delm. 1008; V. 118.2; Fr. 225. 3.21 g. RR.  
Slagbarst. Vrijwel zeer fraai. 500,‒ 

  * 640 ½ Friese gouden rijder. 1585. Ruiter met opgeheven zwaard naar rechts boven stadswapen van 
leeuwarden niSi + domin – VS + noBiScV +. Kz. gekroond provinciewapen + mone + 
NO + AV + ORDI + FRISIÆ +jaartal. Delm. 1009; V. 118.3; Fr. 227. 1.70 g. R Zeer fraai +. 1000,‒ 

    uit veiling van der dussen 7, no. 584.

641   

  * 641 grote oude gouden rijder. 1619. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• FRIS• leeuwtje. Kz. CONCORDIA .RES .PARVAE 
. cReScVnt . 1619 .  generaliteitswapen zonder waardeaanduiding jaartal boven de kroon. 
delm. 1014; V. 118.4; fr. 226. 9.89 g. RRRR. Gedeeltelijk zwak geslagen. Vrijwel prachtig / 
Prachtig. 10.000,‒ 

    dit is waarschijnlijk het enige bekende exemplaar in de handel. er zijn drie exemplaren in openbare verzamelingen bekend.
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642

  * 642 grote oude gouden rijder. 1620. over 1600. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje MO• AVR• PRO• CON – FOE• BELG• FRIS• leeuwtje. Kz. generaliteits-
wapen zonder waardeaanduiding, jaartal boven de kroon. gladde rand. delm. 1014; V. 118.4; 
fr. 226 Km. 25. 9.80 g. RRRR. Velden gebruneerd. Zeer fraai. 2500,‒ 

643                644

  * 643 ½ grote oude gouden rijder. 1620. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje leeuwtje MO• AV• PRO . CON – FOE• BELG• FRIS•. Kz. generaliteitswapen 
zonder waardeaanduiding en met mt. leeuwtje tussen het jaartal boven de kroon. delm. 1015; 
V. 118.5; fr. 228. 4.94 g. RRR. Jaartal en omschrift iets zwak geslagen. Vrijwel prachtig. 1700,‒ 

    uit veiling Schulman 272 van 23 jun. 1981, no. 184. (muntvondst St. maartensdijk 1980 e.a.). uit muntvondst                             
Sint maartensdijk.

  * 644 ½ grote oude gouden rijder. 1620. type i op groot plaatje. Ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje leeuwtje MO• AVR• PRO: CON – FOE• BELG• FRIS•. Kz. generaliteits-
wapen zonder waardeaanduiding en met mt. leeuwtje tussen het jaartal boven de kroon. delm. 
1015; V. 118.5; fr. 228. 4.90 g. RRR. Zeer fraai + / Prachtig. 2000,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 292 van 15 jun. 1991, no. 179. uit muntvondst Sint maartensdijk. Wij kennen slechts                  
6 exemplaren.

Zilveren munten

645

  * 645 Rijderdaalder. 1582. Ruiter met banier naar links boven stadswapen van leeuwarden. Jaartal aan 
einde omschrift niSi ✥ (dnS ✥ – no –) BiScVm ✥ 158Z ✥ . Kz. ingebogen gekroond 
provinciewapen ✥✥ moneta ✥ n(oVa ✥ oRdi)n ✥ FRISIÆ.  Delm. 791; V. 119.1; 
dav. 8809. 19.54 g. RR. Gesnoeid exemplaar. Bijna fraai. 500,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 294 van 10-11 feb. 1993, no. 299.
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646

  * 646 Rijderdaalder. 1583. Ruiter met banier naar links boven stadswapen van leeuwarden. Jaartal 
aan einde omschrift niSi ✥ dnS ✥ – no – BiScVm ✥ 1583 ✥ . Kz. ingebogen gekroond 
provinciewapen ✥✥  moneta ✥ noVa ✥ oRdin ✥ FRISIÆ. Delm. 791; V. 119.1; Dav. 
8809. 26.65 g. RR. Dit stuk is gemonteerd geweest. Zeer fraai. 600,‒ 

    uit veiling Schulman 20 van 20 apr. 1998, no. 467. (coll. a. van der Wiel; W.K. de Bruijn).

647

  * 647 Rijderdaalder. 1585. Ruiter met banier naar links boven stadswapen van leeuwarden. Jaartal 
aan einde omschrift niSi ✥ dnS ✥ – no – BiScVm ✥ 1585 ✥ . Kz. ingebogen gekroond 
provinciewapen ✥✥ moneta ✥ noVa ✥ oRdin ✥ FRISIÆ. Delm. 791; V. 119.1; Dav. 
8809. 25.80 g. RR. Het bijschrift luidde indertijd ‘uit beker gesneden? '. Volgens onze huidige 
inzichten, gesteund door nauwkeurig onderzoek hieromtrent, is dit niet het geval en betreft het 
een ongemonteerd stuk. Fraai. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 734. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

648 649

  * 648 snaphaanschelling. 158Z. Ruiter naar links, jaartal in de afsnede, mt. stadsschild van leeuwarden 
na omschrift. Kz. provinciaal wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. Fraai +. 80,‒ 

  * 649 snaphaanschelling. 1585. Ruiter naar links, jaartal in de afsnede, mt. stadsschild van leeuwarden 
na omschrift. Kz. provinciaal wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. Fraai + / Fraai. 80,‒ 
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650 651

  * 650 snaphaanschelling. 1591. Ruiter naar links, jaartal in de afsnede, mt. na omschrift. Kz. provinciaal 
wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. 5.34 g. RRR. Fraai / Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    Uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 334. We kunnen dit stuk in ons archief slechts één keer traceren.

  * 651 snaphaanschelling. 1599. Ruiter naar links, jaartal in de afsnede, mt. na omschrift. Kz. provinciaal 
wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. Fraai. 70,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 578.

652 653

  * 652 snaphaanschelling. 1600. Ruiter naar links, jaartal in de afsnede, mt. na omschrift. Kz. provinciaal 
wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. 4.66 g. RR. Ingestempeld met ‘wapen van 
Hasselt '. De klop is uiterst scherp. Fraai + / Fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 10 van 5 apr. 1993, no. 252.

  * 653 snaphaanschelling. 1621. Ruiter naar links, jaartal tussen punten in de afsnede, mt. klimmende 
leeuw na omschrift. Kz. provinciaal wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. Bijna zeer 
fraai. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 290 van 25 sept. 1989, no. 361.

654 655

  * 654 snaphaanschelling. 1622. Ruiter naar links, jaartal tussen punten in de afsnede, mt. klimmende 
leeuw na omschrift. Kz. provinciaal wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2.  Krasje 
op de voor- en keerzijde. Vrijwel zeer fraai / Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 12 van 18 apr. 1994, no. 344.

  * 655 snaphaanschelling. 1623. Ruiter naar links, jaartal tussen punten in de afsnede, mt. klimmend 
leeuwtje na omschrift. Kz. provinciaal wapen op gebloemd kruis. delm. 800; V. 128.2. Fraai. 100,‒ 

    uit veiling Schulman 334 van 5-6 nov. 2010, no. 459.
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656

  * 656 leeuwendaalder. 1594 over 1591. type ib. geslagen op de hollandse voet. Ridder naar rechts 
achter hollands wapen tussen jaartal mo + no + oRd – fRiS + Va + hol. Kz. klimmende 
leeuw, daarboven mt. + provinciewapentje + confidenS + dno + etc. gladde rand.            
delm. 850; V. 123.4; dav. 8815. 27.09 g. R. Bijzonder mooie kwaliteit. Duidelijke overslag. 
Vrijwel prachtig. 250,‒ 

657

  * 657 nederlandse rijksdaalder. 1608. gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciewapen aan lint 
naar rechts mo+ aR x pRo – confoe x Belg x fRi – Si leeuwtje. Kz. generaliteits-
wapen tussen jaartal, kruisje boven de kroon. delm. 947; V. 122.3 var.; dav. 4829. 27.61 g. R.              
Zeer fraai +. 240,‒ 

658

  * 658 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1659. Op 1½ zwaarte. Ruiter naar rechts boven 
ongekroond provinciewapentje MO: NO: ARG: PRO: CON – FOE: BELG: FRI• leeuwtje•. 
Kz. generaliteitswapen zonder cartouche, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en 
keerzijde en met gladde rand. delm. 1033b; V. 119.3; dav. – (cf. 4925-4926). piedfort op 
anderhalf gewicht. aR 48.57 g. RRRR. Zeer fraai. 5000,‒ 

    uit veiling Schulman 237 van 18 maart 1963, no. 459 - > collectie g.h. crone - > veiling 223 van 23 maart 1953, no. 582. 
dit is het enige ooit bij Schulman B.V. sedert 1880 voorgekomen exemplaar.
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659

  * 659 dukaton of zilveren rijder. 1659. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: pRo: con – foe: Belg: fRi· leeuwtje·. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. 
delm. 1033; V. 119.3; dav. 4926. 31.79 g. RR. Scherp geslagen met veel detail, blauwe patina 
in en rond omschrift. Zeer fraai +. 600,‒ 

    

660

  * 660 dukaton of zilveren rijder. 1660. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FOE: BELG: FRI• leeuwtje•. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. 
delm. 1033; V. 119.3; dav. 4926. 32.47 g. RR. Vrijwel prachtig. 600,‒ 

    

661

  * 661 dukaton of zilveren rijder. 1660. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo: no: aRg: pRo: con – foe: Belg: fRi· leeuwtje·. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. 
delm. 1033; V. 119.3; dav. 4926. 28.68 g. RR. Fraai. 300,‒ 



245

FRiesland provincie 1581 - 1795

662

  * 662 dukaton of zilveren rijder. 1661. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FOE: BELG: FRI• leeuwtje•. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. 
delm. 1033; V. 119.3; dav. 4926.  30.00 g. R. Vondstexemplaar. Vrijwel zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 331 van 24-25 apr. 2009, no. 224.

663

  * 663 dukaton of zilveren rijder. 1662. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO: NO: ARG: PRO: CON – FOE: BELG: FRI•- leeuwtje•. Kz. generaliteitswapen zonder 
cartouche, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde en met gladde rand. 
delm. 1033; V. 119.3; dav. 4926. 31.99 g. RR. Zeer duidelijk dubbel geslagen. Vrijwel zeer 
fraai. 400,‒ 

    

664

  * 664 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1660. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje  •MO(: ) NO: ARG: PRO: CON – FŒ: BELG: FRI• leeuwtje.                                       
Kz. generaliteitswapen tussen schildhouders, jaartal boven de kroon. delm. 1056; V. 119.4. 
15.95 g. iets corrosie voorzijde. RRRR. Fraai + / Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 277 van 19 sept. 1983, no. 178. Wij kennen alleen dit exemplaar en een exemplaar in het KpK.
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665
  * 665 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1661. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provincie-

wapentje MO: NO: ARG: PRO: CON – FOE: BELG: FRI• leeuwtje •.Kz. generaliteitswapen 
tussen schildhouders, jaartal boven de kroon. delm. 1056; V. 119.4. 16.10 g. RR. Halve 
Dukatons van dit oude Friese type komen bijzonder weinig voor. Zeer fraai + / Zeer fraai. 700,‒ 

666
  * 666 Koggerdaalder. 1687. type ii. in kruisvorm de wapentjes van oostergo, Westergo, Sevenwolden 

en gecombineerd wapen van de friese 11 steden, in de hoeken og - Wg - SW - St, in het hart 
pijlenbundel met 4 pijlen. Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 30 – St, jaartal boven 
de kroon. n (retrogade) in omschriften. delm. 1089; V. 125.3.  18.53 g. R. Zeer fraai. 160,‒ 

    
     667 14 stuiver. 1686. Type II. Borstbeeld van de ‘Friese edelman’ met zwaard naar rechts tussen 

waarde 14 – St, mt. leeuwtje na jaartal. Kz. gekroond provinciewapen op gebloemd kruis. 
Met bloemetje FLORENVS• ARGENT• ORDI• FRISIÆ. Delm. 1101; V. 127.2; de B. 10-11.       
Fraai + / Fraai. 50,‒ 

668
  * 668 2½ voudige koggerdaalder of landdagpenning. 1652. ovaal gekroond provinciewapen 

antiQVa ✥ ViRtVte ✥ et ✥ fide ✥ anno x i652 x leeuwtje x. Kz. in kruis de 
wapens van oostergo, Westergo (foutief), Sevenwolden en gecombineerd wapen van de friese 
11 steden concoR – dia ✥ fRi – Siae ✥ li – BeRtaS x. gladde rand. V. 125.1. 42.92 
g. RRRR. Vrijwel prachtig. 4000,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 982. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden 
munten). Volgens ons archief is dit het enig bekende exemplaar op dit gewicht.
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669
  * 669 ontwerp ruiterschelling. 1682. Ontwerp in fi jn zilver. Ruiter naar rechts, jaartal in Romeinse 

cijfers NISI• DOMINVS• NOBISCVM• – A° MDCLXXXII•. Kz. gekroond provinciewapen 
tussen waarde 6 – ST en FRISIÆ voluit. Gladde rand. V. 129.3. 5.87 g. RR. Vrijwel zeer fraai. 500,‒ 

    ex collectie Virgil m. Brand en verkocht bij Sotheby s in mei 1984, kavel 430.  
    Ruiterschelling 1682. horseman galloping right, date in Roman numerals. Rev. crowned provincial shield dividing 

value. this coin was part of the Virgil m. Brand collection as sold by Sotheby's in may 1984, lot 430.

670
  * 670 dubbele stuiver. 1682. * leeuwtje * / fRi / Sia / jaartal. Kz. generaliteitsleeuw tussen waarde 

2 – S. V. 130.3.  Mooi exemplaar voor dit type munt. Zeer fraai +. 50,‒ 
    

Bronzen munten

671

  * 671 duit. 1618. in een tulprand fRi / :Sia: / jaartal. Kz. gekroond provinciewapen met versiering 
NIS(I• DN)S• mt NOBISCV. De kroon is open en niet gepareld. V. 131.4; PW. 6005 var. R.   
De voorzijde is zeer scherp en mooi van kleur, hetgeen vrij uitzonderlijk is. De V in ‘NOBISCV' 
is omgekeerd. Zeer fraai + / Fraai +. 70,‒ 

oveRijssel heerlijkheid 1528 - 1581
philipS ii 1555–1581

Zilveren munten

672

  * 672 philipsdaalder. 1563. type ii. Borstbeeld naar links, daaronder mt.kruis tussen jaartal.                           
Kz. gekroond wapenschild op twee gekruiste stokken tussen twee vuurstalen. gh. 210.17b; 
delm. 49; dav. 8514.  33.68 g. Fraai +. 175,‒ 
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673

  * 673 bourgondische kruisrijksdaalder. 1567. Twee gekruiste stokken tussen jaartal met titel + PHS • 
DEI • G • HISP • Z- • REX • D • TRS• ISSV. Kz. gekroond wapen met keten van het Gulden 
Vlies • DOMINVS • MI – HI • ADIVTOR • . Te Hasselt geslagen. GH. 240.17a; Delm. 96; 
dav. 8517. Zeer fraai. 100,‒ 

oveRijssel provincie 1581 - 1795

Gouden munten

674                    675

  * 674 dubbele spaanse dukaat. z.j. (1582–1589). de gekroonde borstbeelden van ferdinand & isabella 
tegenover elkaar met titel x phlS x dei x gRat x hiSpaniaR x  ReX rozet. Kz. adelaar 
achter Spaans wapen. omschrift dVcatVS x oRdi ruiter te paard  tRanSiSS x Val x hiSp. 
delm. 1043; gh. 261.17a var; V. 133.4; fr. 261 (30). uiterst zeldzame muntmeestertekens 
rozet en ruiter te paard  6.84 g. RR. Zeer fraai +. 1400,‒ 

     double ducats nd. obv. crowned busts of ferdinand and isabella of Spain facing one another. Rev. crowned Spanish 
arms over eagle. Extremely rare mint marks Roze and cavalier. Good very fi ne 

  * 675 gouden dukaat spaans type. z.j. Borstbeelden van ferdinand  & isabella tegenover elkaar met 
titel kasteel PHS• DEI• GRAT• HISPANIAR• REX. Kz. gekroond Spaans wapen. Omschr. 
dVcatVS oRdi haak tRan Va hiSp. te Kampen geslagen. delm. 1048; gh. 262.17;             
V. 133.5; fr. 262 (31).  3.39 g. Prachtig. 800,‒ 

    

676

  * 676 grote oude gouden rijder. 1607. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
MO• AV• PRO• CONFOE – BELG• TRANSI•. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. 
delm. 1058; V. 134.4; fr. 271 (117); Km. 16. 9.89 g. RR. Zeer fraai +. 2500,‒ 
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677             678
  * 677 ½ grote oude gouden rijder. 1606. type i, zonder waardeaanduiding. Ruiter naar rechts boven 

ongekroond provinciewapentje MO • AV • PRO • CONFOE – • B – ELG • TRANSI • .                 
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. delm. 1059; V. 217.1; fr. 272. 4.97 g. RR. 
licht gereinigd. Zeer fraai. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 593. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).

  * 678 ½ grote oude gouden rijder. 1607. type i, zonder waardeaanduiding. Ruiter naar rechts boven 
ongekroond provinciewapentje MO • AV • PRO • CONFOE – • B – ELG • TRANSI •.                   
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. delm. 1059; V. 217.1; fr. 272. 4.94 g. RR. De 
stempelsnijder heeft zich vergist en COCORDIA i.p.v. CONCORDIA in het stempel ingeponst. 
Vrijwel prachtig. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 965. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994). uit de muntvondst 
St. maartensdijk 1980.

679               680
  * 679 ½ grote oude gouden rijder. 1616. type i, zonder waardeaanduiding. Ruiter naar rechts 

boven ongekroond provinciewapentje MO • AV • PRO • CONFOE – B – ELG • TRANSI 
• . Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon. Delm. 1059; V. 217.1; Fr. 272. 4.91 g.                
Retrogade n in confoe, concoRdia en cReScunt. RR. Zeer fraai +. 1250,‒ 

  * 680 gouden rijder. 1760. type iia. te harderwijk geslagen. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
met leeuwtje voor de iJssel naar links mo: auR: pRo: confŒd: – Belg: tRanSiSal. 
boompje. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 – gl. jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 1060; V. 134.5 var. 9.93 g. Het goud heeft een mooie, gekleurde patina. R Zeer fraai +. 900,‒ 

    

681                  682
  * 681 gouden rijder. 1761. type iia. te harderwijk geslagen. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

met leeuwtje voor de iJssel naar links mo: auR: pRo: confŒd: – Belg: tRanSiSal. 
boompje. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 – gl. jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 1060; V. 134.5; fr. 273 (132); Km. 101. 9.97 g. RRR. Zeer fraai + / Vrijwel prachtig. 1200,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 791. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

  * 682 gouden rijder. 1763. type iib. te utrecht geslagen. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje 
met leeuwtje achter de iJssel naar rechts, mmt. ★ na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen 
waarde 14 - gl. jaartal boven de kroon. Kabelrand. delm. 1060; V. 134.5; fr. 273 (132);           
Km. 101. 9.82 g. RR. Prachtig. 900,‒ 



253

oveRijssel provincie 1581 - 1795

683                    684

  * 683 ½ gouden Rijder. 1760. Ruiter naar rechts boven provinciewapen, mmt. boompje. te harderwijk 
geslagen. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl., jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 1061; V. 134.6; fr. 274 ; Km. 100. 4.95 g. Exemplaar in rood goud met grotendeels de 
originele muntkleur. Prachtig. 600,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 793. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

  * 684 ½ gouden Rijder. 1760. Ruiter naar rechts boven provinciewapen, mmt. boompje. te harderwijk 
geslagen. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl., jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 1061; V. 134.6; fr. 274 ; Km. 100. 4.97 g. geel goud. Schitterend exemplaar met een 
prachtige originele muntkleur. Prachtig. 600,‒ 

    uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 362.

685                    686

  * 685 ½ gouden Rijder. 1760. Ruiter naar rechts boven provinciewapen, mmt. boompje. te harderwijk 
geslagen. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl., jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 1061; V. 134.6; fr. 274 ; Km. 100.  4.95 g. Vrijwel prachtig. 500,‒ 

  * 686 ½ gouden Rijder. 1761. Ruiter naar rechts boven provinciewapen, mmt. boompje. te harderwijk 
geslagen. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 – gl., jaartal boven de kroon. Kabelrand. 
delm. 1061; V. 134.6; fr. 274 ; Km. 100.  4.94 g. Zeer fraai +. 400,‒ 

    

Zilveren munten

687

  * 687 daalder of landdagpenning. z.j. (17e eeuw). Ruiter naar rechts binnen omschrift INTREPIDOS• 
TIR – ANNIS•. Daaromheen 17 wapens van de steden. Kz. verbonden wapens van Overijssel 
en de drie steden TRANSISSVLANOS• ET• DEVS• ET• LABOR• PROMOVET. V. 136.4; 
dpR 724. 16.69 g. RR. Vrijwel prachtig. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 1028. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden munten).
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688

  * 688 daalder of landdagpenning. z.j. (17e eeuw). Ruiter naar rechts binnen omschrift INTREPIDOS• 
TIR – ANNIS•. Daaromheen 17 wapens van de steden. Kz. verbonden wapens van Overijssel 
en de drie steden TRANSISSVLANOS• ET• DEVS• ET• LABOR• PROMOVET. V. 136.4; 
dpR 724. 27.35 g. RR. Zeer fraai. 750,‒ 

    uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 501.

689

  * 689 leeuwendaalder. 1616. type ii. Ridder met pluim achter hollands wapen naar rechts met titel 
MO• ARG• PRO: CON – FOE• BELG• TRAN. Kz. klimmende leeuw, daarboven jaartal. 
delm. 856; V. 139.3 var.; dav. 4860. Zeer fraai. 70,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 544.

690

  * 690 leeuwendaalder. 1677. type iiib. Ridder zonder pluim achter hollands wapen naar rechts met 
titel MO˙ ARG. CONFŒ˙ – BELG. PRO. TRAS. Kz. klimmende leeuw, daarboven rozet 
tussen jaartal. delm. 856b; V. 139.3 var.; dav. 4861. Het betreft hier een uiterst zeldzame 
variant zonder ‘NO ' in het omschrift. RRR. Fraai + / Fraai. 100,‒ 
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691

  * 691 nederlandse rijksdaalder. 1619. type ia. gelauwerd borstbeeld met zwaard en provinciewapen 
aan lint naar rechts en titel …Belg: tRan ❀. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, ❀ 
boven de kroon. Binnencirkels op vz. en kz. delm. 948; V. 138.1; dav. 4832.  28.38 g.                           
Zeer fraai. 140,‒ 

692

  * 692 zilveren dukaat. 1695. type iia. Staande ridder met zwaard achter provinciewapen aan lint mo: 
no: aRg: conf: Œ: Belg: pRo: tRanSi:. Kz. generaliteitswapen tussen jaartal, mmt. 
5‒ bladige bloem na omschrift. Zonder binnencirkels. Gladde rand. Delm. 987; V. 139.2;                
dav. 4900. Zeer fraai. 100,‒ 

693

  * 693 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1668. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond 
provinciewapentje MO• NO• ARG• PRO: – CONF• BELG• TRANS ✷. Kz. gekroond wapen, 
jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1034a; V. 135.1; dav. 4934. 
65.10 g. RRR. Zeer fraai. 3000,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 611. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii). uit veiling Schulman 
221 van 16 apr. 1951, no. 946. (coll. dr h.d. mak van Waay) - > aankoop Schulman 1939.
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694

  * 694 dukaton of zilveren rijder. 1664. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo· no· aRg· pRo·co – nf· Belg· tRan ·:· ✷ met duidelijk gezichtje. Kz. gekroond 
wapen, jaartal boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1034; V. 135.1; 
dav. 4935. 32.51 g. R. Fraai / Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 1062. (coll h.K. Berghuijs, deel ii; mej. h. van oppenraaij deel ii: gouden 
munten).

695

  * 695 dukaton of zilveren rijder. 1666. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo· no· aRg· pRo· – conf· Belg· tRanS ✷. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de 
kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1034; V. 135.1; dav. 4935. Vondstexemplaar. 
Fraai +. 100,‒ 

    

696

  * 696 dukaton of zilveren rijder. 1668. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond provinciewapentje 
mo· no· aRg· pRo· – conf· Belg· tRanS ✷. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de 
kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1034; V. 135.1; dav. 4935. 32.51 g. R. Mooi 
stuk, iets zwak geslagen maar met nog gedeeltelijk de originele muntkleur. Zeer fraai. 250,‒ 



259

oveRijssel provincie 1581 - 1795

697

  * 697 dukaton of zilveren rijder. 1676. type iib. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
mo· no· aRg· con – foe· Belg· pRo· tRanS. Kz. gekroond wapen, jaartal in 
cartouche, mmt. ❀ boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. gladde rand.                                
delm. 1035; V. 135.4. 32.64 g. RR. Stuk met grotendeels originele muntkleur, hetgeen bij dit 
type uiterst zeldzaam is. Prachtig / Vrijwel prachtig. 400,‒ 

    uit aankoop Schulman 1984.

698

  * 698 dukaton of zilveren rijder. 1679. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MO• NO• ARG• CONF – Œ• BELG• PRO• TRANS. Kz. gekroond wapen, leeg cartouche, 
mmt. roosje boven de kroon tussen het jaartal. Binnencirkels op voor- en keerzijde. gladde 
rand. delm. 1035; V. 135.4 var; dav. 4936 var. 32.40 g. RR. Fraai / Bijna zeer fraai. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 12 van 18 apr. 1994, no. 370.

699

  * 699 dukaton of zilveren rijder. 1680. type iia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
MO• NO• ARG• CONF – Œ• BELG• PRO• TRANS. Kz. gekroond wapen, daaronder leeg 
cartouche, mmt. roosje tussen jaartal in omschrift boven de kroon. Binnencirkels op voor- en 
keerzijde. gladde rand. delm. 1035; V. 135.1/4 var.; dav. 4936. 32.19 g. RR. Zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 812. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).
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700
  * 700 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1718. op dubbele zwaarte. type iiia. Ruiter naar rechts 

boven gekroond provinciewapentje met onderbroken tekst mo: no: aRg: confŒ – Belg· 
pRo· tRanSi. Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand 
en mmt. kraanvogel boven de kroon, geen interpunctie, slechts een punt aan het eind van het 
omschrift. delm. 1036a; vgl. V. 136.1; vgl. dav. 1828. 64.98 g. RRRR. Vrijwel prachtig. 3500,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 612. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii) - > uit veiling th. 
Bom van 17 aug. 1890, no. 1600 - > coll. W.e. Rijnbende - > coll. van dam. ons zijn slechts drie exemplaren bekend, 
waarvan wij er één verkocht hebben in 1954 aan de Nederlandsche Bank.

701

  * 701 dukaton of zilveren rijder. 1732. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst mo: no(: aRg:) confŒ· – Belg: pRo: tRanSi kraanvogel.               
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;               
V. 136.1; dav. 1829/30. 32.49 g. Gedeeltelijk iets zwak uitgemunt, echter niet afkomstig uit een 
scheepswrak. Zeer fraai +. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 28 van 18 nov. 2002, no. 571. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman; coll h.K. Berghuijs, deel 
iV; coll chr. Bouwkamp).

702
  * 702 dukaton of zilveren rijder. 1733. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 

met onderbroken tekst mo: no: aRg: confŒ· – Belg: pRo: tRanSi kraanvogel.               
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;               
V. 136.1; dav. 1829/30.  32.35 g. Prachtig. 200,‒ 

    Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.
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703

  * 703 dukaton of zilveren rijder. 1734. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst mo: no: aRg: confŒ· – Belg: pRo: tRanSi kraanvogel.              
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;               
V. 136.1; dav. 1829/30.  32.44 g. Prachtig. 250,‒ 

    Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.

704

  * 704 dukaton of zilveren rijder. 1734. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst mo: no: aRg: confŒ· – Belg: pRo: tRanSi kraanvogel.               
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;               
V. 136.1; dav. 1829/30.  32.20 g. Vrijwel prachtig. 150,‒ 

    Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.

705

  * 705 dukaton of zilveren rijder. 1734. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst mo: no: aRg: confŒ· – Belg: pRo: tRanSi kraanvogel.             
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;            
V. 136.1; dav. 1829/30.  32.52 g. Zeer fraai +. 125,‒ 

    Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.
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706

  * 706 dukaton of zilveren rijder. 1735. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst MO: NO: ARG: CONFŒ• – BELG: PRO: TRANSI kraanvogel.             
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;              
V. 136.1; dav. 1829/30. 32.41 g. Net exemplaar en niet afkomstig uit een scheepswrak.               
Zeer fraai. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 278 van 21 feb. 1984, no. 369.

707

  * 707 dukaton of zilveren rijder. 1736. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst MO: NO: ARG: CONFŒ• – BELG: PRO: TRANSI kraanvogel.            
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;              
V. 136.1; dav. 1829/30.  32.43 g. Prachtig. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 327 van 25 apr. 2007, no. 103.

708

  * 708 dukaton of zilveren rijder. 1736. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst MO: NO: ARG: CONFŒ• – BELG: PRO: TRANSI kraanvogel.            
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;         
V. 136.1; dav. 1829/30. 32.34 g. Met mooie, veelkleurige patina. Prachtig. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 27 van 22 apr. 2002, no. 614. (eerste euroveiling. coll h.K. Berghuijs, deel iii).
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709

  * 709 dukaton of zilveren rijder. 1738. type iiia. Ruiter naar rechts boven gekroond provinciewapentje 
met onderbroken tekst mo: no: aRg: confŒ· – Belg: pRo: tRanSi mmt. kraanvogel. 
Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036;              
V. 136.1; dav. 1829/30. 32.46 g. RR. Vrijwel prachtig. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 760. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp) - > uit veiling Schulman 237 van 18 mrt. 1963. (o.a. coll. g.h. crone, coll. Kortenbach) - > 
collectie g.h. crone.

710

  * 710 dukaton of zilveren rijder. 1739. type iiib. Ruiter naar rechts boven gekroond klein 
provinciewapentje, het omschrift niet doorbrekend mo. no. aRg. confŒ. Belg. 
pRo. tRanSiSalania mmt.  kraanvogel. Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. 
Zonder binnencirkels. gladde rand. delm. 1036; V. 136.1 var.; dav. 1830. 32.34 g. RRR. 
Bovengemiddeld fraai exemplaar, niet uit een scheepswrak, komt in deze conditie weinig voor. 
Zeer fraai + / Bijna prachtig. 500,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 291 van 25-26 sep. 1990, no. 191. Wij hebben deze munt vanaf 1880 slechts 5 keer verhandeld.

711

  * 711 dukaton of zilveren rijder. 1742. type iiib. Ruiter naar rechts boven gekroond klein 
provinciewapentje, het omschrift niet doorbrekend mo: no: aRg: confŒ: Belg: 
PRO: TRANSISALANIÆ. kraanvogel. Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder 
binnencirkels. gladde rand. delm. 1036; V. 136.1; dav. 1829/30.  32.25 g. Bijna prachtig. 150,‒ 

    Uit VOC schip ‘Hollandia’.



265

oveRijssel provincie 1581 - 1795

712

  * 712 dukaton of zilveren rijder. 1742. type iiib. Ruiter naar rechts boven gekroond klein 
provinciewapentje, het omschrift niet doorbrekend mo: no: aRg: confŒ: Belg: 
PRO: TRANSISALANIÆ kraanvogel. Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder 
binnencirkels. gladde rand. delm. 1036; V. 136.1 var.; dav. 1830. Zeer fraai. 100,‒ 

    Uit het VOC.-schip ‘Hollandia’.

713

  * 713 dukaton of zilveren rijder. 1744. type iiib. Ruiter naar rechts boven gekroond klein 
provinciewapentje, het omschrift niet doorbrekend mo: no: aRg: confŒ: Belg: pRo: 
TRANSISALANIÆ mmt. kraanvogel. Kz. gekroond wapen, jaartal in cartouche. Zonder 
binnencirkels. gladde rand. delm. 1036; V. 136.1 var.; dav. 1830. 32.18 g. in tegenstelling tot 
de vermelding in delmonte. RRRR. Vrijwel prachtig / Zeer fraai. 800,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 816. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i). Van deze munt 
kennen wij slechts 3 exemplaren.

714

  * 714 30 stuiver of daalder. 1691. Staande ridder met zwaard achter gekroond provinciewapen, 
tRanS–iS ❀. Kz. wapentjes van de drie steden, daartussen waarde als 30 – St – jaartal. 
delm. 1090; V. 140.5. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 
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   715   

  * 715 28 Stuiver of fl orijn. 1685. gekroonde dubbele adelaar met waardeaanduiding 28 op de borst.   
Kz. gekroond wapen, jaartal tussen de kroon. delm. 1105; V. 142.1; de B. 54. met klop a14: 
hol in rechthoek. Zeer fraai. 100,‒ 

    

716                 717

  * 716 1 gulden. 1720. type iia. Staande nederlandse maagd zonder grond, jaartal en mmt. kraanvogel 
onder de voeten. Kz. generaliteitswapen tussen waarde i – g. omschrift mo· aRg· oRd· 
FÆD· BEL· TRANSI. Gladde rand. Delm. 1184; V. 141.6 var.  De munt is dubbel geslagen. 
Zeer fraai +. 40,‒ 

  * 717 Leicesterstoter of 1⁄20 reaal. 1595. gelauwerd borstbeeld naar rechts. Kz. pijlenbundel op schild, 
overijssels leeuwtje na jaartal in omschrift. V. 136.2.  Zeer scherp geslagen exemplaar met 
overslagsporen. Zeer fraai. 100,‒ 

    

718

  * 718 Ruiterschelling. 1679. type i. groot model. Ruiter naar rechts, mmt. na omschrift. 
Kz. provinciewapen tussen waarde 6 – S, jaartal boven de kroon mo: no: oRd: 
TRANSISALANIÆ. V. 142.4.  Met overslagsporen op de keerzijde. Voor het type een mooi 
exemplaar. Vrijwel zeer fraai. 50,‒ 
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719
  * 719 Karolusrijksdaalder. 1555. Halfl ang borstbeeld van Karel V naar rechts met zwaard en globe 

tussen jaartal, daarboven mmt. ✿. moneta : noVa : …. Kz. verbonden wapentjes van de 
drie steden. te deventer geslagen. delm. 673; fd. 38; dav. 8534.  28.05 g. R. te deventer 
geslagen. Zeer fraai. 400,‒ 

720
  * 720 gehelmde rijksdaalder of arendsrijksdaalder. 1583. type ii. de stadswapens van de drie 

steden onder toernooihelmen, daaronder jaartal. omschrift met interpunctie klaverblaadjes en 
…3Wol '. Kz. gekroonde dubbele adelaar en titel met omschrift im…aVgVS '. delm. 680 
var; V. 146.1 var; dav. 8539 var; fd. 85b. 28.67 g. R. Zeer fraai +. 300,‒ 

   721   
  * 721 dubbele gosseler of 2 stuiver. 1534. Kampen. Wapens van de drie steden op een parelrand, in het 

hart c, jaartal als mcc – ccc34 Kz. stadswapen op lang gebloemd kruis, ca – penS ' in het 
omschrift. fd. 18. d. niet in  vdch. 2.72 g. RR. Zeer fraai. 200,‒ 

deventeR
Gouden munten

722
  * 722 lebuinusgoudgulden. 1488. heilige lebuinus op gotische troon achter stadswapen ★ mot★ 

‘ DE ★ daV – entRia 88 ★ – ★. Kz. ✥ FREDRIC ‘★  ROMANORV ‘★  impeR '.         
delm. 1079 suppl.; fd. 36b; levinson iii, 178. 3.19 g. RRR. Zeer fraai. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 327 van 25 apr. 2007, no. 105. dit is de allereerste en oudste gedateerde gouden munt van de stad. 
deventer verwierf pas in 1486 het recht om gouden munten te mogen slaan.
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deventeR

723                     724
  * 723 adelaarsgoudgulden. 1523. Stadsadelaar, daaronder wapentje van het oversticht ✠ mone aVRe 

de daVentRia  i5Z3. Kz. rijksappel in driepas ✠ KaRolVS Romano impeRato. 
delm. 1081; vdch. 11.6; fd. 57; fr. 22 (169); fd 57. 3.34 g. R. Zeer fraai. 700,‒ 

  * 724 Ruiterschelling. 1688. In goud geslagen op het gewicht van 2½ dukaten. Type IIb. Ruiter naar 
rechts concoRdia˚ReS˚paRV˚cReScVnt˚. mmt. hondje. Kz. gekroond stadswapen, 
jaartal boven de kroon mo˚no˚aRg˚ciV˚daVentRia. gladde rand. delm. -. 8.65 g. 
RRRR. Niet vermeld in Delmonte of in het supplement. Vermoedelijk unicum. Zeer fraai. 6000,‒ 

    uit collectie Virgil m. Brand, geveild bij Sotheby 's in mei 1984, kavel 447. uit aankoop Schulman 27 september 1921. 
    Ruiterschelling, struck in gold of 2½ ducats weight. Knight on horseback rearing right. Rev. crowned shield of Deventer 

dividing value. plain edge. from the Virgil m. Brand collection, sold at Sotheby 's in may 1984. RRRR.

Zilveren munten

725
  * 725 leeuwendaalder. 1667. Type IIa. Ridder met pluim achter Hollands wapen naar rechts MO• ARG 

CIVIT• IMPER• DAVENT. Kz. klimmende leeuw, daarboven mmt. zittende hondje naar links 
tussen jaartal. delm. 858; V. 150.3; dav. 4875.  27.22 g. uiterst zeldzaam jaartal. Zeer fraai +. 150,‒ 

    

726

  * 726 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1662. op dubbele zwaarte. Ruiter naar rechts boven 
ongekroond stadswapentje, mmt. morenkop in omschrift. Kz. gekroond wapen, jaartal boven 
de kroon. delm. 1038a; V. 147.4; dav. a4944. 65.23 g. RRRR. Het tweede ons bekende 
exemplaar. Vrijwel prachtig. 3000,‒ 

    uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 348. het andere exemplaar is door ons geveild in maart 1921.
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727

  * 727 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1664. op dubbele zwaarte. Ruiter naar rechts boven 
ongekroond stadswapentje, mmt. hondje in omschrift. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de 
kroon. delm. 1038a; V. 147.4; dav. a4944. 65.13 g. RRR. Prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 868. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

728

  * 728 dukaton of zilveren rijder. 1664. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje MO• NO• 
ARG• CIVIT – • DAVENTRIÆ• morenkop. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon. 
Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1038; V. 147.4; dav. 4944. 32.49 g. RR. Zeer fraai 
/ Zeer fraai +. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 23 van 15 nov. 1999, no. 852. (coll. dr a.J. Bemolt van loghum Slaterus, deel i).

729

  * 729 dukaton of zilveren rijder. 1666. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje MO• NO• 
ARG• CIVIT•  – DAVENTRIÆ • hondje •. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon. 
Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1038; V. 147.4; dav. 4944. 32.52 g. RR. Zeer mooi 
exemplaar voor het type met nog wat originele muntkleur. Zeer fraai +. 250,‒ 
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730

  * 730 30 stuiver. 1686. type iii. Staande ridder met krom zwaard achter wapenschild, mmt. jaartal 
na omschrift. Kz. gekroond stadswapen met schildhouders, daaronder waarde 30 St. gladde 
rand. delm. 1093; V. 151.3. Zeer fraai. 100,‒ 

731 732

  * 731 30 stuiver. 1686. type iii. Staande ridder met krom zwaard achter wapenschild, mmt. hondje 
rechts van de voet, jaartal na omschrift. Kz. gekroond stadswapen met schildhouders, daaronder 
waarde 30 St. gladde rand. delm. 1093; V. 151.3. Vrijwel zeer fraai. 90,‒ 

  * 732 1 gulden. 1698. type ii. Staande nederlandse maagd tussen jaartal, mmt. hondje  rechts van 
altaar. Kz. generaliteitswapen tussen I – G als waarde, MO ARG ORD FÆD BELG CIV 
daVent. delm. 1185; V. 152.4; fd. 242. R. 10,40 g. Met enkele gietgallen op voor- en 
keerzijde. Vrijwel zeer fraai. 60,‒ 

    

noodmunten, geSlagen naaR aanleiding Van het Beleg dooR de StaatSe tRoepen 
ondeR leiding Van gRaaf Van RennenBeRg Van 3 aug. 1578 – 19 noV. 1578.

Bronzen munten

733             734

  * 733 4 stuiver. 1578. deventer adelaar VRgen x neceSS – daVen xx  30 xx  oc x 78. Kz. binnen 
een krans waardeaanduiding. met klop a3: deventer stadsschild. vg. 143a; maill. 37.8; vl. i 
261.1; fd. 74; pW. 4.  emissie 30 oktober 1578. Zeer fraai. 75,‒ 

  * 734 2 stuiver. 1578. deventer adelaar VRgen x neceSS – daVen xx  30 xx  oc x 78. Kz. binnen 
een krans waardeaanduiding. met klop a3: deventer stadsschild. vg. 143–145; maill. 37.8–
10; vl. i 261.1-3; fd. 74–76; pW. 3.  emissie 30 oktober 1578. Zeer fraai. 75,‒ 
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KaMpen

Gouden munten

735               736

  * 735 Rozenobel. z.j. type ia. op de overijsselse voet. Vorst met zwaard en wapenschild in schip 
met ❀, vlag met c op achtersteven mon - ·no: aV· ciVi· campen· Valo: tRan· – 
·iSVlan·. Kz. in een polylobe stralenzon, waar omheen lelies en gekroonde leeuwen ·:· 
CONCORDIA ·:· RES ·:· PARVÆ ·:· CRESCVNT ·:· stadspoort. Delm. 1106; V. 158.3;                                          
fr. 151. 7.64 g. R Vrijwel prachtig. 1200,‒ 

    uit veiling Jean elsen 77, no. 2385.

  * 736 goudgulden. z.j. (± 1612). Wapentjes van de drie steden in een cirkel,* in het midden • MON • 
AVR • IMPERIAL. • CIVI • CAMPENSIS • . Kz. rijksappel in driepas, titel MATHI • I • etc. 
delm. 1113; V. 158.1; fr. 158 (75).  Zeldzamere stempelvariant. 3.17 g. Zeer fraai. 300,‒ 

    

Zilveren munten

737

  * 737 arendrijksdaalder. 1596. type ib. Stadswal met jaartal tussen de torens, stadswapentje in 
geopende poort, daarboven mmt. ✿. Kz. gekroonde dubbele adelaar, titel RVdol x ii x …
aVgVS. delm. 700; V. 160.1; dav. 8881.  28.43 g. Zeer fraai. 400,‒ 

738

  * 738 Rijksdaalder. 1655. Borstbeeld van ferdinand iii met zwaard en leeuwenschild aan lint 
naar rechts lelie FERD• III• D G• ELEG• RO• IMP• SEM• AVG•. Kz. gekroond wapen 
tussen jaartal, mt. kasteel boven de kroon. delm. 709; V. 161.1; dav. 4985. 28.61 g. RR.                                            
Mooi exemplaar met lichte aanslag. Zeer fraai +. 400,‒ 
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735

741741
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    739    

  * 739 leeuwendaalder. z.j. type ia. geslagen op de hollandse voet. Ridder naar rechts achter 
leeuwenschild, leeuw met stadwapentje aan lint, x mon x aRg x R x p x imp – camp x 
Va x hol x. Kz. klimmende leeuw, daarboven mmt. stadspoort in rozet. delm. 861; V. 162.4           
var. 27.11 g. R. Kz haarlijntjes. Zeer fraai +. 150,‒ 

740

  * 740 leeuwendaalder. 1649. type iia. Ridder naar links met pluim achter groot leeuwenschild.              
Kz. klimmende leeuw, mmt. lelie tussen jaartal. delm. 862; V. 163.3; dav. 4879. Centrum 
zwak geslagen. Zeer fraai. 100,‒ 

741

  * 741 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1659. op dubbele zwaarte. type ia. Ruiter naar rechts boven 
ongekroond stadswapentje, mmt. lelie na omschrift, links van zwaard. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal in omschrift boven de kroon en met …– RES• PARV: – etc. Binnencirkels op voor- en 
keerzijde. delm. 1039a; V. 159.3; dav. a4945. 64.94 g. RRRR. Zeer fraai +. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 373. er zijn ons een viertal exemplaren bekend.

KaMpen
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742

  * 742 dukaton of zilveren rijder. 1659. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje, mmt. lelie 
na omschrift, rechts van zwaard. Kz. generaliteitswapen, jaartal in omschrift boven de kroon 
en met …– RES• PARV: – etc. Binnencirkels op voor- en keerzijde. Delm. 1039; V. 159.3; Dav. 
4945. 32.25 g. R Zeer fraai. 200,‒ 

    uit aankoop Schulman oktober 1983.

743

  * 743 dukaton of zilveren rijder. 1661. type ia. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje, 
mmt. lelie na omschrift, rechts van zwaard. Kz. generaliteitswapen, jaartal in omschrift boven 
de kroon. Binnencirkels op voor‒ en keerzijde. Delm. 1039; V. 159.3; Dav. 4945. 32.59 g. R 
Zeer fraai +. 225,‒ 

    uit veiling Schulman 30 van 8 nov. 2004, no. 1049.

744

  * 744 dukaton of zilveren rijder. 1668. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje, mmt. 
morenkop na omschrift, links van zwaard. Kz. generaliteitswapen, jaartal in omschrift boven 
de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1039; V. 159.3; dav. 4945. 32.70 g. R 
Bijna zeer fraai / Zeer fraai. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 19 van 17 nov. 1997, no. 545.

KaMpen



279

745

  * 745 dukaton of zilveren rijder. 1670. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje, mmt. 
morenkop na omschrift, links van zwaard. Kz. generaliteitswapen, jaartal in omschrift boven 
de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1039; V. 159.3; dav. 4945. 32.51 g. R 
Zeer fraai / Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

746

  * 746 dukaton of zilveren rijder. 1676. type ib. Ruiter naar rechts boven gekroond stadswapentje 
zonder schildje voor de poort, mmt. ruiter na omschrift. Kz. generaliteitswapen, jaartal in 
omschrift boven de kroon en met …– RES• PARVÆ• – etc. Binnencirkel op de keerzijde. 
delm. 1040; V. 159.5 var.; dav. a4946 var. 32.32 g. R Zeer fraai + / Zeer fraai. 200,‒ 

    Deze variant zonder binnencirkel op de voorzijde en mét op de keerzijde komt weinig voor.

747

  * 747 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1670. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje MO• 
NO• ARG• CIVIT• – •CAMPENSIS• morenkop. Kz. generaliteitswapen, jaartal met kleine 0 
in omschrift boven de kroon. Binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1059; V. 159.4. 16.11 
g. Iets zwak uitgemunt. RR. Fraai / Bijna zeer fraai. 200,‒ 

    Uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 428. Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.

KaMpen
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KaMpen

748
  * 748 28 Stuiver of fl orijn. 1618. type ia. gekroonde dubbele adelaar, waarde als Z8 op de borst en titel 

matth· i·…aVg. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon, waardeaanduiding als 28 in 
cartouche. delm. 1113; V. 164.2; de B. 32. Zeer fraai. 100,‒ 

zwolle
Gouden munten

749
  * 749 spaanse dukaat. z.j. (± 1600). type ia. Stadsletter S tussen de borstbeelden van de Katholieke 

Koningen stadswapen DVCATVS• R• P• ZWOL• VALOR• FERD. Kz. gekroond Spaans 
wapen SVB• VMBRA• ALARVM• TVARV. Delm. 1130; V. 220.2; vdW. 15; Fr. 210 (36); 
cnm 2.52.11.  3.41 g. Zeer fraai +. 700,‒ 

    
Zilveren munten

750
  * 750 snaphaanschelling. 1598. Type II. Ruiter naar rechts, jaartal in de afsnede MONE• ARGEN etc. 

Kz. gekroonde dubbele adelaar met waarde 6 op de borst en titel RVDOL• II•. Delm. 712;                
V. 175.4; vdW. 215.  licht gesnoeid exemplaar. Fraai. 60,‒ 

751
  * 751 gehelmde rijksdaalder of arendrijksdaalder. 1596. type ib. Stadswapen onder toernooihelm, 

daaronder jaartal MO x ARG x IMPE x – • CIVITA • ZWOLLÆ. Kz. gekroonde dubbele 
adelaar en titel x RVdol x ii x d g x…aVgVS. delm. 714; V. 169.4; dav. 8886  & 4989; 
vdW. 68. Stempel variant met wapen tussen jaartal 15 - 96.  29.00 g. R Zeer fraai. 400,‒ 



281

752

  * 752 nederlandse rijksdaalder. 1655. gelauwerd borstbeeld van ferdinand iii met zwaard en 
stadswapen aan lint naar rechts.FERDINA• III• - D G .R : IMP. SEM. AVG. mmt. vijf-bladige 
bloem. Kz. gekroond wapen met de klimmende leeuw tussen jaartal, daarboven stadswapentje 
MONETA.ARG• CIVITATVS• ZWOL•. Delm. 722; V. 171.2; Dav. 4993. 28.77 g. R.                     
Niet storende gietgal op vz en kz. Zeer fraai +. 300,‒ 

753

  * 753 nederlandse rijksdaalder. 1676. gekroond borstbeeld van ferdinand iii met swaard en 
stadswapen aan lint naar rechts bloem MONETA • ARG - CIVITATIS • ZWOLLAE.                     
Kz. gekroond wapen met de klimmende leeuw tussen jaartal. delm. 953. 28.73 g. RRRR. 
Zeer fraai. 1000,‒ 

    laatst voorgekomen in het archief van Schulman 22 September 1955. dit is waarschijnlijk hetzelfde exemplaar of het 
tweede bekende exemplaar. niet beschreven in Verkade of in Van der Wiel.

754

  * 754 dukaton of zilveren rijder. 1659. type i. Ruiter naar rechts boven ongekroond stadswapentje. 
MONETA• ARGENT – CIVITAT• ZWOL• – ❀. Kz. gekroond hollands wapen, jaartal 
gedeeld door rijksappel boven de kroon DA• PACEM • –  • DOMINE• IN – • DIEB• NOST•. 
delm. 1041; V. 168.5; dav. 4946; vdW. 157. 32.29 g. R Zeer fraai +. 150,‒ 

    Uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 449. Uit VOC-schip ‘t Vliegend Hert '.

zwolle
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zwolle

755
  * 755 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1664. type iib. Ruiter naar rechts boven ongekroond 

klein stadswapentje MONETA• ARGENTEA• CIVITATIS• ZWOLLÆ bloem. Kz. gekroond 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon •CONCORDIA – RES• PARVÆ• – CRESCVNT• 
jaartal. delm. 1042a; V. –; dav. a4947. 65.52 g. RRRR. We kennen slechts 2 exemplaren, 
bij beide is het veld, met name op de keerzijde, licht gebruneerd, zo ook bij dit stuk derhalve.      
Bijna prachtig. 3000,‒ 

756
  * 756 dukaton of zilveren rijder. 166(8). type iib. Ruiter naar rechts boven ongekroond klein 

stadswapentje MONETA· ARGENTEA· CIVITATIS· ZWOLLÆ ❀. Kz. gekroond 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon ·CONCORDIA – RES· PARVÆ – CRESCVNT·. 
delm. 1042; V. –; dav. 4947. 32.64 g. R. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

757
  * 757 dukaton of zilveren rijder. 1660. type iia. Ruiter naar rechts boven ongekroond groter 

stadswapentje, het omschrift doorbrekend bloem•  MONETA• ARGENT – CIVITAT• ZWOL•. 
Kz. gekroond generaliteitswapen, jaartal boven de kroon •CONCORDIA – RES• PARVÆ – 
CRESCVNT• jaartal. Delm. 1042; V. 169.1; Dav. 4947. 32.49 g. RR. Mooi exemplaar met een 
fraaie patina, echter iets zwak uitgemunt. Vrijwel zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 289 van 7 mrt. 1989, no. 299.
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zwolle

758

  * 758 dukaton of zilveren rijder. 1662. type iib. gesoigneerde stempel. Ruiter naar rechts boven 
ongekroond klein stadswapentje MONETA· ARGENTEA· CIVITATIS· ZWOLLÆ ❀. Kz. 
gekroond generaliteitswapen, jaartal boven de kroon ·CONCORDIA – RES· PARVÆ – 
cReScVnt. delm. 1042; V. –; dav. 4947; vdW. 161. 32.61 g. RRRR.   Prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Jean elsen 89, no. 131. het betreft hier een geschroefde proef met verzorgde stempels door c. adolphi.

759
  * 759 dukaton of zilveren rijder. 1664. type iib. Ruiter naar rechts boven ongekroond klein 

stadswapentje MONETA• ARGENTEA• CIVITATIS• ZWOLLÆ bloem. Kz. gekroond 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon CONCORDIA • – RES• PARVÆ – CRESCVNT•. 
delm. 1042 var.; V. –; dav. 4947 var. 32.43 g. R Vrijwel zeer fraai. 250,‒ 

    uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 649.

760
  * 760 dukaton of zilveren rijder. 1669. type iib. Ruiter naar rechts boven ongekroond klein 

stadswapentje MONETA· ARGENTEA· CIVITATIS· ZWOLLÆ ❀. Kz. gekroond 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon ·CONCORDIA – RES· PARVÆ – CRESCVNT·. 
delm. 1042; V. –; dav. 4947. 32.24 g. RRR. Fraai exemplaar met een mooie patina.                
Vrijwel zeer fraai. 350,‒ 

    uit aankoop Schulman oktober 1983. Vanaf 1880 slechts 8 maal door ons verhandeld.
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zwolle

761

  * 761 dukaton of zilveren rijder. 1669. type iib. Ruiter naar rechts boven ongekroond klein 
stadswapentje MONETA· ARGENTEA· CIVITATIS· ZWOLLÆ ❀. Kz. gekroond 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon ·CONCORDIA – RES· PARVÆ – CRESCVNT·. 
delm. 1042; V. –; dav. 4947. 32.44 g. RRR. Vrijwel zeer fraai. 350,‒ 

    uit veiling Schulman 274 van 23 mrt. 1982, no. 369. het feit dat we u deze veiling 2 exemplaren kunnen aanbieden van 
dit uiterst zeldzame jaartal duidt het belang aan van de collectie waaruit ze beide afkomstig zijn.

762

  * 762 ½ dukaton of ½ zilveren rijder. 1661. type ib. Ruiter naar rechts boven ongekroond klein 
stadswapentje, het omschrift niet doorbrekend bloem MONETA• ARGENT• CIVITA• 
ZWOLLÆ. Kz. gekroond wapen, jaartal boven de kroon CONCORDIA – RES• PAR: – 
CRESCVNT•jaartal• . Delm. 1060 var.; V. 169.2 var.; vdW. 177. Delm. 1060 var.; V. 169.2 
var.; vdW. 177. 15.86 g. RR. Zeer fraai. 400,‒ 

    uit veiling Schulman 29 van 10 nov. 2003, no. 314. (muntgewichtdozen v.Borssum Buijsman, deel ii; coll h.K. Berghuijs, 
deel V; coll chr. Bouwkamp).

763

  * 763 Hybride 28 Stuiver of fl orijn. 1621. type ia var. gekroonde dubbele adelaar, waarde als 28 in 
het hart MATTH• I• D• G• RO• IMP• SEM• AVGV. Kz. gekroond gecombineerd wapen. Met 
binnencirkels op voor- en keerzijde. delm. 1114. 19.51 g. hybrideslag voor- op keerzijde en 
andersom. RRR. Zeer fraai. 200,‒ 
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zwolle

764                765
  * 764 ½ snaphaanschelling. 1595. type i. Ruiter naar rechts, in de afsnede jaartal, stadswapentje boven 

MO• ARG• etc. Kz. gekroonde dubbele adelaar met waarde 3 op de borst en titel RVDOL• II•. 
V. 175.3; vdW. 216. RR. Fraai / Bijna zeer fraai. 100,‒ 

    De waarde ‘3 ' staat voor een waarde van 3 stuivers.

  * 765 piedfort Ruiterschelling op 3-voudige zwaarte. 1685. type ii. Ruiter naar rechts, daaronder 
stadswapentje, jaartal met romeinse cijfers na omschrift. Kz. gekroond stadswapen tussen 
waarde 6 – S. V. 177.3. 15.01 g. RRRR. Zeer fraai. 750,‒ 

    uit veiling Schulman 260 van 10 mrt. 1975, no. 574. het enige ons bekende exemplaar.

766

  * 766 piedfort Ruiterschelling op dubbele zwaarte. 1685. type ii. Ruiter naar rechts, daaronder 
stadswapentje, jaartal met romeinse cijfers na omschrift. Kz. gekroond stadswapen tussen 
waarde 6 – S. V. 177.3. 9.45 g. RRRR. Fraai + / Vrijwel zeer fraai. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 415. ons zijn slechts twee exemplaren bekend op dit gewicht.

Bronzen munten

  767 duit. 1598. In een tulprand ZW / OLLÆ / stadsschild tussen afgekort jaartal. Kz. ongekroond 
stadswapen met omschrift. V. 178.5/4; pW. 7301. R. Fraai +. 40,‒ 

    
  768 duit. 1618. ZW / OLLÆ / 16 stadsschild 18. Kz. ongekroond stadswapen met omschrift. V. 178.4; 

pW. 7302. R. Fraai. 30,‒ 

oveRijssel oveRige steden
KuinRe

Jan i Van KuinRe 1317–1336

Zilveren munten

769

  * 769 Korte Ruitergroot of cavelier. z.j. Ruiter met zwaard naar rechts IOHANS: – DMI: DE • – 
cVnR. Kz. kort kruis met halve maantjes in de hoeken, binnenomschrift SignVm: cRVciS: 
en buitenomschrift + moneta: dcVRe: i: omi: domi. puister 6; vdch. 2.26-27; 20.7-8. 
1.96 g. RR. Vrijwel zeer fraai / Zeer fraai. 400,‒ 

    Deze munt wordt in de literatuur ook wel aangeduid met ‘Ruitergroot of Dubbele Sterling '.
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oveRijssel oveRige steden

770

  * 770 Korte Ruitergroot of cavelier. z.j. Ruiter met zwaard naar rechts links iohanS: - dmi: de: - 
cVnRe. Kz. Kort gevoet kruis met halve maantjes in de hoeken, binnenomschrift :SignVm: 
cRVciS en buitenomschrift moneta:d cVRe: i: omi: domi. vdch. 2.26-27; p.6. 1.33 
g. nabootsingen van de cavaliers van henegouwen. RR. Rand kort afgesneden. Zeer goed / 
Fraai +. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 8 van 6 apr. 1992, no. 802.

771 772

  * 771 Korte Ruitergroot of cavelier. z.j. Ruiter met zwaard naar rechts. Kz. kort kruis met halve 
maantjes in de hoeken, dubbel omschrift. vdch. 2.27. 1.81 g. RR. Iets kort op de rand. Fraai 
+ / Bijna zeer fraai. 300,‒ 

    uit veiling Schulman 282 van 18 nov. 1985, no. 483. deze munt wordt ook wel aangeduid met Ruitergroot . dubbele 
Sterling en 2/3 groot.

  * 772 Korte Ruitergroot of cavelier. z.j. Ruiter met banier en leeuwenschild naar links iohan – S dni 
de – cVnRe. Kz. kort gevoet kruis, binnenomschrift SignVm: cRVciS: en buitenomschrift 
+MONETA I• CVRE• I• OMI: DOMI•. Puister 7; vdCh. 2.29-33. 2.03 g. RR. Vrijwel zeer 
fraai / Zeer fraai. 400,‒ 

    Uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 424. Deze munt wordt in de literatuur ook wel aangeduid met ‘Ruitergroot 
of dubbele Sterling '.

gRoningen stad

773

  * 773 28 Stuiver of fl orijn. 1692. type ii. gekroonde dubbele adelaar met rijksappel op de borst. Kz. 
gekroond stadswapen, jaartal boven de kroon, waardeaanduiding in cartouche FLOR• ARG• 
CIV. - GRONINGÆ• sirene naar rechts •. Delm. 1121; P. 702c; V. 184.3; de B. 60. Met klop 
a19 pijlenbundel in ovaal. R Zeer fraai. 100,‒ 
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gRoningen stad

774
  * 774 piedfort Ruiterschelling. 1691. Ruiter naar rechts, mmt. meerman na omschrift. Kz. gekroond 

stadswapen tussen waardeaanduiding 6 – S, jaartal boven de kroon. gladde rand. p. 703b; V. 
186.1. 10.30 g. RRRR. Prachtig. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 1184. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994).

775 
  * 775 Ruiterschelling (2). 1692  & 1691. Ruiter naar rechts, mmt. meerman na omschrift. Kz. gekroond 

stadswapen tussen waardeaanduiding 6 – S, jaartal boven de kroon. gladde rand. p. 703b  
& 703c; V. 186.1.  1692; P. 703c. Uiterst zeldzaam jaartal; aan drs. Puister was slechts één 
exemplaar bekend. Fraai +. 150,‒ 

    uit veiling Schulman 7 van 11 nov. 1991, no. 816.  & uit veiling Schulman 288 van 3 okt. 1988, no. 454.

776
  * 776 ½ vlieger of ½ groningse stuiver van 3 plak. 1587. dubbele adelaar met dwarsbalkschild 

tussen de klauwen in binnencirkel. Kz. lang gebloemd dubbelkruis, g in het hart; in de hoeken 
dubbele adelaars en dwarsbalkschildjes. p. 620; V. 187.5. 1.24 g. RRR. Klein scheurtje in het 
plaatje ten gevolge van de handslag. Fraai +. 200,‒ 

    formeel betreft het een zilveren munt van zeer laag gehalte (biljoen). We hebben dit jaartal van deze munt nooit kunnen 
verhandelen, slechts één verzamelaar heeft de munt één keer aan ons getoond in 1979.

gRoningen provincie 1581 - 1795
Gouden munten

777                      778
  * 777 gouden rijder. 1761. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje, mmt. boompje na omschrift. 

Kz. generaliteitswapen tussen waarde 14 - gl.  jaartal boven de kroon. met punt na ReS. en 
CRESCVNT•. Kabelrand. Te Harderwijk geslagen. Delm. 1161; V. 179.1; Fr. 244 (128); KM. 
61. delm. 1161; V. 179.1; fr. 244 (128); Km. 61. 9.88 g. R. Enkele lichte montagesporen aan 
de rand. Bijna prachtig. 500,‒ 

  * 778 ½ gouden rijder. 1761. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje, titel GRON  & OML• en 
mmt. boompje na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl.  jaartal boven de 
kroon. Kabelrand. te harderwijk geslagen. delm. 1162; V. 179.2; fr. 245 (129); Km. 60. 4.99 
g. Mooi stuk met originele muntkleur. Prachtig. 600,‒ 
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779                        780
  * 779 ½ gouden rijder. 1761. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje, titel gRon:  & oml: en 

mmt. boompje na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl.  jaartal boven de 
kroon. Kabelrand. te harderwijk geslagen. delm. 1162; V. 179.2; fr. 245 (129); Km. 60.          
4.97 g. Justeersporen. Zeer fraai +. 400,‒ 

  * 780 ½ gouden rijder. 1761. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje, titel GRON  & OML• en 
mmt. boompje na omschrift. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 7 - gl.  jaartal boven de 
kroon. Kabelrand. te harderwijk geslagen. delm. 1162; V. 179.2; fr. 245 (129); Km. 60.         
4.96 g. Zeer fraai. 400,‒ 

    

Zilveren munten

781
  * 781 piedfort dukaton of zilveren rijder. 1682. Ruiter naar rechts CONCORDIA• RES• PARVÆ• 

- CRESCVNT •:•. Kz. gekroond provinciewapen met schildhouders, jaartal onder het wapen 
in cartouche. omschrift ❀ MO: NO: – ARG: – ORD: GRON: – ET• O – MLAN • •. Delm. 
1043a; V. 179.3; dav. a4927. 64.97 g. RRR. Schitterend en uiterst zeldzaam stuk met een 
mooie patina. In het veld op de voorzijde enkele kleine gietgalletjes. Alleen vermeld in het 
supplement van Delmonte. Prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 9 van 9 nov. 1992, no. 464.

782
  * 782 dukaton of zilveren rijder. 1682. Ruiter naar rechts CONCORDIA• RES• PARVÆ• - 

CRESCVNT •:•. Kz. gekroond provinciewapen met schildhouders, jaartal onder het wapen in 
cartouche. omschrift ❀ MO: NO: – ARG: – ORD: GRON: – ET• O – MLAN •:•. Delm. 1043; 
V. 179.3; dav. 4927. 32.27 g. RR. Schitterend exemplaar met een fraaie patina. De oplage 
bedraagt slechts 570 exemplaren. Prachtig. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 275 van 27 sept. 1982, no. 464. (coll. mr a. frederiks, ook deco 's) - > uit veiling Schulman 218 
van 30 mrt. 1949, no. 1088.
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77

783
  * 783 dukaton of zilveren rijder. 1682. Ruiter naar rechts CONCORDIA• RES• PARVÆ• - 

CRESCVNT •:•. Kz. gekroond provinciewapen met schildhouders, jaartal onder het wapen in 
cartouche. omschrift ❀ MO: NO: – ARG: – ORD: GRON: – ET• O – MLAN •:•. Delm. 1043; 
V. 179.3; dav. 4927. 32.03 g. RR. Oplage slechts 570 stuks. Vrijwel prachtig / Prachtig. 1000,‒ 

    uit veiling Schulman 25 van 23 apr. 2001, no. 1440. (coll. Kalis, coll h.K. Berghuijs, deel i).

784
  * 784 28 Stuiver of fl orijn. 1674. type id. groot borstbeeld met hoed en zwaard naar rechts tussen 

jaartal Belgica· liBeRtaS· aVRo· pRetioSioR: omni ·:·. Kz. gespiegeld gekroond 
provinciewapen tussen waarde 28 - St. omschrift ❀ floR· aRgent: oRd· gRon· en· 
omlan. begint en eindigt boven de kroon. Zonder binnencirkels. delm. 1116; V. 180.4; de 
B. 48. 17.91 g. R Zeer fraai + / Prachtig. 400,‒ 

785
         

786

  * 785 Ruiterschelling (3). 1673, 1684 en 1687. (1) Type I. Ruiter naar rechts ADIVVANTE• DEO• 
jaartal Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 6 – S, MO• NO• ORD• GRON• ET• 
OML•. & (2) Type IIa. Ruiter naar rechts CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT, zonder 
mmt. Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 6 – S, jaartal boven de kroon. V. 182.1  & 
V. 182.2. 1673 met klop a20: pijlenbundel in ovaal. RR-R. Zeer fraai. 100,‒ 

  * 786 piedfort ruiterschelling. 1691. type iib. Ruiter naar rechts, daaronder mmt. hondje 
CONCORDIA• RES• PARVÆ• CRESCVNT•. Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 
6 – S, jaartal boven de kroon. V. 182.3. 9.45 g. RRR. Uit collectie Virgil M. Brand en geveild 
bij Sotheby 's in mei 1984 onder kavelnummer 518. Zeer fraai +. 750,‒ 

    horseman galloping right, mintmastersign dog below. Rev. crowned shield dividing the value. extremely rare coin on 
double weight. part of the Virgil m. Brand collection as sold by Sotheby 's in may 1984, lot 518.

     787 bezemstuiver. 1738. • kraanvogel • / GRON. / EN / OML• / jaartal. Kz. in een tulprand pijlenbundel 
tussen i – S. V. 183.1.  In deze mooie kwaliteit zijn we dit vrij schaarse muntje zelden tegen 
gekomen. Prachtig. 50,‒ 

gRoningen provincie 1581 - 1795
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gRoningen provincie 1581 - 1795
heRdenKingSnoodmunten geSlagen naaR aanleiding Van het Beleg Van 
gRoningen in 1672 dooR de BiSSchoppen maXimiliaan hendRiK Van Keulen                     

& chR. BeRnhaRd Van mÜnSteR.

788                         789
  * 788 50 stuiver. 1672. type ib. eenzijdige herdenkingsnoodmunt op vierkant plaatje met kleine 

stempel. provinciewapen met blanke kroonband tussen waardeaanduiding 50 - St. omschrift 
•IVRE• - •ET• TEMPORE - •1672•. Delm. 736; Maill. 44.7; vL. III 96.1 var.; Weiler 120. 
29.06 g. R. Slagbarstje. Bijna prachtig. 800,‒ 

  * 789 25 stuiver. 1672. eenzijdige herdenkingsnoodmunt op vierkant plaatje. provinciewapen tussen 
waardeaanduiding 25 - St. omschrift iVRe - et - tempoRe - 1672. delm. 737; maill. 
44.11; vl. iii 96.2; Weiler 145.  14.50 g. Stempelvariant: zonder interpunctie. Prachtig. 400,‒ 44.11; vl. iii 96.2; Weiler 145.  14.50 g. Stempelvariant: zonder interpunctie. 

790                       791
  * 790 12 ½ stuiver. 1672. eenzijdige herdenkingsnoodmunt op vierkant plaatje. provinciewapen tussen 

waardeaanduiding 12 ½- ST. Omschrift • IVRE • - • ET • TEMPORE - • 1672 •. Kleine kroon. 
delm. 738.  6.97 g. Zeer fraai. 200,‒ 

  * 791 6¼ stuiver. 1672. eenzijdige herdenkingsnoodmunt op vierkant plaatje. provinciewapen tussen 
waardeaanduiding 6¼ - ST. Omschrift • IVRE • - • ET • TEMPORE - 1672. Delm. 738 noot; 
maill. 45.16; vl. iii 96.4; Weiler 187. Wapen met grote kroon, stempel 19 mm. Mooie patina. 
Zeer fraai. 100,‒ 

gRongingen oveRige steden
KoeVoRden

hendRiK ii 1275–1284/88

  792    
  * 792 ½ Ruitergroot of cavalier. z.j. Ruiter met lans en leeuwenschild naar links moneta: Ren: 

- oldie. Kz. Kort gevoet kruis met dubbel omschrift +moneta xx i oVoRdenSiS / 
SignVm cRVc. vdch. 21.10-13; grolle 1.1 (Reinoud i); puister 1; Jmp 1965 p.43. 0.88 g. 
RR. Miniem scheurtje. Bijna zeer fraai. 500,‒ 

    uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 490. nabootsing van de cavaliers van henegouwen.
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793                             794
  * 793 lot gelderland (14). gevarieerd lot, bestaande uit guldens (3), dubbele Stuivers (2), een 

Ruiterschelling en Bezemstuivers (8), waaronder betere kwaliteiten. Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

  * 794 lot zeeland (21). interessant lot bestaande diverse duiten waaronder betere exemplaren met 
gedeeltelijk originele muntkleur (o.a. 2x 1740, 1784 en 1797 over 1796). daarnaast een oordje 
1604 (V. 530), 12 heller 1792 aachen en een stuiver Zeeland 1684. Diverse kwaliteiten.  80,‒ 

  * 795 lot zwolle (17). (1600-1700). divers lot bestaande uit arendschellingen (13) en (4) 
Ruiterschellingen, waaronder exemplaren met klop. V. 176.3-4 (arendschellingen).                 
Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

     796 lot provinciaal (5) Klein lot met 3 dubbele Stuivers en 2 Bezemstuivers. Diverse kwaliteiten.  20,‒ 

797                        798
  * 797 lot provinciaal (6). Bestaande uit 2 guldens van overijssel, 2 guldens van West-friesland en 

een exemplaar van gelderland. toegevoegd een muntmeesterpenning van gelderland 1759.   
Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

  * 798 lot provinciaal (6). 1509 tot 1792. Bestaande uit Zeeland Zilveren dukaat 1772; utrecht X 
Stuiver 1792; utrecht Scheepjescheeling 1764; Zeeland Scheepjesschelling 1765; (2) utrecht 
Stad deutgen of 3 mijt 1509. St. maarten te paard. Prachtig tot fraai.  60,‒ 

  799 lot provinciaal (13). Voornamelijk bestaande uit duiten, echter ook een Bezemstuiver gelderland, 
een cent en wat nederlands-indië bijgevoegd. Diverse kwaliteiten.  50,‒ 

 800                          802
  * 800 lot provinciaal (16). o.a. leeuwendaalder gelderland 1617, leeuwendaalder West friesland 

1641, gulden holland 1794, overijssel 1764, utrecht 1793, twee Scheepjesschellingen, 
diverse Duiten etc...   150,‒ 

     801 lot provinciaal (16). Bestaande uit 3 guldens van gelderland en 13 dubbele Stuivers van 
holland, utrecht en West-friesland. Diverse kwaliteiten.  80,‒ 

  * 802 lot provinciaal (18). Bestaande uit divers materiaal, o.a. een aantal 2 stuiverstukken, Zilveren 
Dukaat Utrecht 1789, Scheepjesschelling Holland 1737, Dubbele Stuivers 1498 etc...   150,‒ 
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803                 804
  * 803 lot provinciaal (18). gevarieerd lot bestaande uit onder andere een tweetal 1/10 philipsdaalders 

van gelderland, 4 Ruiterschellingen waaronder een eigentijdse vervalsing, 5 dubbele Stuivers 
en 6 Bezemstuivers, een muntgewichtje met een ruiter en ‘GEL ' wordt toegevoegd. Diverse 
kwaliteiten.  80,‒ 

  * 804 lot provinciaal (20). Vnl. zilveren munten uit de noordelijke nederlanden. o.a. leuke 
Scheepjesschellingen in betere kwaliteit (utrecht 1764, Zeeland 1780), diverse 
Ruiterschellingen (o.a. nijmegen), Zilveren afslag van een duit utrecht 1739 en een halve 
Voc duit holland 1758. interessant geheel, waarbij ook divers Spaanse nederlanden. Diverse 
kwaliteiten.  150,‒ 

     805 lot provinciaal (28). Bestaande uit 14 dubbele Stuivers van Zeeland, West-friesland en holland 
en 14 duiten van gelderland, Zeeland en utrecht. Diverse kwaliteiten.  60,‒ 

     806 lot provinciaal (50). Bestaande uit provinciale duiten, Voc-duiten, een JaVa-duit, enkele 
koninkrijksmunten, iets buitenland en enkele dubbele Stuivers, alsmede een bezemstuivertje. 
Bovendien een tweetal inhuldigingspenninkjes van Willem i en een boordmuntje van de hal.   
Diverse kwaliteiten.  50,‒ 

     807 lot provinciaal (54). gevarieerd lot provinciale munten. o.a. mooie gulden 1894 utrecht, wat 
Ruiter- en arendschellingen en een diverse hoeveelheid Voc-duiten. Diverse kwaliteiten.  80,‒ Ruiter- en arendschellingen en een diverse hoeveelheid Voc-duiten. 

808                   810
  * 808 lot provinciaal (58). leuk lot, voornamelijk zilver. o.a. holland Roosschelling 1601, utrecht: 

daalder of 30 Stuiver 1686, Zwolle: arendschelling (Rudoph ii), dubbele Stuiver 1678.   
Diverse kwaliteiten.  150,‒ 

     809 lot duiten gelderland (8). lotje bestaande uit de types pW. 1013, 1014 en 1015. Diverse 
kwaliteiten.  55,‒ 

  * 810 lot duiten Reckheim (20). interessant lot bestaande uit 20 verschillende Reckheimse imitaties 
van provinciale duiten. allen beschreven. Diverse kwaliteiten, waarbij nette exemplaren.  200,‒ 

811
  * 811 lot duiten stad utrecht (5). interessant lot bestaande uit de volgende jaartallen: 1665, 1722, 

1755 (vrijwel originele muntkleur ), 1787 (vrijwel unc ) en een Zilveren duit 1785 R.   
Diverse kwaliteiten.  160,‒ 
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     812 lot duiten zeeland (10). lot met gevarieerde jaartallen van het type pW. 4012. Diverse kwaliteiten.  50,‒ 

     813 lot duiten en oorden (50). Bestaande uit materiaal van verschillende provincies en steden, ook 
iets Reckheim en Voc, alsmede Zuidelijke nederlanden. Diverse kwaliteiten.  50,‒ 

814                          815
  * 814 lot guldens (5). 1713-1794. Bestaande uit gelderland 1713; 1776; utrecht 1794; holland 1720 

en West-friesland 1714. Zeer fraai. 150,‒ 

  * 815 lot leeuwendaalders (2). overijssel 1643 (Gepoetst, F/ZF), West-friesland 1650 (ZF+).   50,‒ 

816                        818
  * 816 lot Muntmeesterpenningen (4). Twee exemplaren van Holland en één van Utrecht in een 

nette kwaliteit. toegevoegd een gemonteerde en doorboorde X Stuiver van holland uit 1749.   
Diverse kwaliteiten.  60,‒ 

     817 lot Ruiterschellingen (3). exemplaren van Zutphen, deventer en Kampen. Diverse kwaliteiten.  50,‒ 

  * 818 lot Kopergeld (28). interessant lot bestaande diverse duiten en oordjes van voornamelijk betere 
types. o.a. Zestiende stuiver of penning holland 1577 (uitgebroken), Zwolle, 1618, 1639, 
groningen (Stad) 1690, Kleef z.j. en 1753. Verder duiten uit o.a. Batenburg (uitgebroken), 
Zutphen, Roermond, oordje West-friesland z.j. etc... Diverse kwaliteiten, voornamelijk 
bodemvondsten, gereinigd.  150,‒ 

     819 lot Kopergeld in kist (ca. 200). interessant lot bestaande diverse duiten en oordjes uit 
verschillende provinciën en jaartallen. o.a. Reckheimse imitaties en veel vroege types.   
Diverse kwaliteiten, voornamelijk gereinigde bodemvondsten.  150,‒ 

820
  * 820 lot Kopergeld (37). grotendeels bestaande uit duiten van verschillende provincies, waarbij betere 

( o.a. arnhem, Stevensweert, Batenburg), exemplaren met klop en ook betere kwaliteiten. ook 
iets Zuidelijke nederlanden, nederlands-indië en Kleef toegevoegd .Diverse kwaliteiten.  80,‒ 
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821

  * 821 Wijnfl es / Wine bottle. Opgedoken uit het wrak van het VOC schip ‘’t Vliegent Hert’. Het 
Vliegend hert zonk op 3 februari 1735, slechts enkele uren nadat zij de haven van Rammekens 
in Zeeland had verlaten, op weg naar Batavia in nederlands indië. de historie leert dat zij 
door de wind van haar koers is afgeblazen en vastliep op de zandbanken. de bemanning 
kreeg haar hiervan af, naar het open water, maar helaas was haar romp te zwaar beschadigd 
waardoor zij zonk en 256 levens meenam naar de diepte. ondanks dat het schip honderden 
fl essen vervoerde, zijn deze vrijwel allemaal verloren gegaan. Slechts enkele stuks zijn in 
particulier bezit, het overgrote deel ligt in musea. prachtige iriserende patina, bevat nog steeds 
de originele wijn!  Salvaged from the Dutch VOC shipwreck of ‘’t Vliegent Hert’.  2000,‒ 

    the Vliegend hert sank on february 3, 1735, soon after her departure from the port of Rammekens in Zeeland (the 
netherlands) on route to Batavia (now Jakarta) in the dutch east indies. the ship is said to have been blown off course 
during a gale force wind before running aground on a sandbank. The crew managed to get her afl oat and continue into 
deeper waters, but the hull was badly damaged and the Vliegend hert sank with the loss of 256 souls. the ship’s cargo 
included a few hundred bottles of wine, most of them were destroyed. only a few bottles remain in private hands, with 
the majority on display in museums. Beautiful iridescent patina, still containing the original wine! 



300

822



301

823



302

de opkomst van de Voc in azie tussen 1602 en 1799 leidde tot het 
ontwikkelen van een  gecompliceerd handelsnetwerk. Schepen kwamen terug 
uit Batavia gevuld met specerijen en textiel om op de nederlandse markt te 
verkopen. Wat ging er dan richting azie om een evenwichtige handelsbalans 
te creeëren? de nederlandse producten waren niet erg gewild, maar er was 
wel veel vraag naar zilver en goud. de schepen uit nederland waren dan ook 
beladen met zilveren en gouden munten en zilveren baren, zoals de baar in 
deze veiling. tijdens de 17de eeuw was er een duidelijke verhoging van de 
hoeveelheid edelmetaal dat werd verscheept. in 1650, na jaren van groei, 
stabiliseerde dat tussen de f500.000 en f1.000.000 per jaar. de zilveren baar 
werd in 1646 geïntroduceerd in de handel. een verzamelaar van Voc-items 
mag deze baar dan ook niet missen voor zijn collectie. 

deze baar maakte deel uit van een verzending aan boord van de Rooswijk, 
welke op weg was van texel naar Jakarta. dit was slechts de tweede reis 
van het schip naar Batavia dat in 1837 in de scheepswerf van amsterdam 
werd gebouwd. Op 8 januari 1740 zette de Rooswijk zeil, maar één dag later 
strandde het op een zandbank (goodwin Sands) voor de kust van engeland en 
zonk. de kapitein van het schip was daniel Ronzieres. de schipbreuk werd 
ontdekt door een amateurduiker en de lading van het schip werd geborgen in 
2004. de geborgen schat werd verkocht en in december 2005 is er een lading 
zilver, dat nog in de originele kisten zat, aan minister van financiën (Zalm) 
overhandigd in een ceremonie dat op het Nederlandse fregat ‘De Ruyter’ 
plaatsvond.
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from 1602 till 1799 a complicated trade network developed as the Voc 
(Dutch East Indies Company) expanded its presence in Asia. Ships filled 
with asian spices and textile returned to amsterdam to be sold on the dutch 
market. however, what could the netherlands offer asia to create a trade 
balance? dutch products were not in demand in asia, but what was in demand 
was silver and gold. Ships sailed out from Amsterdam filled with silver and 
gold coins, but also silver bars like the ones which are up for auction now. 
during the 17th century there was a marked increase in the amount of metal 
being sent to asia which stabilised in 1680 with f500.000 to f1.000.000 worth 
of gold and silver was sent out. the silver bar became a part of that equation 
in 1646. the collector of Voc-items cannot miss this opportunity to obtain 
his own Voc silver bar. 

the bar was part of a shipment on board of the Rooswijk that was on its 
way from texel, the netherlands to Jakarta. this was only the ships second 
trip to Batavia having been built in 1837 in the amsterdam shipyard. on 
the 8th January 1740 it set sail, but one day later it hit a sandbank (goodwin 
Sands) off the coast of england and sank. the captain of the ship was daniel 
Ronzieres. the wreck was discovered by an amateur diver and was recovered 
in 2004. the treasure was sold and in december 2005 silver in its original 
packaging was given to the dutch finance minister in a ceremony that took 
place on the Dutch frigate ‘De Ruyter’.
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822                 
823

  * 822 zilveren baar / silver bar. Voc merk met de hoofdletter a erboven. (Kamer van amsterdam). 
eronder wapenschild met klimmende bok naar links. (teken van de essayeur)./ Voc logo 
under the capital letter a.(chamber of amsterdam). under the logo crest rearing buck. (mark 
of essayeur).   Registered salvage RK04a0554. Prachtig / Extremely fi ne. 2500,‒ 

    uit het Voc-schip Rooswijk, gezonken voor de engelse kust op de goodwin sands in 1739 / from the Voc ship 
Rooswijk, sunk before the english coast on the goodwin sands in 1739.

  * 823 zilveren baar / silver bar. . Voc merk met de hoofdletter a erboven. (Kamer van amsterdam. 
eronder wapenschild met klimmende bok naar links. (teken van de essayeur)./ Voc logo 
under the capital letter a.(chamber of amsterdam). under the logo crest rearing buck. (mark 
of essayeur).   Registered salvage RK05a50221. Prachtig / Extremely fi ne. 2500,‒ 

    uit het Voc-schip Rooswijk, gezonken voor de engelse kust op de goodwin sands in 1739 / from the Voc ship 
Rooswijk, sunk before the english coast on the goodwin sands in 1739.

pRovinciale Munten
oVeRiJSSel

824
  * 824 dukaton of zilveren rijder. 1737. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: fŒd: Belg: 

pRo: tRanSi: in uSum: Societ: ind: oRient kraanvogel. Kz. generaliteitswapen, 
jaartal boven de kroon, in cartouche Voc. Scho. 59; delm. 1068; dav. 423. 32.55 g. RRRR. 
Prachtig. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 283 van 17 mrt. 1986, no. 431. in tegenstelling tot het jaartal 1738 dat vaker voorkomt, hebben wij 
dit stuk maar enkele malen mogen verhandelen.

veRenigde oost–indische coMpagnie 1602–1799
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pRovinciale Munten

825

  * 825 dukaton of zilveren rijder. 1738. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: 
fŒd: Belg: pRo: tRanSi: in uSum: Societ. ind: oRient mmt. kraanvogel.                                             
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, in cartouche Voc. Scho. 60a; delm. 1068; 
dav. 423. 32.24 g. RRR. Met minimale corrosie. Zeer fraai. 1250,‒ 

    uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 725.

geldeRland

826

  * 826 3 gulden. 1786. Staande nederlandse maagd, jaartal in afsnede onder de voeten. nitimVR 
bij kolom. Kz. generaliteitswapen tussen waarde 3 - gl., daaronder in een cartouche Voc. 
Kabelrand. Scho. 62a; delm. 1163. 31.55 g. s . Schitterend stuk met volop originele muntkleur. 
Prachtig +. 1000,‒ 

    

827                828

  * 827 1 gulden. 1786. Staande nederlandse maagd en mmt. korenaar aan begin van omschrift, jaartal 
in afsnede. Kz. generaliteitswapen tussen waarde i - gl. , in cartouche Voc. Kabelrand. Scho. 
67; delm. 1186.  10.49 g. Bijna prachtig. 100,‒ 

  * 828 X stuiver. 1786. Staande nederlandse maagd, mmt. korenaar rechts van hoed. Kz. generaliteits-
wapen tussen waarde X - St.  jaartal boven de kroon, in cartouche Voc . linker krul bij d: en 
met fŒ·. Kabelrand. Scho. 74b.  Met mooie patina, echter wat gejusteerd op de keerzijde, met 
name bij het jaartal. Bijna prachtig. 80,‒ 
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    829    

  * 829 zilveren duit. 1757. gekroond provinciewapen in deo – Sp. noS. Kz. ❀ kraanvogel ❀ / Voc  
/ jaartal. de letters n zonder voet. Kabelrand. Scho. 285b.  3.55 g. Prachtig. 125,‒ 

    

holland

830

  * 830 dukaton of zilveren rijder. 1739. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: fŒd: 
Belg: pRo: holl: in uSum Societ: ind: oRient. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon, Voc  in cartouche. Kabelrand. Scho. 28b; delm. 1061; dav. 417. RR. 
Stempelglans en beginnende regenboog patina. Prachtig +. NGC UNC Details. Surface 
hairlines. 4000,‒ 

    

831

  * 831 dukaton of zilveren rijder. 1739. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: fŒd: 
Belg: pRo: holl: in uSum Societ: ind: oRient. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon, Voc  in cartouche, gladde rand. Scho. 28 c; delm. 1061; dav. 417. 32.41 g. 
l: in onder het schild. RR. Zeer fraai. 1500,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 232.
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832              833

  * 832 dukaton of zilveren rijder. 1739. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje mon: fŒd: 
Belg: pRo: holl: in uSum Societ: ind: oRient. Kz. generaliteitswapen, jaartal 
boven de kroon, Voc in cartouche. Scho. 28c; delm. 1061; dav. 417. 32.43 g. l: in onder het 
wapen. RR. Zeer fraai. 1500,‒ 

  * 833 ½ zilveren duit. 1757. gekroond provinciewapen. Kz. · ❀ · / Voc  / jaartal. Kabelrand. Scho. 
361. 1.55 g. Prachtig. 60,‒ 

    

WeSt–fRieSland

834

  * 834 dukaton of zilveren rijder. 1738. type ia. Ruiter naar links boven gewestelijk wapentje 
mmt. knol mon: fŒd: Belg: pRo: WeStf: in uSum Societ: ind: oRient. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, Voc  in cartouche onder het wapen. gladde rand. 
Scho. 42; delm. 1064; dav. 419. 31.95 g. RR. Fraai. 1200,‒ 

835

  * 835 dukaton of zilveren rijder. 1741. type ia. Ruiter naar links boven gewestelijk wapentje 
mmt. knol mon: fŒd: Belg: pRo: WeStf: in uSum Societ: ind: oRient. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, Voc  in cartouche onder het wapen. gladde rand. 
Scho. 45; delm. 1064; dav. 419. 32.32 g. RRR. Zeer fraai +. 2000,‒ 

    uit veiling Schulman 30 van 8 nov. 2004, no. 1154.
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836
  * 836 dukaton of zilveren rijder. 1751. type ii. Ruiter naar rechts boven gewestelijk wapentje 

mon: fŒd: Belg: pRo: WeStf: in uSum Societ: ind: oRient mmt. haan. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, Voc in cartouche onder het wapen. gladde rand. 
Scho. 51; delm. 1065; dav. 420. 32.42 g. RRRR. Zeer fraai +. 2500,‒ 

    uit veiling Schulman 14 van 3 apr. 1995, no. 1334. (coll. J.a. herweyer, muntvondst amersfoort 1994). Wij kennen 
slechts 3 exemplaren in de handel.

Zeeland

837
  * 837 dukaton of zilveren rijder. 1740. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MON• FŒD• 

BELG• PRO• ZEEL• IN• USUM• SOCIET• IND• ORIENT• en een zespuntig sterretje. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, in cartouche Voc. gladde rand. Scho. 38a; delm. 
1062; dav. 418. 32.30 g. RR. Zeer fraai +. 2000,‒ 

    uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 879. (muntvondst urk 1995).

838
  * 838 dukaton of zilveren rijder. 1741. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MON• FŒD• 

BELG• PRO• ZEEL• IN• USUM• SOCIET• IND• ORIENT• en een zespuntig sterretje. Kz. 
generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, in cartouche Voc. gladde rand. Scho. 39b; delm. 
1062; dav. 418. 32.54 g. Een wat zwak uitgemunt centrum, geheel origineel en te wijten aan 
de toenmalige, nog wat gebrekkige munttechnieken. R. Zeer fraai. 1500,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 291 van 25-26 sep. 1990, no. 235.  
    due to the poor striking techniques in the homeland the centre of this coin is weakly struck.
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839
  * 839 dukaton of zilveren rijder. 1741. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MON• FŒD• 

BELG• PRO• ZEEL• IN• USUM• SOCIET• IND• ORIENT• en een zespuntig sterretje.             
Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, in cartouche Voc. gladde rand. Scho. 39c; 
delm. 1062; dav. 418. 32.06 g. R. Vrijwel zeer fraai. 1250,‒ 

    
utRecht

     840 ½ zilveren duit. 1762. Gekroond stadswapen. Kz. • stadsschildje • / VOC / jaartal. Kabelrand. 
Scho. 405.  1.43 g. Zeer fraai. 50,‒ 

bataaFse RepublieK 1799–1806
munten te enKhuiZen geSlagen

841                    842
  * 841 scheepjesgulden. 1802. driemaster, daaronder jaartal tussen versiering indi - BataVoRum. 

Kz. generaliteitswapen tussen i - g daarboven mt. ★ van enkhuizen mo: aRg: oRd: f:d: 
Belg: hol:. Kabelrand. Scho. 488e. Grote mast onder T. Zeer fraai +. 100,‒ 

  * 842 ⅛ scheepjesgulden. 1802. type i. op groter plaatje en met binnencirkel op kz. driemaster, 
daaronder jaartal tussen versiering INDIÆ – BATAVORUM. Kz. generaliteitswapen tussen 
⅛ - G daarboven mt. ★ van enkhuizen mo: aRg: oRd: fŒd: Belg: hol:. Kabelrand. 
Scho. 494 c.  grote mast onder linkervoet a. Prachtig. 75,‒ 

843                       844
  * 843 ⅛ scheepjesgulden. 1802. type i. op groter plaatje en met binnencirkel op kz. driemaster, 

daaronder jaartal tussen versiering INDIÆ – BATAVORUM. Kz. generaliteitswapen tussen 
⅛ - G daarboven mt. ★ van enkhuizen mo: aRg: oRd: fŒd: Belg: hol:. Kabelrand. 
Scho. 494b. grote mast onder linkervoet a. Prachtige goudkleurige patina op de voorzijde en 
dieprode op de keerzijde. Prachtig. 80,‒ 

  * 844 1⁄16 Scheepjesgulden. 1802. type i. op groter plaatje en met binnencirkel op vz. driemaster, 
daaronder jaartal tussen versiering INDIÆ – BATAVORUM. Kz. generaliteitswapen tussen 
1/16  - g daarboven mt. ★ van Enkhuizen MO• ARG• ORD• FŒD• BELG• HOL•. Kabelrand. 
Scho. 495.  Voorzijde iets zwak, fantastische regenboogpatina!. Vrijwel FDC. 80,‒ 
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nedeRlands-indisch gouveRneMent 1816–1949

Wilhelmina 1890–1948

Bronzen munten

845
  * 845 1 cent. 1898. gekroond rijkswapen tussen jaartal, daaronder in het omschrift de waarde.                          

Kz. waardeaanduiding in het maleis en Javaans. type ia mmt. hellebaard. Scho. 877. 
Originele muntkleur. FDC. 50,‒ 

nedeRlands west-indiË / the dutch west-indies

de nedeRlandSe antillen SindS 1951

BeatRiX 1980–2013

Gouden munten

846                    847
  * 846 10 gulden. 1980. hoofd naar links. Kz. gekroonde wapens van nederland en de antillen tussen 

waardeaanduiding. Proofl ike. 160,‒ 
    

  * 847 5 gulden. 1980. hoofd naar links. Kz. gekroonde wapens van nederland en de antillen tussen 
waardeaanduiding. Proofl ike. 80,‒ 

    

848
  * 848 10 gulden. 2005. hoofd naar links. Kz. Kindertekening met zon naast waardeaanduiding. Proof. 160,‒ 
    
     849 10 gulden. 2007. Hoofd naar links. Kz. Twee dolfi jnen bij ondergaande zon. Proof. 30,‒ 
    

Juliana 1948–1980

Zilveren munten

850
  * 850 ¼ gulden. 1957. hoofd naar rechts. Kz. in het veld 1/4 g, daaronder jaartal, mmt. vis, mt. 

mercuriusstaf. Sch. 1382. Met gepolijste stempels geslagen. FDC. 70,‒ 
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nedeRlands west-indiË / the dutch west-indies

Bronzen munten

851
  * 851 1 cent. 1959. Klimmende leeuw met zwaard en pijlbundel, mmt. vis, mt. mercuriusstaf. Kz. 1 / 

cent tussen oranjetakken. Sch. 1433. Met gepolijste stempels geslagen. FDC. 70,‒ 
    

Nikkelen munten

852
  * 852 5 cent. 1957. oud type. op vierkant plaatje oranjetak in binnencirkel. Kz. 5c in het veld tussen 

jaartal in schelpen. Sch. 1410. Met gepolijste stempels geslagen. FDC. 70,‒ 
    

aRuBa

BeatRiX 1980–2013

Gouden munten

853                    854
  * 853 50 Florin. 1991. hoofd naar links. Kz. arubaanse vlag Status aparte.  Proof. 160,‒ 

  * 854 100 Florin. 2001. hoofd naar links. Kz. Wapen van aruba, Status aparte. gepolijste stempel. 150,‒ 

855                   856
  * 855 10 Florin. 2004. hoofd naar links. Kz. Waardeaanduiding en grootzegel van het Koninkrijk. 

gepolijste stempel. 150,‒ 

  * 856 10 Florin. 2005. hoofd naar links. Kz. arubaanse vlag. gepolijste stempel. 150,‒ 

857                    858
  * 857 25 Florin. 2006. Borstbeeld en face. Kz. Beatrix ten voeten uit. 20 jaar Status aparte. gepolijste 

stempel. 150,‒ 
    
  * 858 25 Florin. 2006. Borstbeeld en face. Kz. Beatrix ten voeten uit. 20 jaar Status aparte. gepolijste 

stempel. 150,‒ 
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lots overzee

859

  * 859 lot overzee (3). Bestaande uit Kwart gulden 1827, halve gulden 1826 en halve gulden 1834 
over 1827.   Gemiddeld Zeer fraai/Prachtig   100,‒ 

    
     860 lot overzee (4). Bestaande uit Aruba: 10 Florin 2005 ‘Juliana 75 jaar ' Proof en 10 Florin 

2009 ‘Carnaval ' Proof. Toegevoegd twee Herdenkingsenveloppen Geboorte Amalia en 
Regeringsjubileum 2005 met postzegel en penning.   80,‒ 

    
     861 lot overzee in groen album. . lot waarin veel zilver, o.a. Suriname: gulden 1962 unc, curacao 

1/10 Gulden 1901 (in nette kwaliteit), verder diverse vroege Duiten Nederlands Indië etc...   80,‒ 
    
     862 verzameling nederland overzee in wit album. . Voornamelijk modern materiaal, waarbij veel 

zilver. O.a. 1/4 Gulden 1900 in nette kwaliteit.   80,‒ 
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KoninKRijK
bataaFse RepublieK 1795 - 1806

Gouden munten

863                    864
  * 863 dubbele gouden dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i b provincie utRecht 
met TRA• en stadsschild in het omschrift. Sch. 9. RR. Zeer fraai +. 1200,‒ 

  * 864 dubbele gouden dukaat. 1804. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i b provincie utRecht 
met TRA• en stadsschild in het omschrift. Sch. 11. RR. Prachtig. 1200,‒ 

865                   866
  * 865 gouden dukaat. 1801. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i a provincie geldeRland 
met titel D• G• &• C• Z• in het omschrift. Zonder muntteken. Sch. 17. 3,51 g. R. Zeer fraai. 200,‒ 

  * 866 gouden dukaat. 1801. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i a provincie geldeRland 
met titel D• G• &• C• Z• in het omschrift. Zonder muntteken. Sch. 17. R. Fraai. 100,‒ 

867                   868
  * 867 gouden dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i a provincie geldeRland.
Sch. 18. R. Onregelmatig muntplaatje, waardoor een slagzwakte is ontstaan bij de voeten van 
de ridder. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

  * 868 gouden dukaat. 1795. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i b provincie holland 
met HOL• in het omschrift. Te Dordrecht geslagen. Sch. 19. R. Mooi exemplaar, grotendeels 
originele muntkleur. Prachtig +. 400,‒ 

869
  * 869 gouden dukaat. 1800. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder 

grond onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i b provincie 
HOLLAND met HOL• in het omschrift. Te Dordrecht geslagen. Sch. 24. R. Mooi exemplaar.                            
Vrijwel prachtig. 300,‒ 
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870

  * 870 gouden dukaat. 1801. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i b provincie holland 
met hol. in het omschrift. te dordrecht geslagen. Sch. 25.  Met punt na CONCORDIA. R 
Zeer fraai +. 200,‒ 

    

871                 872

  * 871 gouden dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst.type i b 
provincie holland met hol. in het omschrift. te dordrecht geslagen. Sch. 26c. R. 
Opgewreven, krasjes in het veld, onregelmatig muntplaatje. Zeer fraai + / Bijna prachtig. 200,‒ 

    
  * 872 gouden dukaat. 1805. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, grond onder de 

voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. TYPE I b provincie HOLLAND met HOL• 
in het omschrift. te dordrecht geslagen. Sch. 29. RRR. Zeer fraai +. 500,‒ 

    

873                 874

  * 873 gouden dukaat. 1795. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 31a. R. Mooi exemplaar. Bijna prachtig. 300,‒ 

    
  * 874 gouden dukaat. 1799. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 35. Contemporaine vervalsing. Mooi exemplaar. 
Vrijwel prachtig. 150,‒ 

    

875                  876

  * 875 gouden dukaat. 1800. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 36.  Minieme haarlijntjes. Zeer fraai / Prachtig. 200,‒ 

    

  * 876 gouden dukaat. 1801. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 37.  s Zeer fraai / Prachtig. 200,‒ 
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877                   878
  * 877 gouden dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 38. Bijna prachtig. 200,‒ 

  * 878 gouden dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 38.  3,51 g. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

879                  880
  * 879 gouden dukaat. 1803. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 39a. met paR: cReS:. Iets onregelmatig 
muntplaatje. Zeer fraai. 150,‒ 

  * 880 gouden dukaat. 1804. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 
onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 40. Vrijwel prachtig. 200,‒ 

881
  * 881 gouden dukaat. 1805. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond 

onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. type i c provincie utRecht 
met tRa. en stadsschild in het omschrift. Sch. 41b var. Zonder ruimte tussen concoRdia 
en ReS en met cReS: tRa en grote 5 in jaartal, smallere pijlenbundel, waarin 7 pijlen.                
3.54 g. RRR. Prachtig. 300,‒ 

Zilveren munten

882
  * 882 zilveren rijder of dukaton. 1796. galopperende ruiter naar rechts boven provinciewapentje 

MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: TRAI•. Kz. gekroond generaliteitswapen tussen 
twee schildhouders, jaartal daaronder in cartouche. mt. stadsschild. Kabelrand. Sch. 42; delm. 
1031; dav. 1832. RRR. Kz. als broche gem. gew. Kleine sporen van verwijderde speld en 
bijgesneden, overigens bijna prachtig.  1200,‒ 

    uit veiling Schulman 12 van 18 apr. 1994, no. 585.
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bataaFse RepublieK 1795 - 1806

883
  * 883 ½ zilveren rijder of ½ dukaton. 1796. utrecht. galopperende ruiter naar rechts boven 

provinciewapentje MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: TRAI•. Kz. gekroond 
generaliteitswapen tussen twee schildhouders, jaartal daaronder in cartouche. mt. stadsschild. 
Kabelrand. Sch. 44; delm. 1055. RRR. Prachtig. 2000,‒ 

884

Prachtig.

  * 884 ½ zilveren rijder of ½ dukaton. 1798. utrecht. galopperende ruiter naar rechts boven 
provinciewapentje MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: TRAI•. Kz. gekroond 
generaliteitswapen tussen twee schildhouders, jaartal daaronder in cartouche. mt. stadsschild. 
Kabelrand. Sch. 45. RRR. Prachtig +. 3500,‒ 

    uit veiling Schulman 278 van 21 feb. 1984, no. 771.

885
  * 885 ½ zilveren rijder of ½ dukaton. 1798. utrecht. galopperende ruiter naar rechts boven 

provinciewapentje MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: TRAI•. Kz. gekroond 
generaliteitswapen tussen twee schildhouders, jaartal daaronder in cartouche. mt. stadsschild. 
Kabelrand. Sch. 44; delm. 1055. RRR. Prachtig. 2000,‒ 

    uit veiling Schulman 12 van 18 apr. 1994, no. 586.

886
  * 886 ½ zilveren rijder of ½ dukaton. 1798. utrecht. galopperende ruiter naar rechts boven 

provinciewapentje MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: TRAI•. Kz. gekroond 
generaliteitswapen tussen twee schildhouders, jaartal daaronder in cartouche. mt. stadsschild. 
Kabelrand. Sch. 45. RRR. Prachtig. 2500,‒ 
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887
  * 887 zilveren dukaat. 1796. Staande ridder met zwaard en provinciaal wapen aan lint. Kz. gekroond 

generaliteitswapen tussen jaartal. type i e provincie utRecht met tRai. in het omschrift. 
mt. stadsschild. Sch. 65. Haarlijntjes. Zeer fraai +. 100,‒ 

888
  * 888 zilveren dukaat. 1800. Staande ridder met zwaard en provinciaal wapen aan lint. Kz. gekroond 

generaliteitswapen tussen jaartal. type i e provincie utRecht met tRai. in het omschrift. 
mt. stadsschild. Sch. 69a. s. normale 8 in jaartal. Vrijwel prachtig. 150,‒ 

889
  * 889 zilveren dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en provinciaal wapen aan lint. Kz. gekroond 

generaliteitswapen tussen jaartal. type i e provincie utRecht met tRai. in het omschrift. 
mt. stadsschild. Sch. 71. R. Zeer fraai. 100,‒ 

890
  * 890 zilveren dukaat. 1802. Staande ridder met zwaard en provinciaal wapen aan lint. Kz. gekroond 

generaliteitswapen tussen jaartal. type i e provincie utRecht met tRai. in het omschrift. 
mt. stadsschild. Sch. 71. R. Opgewreven, toetsspoor aan rand. Zeer fraai / Prachtig. 150,‒ 
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891

  * 891 3 gulden. 1796. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede.                
Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. type i b provincie holland 
met FÆD: en HOLL. in het omschrift, waardeaanduiding als 3 – G en ❀ op altaar. Sch. 80b. 
met holl. in het jaartal. s Bijna prachtig. 200,‒ 

    uit veiling Schulman 1 van 30 mei 1988, no. 260. (coll. R. Vlaminckx).

892

  * 892 3 gulden. 1795. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede.
Var: altaar met guirlande zonder ribbels. Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. 
Kabelrand. type i c gewest WeSt–fRieSland met fŒ: en WeStf: in het omschrift en 
waardeaanduiding als 3 – gl. Sch. 85c.  Kz. met grote letters en gl. bij aR van aRg, punt 
van wapenschild boven Œ. R. Zeer fraai / Prachtig. 150,‒ 

893

  * 893 3 gulden. 1796. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede.
Var: altaar met guirlande zonder ribbels. Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. 
Kabelrand. type i c gewest WeSt–fRieSland met fŒ: en WeStf: in het omschrift en 
waardeaanduiding als 3 – gl. Sch. 86. RR. Bijna prachtig. 300,‒ 

    Zeldzaam jaartal. ter illustratie: het jaartal 1795 is in de afgelopen 30 jaar tientallen keren door ons verhandeld, terwijl 
deze munt met het jaartal 1796, slechts 3 maal voorbij is gekomen.
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894

  * 894 3 gulden. 1795. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede.              
Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. type i d provincie utRecht 
met tRai· in het omschrift en waardeaanduiding als 3 – gl. mt. stadsschild. Sch. 87b. Var. 
maagd met hand op haar heup. Bijna prachtig. 100,‒ 

    

895            896

  * 895 1 gulden. 1795. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. 
Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. grove Kabelrand. type i a provincie 
geldeRland met d: gel:  &: c: Z: in het omschrift. mmt. korenaar. Sch. 89a.  normale 
waardeaanduiding. Zeer fraai. 50,‒ 

  * 896 1 gulden. 1797. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. Kz. 
generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. type ib provincie holland met 
holl:★ in het omschrift. te enkhuizen geslagen. Rond altaar met guirlande. Var: lint aan 
pijlbundel minder afhangend en brede maagd. Sch. 92c2. R Zeer fraai. 100,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 295 van 14 okt. 1993, no. 262. te enkhuizen geslagen.

897            898

  * 897 1 gulden. 1796. Staande nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed, jaartal in afsnede. 
Kz. generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand. type i c gewest WeSt–
fRieSland met WeStf. in het omschrift. Sch. 95b. Rond altaar met guirlande. lint vrijwel 
bij de poot en gl bij aR. R. In het verleden opgewreven, doch opnieuw gepatineerd. Fraai + 
/ Bijna zeer fraai. 70,‒ 

    uit veiling Robert Schulman 295 van 14 okt. 1993, no. 270.

  * 898 ½ gulden of 10 stuiver. 1796. type i a gewest WeSt–fRieSland met WeStf: in het 
omschrift. met waardeaanduiding ½ – GL. Sch.101. Prachtig. 300,‒ 
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899                    900
  * 899 ½ gulden of 10 stuiver. 1795. type i b provincie utRecht met waardeaanduiding X – St.  

en TRAI• in het omschrift. Mt. stadsschild. Kabelrand. Sch. 102b. Met MO ARG : ... in het 
omschrift. s . Enkele kleine gietgalletjes. Prachtig +. 150,‒ 

  * 900 ½ gulden of 10 stuiver. 1795. type i b provincie utRecht met waardeaanduiding X – St.  
en TRAI• in het omschrift. Mt. stadsschild. Kabelrand. Sch. 102a. Met MO : ARG... in het 
omschrift. s . Vrijwel originele muntkleur. Prachtig +. 200,‒ 

    

901
  * 901 2 stuiver of dubbeltje. 1796. provincie utRecht. in het veld tRa / iec / tum. mt. 

·stadsschild. Sch. 104. Zeer fraai +. 80,‒ 

lodewijK napoleon 1806 - 1810

Gouden munten

902                        903
  * 902 dubbele gouden dukaat. 1807. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal 

CONCORDIA RES – PAR: CRES: TRA˙ Kz. versierd vierkant met MO: ORD: / PROVIN: / 
FOEDER: BELG˙ AD / LEG· IMP. Mt. stadsschild. Kabelrand. Sch. 116. RR. Mooi exemplaar, 
met vrijwel volle originele muntkleur. Vrijwel FDC. 1500,‒ 

  * 903 gouden dukaat. 1806. type i b (1806–1808) provincie utrecht. oud provinciaal type met tRa. 
in het omschrift. mt. stadsschild. Sch. 118a.  Jaartal met grote cijfers. Russische slag. Prachtig +. 300,‒ 

    

904                            905
  * 904 gouden dukaat. 1807. type i b (1806–1808) provincie utrecht. oud provinciaal type met tRa. 

in het omschrift. mt. stadsschild. Sch. 119a. Rechte 7 in het jaartal. Vrijwel FDC. 400,‒ 

  * 905 gouden dukaat. 1807. type i b (1806–1808) provincie utrecht. oud provinciaal type met tRa. 
in het omschrift. mt. stadsschild. Sch. 119b. Kromme 7 en bredere 8 in het jaartal. Russische 
slag. Fraai. 100,‒ 
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lodewijK napoleon 1806 - 1810

906 907 908908

  * 906 gouden dukaat. 1808. type ii a (1808–1809) hoofd naar links. Kz. ridder. Sch. 129. RR.  
Minieme justeerspoortjes op de wang, minieme haarlijntjes. Prachtig. 800,‒ 

  * 907 gouden dukaat. 1809. type ii a (1808–1809) hoofd naar links. Kz. ridder. Sch. 130. R.  Zwakke 
slag. Bijna prachtig. 600,‒ 

    
  * 908 gouden dukaat. 1809. type iii (1809–1810) hoofd naar links. Kz. wapenschild, mmt. bij. 

Kabelrand. Sch.132a.  NGC MS61. Prachtig +. 700,‒ 
    

909 910 911

  * 909 gouden dukaat. 1809. type iii (1809–1810) hoofd naar links. Kz. wapenschild, mmt. bij. 
Kabelrand. Sch.132.  Originele muntkleur. Prachtig +. 500,‒ 

  * 910 gouden dukaat. 1809. type iii (1809–1810) hoofd naar links. Kz. wapenschild, mmt. bij. 
Kabelrand. Sch.132.  Randtikjes. Zeer fraai. 200,‒ 

  * 911 gouden dukaat. 1809. type iii (1809–1810) hoofd naar links. Kz. wapenschild, mmt. bij. 
Kabelrand. Sch.132. Zeer fraai. 300,‒ 

    

912                    913
  * 912 gouden dukaat. 1810. type iii (1809–1810) hoofd naar links. Kz. wapenschild, mmt. Bij. 

Kabelrand. Sch. 133.  Krassen voorzijde. Prachtig. 400,‒ 

  * 913 gouden dukaat. 1810. type iii (1809–1810) hoofd naar links. Kz. wapenschild, mmt. Bij. 
Kabelrand. Sch. 133.  Justeersporen. Bijna prachtig. 400,‒ 

    

Zilveren munten

914
  * 914 50 stuiver. 1808. type i c (1807–1809). hoofd naar rechts zonder naam van de graveur.                

Kz. KoningRiJK – holland in het omschrift. mmt. bij. Kabelrand. Stempels door a. 
van der monde. Sch. 149a/f. punt van de hals bij laatste l van holl. mmt. bij. Uiterst mooi 
exemplaar, originele muntkleur. Vrijwel FDC. 500,‒ 
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915
  * 915 50 stuiver. 1808. type i c (1807–1809). hoofd naar rechts zonder naam van de graveur.                 

Kz. KoningRiJK – holland in het omschrift. mmt. bij met poten. Kabelrand. Stempels 
door a. van der monde. Sch. 149.  Vz. Minieme krasje in het veld overigens prachtig.  250,‒ 

    

916
  * 916 50 stuiver. 1808. type i c (1807–1809). hoofd naar rechts zonder naam van de graveur.                  

Kz. KoningRiJK – holland in het omschrift. mmt. bij. Kabelrand. Stempels door a. van 
der monde. Sch. 149b/f.  punt van de hals bij laatste l van holl. Zeer fraai +. 250,‒ 

    

917
  * 917 50 stuiver. 1808. type i c (1807–1809). hoofd naar rechts zonder naam van de graveur.                  

Kz. KoningRiJK – holland in het omschrift. mmt. bij. Kabelrand. Stempels door a. van 
der monde. Sch. 149. Zeer fraai. 200,‒ 

    

918
  * 918 50 stuiver. 1808. type i c (1807–1809). hoofd naar rechts zonder naam van de graveur.                   

Kz. KoningRiJK – holland in het omschrift. mmt. bij. Kabelrand. Stempels door               
a. van der monde. Sch. 149a/f. punt van de hals bij laatste l van holl. mmt. bij met poten. 
Gietgalletje op voor- en keerzijde. Zeer fraai. 200,‒ 
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919
  * 919 1 gulden. 1809. type ii (1807-1810). hoofd naar rechts. Kz. waardeaanduiding 1 - gn., 

daaronder mmt. bij. Randschrift de naam deS heeRen Zy geloofd. graveursnaam is 
zichtbaar. Sch. 154a. RR. Opgewreven. Zeer fraai. 1000,‒ 

napoleon i 1810 - 1813
Gouden munten

920
  * 920 20 Francs. 1813. gelauwerd hoofd naar links, daaronder monogram. Kz. waarde in lauwerkrans, 

mt. mast, mmt. baars. met randschrift. te utrecht geslagen. Sch. 164.  R Bijna zeer fraai. 200,‒ 
    

Zilveren munten

921
  * 921 5 Francs. 1813. gelauwerd hoofd naar rechts, daaronder monogram. Kz. waarde in lauwerkrans, 

mt. mast, mmt. baars. met randschrift. te utrecht geslagen. Sch. 166. R.  Kras keerzijde.             
Zeer fraai. 300,‒ 

KoninKRijK deR nedeRlanden
willeM i 1815–1840

Gouden munten

922                  923
  * 922 10 gulden of gouden tientje. 1819. Jong hoofd naar links door a. mirchaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 175. R. Bijna prachtig. 2500,‒ 

  * 923 10 gulden of gouden tientje. 1822. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–
1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 177. RR. Opgewreven, met diep 
geslagen randschrift waardoor de rand op sommige plekken iets verhoogd is. Bijna prachtig. 3000,‒ 
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924                       925
  * 924 10 gulden of gouden tientje. 1823. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 178. Stempelglans. Prachtig. 900,‒ 

  * 925 10 gulden of gouden tientje. 1823. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–
1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 178. Minieme haarlijntjes, miniem 
randtikje, grotendeels originele kleur. Prachtig. 800,‒ 

    

926                      927
  * 926 10 gulden of gouden tientje. 1824. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 179. Haarlijntjes en randschade. 
Zeer fraai +. 350,‒ 

  * 927 10 gulden of gouden tientje. 1825. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–
1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 180. Minieme haarlijntjes. Prachtig. 700,‒ 

    

928                      929
  * 928 10 gulden of gouden tientje. 1826. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 181. RRR. Prachtig. 7000,‒ 
    Slechts enkele stuks geslagen.

  * 929 10 gulden of gouden tientje. 1828. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–1837). 
mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 182. RRRR. uiteRst zeldzaaM. 
Zeer fraai. 10000,‒ 

    Uit veiling Schulman 253 van 8 nov. 1971, no. 395. Tot op heden zijn er door onze fi rma slechts twee verschillende 
exemplaren verhandeld. een exemplaar is in het bezit van de nederlandsche Bank. een uiterst zeldzaam stuk, zeldzamer 
dan de gouden tientjes 1818u en 1826u. het tientje 1829u, zo dit al bestaat, is nooit teruggevonden. daarmee is 
deze munt het zeldzaamste Gouden Tientje van het Koninkrijk der Nederlanden en zéér sterk ondergewaardeerd in de 
muntalmanak. dit gouden tientje is niet aangetroffen in de collecties J. Berkman ,Rijnbende en Virgil m. Brand..

930                    931
  * 930 10 gulden of gouden tientje. 1830. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 183. Minieme haarlijntjes.           
Bijna prachtig. 500,‒ 

  * 931 10 gulden of gouden tientje. 1830. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–
1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 183. Miniem opgewreven, deels 
originele muntkleur. Zeer fraai +. 400,‒ 
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932                      933
  * 932 10 gulden of gouden tientje. 1831. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 184. Prachtig. 800,‒ 

  * 933 10 gulden of gouden tientje. 1832. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–
1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 185. Vrijwel prachtig. 400,‒ 

934                      935
  * 934 10 gulden of gouden tientje. 1833. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–

1837). mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 186. Haarlijntjes. Prachtig. 500,‒ 

  * 935 10 gulden of gouden tientje. 1837. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–1837). 
mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 187. Miniem randtikje.                     Bijna 
prachtig. 600,‒ 

936                    937
  * 936 10 gulden of gouden tientje. 1839. Jong hoofd naar links door a. michaut.type i b (1839–

1840). mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 188. Bijna prachtig. 500,‒ 

  * 937 10 gulden of gouden tientje. 1840 over 1837. Jong hoofd naar links door a. michaut. type 
i b (1839–1840). mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 189a. RRR. Duidelijke 
overslag, onder het muntmeesterteken lelie schuilt nog een brandende fakkel. Prachtig. 1500,‒ 

938                  939
  * 938 10 gulden of gouden tientje. 1824. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i c (1824–

1829). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 190.  Opgewreven. Bijna prachtig. 350,‒ 

  * 939 10 gulden of gouden tientje. 1825. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1818–
1837). mmt. B, mt. palmtak. Brusselse slag. Sch. 191. Prachtig. 400,‒ 

940
  * 940 10 gulden of gouden tientje. 1825. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i c (1824–

1829). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 191. Zeer fraai +. 400,‒ 



342

941



343

942

944944

942942



344

KoninKRijK deR nedeRlanden – willeM i

941                  942
  * 941 10 gulden of gouden tientje. 1826. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i c (1824–

1829). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 192. RR. Volle originele muntkleur. 
Vrijwel FDC. 8000,‒ 

  * 942 10 gulden of gouden tientje. 1827. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i b (1826–
1827). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 193. R. Miniem opgewreven.                            
Bijna prachtig. 2000,‒ 

    

943                 944
  * 943 10 gulden of gouden tientje. 1828. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i c (1824–

1829). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 194. Prachtig. 500,‒ 

  * 944 10 gulden of gouden tientje. 1829. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i c (1824–
1829). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 195. RR. Minieme haarlijntjes.              
Zeer fraai. 3500,‒ 

    uit particuliere aankoop Schulman augustus 1956 -  uit veiling Schulman 250 van 1 jun. 1970, no. 463.

945           946           947
  * 945 5 gulden of gouden vijfje. 1827. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i a (1827).          

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrecht. Sch. 196. s. Opgewreven. Fraai / Zeer fraai. 200,‒ 

  * 946 5 gulden of gouden vijfje. 1826. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i b (1826–1827). 
mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 197. Vrijwel prachtig / Prachtig. 500,‒ 

  * 947 5 gulden of gouden vijfje. 1826. Jong hoofd naar links door a. michaut.type i b (1826–1827). 
mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 197.  Opgewreven. Zeer fraai. 250,‒ 

    

948            949            950
  * 948 5 gulden of gouden vijfje. 1827. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i b (1826–1827). 

mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 198. Randtikjes. Prachtig. 350,‒ 

  * 949 5 gulden of gouden vijfje. 1827. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i b (1826–1827). 
mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 198. Prachtig. 350,‒ 

  * 950 5 gulden of gouden vijfje. 1827. Jong hoofd naar links door a. michaut. type i b (1826–1827). 
mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 198. Prachtig. 350,‒ 
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951                    952
  * 951 gouden dukaat. 1814. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type i a (1814–1816). oud provinciaal type. mt. stadsschild. utrecht. Sch. 200. Bijna             
zeer fraai. 150,‒ 

  * 952 gouden dukaat. 1815. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant.
type i a (1814–1816). oud provinciaal type. mt. stadsschild. utrecht. Sch. 201.  Zwakke slag. 
Bijna prachtig. 200,‒ 

    

953                    954

  * 953 gouden dukaat. 1815. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type i b (1815). oud provinciaal type. mmt. klaverblad. utrecht. Sch. 202. R. Klemsporen. 
Fraai + / Bijna zeer fraai. 150,‒ 

  * 954 gouden dukaat. 1816. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type i a (1814–1816). oud provinciaal type. mt. stadsschild. utrecht. Sch. 203.  R Zeer fraai 
+ / Bijna prachtig. 300,‒ 

    

955                   956

  * 955 gouden dukaat. 1817. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii a (1817). nieuw koninkrijkstype. mmt. gebakerd kindje. utrecht. Sch. 204.                     
Zeer fraai +. 300,‒ 

  * 956 gouden dukaat. 1818. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 4-regelige tekst in versierd vierkant.. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 205. Krasje in het veld.               
Zeer fraai +. 150,‒ 

    

957                 958

  * 957 gouden dukaat. 1819. gouden dukaat. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in 
versierd vierkant. type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 206. s. 
Prachtig. 300,‒ 

  * 958 gouden dukaat. 1820. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 207. R. 3.51 g. Prachtig. 400,‒ 
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959                      960
  * 959 gouden dukaat. 1821. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b 
(1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 208. R. 3.48 g. Vrijwel FDC. 750,‒ 

  * 960 gouden dukaat. 1822. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 209. R.. 3.49 g. Prachtig +. 800,‒ 

961                      962
  * 961 gouden dukaat. 1827. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. mt. mercuriusstaf. Sch. 211. R. Gebogen muntplaatje, 
miniem opgewreven. Zeer fraai. 150,‒ 

  * 962 gouden dukaat. 1828. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 212. R. Minieme haarlijntjes 
voorzijde. Prachtig. 200,‒ 

963                      964
  * 963 gouden dukaat. 1829. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 213. Bijna prachtig. 250,‒ 

  * 964 gouden dukaat. 1830. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. mt. mercuriusstaf. Sch. 214. altijd Russische slag.   
Zeer fraai. 125,‒ 

965                      966
  * 965 gouden dukaat. 1831. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. mt. mercuriusstaf. Sch. 215.  3.43 g. Zeer fraai. 150,‒ 

  * 966 gouden dukaat. 1832. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 4-regelige tekst in versierd vierkant.. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. Sch. 216. s. Gebogen muntplaatje. Zeer fraai / Prachtig. 350,‒ 

967
  * 967 gouden dukaat. 1833. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 4-regelige tekst in versierd vierkant.. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 217. s. Opgewreven.                
Zeer fraai / Prachtig. 300,‒ 
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968                  969
  * 968 gouden dukaat. 1834. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. Sch. 219. RR.  altijd Russische slag. Zeer fraai / 
Prachtig. 500,‒ 

  * 969 gouden dukaat. 1835. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. Sch. 219. RR. altijd Russische slag. Opgewreven. 
Vrijwel zeer fraai. 300,‒ 

970                  971
  * 970 gouden dukaat. 1836. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 220. R. Justeersporen.              
Bijna prachtig. 300,‒ 

  * 971 gouden dukaat. 1837. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. Sch. 221. 3.48 g. Krasjes op voorzijde. Bijna prachtig. 200,‒ 

972                 973
  * 972 gouden dukaat. 1838. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. Sch. 222. s. Zwakke slag keerzijde. Haarlijntjes.           
Bijna prachtig. 150,‒ 

  * 973 gouden dukaat. 1839. gouden dukaat. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst 
in versierd vierkant. type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. Sch.223,. 3.50g. s. Miniem 
opgewreven. Zeer fraai / Prachtig. 150,‒ 

974                  975
  * 974 gouden dukaat. 1840. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii b (1818–1840). mmt. fakkel. te utrecht geslagen. Sch. 224.  3.43 g. Zeer fraai +. 250,‒ 

  * 975 gouden dukaat. 1840. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 
type ii c (1840). mmt. lelie. te utrecht geslagen. Sch. 225. R. 3.49g. Iets onregelmatige 
rand, overigens FDC.  1000,‒ 

976
  * 976 gouden dukaat. 1828. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii d (1824–1830). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 229. R. Gevouwen 
muntplaatje, opgewreven. Bijna zeer fraai. 200,‒ 
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981981
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977
  * 977 gouden dukaat. 1829. Staande ridder met pijlbundel. Kz. 5-regelige tekst in versierd vierkant. 

type ii d (1824–1830). mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 230. RR. Opgewreven. 
Zeer fraai +. 500,‒ 

    
Zilveren munten

978
  * 978 zilveren dukaat. 1816. Staande ridder met provinciewapen van utrecht aan lint mo. no. aRg. 

pRo. confŒ. Belg. tRai. Kz. gekroond wapen met verticale arcering en nog zonder 
blokken. mt. utrechts stadsschild. Kabelrand. Sch. 235. R. Krasjes in het veld. Bijna zeer fraai. 500,‒ 

979
  * 979 zilveren dukaat. 1816. Staande ridder met provinciewapen van utrecht aan lint mo. no. aRg. 

pRo. confŒ. Belg. tRai. Kz. gekroond wapen met verticale arcering en nog zonder 
blokken. mt. utrechts stadsschild. Kabelrand. Sch. 235. R. Opgewreven. Fraai / Zeer fraai. 500,‒ 

980
  * 980 3 gulden. 1818. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. Utrechtse slag. Ontwerp proefslag met kleiner borstbeeld, fi jnere afwerking 
van de haren en grotere afstand tussen ned. en g.h.V.l. Randschrift met gearceerde letters 
en sterretje vlak achter Zy. Sch. 240b. RRR. Met gepolijste stempels geslagen. In houten 
schroefdoosje. Enkele zeer fi jne krasjes, Met lichte patina. Vrijwel FDC. 6000,‒ 
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981
  * 981 3 gulden. 1818. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 240.  s.  Haarlijntjes. Deels originele muntkleur. 
Vrijwel prachtig. 1000,‒ 

982
  * 982 3 gulden. 1820. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 242.  onregelmatig muntplaatje, waardoor enige 
slagzwakte en een onregelmatige rand is ontstaan. Zeer fraai/prachtig. toegevoegd: 5 cent 
1869. Fraai / Zeer fraai.    700,‒ 

983
  * 983 3 gulden. 1820. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 242.  Haarlijntjes. Minieme justeersporen. Randtikje. 
Zeer fraai / Prachtig. 600,‒ 

984
  * 984 3 gulden. 1821. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 243. s. Iets zwak aan de rand. Grotendeels originele 
muntkleur. Prachtig +. 1000,‒ 
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985
  * 985 3 gulden. 1824. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type iia (1818–1832). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 246. Zeer fraai. 500,‒ 
    

986
  * 986 3 gulden. 1830 over 1824. type ii a (1818–1832). Jong hoofd naar rechts door a. michaut. 

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 248b.   Zeer fraai +. 500,‒ 
    

987
  * 987 3 gulden. 1831 over 1824. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). 

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 249a.  Enkele minimale, overigens niet 
storende randtikjes. Zeer fraai. 700,‒ 

    

988
  * 988 3 gulden. 1831 over 1824. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type iia (1818–1832). mmt. 

fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 249a.  s Vrijwel fraai. 250,‒ 
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989
  * 989 3 gulden. 1831 over 1824. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type iia (1818–1832). mmt. 

fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 249a.  s . Gietgalletjes op keerzijde. Zeer fraai. 300,‒ 
    

990
  * 990 3 gulden. 1832 over 1824. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). 

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 250a.  Opgewreven. Zeer fraai / Prachtig. 600,‒ 
    

991
  * 991 3 gulden. 1832 over 1824. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type ii a (1818–1832). 

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 250a.  Krasjes. Zeer fraai / Prachtig. 600,‒ 
    

992
  * 992 2½ gulden of rijksdaalder. 1840. ouder hoofd naar rechts. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. te 

utrecht geslagen. Sch. 257. s. Opgewreven. Zeer fraai +. 225,‒ 
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993

  * 993 2½ gulden of rijksdaalder. 1840. ouder hoofd naar rechts. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf.                 
te utrecht geslagen. Sch.257. s. Opgewreven, krasjes op hals. Zeer fraai. 200,‒ 

    

994

  * 994 2½ gulden of rijksdaalder. 1840. ouder hoofd naar rechts. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf.                  
te utrecht geslagen. Sch. 257.  s Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

995

  * 995 2½ gulden of rijksdaalder. 1840. ouder hoofd naar rechts. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf.                  
te utrecht geslagen. Sch. 257. s. Miniem randdeukje voorzijde op elf uur. Vrijwel zeer fraai. 200,‒ 

    

996

  * 996 2½ gulden of rijksdaalder. 1840. ouder hoofd naar rechts. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf.                  
te utrecht geslagen. Sch. 257. s. Randtikje, miniem opgewreven. Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 
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997
  * 997 2½ gulden of rijksdaalder. 1840. ouder hoofd naar rechts. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. 

te utrecht geslagen. Sch. 257. s. Enkele minieme randtikjes op de keerzijde bij elf uur.                  
Vrijwel zeer fraai. 150,‒ 

    

998              999
  * 998 1 gulden. 1819. hoofd naar rechts. type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel,                                

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 259. s. Opgewreven. Fraai / Zeer fraai. 250,‒ 

  * 999 1 gulden. 1820. hoofd naar rechts. type i a Jong hoofd. mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. 
utrechtse slag. Sch. 260. Bijna fraai. 100,‒ 

    

1000            1001
  * 1000 1 gulden. 1821. hoofd naar rechts. type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel,                                   

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 261. Fraai +. 150,‒ 

  * 1001 1 gulden. 1824. hoofd naar rechts. type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel, mt. 
mercuriusstaf. utrechtse slag. Zonder streepje tussen kroon en wapen. Sch. 264.  Originele 
muntkleur. Vrijwel FDC. 600,‒ 

    

1002           1003
  * 1002 1 gulden. 1824. hoofd naar rechts. type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel, mt. 

mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 264. Zeer fraai. 200,‒ 

  * 1003 1 gulden. 1831 over 1821. hoofd naar rechts.type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel, 
mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 266a.  Minieme haarlijntjes. Bijna prachtig. 500,‒ 
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1004            1005
  * 1004 1 gulden. 1832. hoofd naar rechts.type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel,                                   

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 267. Minieme randtikjes. Zeer fraai. 250,‒ 

  * 1005 1 gulden. 1837. hoofd naar rechts. type i a (1818–1837). Jong hoofd. mmt. fakkel,                                    
mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 268. Contemporaine vervalsing. uiterst interessant. 
Fraai / Zeer fraai. 100,‒ 

    

1006                1007
  * 1006 1 gulden. 1840. hoofd naar rechts. type ii (1840). ouder hoofd. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. 

utrecht. Sch. 278.  Deels originele muntkleur. Bijna prachtig. 200,‒ 

  * 1007 1 gulden. 1840. hoofd naar rechts. type ii (1840). ouder hoofd. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. 
utrecht. Sch. 278.  Mooie, bovengemiddelde kwaliteit, klein randtikje op voorzijde. Zeer fraai +. 100,‒ 

    

1008                   1009
  * 1008 ½ gulden. 1818. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type i a (1818–1822). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 279. R. Met miniem klein hakje op de rand van de 
voorzijde. Bijna zeer fraai. 300,‒ 

  * 1009 ½ gulden. 1819. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type i a (1818–1822). mmt. fakkel, 
mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 280. R. Deels originele muntkleur, opgewreven, miniem 
randtikje. Zeer fraai / Prachtig. 500,‒ 

    

1010                     1011
  * 1010 ½ gulden. 1822. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type i a (1818–1822). mmt. fakkel, 

mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 281a.  Zonder de naam Michaut op de afsnede van de 
hals. RR. Minieme haarlijntjes op voorzijde, grotendeels originele muntkleur. Prachtig +. 500,‒ 

  * 1011 ½ gulden. 1822. Jong hoofd naar rechts door a. michaut. type i a (1818–1822). mmt. fakkel, 
mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 281a. Zonder de naam Michaut op de afsnede van de 
hals. RR. Vz. Zeer fraai. Kz. Fraai. Opgewreven.  150,‒ 
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1012 1013 1015
  * 1012 25 cent of kwartje. 1825. gekroonde sierlijke letter W tussen jaartal. type i b (1818–1830). 

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 289. Originele muntkleur. Vrijwel FDC. 150,‒ 

  * 1013 25 cent of kwartje. 1825. gekroonde sierlijke letter W tussen jaartal. type i b (1818–1830). 
mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 289. Prachtig +. 80,‒ 

    
     1014 25 cent of kwartje. 1825. gekroonde sierlijke letter W tussen jaartal. type i b (1818–1830). 

mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. utrechtse slag. Sch. 289. Bijna prachtig. 50,‒ 

  * 1015 5 cent of stuiver. 1828. gekroonde sierlijke letter W tussen jaartal. Kz. gekroond rijkswapen 
tussen waardeaanduiding 5 – c. mmt. palmtak, mt. B. te Brussel geslagen. Sch. 321. Zwakke 
slag, deels originele muntkleur. Op voorzijde een deel van de keerzijde incuse zichtbaar.       
Zeer fraai / Prachtig. 150,‒ 

    

Bronzen munten

1016           1017           1018

  * 1016 1 cent. 1827. gekroonde letter W tussen jaartal. type i c (1821–1828). mmt. palmtak, mt. B. te 
Brussel geslagen. Sch. 344.  Grotendeels originele muntkleur. Vrijwel FDC. 80,‒ 

  * 1017 ½ cent. 1822. gekroonde letter W tussen jaartal. type i a mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. 
utrechtse slag. Sch. 353. Grotendeels originele muntkleur. Vrijwel FDC. 200,‒ 

  * 1018 ½ cent. 1821. gekroonde letter W tussen jaartal. type i b (1821–1828). mmt. palmtak, mt. B. 
te Brussel geslagen. Sch. 366. RR. Hakken in muntplaatje, waarschijnlijk bodemvondst. Goed. 80,‒ 

    

huiSmunten en geVangeniSgeld

UNIFORME MUNTEN VOOR DE STRAFGEVANGENISSEN, GESLAGEN OP ‘S RIJKS MUNT (1834/1847)

Zinken munten

1019                1020

  * 1019 1 cent. z.j. tweezijdig in zink. StRaf-geVangeniS ❀ en ZondeR ingeslagen letter.                
Kz. waardeaanduiding in parelrand. Sch. 484. Zeer fraai. 50,‒ 

    de munten zonder ingeslagen letter zijn afkomstig uit Woerden óf het betreft een stuk uit een niet-gebruikte voorraad van 
een andere gevangenis.

  * 1020 ½ cent. z.j. tweezijdig in zink. StRaf-geVangeniS ❀ en ZondeR ingeslagen letter.             
Kz. waardeaanduiding in parelrand. Sch. 485. Zeer fraai. 50,‒ 
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Gouden munten

1021

  * 1021 dubbele willem of 20 gulden. 1848. hoofd naar rechts door d. v. d. Kellen Jr. Kz. gekroond 
rijkswapen tussen twee eikentakken, waarboven jaartal, gewichts en gehalteaanduiding. 
Randschrift god ✭ Zy ✭ met ✭ ONS• ✭. mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. Sch. 499. 
RRR. Met gepolijste stempels geslagen. Prachtig +. 12000,‒ 

    Van deze 20 gulden zijn er slechts 95 stuks geslagen.
de dubbele Willem of dubbele negotiepenning van koning Willem ii die wij u hier kunnen aanbieden is een zogenaamde 
‘typemunt’, dat wil zeggen dat er van dit type maar één jaar is vervaardigd.
de munt maakt deel uit van een mislukt project. Sinds 1841 waren er aan de munt te utrecht geen nieuwe gouden 
dukaten meer aangemunt. deze munt werd vooral uitgevoerd naar nederlands-indië en verdween daar in praktijk al snel 
uit de omloop, omdat de munten populair waren bij goudhandelaren en juweliers. het goudgehalte was namelijk bijzonder 
hoog en bovendien door de overheid gegarandeerd, zodat ze niet alleen een solide en veilige investering vormden, maar 
ook bijzonder geschikt waren om te worden omgesmolten, waarna het goud gebruikt kon worden voor de vervaardiging 
van sieraden.
in praktijk was de rol van de dukaat in het internationale handelsverkeer dus uiterst gering. toch zou het commercieel 
gezien aantrekkelijk zijn indien ons kleine landje toch in staat zou zijn een munteenheid te vervaardigen die een rol van 
betekenis zou kunnen gaan spelen in dit internationale handelsverkeer (de zogenaamde ‘negotie’), die bovendien rond 
deze tijd door allerlei technische ontwikkelingen en steeds grotere vlucht ging nemen.
er werd gedacht aan een serie van halve, hele en dubbele negotiepenningen. deze waren afgeleid van de gekende 
gouden Vijfjes en gouden tientjes maar zouden nu alleen een vermelding krijgen van het bruto gewicht alsmede van 
het goudgehalte. de dubbele negotiepenning was hierbij een vreemde eend in de bijt. Slechts onder de korte regering 
van koning lodewijk napoleon zijn er enkele proefstukken aangemunt van 20 gulden-stukken, maar tot een reguliere 
aanmunting is men destijds niet gekomen.
het project werd in 1848 in gang gezet. op dat moment heerste er grote bedrijvigheid in de munt. in dat jaar werden de 
eerste aanmuntingen gestart van dubbeltjes, Kwartjes en halve guldens op naam van Willem ii. Bovendien bereikten de 
aanmuntingen van guldens en Rijksdaalders in deze periode recordhoogten, mede door hermunting van het zilver uit de 
buiten omloop gestelde provinciale munten. de stempelsnijders maakten overuren om de lopende aanmuntingen op een 
soepele wijze voortgang te laten vinden.
de productie van de nieuwe muntstempels werd opgedragen aan de stempelsnijders J.p.Schouberg en d.van der Kellen. 
Schouberg kreeg de opdracht voor de vervaardiging van de halve en hele negotiepenning, Van der Kellen werd gevraagd 
de dubbele negotiepenning vorm te geven. Schouberg was in december 1848 klaar met de wapenzijde (keerzijde) van 
de aan hem opgedragen munten en Willem ii keurde de ontwerpen hiervoor op 8 december goed. op 17 maart 1849 
overleed de koning echter vrij onverwacht te tilburg en Van der Kellen kon pas kort hierna de laatste hand leggen aan het 
stempel van de dubbele negotiepenning. er werd besloten het ontwerp samen met dat van de Stuiver aan zijn opvolger, 
koning Willem iii te zenden. deze keurde op 25 april 1849 beide ontwerpen goed. het muntcollege sprak haar droefenis 
uit dat ‘van de twee nieuwe muntspeciën de proefstukken niet aanschouwd zijn door den Vorst met wiens beeltenis zij 
versierd zijn’ .
Wij zijn er trots op u op onze jubileumveiling dit mooie stuk in een schitterende kwaliteit te kunnen aanbieden.

1022                 1023

  * 1022 10 gulden of gouden tientje. 1842. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. Kz. gekroond 
rijkswapen tussen 10 – g. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. Sch. 502. RR. Met gepolijste stempels 
geslagen. Miniem randtikje. Bijna prachtig. 4000,‒ 

  * 1023 5 gulden of gouden vijfje. 1843. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. Kz. gekroond rijkswapen 
tussen 5 – g. mmt. lelie, mt. mercuriusstaf. Kartelrand. Sch. 503. RR. Met gepolijste stempels 
geslagen. Opgewreven. Bijna prachtig. 1800,‒ 
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1024                1025
  * 1024 gouden dukaat. 1841. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 

mt. mercuriusstaf. type i a (1841). mmt. fakkel. Sch. 504. Miniem randtikje. Originele 
muntkleur. Prachtig. 250,‒ 

  * 1025 gouden dukaat. 1841. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i b (1841). mmt. lelie. Sch. 505. s. Gebogen muntplaatje.                        
Vrijwel prachtig. 150,‒ 

    

Zilveren munten

1026
  * 1026 2½ gulden of rijksdaalder. 1841. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf. 

type i (1841–1842). te laag geplaatst oor. mmt. lelie. Sch. 506. RR. Zeer fraai. 500,‒ 

1027
  * 1027 2½ gulden of rijksdaalder. 1845. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf. 

type ii b (1845 2e halfjaar). mmt. lelie met parel op de band. Sch. 511. Zeer fraai. 80,‒ 

1028
  * 1028 2½ gulden of rijksdaalder. 1845. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf. 

type ii b (1845 2e halfjaar). mmt. lelie met parel op de band. Sch. 511. Opgewreven. Zeer fraai. 60,‒ 

     1029 2½ gulden of rijksdaalder. 1848. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf. 
type iii b (1846–1849). mmt. zwaard. Sch. 515. Donkere patina. Zeer fraai +. 60,‒ 
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1030               1031
  * 1030 1 gulden. 1842. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf.type ii a (1842–

1846). mmt. lelie. Sch. 519a.  variant met korte hals. RR. Iets zwak aan de rand. Minieme 
haarlijntjes. Zeer fraai / Prachtig. 400,‒ 

  * 1031 1 gulden. 1842. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf.type ii a (1842–
1846). lange hals. mmt. lelie. Sch. 519. R. Fraai / Zeer fraai. 100,‒ 

1032                       1035
  * 1032 1 gulden. 1844. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. mt. mercuriusstaf. type ii a (1842–

1846). lange hals. mmt. lelie. Sch. 521. Kras op voorzijde. Zeer fraai +. 150,‒ 

     1033 ½ gulden (2). 1847 en 1848. hoofd naar links door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. type i 
c (1846–1848). Mmt. zwaard. Met fi jne kartelrand. Sch. 530. lotje van 2 stuks, het exemplaar 
van 1847 in fraai, dat van 1848 in zeer fraai.  80,‒ 

      1034 25 cent of kwartje. 1849. hoofd naar links door J. p. Schouberg. mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. 
Sch. 533. Originele muntkleur. FDC. 80,‒ 

  * 1035 25 cent of kwartje. 1849. hoofd naar links door J. p. Schouberg. mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. 
Sch. 533. De 9 schuiner geplaatst (Sch. 533 c). Bijna prachtig. 60,‒ 

willeM iii 1849–1890

Gouden munten

   1036                    1037

  * 1036 dubbele willem of 20 gulden. 1850. hoofd naar links door d. v.d. Kellen Jr. Kz. gekroond 
rijkswapen tussen twee eikentakken, daarboven jaartal, gewichts- en gehalteaanduiding. 
Randschrift GOD • ZY • MET • ONS •. Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. Sch. 542. RRR.           
Met gepolijste stempels geslagen. minieme haarlijntjes. Prachtig +. 7000,‒ 

  * 1037 enkele willem of 10 gulden. 1850. hoofd naar links door d. v.d. Kellen Jr. Kz. gekroond 
rijkswapen tussen twee eikentakken waarboven jaartal, gewichts– en gehalteaanduiding. 
Randschrift GOD  ZY  MET  ONS• . Mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. Sch. 545. RRR.                  
Met gepolijste stempels geslagen. Miniem krasje op het hoofd. Vrijwel FDC. 5000,‒ 

    Slechts enkele proefstukken geslagen.
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1038                   1039

  * 1038 halve willem of 5 gulden. 1850. hoofd naar links door d. v. d. Kellen Jr. Kz. gekroond rijkswapen 
tussen twee eikentakken, waarboven jaartal, gewichts– en gehalteaanduiding. Kartelrand. 
mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. Sch. 547. RRR. Met gepolijste stempels geslagen. Prachtig / 
FDC. 4000,‒ 

  * 1039 10 gulden of gouden tientje. 1877. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen tussen 
10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, 
tekst bovenlangs. mmt. bijl. Sch. 551. Met proofl ike velden. Vrijwel FDC. 180,‒ 

    
     1040 10 gulden of gouden tientje. 1879. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen tussen 

10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, 
tekst bovenlangs. mmt. bijl. Sch. 552. Samen met zilveren penning in cassette ing bank.                
Bijna prachtig. 160,‒ 

1041                   1042
  * 1041 10 gulden of gouden tientje. 1879 over 1877. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen 

tussen 10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii a (1876–1887). Kz. jaartal onder het 
wapen, tekst bovenlangs. mmt. bijl. Sch. 552a. R. Vrijwel FDC. 350,‒ 

  * 1042 10 gulden of gouden tientje. 1879 over 1877. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen 
tussen 10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii a (1876–1887). Kz. jaartal onder het 
wapen, tekst bovenlangs. mmt. bijl. Sch. 552a. R. Zeer duidelijke overslag!. Vrijwel FDC. 350,‒ 

1043                 1044
  * 1043 10 gulden of gouden tientje. 1879 over 1877. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen 

tussen 10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii a (1876–1887). Kz. jaartal onder het 
wapen, tekst bovenlangs. mmt. bijl. Sch. 552a. R. Zeer fraai +. 200,‒ 

  * 1044 10 gulden of gouden tientje. 1887. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen tussen 
10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii a (1876–1887). Kz. jaartal onder het wapen, 
tekst bovenlangs. mmt. bijl. Sch. 556. s. Onregelmatig muntplaatje. Zeer fraai +. 150,‒ 

1045
  * 1045 10 gulden of gouden tientje. 1888. hoofd rechts door i. p. m. menger. Kz. rijkswapen tussen 

10 – g. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. type ii b (1888–1889). mmt. hellebaard. Sch. 557. R. 
Zeer fraai +. 200,‒ 
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1046
  * 1046 dubbele dukaat. 1854. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal. mmt. zwaard, 

mt. mercuriusstaf. Kz. 4-regelige tekst in versierd vierkant. Kabelrand. Sch. 561. RRR. slechts 
enkele proefstukken geslagen. Met gepolijste stempel geslagen. Prachtig. 10000,‒ 

     

1047        

     

1048       
      

1049
  * 1047 gouden dukaat. 1849. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 

mt. mercuriusstaf. type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Russische slag. Sch. 563. Met 
randdeukje op de keerzijde op vier uur. Zeer fraai. 150,‒ 

                    

  * 1048 gouden dukaat. 1849. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 563. Bijna zeer fraai. 150,‒ 

  * 1049 gouden dukaat. 1876. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i b (1876–1885). mmt. bijl. Sch. 567. RRR. Vrijwel FDC. 4000,‒ 

    uit jubileumveiling Schulman 271 van 17 nov. 1980, no. 1148. Sinds 1880 zijn er slechts drie verschillende exemplaren 
door ons verhandeld.

1050                   1051
  * 1050 gouden dukaat. 1878. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 

mt. mercuriusstaf. type i b (1876–1885). mmt. bijl. Sch. 569; fr. 344. RR. Prachtig / FDC. 2500,‒ 

  * 1051 gouden dukaat. 1885. Staande ridder met zwaard en pijlbundel. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i b (1876–1885). mmt. bijl. Sch. 572. R.  Minimale klemspoortjes. 
Prachtig. 1500,‒ 

    
Zilveren munten

1052

  * 1052 2½ gulden of rijksdaalder. 1849. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf 
type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 575. s. Minieme krasjes. Bijna prachtig. 200,‒ 
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1053
  * 1053 2½ gulden of rijksdaalder. 1850. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. 

type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 576. Kras voorzijde. Grotendeels originele 
muntkleur. Prachtig +. 100,‒ 

1054
  * 1054 2½ gulden of rijksdaalder. 1853. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf.

type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 579. s. Miniem opgewreven. Fraai. 100,‒ 

1055
  * 1055 2½ gulden of rijksdaalder. 1853 over 1852. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg.                                  

mt. mercuriusstaf.type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 579a. R. Haarlijntjes. Klein 
deel originele muntkleur aanwezig. Voor dit jaartal een uiterst mooi exemplaar. Zeer fraai / 
Prachtig. 500,‒ 

1056
  * 1056 2½ gulden of rijksdaalder. 1853 over 1852. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg.                                           

mt. mercuriusstaf.type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 579a. R.  Inclusief keuringsrapport 
van ‘s Rijksmunt, getekend door ‘s Rijksmuntmeester dr. ir. M. van den Brandhof. Gepoetst. 
Fraai +. 150,‒ 

    het keuringsrapport spreekt over een Rijksdaalder 1853, niet over een overslag, deze is echter duidelijk zichtbaar.
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1057
  * 1057 2½ gulden of rijksdaalder. 1863. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. 

type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 589. RR. Opgewreven. Vrijwel zeer fraai. 500,‒ 
     1058 2½ gulden of rijksdaalder. 1874. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. 

type i a (1849–1874). mmt. zwaard. eerste halfjaar. Sch. 600.  Deels originele stempelglans. 
Zeer fraai. 40,‒ 

    

1059
  * 1059 2½ gulden of rijksdaalder. 1874. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. 

type i b (1874, 2e halfjaar). mmt. zwaard met klaverblad. Sch.602. Prachtig +. 80,‒ 
    

1060              1061
  * 1060 1 gulden. 1853. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. Sch. 

606. R. Opgewreven, krasjes op voorzijde. Fraai. 100,‒ 

  * 1061 1 gulden. 1864. (1850–1867). hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mmt. zwaard, mt. 
mercuriusstaf. Sch. 616. Opgewreven. Prachtig. 70,‒ 

    

1062                        1063

  * 1062 ½ gulden. 1850. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mmt. zwaard, mt. mercuriusstaf. Sch. 
622. RRR. Met gepolijste stempels geslagen. Prachtig + / Vrijwel FDC. 4500,‒ 

  * 1063 25 cent of kwartje. 1849. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. type i a 
(1849–1853). mmt. zwaard. Sch. 634. s. Fraai / Zeer fraai. 80,‒ 



372

1070



373

KoninKRijK deR nedeRlanden – willeM iii

1064                         1065

  * 1064 25 cent of kwartje. 1887. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. type i b 
(1887). mmt. bijl + ster. Sch. 637. R. Fraai. 100,‒ 

  * 1065 25 cent of kwartje. 1889. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf.type i c 
(1889–1890). mmt. hellebaard. Sch. 638. s. Prachtig. 350,‒ 

1066                1068                1069
  * 1066 25 cent of kwartje. 1890. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. type i c 

(1889–1890). mmt. hellebaard. met punt. Sch. 639. s. Bijna zeer fraai. 80,‒ 

     1067 10 cent of dubbeltje. 1855 over 1853. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. 
Kartelrand. type i a (1849–1874). mmt. zwaard. Sch. 643a. R. Fraai. 50,‒ 

  * 1068 10 cent of dubbeltje. 1874. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. Kartelrand. 
type i b (1874, 2e halfjaar). mmt. zwaard met klaverblad. Sch. 653. Originele muntkleur. 
Prachtig +. 80,‒ 

  * 1069 5 cents of stuiver. 1853. hoofd naar rechts door J. p. Schouberg. mt. mercuriusstaf. type i a 
(1850–1869). mmt. zwaard. Sch. 667. RR. Fraai. 150,‒ 

wilhelMina 1890–1948
Gouden munten

1070
  * 1070 10 gulden of gouden tientje. 1895 over 1891. hoofd naar links of naar rechts. mt. mercuriusstaf. 

TYPE I (1892–1897). Jong hoofd met ‘hangend haar’ naar links door W. J. Schammer. Mmt. 
hellebaard. Sch. 741. RRR. Met gepolijste stempels geslagen. Vrijwel FDC. 7000,‒ 

    uit veiling Schulman 260 van 10 mrt. 1975, no. 914. Van deze 10 gulden zijn er slechts 149 stuks geslagen.

1072
 

1071
 

1073
  * 1071 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 744. s. Prachtig +. 250,‒ 

  * 1072 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 744. s. Stempelglans. Prachtig. 250,‒ 

  * 1073 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Zonder punt tussen P Pander. Sch. 744. s. 
Prachtig. 250,‒ 
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1074
 

1075 1076
  * 1074 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Zonder punt tussen P Pander. Sch. 744. s. 
Krasjes op voorzijde. Vrijwel prachtig. 250,‒ 

  * 1075 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Zonder punt tussen P Pander. Sch. 744. s. 
Minieme krasjes op voor- en keerzijde. Bijna prachtig. 250,‒ 

  * 1076 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Zonder punt tussen P Pander. Sch. 744. s. 
Krasjes op voorzijde. Bijna prachtig. 250,‒ 

1077                    1078
  * 1077 10 gulden of gouden tientje. 1898. hoofd naar rechts. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Met punt tussen P. Pander. Sch. 744. s.            
Zeer fraai +. 200,‒ 

  * 1078 10 gulden of gouden tientje. 1933. hoofd naar links of naar rechts. mt. mercuriusstaf. type 
IV (1925–1933). ‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard. Sch. 753. RRR.                            
Met gepolijste stempels geslagen. Prachtig. 1000,‒ 

     1079 5 gulden of gouden vijfje. 1912. Hoofd naar rechts. ‘Hermelijnen mantel’ door J. C. Wienecke. 
Zonder mmt. en mt. Sch. 754. Prachtig +. 80,‒ 

1080            1081          1082
  * 1080 5 gulden of gouden vijfje. 1912. Hoofd naar rechts. ‘Hermelijnen mantel’ door J. C. Wienecke. 

Zonder mmt. en mt. Sch. 754. Bijna prachtig. 80,‒ 

  * 1081 5 gulden of gouden vijfje. 1912. Hoofd naar rechts. ‘Hermelijnen mantel’ door J. C. Wienecke. 
Zonder mmt. en mt. Sch. 754. Prachtig +. 80,‒ 

  * 1082 5 gulden of gouden vijfje. 1912. Hoofd naar rechts. ‘Hermelijnen mantel’ door J. C. Wienecke. 
Zonder mmt. en mt. Sch. 754. Prachtig. 80,‒ 

1083                     1084
  * 1083 gouden dukaat. 1894. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 

mt. mercuriusstaf. type i a (1894–1908). mmt. hellebaard. Sch. 755. R. Onregelmatig 
muntplaatje, randtikje, opgewreven. Zeer fraai +. 350,‒ 

  * 1084 gouden dukaat. 1895. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd 
vierkant. mt. mercuriusstaf. type i a (1894–1908). mmt. hellebaard. Sch. 756. R. Gebogen 
muntplaatje, opgewreven. Zeer fraai +. 300,‒ 
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1085 108610861086 108710871087
  * 1085 gouden dukaat. 1899. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 

mt. mercuriusstaf. type i a (1894–1908). mmt. hellebaard. Sch. 757. s. Breuk in muntplaatje 
op keerzijde. Krasjes in het veld. Zeer fraai +. 400,‒ 

  * 1086 gouden dukaat. 1901. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i a (1894–1908). mmt. hellebaard. Sch. 758. RR.  Opgewreven, 
onregelmatig muntplaatje. Zeer fraai +. 500,‒ 

  * 1087 gouden dukaat. 1905. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i a (1894–1908). mmt. hellebaard. Sch. 760. R. Zeer fraai / Prachtig. 500,‒ 

               
1088                                                                 1089                                                                 1090

  * 1088 gouden dukaat. 1908. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i a (1894–1908). mmt. hellebaard. Sch. 762. R. Vrijwel UNC. 1000,‒ 

  * 1089 gouden dukaat. 1909. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i b (1909). 1e halfjaar. mmt. hellebaard + ster. Sch. 763. RR. Tikje 
in het veld. Bijna zeer fraai. 500,‒ 

  * 1090 gouden dukaat. 1910. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 765.  Minieme haarlijntjes op 
voorzijde. Prachtig +. 600,‒ 

               
1091                                                                1092                                                                1093

  * 1091 gouden dukaat. 1912. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd 
vierkant. mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 766. Opgewreven, 
montagespoortje. Prachtig +. 400,‒ 

  * 1092 gouden dukaat. 1913. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 767. Prachtig. 500,‒ 

  * 1093 gouden dukaat. 1914. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 768. R. Haarlijntjes. Prachtig. 400,‒ 

1094                 1095
  * 1094 gouden dukaat. 1916. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 

mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 769. R. Opgewreven, minieme 
montagespoortjes, onregelmatig muntplaatje. Bijna prachtig. 300,‒ 

  * 1095 gouden dukaat. 1917. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 770. Prachtig. 100,‒ 
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1096                                                                 1097                                                                1098

 * 1096 gouden dukaat. 1920. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 771. Montagesporen, 
opgewreven. Zeer fraai. 100,‒ 

  * 1097 gouden dukaat. 1921. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 772. Zeer fraai. 100,‒ 

  * 1098 gouden dukaat. 1922. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 773. R. Toetsspoor op 
voorzijde. Zeer fraai +. 250,‒ 

    

                    
1099                                                                1100                                                                 1101

  * 1099 gouden dukaat. 1923. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 774.  s Bijna prachtig. 200,‒ 

  * 1100 gouden dukaat. 1924. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 775. Haarlijntjes. Bijna 
prachtig. 150,‒ 

  * 1101 gouden dukaat. 1925. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 776. Prachtig +. 100,‒ 

    

                   
1102                                                                 1103                                                                 1104

  * 1102 gouden dukaat. 1926. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 777. Opgewreven. Bijna 
prachtig. 100,‒ 

  * 1103 gouden dukaat. 1927. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 778. Prachtig +. 100,‒ 

  * 1104 gouden dukaat. 1928. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 779. Prachtig +. 100,‒ 

    

1105                    1106

  * 1105 gouden dukaat. 1932. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i c (1909–1932). mmt. zeepaard. Sch. 780. RR. Vrijwel FDC. 2000,‒ 

  * 1106 gouden dukaat. 1937. Staande ridder met pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in versierd vierkant. 
mt. mercuriusstaf. type i d (1937). mmt. druiventros. Sch. 781. Prachtig. 100,‒ 
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Zilveren munten

1107
  * 1107 2½ gulden of rijksdaalder. 1898. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 782var. RR. Variant zonder punt tussen 
P PANDER. Zeer fraai. 500,‒ 

1108
  * 1108 2½ gulden of rijksdaalder. 1898. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 782. s. Tikjes op het hoofd. Minieme 
haarlijntjes, doch mooi mat hoofd. Grotendeels originele kleur. Prachtig. 350,‒ 

1109
  * 1109 2½ gulden of rijksdaalder. 1898. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii (1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 782. s. Voorzijde krasjes op het hoofd. 
Zeer fraai +. 200,‒ 

1110
  * 1110 2½ gulden of rijksdaalder. 1898. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii(1898). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 782. Opgewreven, minieme corrosie. 
Zeer fraai. 150,‒ 
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1111

  * 1111 2½ gulden of rijksdaalder. 1932. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV a (1929–1933). 
‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard. Sch. 787a. Grof haar. R. Opgewreven. 
Zeer fraai +. 80,‒ 

    

1112
  * 1112 2½ gulden of rijksdaalder. 1932. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV a (1929–1933). 

‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard. Sch. 787a. Grof haar. R. Zeer fraai. 80,‒ 
    

1113

  * 1113 2½ gulden of rijksdaalder. 1932. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV a (1929–1933). 
‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard. Sch. 787a. Grof haar. R. Zeer fraai. 80,‒ 

    

1114

  * 1114 2½ gulden of rijksdaalder. 1932. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV a (1929–1933). 
‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard. Sch. 787a. Grof haar. R Zeer fraai. 80,‒ 
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1115
  * 1115 2½ gulden of rijksdaalder. 1938. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV b (1937–1940). 

‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. druiventros. Sch. 790a. Grof haar. s. Vrijwel prachtig. 100,‒ 

1116
  * 1116 2½ gulden of rijksdaalder. 1938. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV b (1937–1940). 

‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. druiventros. Sch. 790a. Grof haar. s. Bijna prachtig. 100,‒ 

1117
  * 1117 2½ gulden of rijksdaalder. 1938. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iV b (1937–1940). 

‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mmt. druiventros. Sch. 790a. Grof haar. s. Krasjes 
voorzijde. Zeer fraai / Prachtig. 80,‒ 

1118
  * 1118 proefslag voor een rijksdaalder. z.j. door de Kon. Begeer in 1892 vervaardigd met stempels 

van W. Schammer. Hoofd ‘Hangend haar ' naar links. Tweezijdig in zilver. Hoofd binnen 
een parelrand, daaronder ✶. Kz. groter hoofd het omschrift doorbrekend, zonder parelrand. 
gladde rand. Sch. 794a. aR 21,31 g. RR. Zogenaamde brilliant proof. Prachtig. 400,‒ 

    door Begeer zijn allerlei proefslagen vervaardigd, zowel in zilver als in brons, eenzijdig en tweezijdig. de stukken 
variëren ook enorm in gewicht. Bovendien zijn er uitvoeringen in matte proof en brilliant proof.
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1119               1121
  * 1119 1 gulden. 1892. hoofd naar links of naar rechts. mt. mercuriusstaf. type i (1892–1897). Jong 

hoofd met ‘hangend haar’ naar links door W. J. Schammer. Mmt. hellebaard. Sch. 795. Prachtig +. 80,‒ 
    
     1120 1 gulden. 1892. hoofd naar links of naar rechts. mt. mercuriusstaf. type i (1892–1897). Jong 

hoofd met ‘hangend haar’ naar links door W. J. Schammer. Mmt. hellebaard. Sch. 795. Prachtig. 65,‒ 

  * 1121 1 gulden. 1896. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). ‘Hangend haar’ door 
W. J. Schammer. mmt. hellebaard. Sch. 796. R. Fraai +. 250,‒ 

1122              1123
  * 1122 1 gulden. 1901. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE II b (1901). ‘Kroningstype’ door 

p. pander. Randschrift ZiJ i.p.v. Zy. mmt. hellebaard. Sch. 803. Haarlijntjes. Grotendeels 
originele muntkleur. Prachtig. 150,‒ 

    
  * 1123 1 gulden. 1901. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE II b (1901). ‘Kroningstype’ door P. 

pander. Randschrift ZiJ i.p.v. Zy. mmt. hellebaard. Sch. 803. Minieme corrosie. Zeer fraai +. 80,‒ 
    
     1124 1 gulden. 1901. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE II b (1901). ‘Kroningstype’ door P. 

pander. Randschrift ZiJ i.p.v. Zy. mmt. hellebaard. Sch. 803. Zeer fraai. 80,‒ 

1125              1126
  * 1125 1 gulden. 1906. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE II c ‘Kroningstype’ door P. Pander. 

Zonder 100 – c onder het wapenschild. mmt. hellebaard. Sch. 808. R. Zeer fraai. 300,‒ 

  * 1126 1 gulden. 1906. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE II c ‘Kroningstype’ door P. Pander. 
Zonder 100 – c onder het wapenschild. mmt. hellebaard. Sch. 808. R. Zeer fraai. 300,‒ 

1127
  * 1127 1 gulden. 1910. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE III (1910–1917). ‘Hermelijnen 

mantel’ door J. c. Wienecke. mmt. zeepaard. Sch. 812. s. Haarlijntjes. Zeer fraai +. 100,‒ 
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1128               1129
  * 1128 1 gulden. 1910. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE III (1910–1917). ‘Hermelijnen 

mantel’ door J. c. Wienecke. mmt. zeepaard. Sch. 812. s. Opgewreven. Zeer fraai. 100,‒ 

  * 1129 1 gulden. 1911. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE III (1910–1917). ‘Hermelijnen 
mantel’ door J. c. Wienecke. mmt. zeepaard. Sch. 813. s. Opgewreven. Zeer fraai. 80,‒ 

    

1130
  * 1130 1 gulden. 1911. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE III (1910–1917). ‘Hermelijnen 

mantel’ door J. c. Wienecke. mmt. zeepaard. Sch. 813. s. Miniem opgewreven. Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 
    

1131
  * 1131 1 gulden (2). 1913 en 1915. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type iii (1910–1917). 

‘Hermelijnen mantel’ door J. C. Wienecke. Mmt. zeepaard. Sch. 815, 817. Originele muntkleur. 
Minieme haarlijntjes. Gemiddeld Prachtig.  80,‒ 

    

1132      1133      1134

  * 1132 25 cent of kwartje. 1894. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). ‘Hangend 
haar’ door W. J. Schammer. mmt. hellebaard. Sch. 849. Vrijwel prachtig / Zeer fraai +. 80,‒ 

  * 1133 25 cent of kwartje. 1895. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). ‘Hangend 
haar’ door W. J. Schammer. mmt. hellebaard. Sch. 850a. Schuin mmt. Fraai. 80,‒ 

  * 1134 25 cent of kwartje. 1896. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE I (1892–1897). ‘Hangend 
haar’ door W. J. Schammer. mmt. hellebaard. Sch. 851.  Kras voorzijde. Zeer fraai. 100,‒ 

1135
  * 1135 25 cent of kwartje. 1898. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii a (1898–1901). 

‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 853.  s . Opgewreven. Zeer fraai. 200,‒ 
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1136            1137            1138

  * 1136 25 cent of kwartje. 1901 a. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii a (1898–1901). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 854a. RR. Met brede hals. Fraai. 80,‒ 

  * 1137 25 cent of kwartje. 1901. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii a (1898–1901). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 854a. Met brede hals. RR. Enkele 
minieme haarlijntjes op de voorzijde. Zeer fraai. 200,‒ 

    het betreft hier een afgekeurde proef, waarbij het portret van de vorstin vormgegeven is als op het kwartje van 1898. 
hierop kwam echter dusdanig veel kritiek, dat stempelsnijder J.c.Wienecke het ontwerp van pier pander opnieuw 
modelleerde. het oorspronkelijke modellee was van de hand van J.p.m. menger.

  * 1138 10 cent of dubbeltje. 1892. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type i a (1892). hangend haar 
door W. J. Schammer. mmt. hellebaard. Sch. 876. Prachtig. 70,‒ 

1139             1140             1141

  * 1139 10 cent of dubbeltje. 1893. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type i b (1893–1897). 
‘Hangend haar’ door W. J. Schammer. Gewijzigde tekening en breder hoofd. Mmt. hellebaard. 
Sch. 878. Prachtig +. 80,‒ 

  * 1140 10 cent of dubbeltje. 1894. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type i b (1893–1897). 
‘Hangend haar’ door W. J. Schammer. Gewijzigde tekening en breder hoofd. Mmt. hellebaard. 
Sch. 879. Originele muntkleur. Prachtig + / Vrijwel FDC. 100,‒ 

  * 1141 10 cent of dubbeltje. 1901. hoofd naar links. mt. mercuriusstaf. type ii a (1898–1901). 
‘Kroningstype’ door P. Pander. Mmt. hellebaard. Sch. 884. Met een mooie, licht geïriseerde 
patina. Prachtig. 100,‒ 

Bronzen munten

       1142                 

  * 1142 2½ cent. 1929. gekroonde leeuw met zwaard en pijlbundel op veld met blokken. mt. mercuriusstaf. 
type ii a (1912–1929). grotere letters, mmt. en mt. gewijzigde tekening. mmt. zeepaard. 
ZondeR kartelrand. Sch. 961. Mooie misslag. RR. Vrijwel prachtig. 150,‒ 

    misslagen uit het tijdperk van Koningin Wilhelmina zijn uiterst zeldzaam. tot 1980 vond er nog een visuele na-inspectie 
plaats aan de munt van alle geslagen stukken. Bovendien is dit exemplaar niet gekarteld en dus niet door de kartelmachine 
gegaan. de reden hiervan is gelegen in het feit dat door de slagfout het plaatje wat uitgerekt werd en de kartelmachine 
het vervolgens niet meer kon accepteren. ter vergelijking hebben we een goed geslagen exemplaar in unc-kwaliteit 
toegevoegd.
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munten dooR de nedeRlandSe RegeRing in ameRiKa geSlagen.

Zilveren munten

  1143 1 gulden. 1944. Hoofd naar links. Mt. mercuriusstaf. TYPE IV c (1944–1945). ‘Ouder hoofd’ 
door J. c. Wienecke. mt. p + eikel. te philadelphia geslagen. Sch. 1055. Prachtig. 30,‒ 

    

1144             1145

  * 1144 1 gulden. 1944. Hoofd naar links. TYPE IV c (1944–1945). ‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. 
mt. p + eikel. te philadelphia geslagen. Sch. 1055a. de letters en van nederlanden lopen 
onder halsafsnede door. RR. Zeer fraai +. 200,‒ 

    
  * 1145 1 gulden. 1945. TYPE IV c. ‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mt. P + eikel. Te Philadelphia 

geslagen. Sch.1056. RR. Miniem opgewreven. Prachtig. 1500,‒ 
    

1146                        1147

  * 1146 25 cent of kwartje. 1945. Hoofd naar links. TYPE IV c (1943–1945). ‘Ouder hoofd’ door                    
J. c. Wienecke. mt. p + eikel. te philadelphia voor nederland geslagen. Sch. 1058. R. Miniem 
opgewreven. Prachtig. 200,‒ 

    
  * 1147 10 cents. 1945. TYPE IV c. ‘Ouder hoofd’ door J. C. Wienecke. Mt. P + eikel. Te Philadelphia 

voor nederland geslagen. Sch.1060. RR. Originele muntkleur. UNC. 700,‒ 

juliana 1948–1980

Gouden munten

1148 
  

1149
   

1150

  * 1148 gouden dukaat. 1960. Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in 
versierd vierkant. mt. mercuriusstaf. type i a (1960). mmt. vis. Sch. 1078. RR. Minieme 
krasjes in het veld. Vrijwel FDC. 150,‒ 

    
  * 1149 gouden dukaat. 1960. Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in 

versierd vierkant. mt. mercuriusstaf. type i a (1960). mmt. vis. Sch. 1078. RR. Vrijwel FDC. 150,‒ 
    
  * 1150 gouden dukaat. 1960. Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in 

versierd vierkant. mt. mercuriusstaf. type i a (1960). mmt. vis. Sch. 1078. RR. Opgewreven, 
haarlijntjes. Prachtig. 100,‒ 
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1151              1152
  * 1151 gouden dukaat. 1960. Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in 

versierd vierkant. mt. mercuriusstaf. type i a (1960). mmt. vis. Sch. 1078. RR. Gepoetst. 
Bijna prachtig. 100,‒ 

  * 1152 gouden dukaat. 1972. Staande ridder met zwaard en pijlbundel tussen jaartal. Kz. tekst in 
versierd vierkant. mt. mercuriusstaf. type i b (1972–1978). mmt. haan. Sch. 1079.  Proofl ike/
Vrijwel FDC.   80,‒ 

1153
  * 1153 50 uniedaalders. 1979. mmt. haan en mt. mercuriusstaf. in goud op het gewicht van een gouden 

tientje.   In originele cassette. Gepolijste stempel. 150,‒ 

     1154 gouden rijder. 1750. Offi ciële naslag (1960 ‘s Rijks Munt). Galopperende ruiter naar rechts, 
daaronder provinciewapentje van holland. Kz. gekroond rijkswapen tussen waardeaanduiding 
7 – gl. met toevoeging van mmt. visje en mt. mercuriusstaf. Proofl ike/FDC.   200,‒ 

Zilveren munten

1155
  * 1155 1 gulden. 1967. hoofd naar rechts,  gekroond  nederlands wapenschild. mmt. vis. excentrisch 

geslagen voorzijde. Sch. 1111. Prachtig. 100,‒ 

Nikkelen munten

1156                    1157
  * 1156 2½ gulden. 1980. type i c (1980). hoofd naar rechts. mmt. haan met ster. Km. 191.  NGC PF66 

UlTRA CAMEO.  Met gepolijste stempels geslagen. FDC. 250,‒ 

  * 1157 1 cent & 10 cent (2). 1 cent 1960 pcgS mS64Rd , 10 cent 1959 pcgS mS63 , 10 cent 1960 
PCGS MS63    100,‒ 

KoninKRijK deR nedeRlanden – juliana
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Gouden munten

1158               1159
  * 1158 20 euro. 2004. ‘Geboortemunt '. Hoofd Beatrix naar links. Kz. Hoofd Amalia, Willem Alexander 

en maxima met geboortedatum. In capsule. Proof. 180,‒ 

  * 1159 10 euro. 2006. ‘Belastingtientje'. Portret Beatrix naar links waaromheen jaartallen. Kz. Waarde-
aanduiding en verbeelding van een franc uit het Koninkrijk holland. In capsule. Proof. 150,‒ 

    

1160
  * 1160 10 euro. 2008. ‘Architectuurtientje '. Portret Beatrix en face. Kz. Contouren van Nederland 

gevormd door architectuurboeken.   In capsule. Proof. 150,‒ 

     1161 themaset. 2006. ‘200 jaar Munten in het Koninkrijk Holland '. BU, folder beschadigd.  10,‒ 

lots
     1162 lot Koninkrijk (20). Bestaande uit een Rijksdaalder 1930, guldens van 1892 en 1923, een drietal 

halve guldens, 7 Kwartjes en nog wat kleinere denominaties. toegevoegd: een duit van 1766 
Stad utrecht. Diverse kwaliteiten.  40,‒ 

1163
  * 1163 lot Koninkrijk (111). gevarieerd lot met zowel wat ouder als ook nieuwer materiaal, waaronder 

een tiental Vijftig guldenstukken, Zilveren tientjes, maar ook wat penninkjes en ecu-
uitgiften. Diverse kwaliteiten.  250,‒ 
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1164                    1165

   * 1164 lot Koninkrijk. Bestaande uit een viertal rijksdaalders Willem ii en iii, een elftal halve guldens 
van Willem ii, Willem iii en Wilhelmina en divers ander materiaal, waaronder iets provinciaal 
alsmede enkele bankbiljetten. Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

   * 1165 lot Koninkrijk en overzee (48). dit lot bestaat uit 24 dubbeltjes, 2 Ronde Stuivers, 9 Zilveren 
Stuivers van Willem III, twee Guldens, waaronder één van 1864, een kwartje 1896 in bijna 
fraai, een halve gulden van 1907 en nog wat diverse andere munten, waaronder iets overzee.   
Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

     1166 lot Koninkrijk (7). Bestaande uit de NMB-set ‘Drie Koninginnen ' (een Rijksdaalder van 
Wilhelmina, een Zilveren tientje van Juliana en een 50 gulden van Beatrix), daarnaast 
een Zilveren dukaat in proof van 1989 en een 50 gulden uit 1984, alsmede een gulden en 
Rijksdaalder met ‘dubbele kop' uit 1980.   50,‒ 

1167                        1169

  * 1167 lot Koninkrijk (32). Bestaande uit een Rijksdaalder Willem iii, 3 guldens waaronder 1859 
in zeer fraai, 3 halve guldens,  6 Kwartjes, 4 dubbeltjes en 4 halve centen, een cent 1924 
in zeer fraai (R) en 8 stuks zinken oorlogsgeld, een herinneringsstuiver (penning) uit 1980.   
Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

    1168 lot Koninkrijk (7). Bestaande uit 6 Stuivers van Willem iii in zeer hoge kwaliteit, een Kwartje 
1848 in zeer fraai is toegevoegd. Diverse kwaliteiten.  60,‒ 

  * 1169 lot Koninkrijk (40). Bestaande uit o.a. halve guldens (5), waarbij betere exemplaren, een zinken 
oorlogskwartje, een serie Ronde Stuivers (1907-1909) en 7 Zilveren Stuivers van Willem iii, 
waarbij exemplaren in fdc. Diverse kwaliteiten.  120,‒ 

     1170 lot Koninkrijk (8). Bestaande uit Rijksdaalders van Willem ii, waaronder 1842 in vrijwel zeer 
fraai, echter wel met een klein randtikje. Gemiddeld fraai/zeer fraai   100,‒ 
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     1171 lot Koninkrijk (9). Bestaande uit 9 verschillende Rijksdaalders van Willem iii in een nette 

kwaliteit. Gemiddeld zeer fraai.  100,‒ 

     1172 lot Koninkrijk (13). Bestaande uit 8 Rijksdaalders van Wilhelmina in een mooie kwaliteit. twee 
halve guldens Willem ii alsmede 2 dubbeltjes van deze vorst en een dubbeltje Willem i zijn 
toegevoegd.   100,‒ 

1173                                1175
  * 1173 lot Misslagen (6). interessant lot van 5 dubbeltjes en een rondel van een gulden met randschrift. 

periode Koningin Juliana.   Diverse kwaliteiten.  80,‒ 

     1174 lot Koninkrijk en provinciaal in album (61). Leuk lot, waaronder Stuiver 1825 B, ½ Gulden 
1905, 2½ Gulden 1847 en divers ander materiaal. Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

  * 1175 lot Koninkrijk (4). Bestaande uit gulden 1840, 1846, 1907 en 1914. Diverse kwaliteiten.  80,‒ 

                 

1176                                                                                                                    1179
  * 1176 lot Koninkrijk (12). Bestaande uit munten in betere kwaliteiten: 2½ cent 1890, 10 cent 1849, 

1897, 1903, 1918, 25 cent 1901, 1903, 1904, Gulden 1915, 2½ Gulden 1862, 1874 en 1940.   
Diverse kwaliteiten, waarbij veel exemplaren met originele muntkleur.  200,‒ 

     1177 lot Koninkrijk. Divers lot Koninkrijk, waarbij o.a. 2½ Gulden 1847, een aantal 10 en 50 
guldenstukken, divers (modern) materiaal. ook wat penningen, wereld en bankbiljetten 
toegevoegd. Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

     1178 lot Koninkrijk. Bestaande uit 2 albums en twee doosjes gevuld met diverse Koninkrijksmunten, 
waarbij zilveren exemplaren. Diverse kwaliteiten.  150,‒ 

  * 1179 lot Koning willem iii (77). divers lot in muntbladen, o.a. 10 cent 1882, gulden 1861, 1865 in 
mooie kwaliteit, verder veel kleingeld in hogere kwaliteiten!.   150,‒ 

     1180 lot Koninkrijk in 2 albums. Voornamelijk Wilhelmina en modern materiaal, opgeborgen in 2 
albums, waarbij divers zilver en wat buitenland. Diverse kwaliteiten.  80,‒ 

1181
  * 1181 lot Koninkrijk (11). Bestaande uit: ½ cent 1823 B, 1827 U, Cent 1828 U, 25 cent 1825 U (2 

stuks), 1848, 1849, Gulden 1848 (2 stuks waarvan een met positiestreepje), 2½ Gulden 1844 
en 5 cents 1859.   100,‒ 
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  * 1182 lot Koninkrijk. flinke hoeveelheid zilvergeld van Koning Willem ii - heden. o.a. 10 Zilveren 
uniedaalders 1979 proof in etui, Rijksdaalder 1847, 1848, diverse Zilveren tientjes en 
Rijksdaalders Juliana, 5 cent 1868 etc... ook divers overzee opgenomen. Diverse kwaliteiten, 
moet gezien worden!.  250,‒ 

 1183                           1184
  * 1183 lot Koninkrijk in wit album. collectie centen t/m dubbeltjes van Koning Willem i tot Juliana. 

divers materiaal, enkele betere stukken. Diverse kwaliteiten.  250,‒ 

  * 1184 lot Koninkrijk (12). interessant lot, voornamelijk schaarse munten of exemplaren in betere 
kwaliteit. Bestaande uit: Stuiver 1868, dubbeltje 1823 Brussel, 1849, 1890, Kwartje 1848, 
1890 met punt, 1890 zonder punt, 1894, 1897, 1911, Gulden 1898 en 1905.   400,‒ 

     1185 lot Koninkrijk in groen album.  gevarieerd lot Koninkrijksmunten van Willem i t/m Wilhelmina, 
voornamelijk bestaande uit zilveren pasmunten. O.a. Gulden 1845 met streepje.   100,‒ 
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     1186 lot Koninkrijk. Voornamelijk modern materiaal: 24 fdc sets Juliana/Beatrix, 50 gulden 1982 
Proof, 4x 50 Gulden 1998 Proof, diverse penningen, stadspenningen etc.   80,‒ 

1187                1188
  * 1187 collectie Koninkrijk in album. Voornamelijk Wilhelmina, waarbij veel zilver! leuke series 

dubbeltjes en kwartjes, waaronder Kroningstype en hermelijnen mantel. ook divers zilver 
oorlogsgeld aanwezig. twee fdc sets Juliana (1973 en 1975) en een mapje overzee 
toegevoegd. Interessant lot moet gezien worden!.  400,‒ 

  * 1188 lot bataafsche Republiek (3). Bestaande uit 2 Stuiver utrecht 1799 (Sch. 105), duit Zeeland 
1797 over 1796 (Sch. 109A) en ⅛ Scheepjesgulden 1802 (Scho. 496b). Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

1189                               1190
  * 1189 lot Rijksdaalders (4). leuk lot bestaande uit vier Rijksdaalders Willem iii in hogere kwaliteit: 

1864, 1869, 1870 en 1872. Sch. 590, Sch. 595, Sch. 596 en Sch. 598. Moet gezien worden!.  200,‒ 

  * 1190 lot Rijksdaalders (3). Leuk lot bestaande uit drie schaarse Rijksdaalders, te weten: 2½ Gulden 
1856, 1860 en 1861. Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

1191
  * 1191 lot Rijksdaalders (7). leuk lot bestaande uit diverse Rijksdaalders Willem ii, o.a. 1842, 1844 

1849 etc... Diverse kwaliteiten.  150,‒ 
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1192                       1193
  * 1192 collectie Rijksdaalders in luxe bruinlederen album (27). interessante collectie Rijksdaalders 

Koning Willem iii en Koningin Wilhelmina waarbij schaarsere jaren en betere kwaliteiten.   
Moet gezien worden!.  300,‒ 

  * 1193 lot halve centen (4). leuk lot bestaande uit vier zeldzame halve centen, te weten: 1826 B, 
1828 B, 1852 en 1855. Diverse kwaliteiten.  150,‒ 

     1194 lot halve centen (62). periode Koning Willem i t/m Koningin Wilhelmina. Waarbij diverse 
betere jaren, waaronder: 1821u, 1822B, 1823u  & B, 1827u  & B, 1829u, 1831, 1841, 1843, 
1846, 1847 etc... Diverse kwaliteiten.  150,‒ 

1195
  * 1195 lot Rijksdaalders willem ii (11). leuke serie Rijksdaalders van 1842-1849. Waaronder 

1842,1843, 1845 lelie met parel op de band en 1845 met streepje. Diverse kwaliteiten.  300,‒ 

     1196 lot Rijksdaalders (2). Leuk lot bestaande uit twee schaarse Rijksdaalders, te weten: 2½ Gulden 
1845 (Willem II) en 2½ Gulden 1849 (Willem III).   70,‒ 

     1197 lot Koninkrijk (40). Voornamelijk zilveren Rijksdaalders van Koning Willem iii en Koningin 
Wilhelmina, tevens wat guldens. Diverse kwaliteiten.  350,‒ 

1198                   1200
  * 1198 lot Rijksdaalders willem iii (4). Bestaande uit de volgende (schaarsere) jaartallen: 1849, 1856, 

1860 en 1861. Diverse kwaliteiten.  150,‒ 

     1199 lot Misslagen (2). z.j. interessante vroege misslagen van een dubbeltje 1975 (circa 50% 
decentrisch) en een Kwartje 1970 (circa 5% decentrisch).   50,‒ 

  * 1200 lot Koninkrijk willem iii (11). 1849-1890. Inclusief: 2½ Gulden 1869 P- ; 1 Gulden 1865  ZF ; 
½ Gulden 1858 Kras, F+ ; 10 Cent 1890 FDC- ; 5 Cent (2) 1863 P- ; 1869 P- ;  2½ Cent 1881 
F+ ; 1 Cent 1863 FDC- ; 1 Cent 1883 F+ ; ½ Cent 1876 F+  Sch. 595, 617, 625, 665, 671,  & 
673 etc. Gevarieerd lot met hoge kwaliteit.  200,‒ 
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     1201 Lot Kwartjes (34). O.a. 25 cent 1823, 1825U & B, 1826U & B, 1827B, 1829B, 1893 etc...   
Diverse kwaliteiten.  150,‒ 

    

1202                               1203

  * 1202 Lot Willem I  & II (9). Bestaande uit: ½ cent 1832 U, 5 cent 1827 U, 10 cent 1827 U, 25 cent 
1826 U. Willem II: ½ cent 1843, 25 cent 1848, ½ Gulden 1848, Gulden 1848 & 2½ Gulden 
1847.  Diverse, doch nette kwaliteiten.  200,‒ 

  * 1203 Lot Willem III  & Wilhelmina (12). Leuk diverse lotje, bestaande uit voornamelijk betere 
jaartallen of munten in hogere kwaliteit, waaronder o.a. ½ Gulden 1858, 1898, 1904, 1906, 
1909 etc...   200,‒ 

1204

  * 1204 Lot Wilhelmina. Interessant lot bestaande uit Stuiver, Dubbeltjes en Kwartjes van Wilhelmina. 
O.a. een mooi Kwartje 1912, Dubbeltjes 1898, diverse exemplaren Hermelijnen Mantel in 
betere kwaliteit etc... Alles netjes opgestoken op muntbladen en uitgeprijst. Moet gezien worden.  250,‒ 

    

     1205 Lot Wilhelmina in blauw album. Voornamelijk bronzen pasmunten, ook een fl inke serie zinken 
oorlogsgeld (enkele stuks in originele muntkleur) en 9 Zilveren Rijksdaalders (o.a. 1940).   
Diverse kwaliteiten.  100,‒ 

    

     1206 Lot Juliana en Beatrix in twee albums. Leuke collectie Juliana en Beatrix in twee albums, 
waarbij veel zilver.   100,‒ 

    

     1207 Lot Juliana in groen album. Diverse collectie, waaronder Zilveren vijftig Guldenstukken, 
Tientjes en Dukaten.   80,‒ 

    

     1208 Lot Koning Willem I. Bestaande uit diverse Centen en Stuivers (voornamelijk) geslagen onder 
het bewind van Koning Willem I, leuk geheel, waarbij betere jaren. Moet gezien worden.  150,‒ 
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1209                                                                             1210

  * 1209 Lot Nederland. .Bestaande uit: De Zeven Provinciën Dukaten serie 1994-2000 compleet in box 
en Euro BU sets 2007, 2x 2010, 3x 2011  & 2014.   100,‒ 

    
  * 1210 Lot gouden Koninkrijksmunten. Bestaande uit: 4 Gouden Tientjes Willem III, 12 Gouden 

Tientjes Wilhelmina, Gouden Dukaat 1975 en toegevoegd een gouden Dollar Verenigde 
Staten. Totaal: 18 stuks. Diverse kwaliteiten.  2500,‒ 

    

1211                           1212
  * 1211 Lot Dubbeltjes (3). Koning Willem III 1881,1882 en 1885. Grotendeels originele muntkleur. 

Gemiddeld UNC.  150,‒ 

  * 1212 Lot Guldens (7). Periode Koningin Wilhelmina. Bestaande uit de volgende jaartallen: 1897, 
1898, 1904, 1905, 1907, 1908 en 1909. Diverse kwaliteiten, waarbij betere.   200,‒ 

1213
  * 1213 Lot Guldens (18). Periode Koningin Wilhelmina. Onder andere de volgende jaren: 1892, 1897, 

1910, 1911, 1912, 1914, 1916, 1917 etc... Toegevoegd: 10 Gulden 1970 UNC en tweemaal 
1973 Proof in cassette. Totaal 21 munten. Diverse kwaliteiten.   150,‒ 
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1214                1215
  * 1214 Lot Halve Guldens (25). Periode Koning Willem II t/m Koningin Wilhelmina. Waarbij de betere 

jaren 1904 en 1906. Diverse kwaliteiten.  250,‒ 

  * 1215 Lot Guldens (23). Periode Koning Willem I t/m Koning Willem III. Bestaande uit de jaren 1840, 
1843, 1844, 1845, 1846 zwaard, 1846 lelie, 1847, 1849, 1851, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 
1859, 1860, 1861, 1863, 1864, 1865, 1866. Toegevoegd twee Provinciale guldens, te weten 
Holland 1764 en Overijssel 1764.  Diverse kwaliteiten, gemiddeld Fraai tot Zeer fraai.  300,‒ 

1216                             1217
  * 1216 Lot Guldens Wilhelmina (12). Interessant lot Guldens, verdeeld over drie typen, te weten 

Hangend Haar, Kroningstype en Hermelijnen Mantel. O.a. 1909, 1916 en 1917. Diverse 
kwaliteiten, variërend van Fraai tot Zeer Fraai+.  250,‒ 

  * 1217 Lot Guldens (6). Allen type Hermelijnen Mantel, jaartallen: 1912, 1913, 1914, 1915, 1916  & 
1917. Waarbij betere kwaliteiten.   100,‒ 

1218         1219         1220 
  * 1218 Lot Guldens (8). Periode Koningin Wilhelmina. Bestaande uit de volgende jaartallen: 1892, 

1898, 1901, 1904, 1905, 1907, 1908 en 1909. Diverse kwaliteiten, waarbij mooie exemplaren.  200,‒ 

  * 1219 Lot Guldens (19). Koningin Wilhelmina, bestaande uit de jaartallen: 1892, 1897, 1904, 1908, 
1913, 1914, 19415, 1916, 1923 (2), 1928, 1929, 1930, 1931 (2), 1938 (2), 1939 en 1940.   
Diverse kwaliteiten, Fraai tot Prachtig.  100,‒ 

  * 1220 Lot ½ Guldens (11). Koningin Wilhelmina, bestaande uit de jaartallen: 1905 (2), 1908 (4), 1910, 
1913, 1919 (2) en 1922. Voornamelijk nette kwaliteiten.  150,‒ 

1221
   * 1221 Lot Kwartjes (3). Leuk lotje, bestaande uit de kwartjes 1850,1890 en 1901 'Brede Hals'.   

Gemiddeld: zeer goed.  80,‒ 
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BRABANT
HENRI I 1190–1235

Zilveren munten

1222                    1223                   1224

  * 1222 Denier. s.d. Bruxelles. Cavalier à droite. R/. croix brabançonne. vdCh. 2.32; de W. 33. 0.60 g. TBB.  100,‒ 
    
  * 1223 Denier. s.d. Louvain. Cavalier à droite. R/. croix brabançonne. vdCh. 2.32; de W. 33. Av. au-

dessous •:• / DVX. 0.59 g. TTB.  150,‒ 
    Uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 1225. (coll H.K. Berghuijs, deel II; mej. H. van Oppenraaij deel II: gouden munten).

  * 1224 Denier. s.d. Louvain. Cavalier à droite. R/. croix brabançonne. vdCh. 2.32; de W. 33. Av. au-
dessous •:• / DVX. 0.59 g. TTB.  150,‒ 

    

JEAN III 1312–1355

     1225 Esterlin type Brabantinus. z.j. Louvain. Écu au quatre lions. R/. croix fl euronnée. + MONETA 
8 LOVANIES. de W. 349; de Mey 193. TTB.  30,‒ 

    

JEANNE  & WENCESLAS 1355–1383

Gouden munten

1226

  * 1226 Écu d 'or au cavalier ou Franc à cheval. s.d. Louvain. Cavalier armé galoppant à gauche 
IOHANNA: DEI – :GRACIA: – BRABATIE: DUX. R/. croix fl euronnée dans une quadrilobe. 
Delm. 46-47; de W. 391-392; de Mey 226; Fr. 10 (24). 3.71 g. RR. TB.  400,‒ 

    Cavalier d 'or or Gold rider. Knight galloping to left. Rev. Arms on fl oriate cross. Almost very fi ne, clipped.

PHILIPPE LE BON 1430–1467

1227

  * 1227 Cavalier d 'or. s.d. (1434–1437). Cavalier à droite, x BRAB x dans l 'exergue PH 'S xx  DEI 
xx  GRA ' xx  DVX xx  BVRG ' xx  BRA – B xx  Z xx  LIMBVRG. R/. écu écartelé sur une 
croix fl euronnée SIT xx  NOMEN etc. GH. 1.1; Delm. 63; de W. 468; Fr. 27 (42). 3.60 g. R. 
Superbe.  1500,‒ 

    Cavalier d 'or or Gold rider. Knight galloping to right. Rev. Arms on fl oriate cross. Rare. Extremely fi ne, fully struck .
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PHILIPPE LE BEAU MAJORITÉ 1494–1506

Zilveren munten

1228
  * 1228 Double patard. 1506. Anvers. Ecu couronné dans un polylobe. La couronne ne coupe pas la 

légende. R/. croix fl euronnée. GH. 119.1; de W. 609.  Presque très beau/ beau +. Fraai +. 50,‒ 
    
CHARLES V 1506–1555

Gouden munten

1229                  1230
  * 1229 Réal d 'or. s.d. (1521–1540). Anvers. Charles V à mi-corps tenant globe et épée, main à la fi n 

de la légende. R/. écu posé sur une aigle bicéphale couronnée. Les légendes à caractères latin 
et ponctuation par • et :. GH. 183.1a; Delm. 97; de W. 659; Fr. 56 (63). 5.27 g. RR. TTB+.          
Zeer fraai +. 1000,‒ 

  * 1230 Réal d 'or. s.d. (1546-1556). Anvers. Charles V à mi-corps tenant globe et épée, main à la fi n de 
la légende. R/. écu posé sur une aigle bicéphale couronnée. Les légendes à caractères latin et 
ponctuation par • et :. GH. 183.1b; Delm. 97; de W. 659; Fr. 56 (63). RR. NGC XF40. TTB+. 
Zeer fraai +. 400,‒ 

    1231                   1232
  * 1231 ½ Réal d 'or. s.d. (1521–1552). Ecu couronné posé sur une croix fl euronnée KAROL – D ++  

G ++  ROM – IMP ++  Z ++  HI – SPA ++  REX main. R/. écu couronné. couronne DA ++  
MICHI ++  VIRTVTE ++  CONTRA ++  HOSTES ++  TVOS. Delm. 99; de W. 660; Fr. 60 
(64); GH. 184.1a .NGC XF40. TTB+. Zeer fraai +. 300,‒ 

  * 1232 Florin d 'or Karolus. s.d. (1521–1545). Anvers. L 'empereur à mi-corps tenant épée et globe, 
main à la fi n de la légende. R/. écu sur une aigle bicéphale. GH. 185.1a; Delm. 101; de W. 662; 
Fr. 58 (63a). 2.84 g. TB-. Bijna zeer fraai. 300,‒ 

    
PHILIPPE II 1555–1598

1233
  * 1233 ½ Réal d 'or. s.d. (1560–73). Anvers. Buste à droite DOMINVS• MIHI• ADIVTOR• / main. R/. 

écu couronné PHS• D: G• HISPZ- REX• DVX• BRA•. GH. 207.1b; Delm. 113; de W. 702; Fr. 
68 (68). 3.38 g. Beau+. Fraai +. 200,‒ 
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Zilveren munten

1234
  * 1234 Ecu Philippe. 1557. Anvers. Buste à gauche PHILIPPVS…ANG… R/. écu couronné sur une 

croix de bâtons noueux. Main au revers. GH. 210.1b; Delm. 11; de W. –; Dav. 8623. R. Presque 
très beau. Traces de corrosion. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

1235
  * 1235 Ecu Philippe. 1588. Anvers. Buste à gauche PHS• D: G• HISPZ- REX• DVX• BRA•. Au-dessous 

main entre la date. R/. écu couronné avec l 'écu de Portugal en surtout sur une croix de bâtons 
noueux. GH. 210.1h; Delm. 18; de W. 833; Dav. 8637. 34.02 g. TTB. Zeer fraai. 200,‒ 

1236
  * 1236 Ecu Philippe. 1557. Maestricht. Buste à gauche, au-dessous la date PHILIPPVS…ANG… R/. 

écu couronné sur une croix de bâtons noueux, mm. étoile en fi n de la légende. GH. 210.2a; 
Delm. 19; de W. 715; Dav. 8623. RR. TB/TTB . Fraai + / Zeer fraai. 100,‒ 

1237
  * 1237 ½ Ecu Philippe. 1564. Maestricht. Buste à gauche PHS•… étoile entre millésime en bas. R/. écu 

couronné sur une croix de bâtons noueux. GH. 211.2a; Delm. 54; de W. 721. R. Zeer fraai. 100,‒ 
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1238
  * 1238 Ecu de Bourgogne. 1568. Anvers. Briquet sur une croix de bâtons noueux accostée de la date. R/. 

écu couronné. GH. 240.1; Delm. 90; de W. 736. TTB. Zeer fraai. 80,‒ 
    

1239
  * 1239 Ecu de Bourgogne. 1568. Anvers. Briquet sur une croix de bâtons noueux accostée de la date. R/. 

écu couronné. GH. 240.1; Delm. 90; de W. 736. TTB/Superbe. Zeer fraai / Prachtig. 100,‒ 
    

1240
  * 1240 ½ Écu de Bourgogne. 1569. Anvers. Briquet sur une croix de bâtons noueux accostée de la date, 

main en haut. R/. écu couronné, entouré du collier de la Toison d 'Or. GH. 241.1; de W 738; 
Delm. 97; de W. 738. 14.57 g. RR. TTB+. Zeer fraai +. 200,‒ 

    
ALBERT  & ISABELLE 1598–1621

Gouden munten

1241
  * 1241 Double Albertin. 1602. Anvers. Écu couronné et entouré du collier de la Toison d 'Or ALBERTVS· 

ET· – ELISABET· D: G R/. croix de bâtons noueux couronné, accostée du millésime main 
ARCHIDVCES· AVST· DVCES· BVRG· ET· BRAB Z. GH. 284.1; Delm. 145; de W. 892; 
Fr. 77. 5.12 g. TTB. Zeer fraai. 200,‒ 
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Zilveren munten

1242

  * 1242 Ducaton. 1618. Anvers. Bustes conjugués à droite, en haut main entre le millésime ·ALBERTVS· 
ET· ELISABET· DEI· GRATIA· R/. écu couronné, supporté par deux lions ·ARCHID· AVST· 
DVC – ES· BVRG· BRAB· Z- C. GH. 309.1; Delm. 248; de W. 928; Dav. 4428. Nettoyée. 
TTB. Gepoetst. Zeer fraai. 100,‒ 

    

1243

  * 1243 Ducaton. 1619. Anvers. Bustes conjugués à droite, en haut main entre le millésime ·ALBERTVS· 
ET· ELISABET· DEI· GRATIA· R/. écu couronné, supporté par deux lions ·ARCHID· AVST· 
DVC – ES· BVRG· BRAB· Z- C. GH. 309.1; Delm. 248; de W. 928; Dav. 4428. 32.14 g. 
PTTB. Zeer fraai. 200,‒ 

    

1244

  * 1244 Ducaton. 1620. Bruxelles. Bustes conjugués à droite, en haut tête entre le millésime •ALBERTVS• 
ET• ELISABET• DEI• GRATIA• R/. écu couronné, supporté par deux lions •ARCHID• AVST• 
DVC – ES• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 309.3; Delm. 249; de W. 961; Dav. 4428. 32.05 g. R. 
Presque TTB. Bijna zeer fraai. 175,‒ 

    Uit VOC-schip  't Vliegend Hert '.



402

1247



403

77

1245
  * 1245 Patagon. s.d. Anvers. Croix de bâtons noueux, en haut main. R/. écu couronné. GH. 311.1; Delm. 

254; de W. 912‒ 913.  TTB.   Zeer fraai. 80,‒ 
Bronzen munten

1246
  * 1246 Liard. 1603. Bois-le-Duc. Ecu couronné. R/. écu de la ville, au-dessus le millésime. GH. 297.4. 

Trés rare. TTB+. Zeer fraai +. 80,‒ 

PHILIPPE IV 1621–1665
Gouden munten

1247
  * 1247 Double souverain d 'or. 1643. Anvers. 2me type. Buste couronné avec mince collet à droite, en 

haut main entre le millésime .PHIL. IIII. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. R/. écu couronné 
entouré du collier de la Toison d 'Or •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 
324.1b; Delm. 169; de W. 997; Fr. 105 (85a). Rare. 11.06 g. R. Superbe. Prachtig. 2000,‒ 

Zilveren munten

1248
  * 1248 Ducaton. 1633. Anvers. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut main entre 

le millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté 
par deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 327.1a; Delm. 274;                  
de W. 1000;Dav. 4444. 32.43 g. TTB. Zeer fraai. 200,‒ 

BRABANT
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1249
  * 1249 Ducaton. 1633. Anvers. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut main entre 

le millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté 
par deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 327.1a; Delm. 274;                 
de W. 1000;Dav. 4444. 31.98 g. R. TTB. Zeer fraai. 160,‒ 

    
     1250 Ducaton. 1636. Anvers. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut main entre 

le millésime ·PHIL· IIII· D· G· HISP· ET· INDIAR· REX· R/. écu couronné et supporté 
par deux lions ·ARCHID· AVST· DV – X· BVRG· BRAB· Z- C. GH. 327.1a; Delm. 274;                  
de W. 1000;Dav. 4444. R. Nettoyée. Presque TTB. Gepoetst. Bijna zeer fraai. 50,‒ 

    

1251
  * 1251 Ducaton. 1636. Anvers. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut main entre 

le millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté 
par deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 327.1a; Delm. 274;                  
de W. 1000;Dav. 4444. 32.20 g. R. Beau+. Fraai +. 150,‒ 

    

1252
  * 1252 Ducaton. 1631. Bruxelles. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut tête entre 

le millésime ·PHIL· IIII· D· G· HISP· ET· INDIAR· REX· R/. écu couronné et supporté 
par deux lions ·ARCHID· AVST· DV – X· BVRG· BRAB· Z. GH. 327.3a; Delm. 275;                                  
de W. 1020; Dav. 4444. 32.23 g. R. Presque TB. Bijna zeer fraai. 200,‒ 
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1253

  * 1253 Ducaton. 1633. Bruxelles. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut tête entre 
le millésime ·PHIL· IIII· D· G· HISP· ET· INDIAR· REX· R/. écu couronné et supporté 
par deux lions ·ARCHID· AVST· DV – X· BVRG· BRAB· Z. GH. 327.3a; Delm. 275;                                     
de W. 1020; Dav. 4444. 32.21 g. R . Presque Superbe.  . Bijna prachtig. 250,‒ 

    

1254

  * 1254 Ducaton. 1633. Bruxelles. 1er type. Buste du roi avec large fraise à droite, en haut tête entre 
le millésime ·PHIL· IIII· D· G· HISP· ET· INDIAR· REX· R/. écu couronné et supporté 
par deux lions ·ARCHID· AVST· DV – X· BVRG· BRAB· Z. GH. 327.3a; Delm. 275;                                  
de W. 1020; Dav. 4444. 32.26 g. R. TTB. Zeer fraai. 150,‒ 

    

1255

  * 1255 Ducaton. 1636. Anvers. 2me type. Buste du roi avec mince collet à droite, en haut main entre 
le millésime ·PHIL· IIII· D· G· HISP· ET· INDIAR· REX· R/. écu couronné et supporté 
par deux lions ·ARCHID· AVST· DV – X· BVRG· BRAB· Z- C. GH. 327.1b; Delm. 284;               
de W. 1001/1002 ; Dav. 4454. 29.51 g. TTB. Zeer fraai. 150,‒ 
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1256

  * 1256 Ducaton. 1647. Anvers. 2me type. Buste du roi avec mince collet à droite, en haut main entre le 
millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté par 
deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. de W. 1001/1002 ; Dav. 4454. 
GH. 327.1b; Delm. 284. TTB+. Zeer fraai +. 100,‒ 

    

1257

  * 1257 Ducaton. 1647. Anvers. 2me type. Buste du roi avec mince collet à droite, en haut main entre le 
millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté par 
deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. de W. 1001/1002 ; Dav. 4454. 
GH. 327.1b; Delm. 284. 32.25 g. TTB+. Zeer fraai +. 200,‒ 

    

1258

  * 1258 Ducaton. 1650. Anvers. 2me type. Buste du roi avec mince collet à droite, en haut main entre le 
millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté par 
deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. de W. 1001/1002 ; Dav. 4454. 
GH. 327.1b; Delm. 284. TTB-. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

    Provenant de ‘ 't Vliegent Hert’.
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1259

  * 1259 Ducaton. 1662. Anvers. 2me type. Buste du roi avec mince collet à droite, en haut main entre le 
millésime •PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté par 
deux lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. de W. 1001/1002 ; Dav. 4454.            
GH. 327.1b; Delm. 284. 32.35 g. TTB. Zeer fraai. 150,‒ 

    

1260

  * 1260 Ducaton. 1636. Bruxelles. 2me type. Buste du roi avec mince collet à droite, en haut tête entre 
le millésime ·PHIL· IIII· D· G· HISP· ET· INDIAR· REX· R/. écu couronné et supporté 
par deux lions ·ARCHID· AVST· DV – X· BVRG· BRAB· Z. GH. 327.3b; Delm. 285;                                   
de W. 1021;Dav. 4454. TTB. Zeer fraai. 100,‒ 

    

1261

  * 1261 Ducaton. 1659. Bruxelles.Buste du roi avec mince collet à droite, en haut tête entre le millésime 
•PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné et supporté par deux lions 
•ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 327.3b; Delm. 285; de W. 1021;          
Dav. 4454. R. NGC VF35. TTB. Zeer fraai. 150,‒ 

    NGC ticket and description incorrect not a coin of Flanders / La description de NGC est incorrecte..
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1262

  * 1262 Patagon. 1631. Anvers. Croix de bâtons noueux accostée de la date, main en haut •PHIL• IIII• 
D• G• HISP• ET• INDIAR• REX•. R/. écu couronné entouré du collier de la Toison d 'Or. GH. 
329.1; Delm. 293; de W. 1007; Dav. 4462. TTB. Zeer fraai. 80,‒ 

    

  
1263

  
1264

  * 1263 Patagon. 1628. Maestricht. Croix de bâtons noueux accostée de la date ★ ·PHIL· IIII· D· G· 
HISP· ET· INDIAR· REX·. R/. écu couronné entouré du collier de la Toison d ' Or. GH. 329.2; 
Delm. 294; de W. 1033; Dav. 4462. R. Très Beau. Zeer fraai. 100,‒ 

   

  * 1264 ¼ Patagon. 1645. Anvers.Croix de bâtons noueux accostée de la date, main en haut. R/. écu 
couronné. GH. 331.1; Delm.301; de W. 1010. TTB. Zeer fraai. 60,‒ 

    

CHARLES II 1665–1700

1265

  * 1265 ½ Ducaton. 1673. Bruxelles. 1er type. Buste enfantin tête nue à droite, tête entre le millésime en 
bas •CAROL• II• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné, supporté par deux lions 
•ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 349.2a; Delm. 329; de W. 1079. RR. 
Bijna zeer fraai / Fraai +. 150,‒ 
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1266

  * 1266 Ducaton. 1683. Anvers. 2me type. Buste juvénile, tête nue à droite, main entre le millésime en 
bas •CAROL• II• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné, supporté par deux 
lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 348.1b; Delm. 331; de W. 1053;            
Dav. 4481. 32.06 g. RR. TTB. Zeer fraai. 150,‒ 

    

1267

  * 1267 Ducaton. 1683. Anvers. 2me type. Buste juvénile, tête nue à droite, main entre le millésime en 
bas •CAROL• II• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• R/. écu couronné, supporté par deux 
lions •ARCHID• AVST• DV – X• BVRG• BRAB• Z- C. GH. 348.1b; Delm. 331; de W. 1053;           
Dav. 4481. RR. Beau. Fraai. 100,‒ 

    

1268

  * 1268 Patagon. 1695. Anvers. Type, frappé au balancier. Croix de bâtons noueux, accosté de deux 
C couronnés. R/. écu couronné, la couronne entre la date. Tranche cordonnée. GH. 350.1b.   
Delm. 349; de W. 1058; Dav. 4498. 28.21 g. Tres Rare. Superbe. Prachtig. 200,‒ 

BRABANT
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1269

  * 1269 Patagon. 1700. Anvers. 2me type, frappé au balancier. Croix de bâtons noueux, accosté de deux  
C couronnés. R/. écu couronné, la couronne entre la date. Tranche cordonnée. GH. 350.1b. 
Delm. 349; de W. 1058; Dav. 4498.  27.75 g. Presque TB. Almost very fi ne. 200,‒ 

PHILIPPE V 1700–1712

1270

  * 1270 Ducaton. 1703. Anvers. 2me type. Buste cuirassé, en haute relief, à droite, main au-dessous.             
R/. écu couronné, supporté par deux lions, surmonté du millésime ARCHID• - AVST• – DVX• 
BVRG• – BRABAN• Z-  C. GH. 365.1b; Delm. 354b; de W. 1095: Dav. 1703. 32.46 g. R. 
Superbe, quelques traces d ' ajustement originales. Prachtig. 500,‒ 

1271

  * 1271 Ducaton. 1703. Anvers. 2me type. Buste du roi cuirassé en haute relief, à droite, main au-dessous.           
R/. écu couronné, supporté par deux lions, surmonté du millésime ARCHID•  AVST• – DVX• 
BVRG• – BRABAN• Z-  C. GH. 365.1b; Delm. 354b; de W. 1095: Dav. 1703. 32.39 g. RRR. 
TTB. Zeer fraai. 500,‒ 
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1272
  * 1272 Ducaton. 1704. Anvers. 3me type. Buste, en bas relief, cuirassé à droite, main au-dessous. R/. écu 

couronné, supporté par deux lions, surmonté du millésime ·BURGUND – ·DUX· – BRABAN· 
Z-  C.Tranche cordée. vG &H. 365.1c; Delm. 354c; de W. 1096; Dav. 1707. R. TTB. Zeer fraai. 100,‒ 

1273
  * 1273 Patagon. 1705. Croix de bâtons noueux, accosté de deux monogrammes couronnés, mm. main en 

haut PHILIPPUS etc. R/. écu couronné, la couronne entre la date. Tranche lisse. GH. 366-1; de 
W. 1097; Delm. 355. 28.17 g. RR. TTB+. Zeer fraai +. 300,‒ 

    

MARIE-THÉRÈSE 1740–1780

Gouden munten

1274
  * 1274 Souverain d 'or. 1750. Anvers. 2me type petit module. Buste couronné à droite. R/. écu couronné, 

dessous mm. et date. Delm. 211; de W. 1114; Fr. 132 (–). 5.52 g. AU 22mm. Superbe. Prachtig. 300,‒ 

Zilveren munten

1275
  * 1275 Ducaton. 1754. Anvers. 2me type. Buste diadémé à droite sans boucles d 'oreilles. R/. écu 

couronné au-dessous mm. main et la date. Delm. 376; de W. 1117; Dav. 1280. TTB+.                                               
Zeer fraai +. 100,‒ 
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1276
  * 1276 Ducaton. 1754. Anvers. 2me type. Buste diadémé à droite sans boucles d 'oreilles. R/. écu 

couronné au-dessous mm. main et la date. Delm. 376; de W. 1117; Dav. 1280. TTB. Zeer fraai. 100,‒ 

     1277 Couronne. 1757. Anvers. Au nom de l 'empereur François I. Croix de bâtons noueux, dans les 
coins couronnes. R/. écu couronné sur une aigle bicéphale couronnée. . Delm. 383; de W. 1127; 
Dav. 1283; de M. 76. Superbe-. Vrijwel prachtig. 40,‒ 

1278
  * 1278 Couronne. 1765. Bruxelles. Croix de bâtons noueux, dans les coins couronnes. R/. écu couronné 

sur une aigle bicéphale couronnée. Tranche inscrite • JUSTITIA• – • ET• – • CLEMENTIA•. 
Delm. 388; de W. 1141; Dav. 1282. TTB+. Zeer fraai +. 100,‒ 

    
JOSEPH II 1780–1790
     1279 Couronne. 1784. Bruxelles. Buste laurée à droite. R/. croix de bâtons noueux, mm. tête entre 

le millésime en haut. Tranche inscrite. Delm. 393; de W. 1149; Dav. 1284; de M. 97. TTB.                                                                     
Zeer fraai. 50,‒ 

     1280 Couronne. 1786. Bruxelles. Buste laurée à droite. R/. croix de bâtons noueux, mm. tête entre le 
millésime en haut. Tranche inscrite. Delm. 393; de W. 1149; Dav. 1284; de M. 97. TTB.  50,‒ 

    
LES ETATS BELGIQUES-UNIS 1790

1281
  * 1281 Lion d 'argent ou 3 Florins. 1790. Lion debout tenant épée et écu avec LI / BER / TAS, en 

exergue la date. R/. soleil rayonnant entouré par les écus des onze provinces. Sur la tranche 
QVID – FORTIVS – LEONE. Delm. 395; de W. 1156; de M. 110; Dav. 1285. 32.60 g. R. 
Superbe-. Vrijwel prachtig. 600,‒ 
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1282
  * 1282 Lion d 'argent ou 3 Florins. 1790. Lion debout tenant épée et écu avec LI / BER / TAS, en 

exergue la date. R/. soleil rayonnant entouré par les écus des onze provinces. Sur la tranche 
QVID – FORTIVS – LEONE. Delm. 395; de W. 1156; de M. 110; Dav. 1285. 32.60 g. R. 
Traces d 'ajustage. Nettoyée. Tres Tres Beau+. Justeersporen, schoongemaakt. Zeer fraai +. 300,‒ 

     1283 (Vervallen) 

VLAANDEREN
    

ROBERT VAN BÉTHUNE 1305–1322

1284                          1285

  * 1284 ½ Groot of Cavelier. z.j. Aalst. Ruiter met banier naar links ✠ ROBERT – VS ⁞  COMES ⁞  
F - LANRIE. Kz. kort kruis met dubbel omschrift. Buiten: ✠ MONETA ⁞  VILLE ⁞  A ⁞  
LOSTENSIS. Gaill. 172. 2.13 g. RR. Zeer fraai +. 500,‒ 

    AR Double Sterling . Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Very Rare. Good very fi ne .

  * 1285 ½ Groot of Cavelier. z.j. Aalst. Ruiter met banier naar links haantje ROBERT – VS ⁞  COMES 
⁞  F - LANRIE. Kz. kort kruis met dubbel omschrift. Buiten: ✠ MONETA ⁞  VILLE ⁞  A ⁞  
LOSTENSIS. Gaill. 173. 1.68 g. R Zeer fraai. 400,‒ 

    AR Double Sterling . Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Rare. Very fi ne .

LODEWIJK VAN MALE 1346–1384

Gouden munten

1286
  * 1286 Gouden rijder. z.j. De graaf met zwaard te paard naar links, op het dekkleed de Vlaamse leeuw 

LVDOVIC '° DEI ' – GRA °°  COMES °° Z-  – DNS °°  FLADRIE. Kz. gebloemd kruis in een 
vierpas ✠ XP 'C xx  VINCIT xx  etc. Delm. 458; Gaill. 212-213; Fr. 156 (99). 3.84 g. RR. 
Prachtig. 1500,‒ 
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1287               1288

  * 1287 Gouden rijder. z.j. De graaf met zwaard te paard naar links, op het dekkleed de Vlaamse leeuw 
LVDOVIC '° DEI ' – GRA °° COMES °° Z- – DNS °° FLADRIE. Kz. gebloemd kruis in een 
vierpas ✠ XP 'C xx VINCIT xx etc. Delm. 458; Gaill. 212-213; Fr. 156 (99). 3.86 g. RR. 
Prachtig. 1500,‒ 

    Uit veiling Schulman 26 van 19 nov. 2001, no. 1275. (coll H.K. Berghuijs, deel II; mej. H. van Oppenraaij deel II: gouden munten).

  * 1288 Gouden rijder. z.j. De graaf met zwaard te paard naar links, op het dekkleed de Vlaamse leeuw 
LVDOVIC '° DEI ' – GRA °° COMES °° Z- – DNS °° FLADRIE. Kz. gebloemd kruis in een 
vierpas ✠ XP 'C xx VINCIT xx etc. Delm. 458; Gaill. 212-213; Fr. 156 (99). 3.78 g. RR.                     
Met miniem slagbarstje aan de rand. Zeer fraai +. 1200,‒ 

    

Zilveren munten

     1289 Leeuwengroot. z.j. Binnen een met 12 blaadjes versierde rand een klimmende leeuw + MONETA 
– FLAND '•. Kz. gevoet kruis met dubbel omschrift. Gaill. 219-221. Zeer fraai. 40,‒ 

    Ongelijkmatige rand.

FILIPS DE STOUTE 1384–1404

     1290 Dubbele groot of botdrager. z.j. ordonnantie 1389. Zittende leeuw met wapenmantel. Kz. lang 
gevoet kruis over Bourgondisch wapen. DdP. 8.18. Zeer fraai. 80,‒ 

    

FILIPS DE GOEDE 1419–1467

Gouden munten

1291                      1292

  * 1291 Gouden rijder. z.j. De graaf te paard naar rechts PHS XX DEI XX  GRA XX  DVX XX BVRG 
XX  COM – ES XX  FLANDRIE, in afsnede x FLAD x. Kz. wapen op gebloemd kruis ✠ SIT 
XX  NOMEN XX DOMINI XX  BENEDICTVM XX AMEN XX. GH. 1.2; Delm. 487; Fr. 
183 (116). 3.59 g. R. Bijzonder hoge kwaliteit. Prachtig. 2000,‒ 

    Ex Schulman veiling 345 kavel 268.

  * 1292 Gouden rijder. z.j. De graaf met opgeheven zwaard te paard naar rechts, X FLAD 'X in afsnede.  
PH 'S XX  DEI XX GRA ' XX DVX XX BVRG ' XX Z;- XX  COME – S XX FLANDRIE.           
Kz. wapen op gebloemd kruis. + SIT XX NOMEN XX DOMINI XX BENEDICTVM XX 
AMEN XX. GH. 1.2; Delm. 487; Fr. 183. AU 3.60 g. R. Prachtig. 2000,‒ 

    Uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 711.
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1293                  1294
  * 1293 Gouden rijder. z.j. De graaf met opgeheven zwaard te paard naar rechts, xFLAD 'x in 

afsnede PH 'S xx DEI xx GRA ' xx DVX xx BVRG ' xx Z- xx COME – S xx FLANDRIE.                                         
Kz. wapen op gebloemd kruis ✠ SIT xx NOMEN etc. GH. 1.2; Delm. 487; Fr. 183 (116).  
3.45g. Zeer fraai +. 1200,‒ 

  * 1294 Gouden rijder. z.j. De graaf met opgeheven zwaard te paard naar rechts, xFLAD 'x in afsnede 
PH 'S xx  DEI xx  GRA ' xx  DVX xx  BVRG ' xx Z- xx  COME – S xx  FLANDRIE. Kz. 
wapen op gebloemd kruis ✠ SIT xx  NOMEN etc. GH. 1.2; Delm. 487; Fr. 183 (116).  3.57 g.                
Zeer fraai / Zeer fraai +. 1000,‒ 

1295               1296
  * 1295 Gouden rijder. z.j. De graaf met opgeheven zwaard te paard naar rechts, xFLAD 'x in afsnede PH 

'S xx DEI xx GRA ' xx DVX xx BVRG ' xx Z- xx COME – S xx FLANDRIE. Kz. wapen op 
gebloemd kruis ✠ SIT xx NOMEN etc. GH. 1.2; Delm. 487; Fr. 183 (116).  3.57 g. Zeer fraai. 900,‒ 

    Uit veiling Jean Elsen 87, no. 737.

  * 1296 ½ Gouden rijder. z.j. De Graaf te paard naar rechts. Kz. wapen op gebloemd kruis. In afsnede. x 
FLAD x. GH. 2.2; Fr. 184, Dem. 488. 1.77 g. Zeer fraai. 600,‒ 

    
KAREL DE STOUTE 1467–1477

Zilveren munten

1297
  * 1297 Dubbele stuiver. z.j. Wapenschild in het veld. Kz. kort gebloemd kruis, lelie in het hart. GH. 23.3.  

Slagbarstje. Zeer fraai. 70,‒ 
    
FILIPS DE SCHONE MINDERJARIG 1482–1493 MEERDERJARIG 1494–1506

   1298   
  * 1298 Stuiver. z.j. (1496–99). Gekroond wapen in een polylobe. De kroon onderbreekt het omschrift. 

Kz. lang gevoet kruis in een vierpas. GH. 112.5. Zeer fraai +. 65,‒ 
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CHARLES V 1506–1555

1299

  * 1299 Stuiver. z.j. Gekroond wapen tussen twee kruisjes. GH. 192-5. Zeer fraai.  40,‒ 
    

FILIPS II 1555–1598

1300

  * 1300 Philipsdaalder. 1557. Borstbeeld naar rechts, daaronder jaartal PHS·…ANG… Kz. gekroond 
wapen op twee gekruiste stokken, mt. lelie na omschrift. GH. 210.7c; Delm. 35; Dav. 8645. R. 
Bijna zeer fraai / Fraai +. 125,‒ 

    Uit muntvondst Urk.

1301                 1302

  * 1301 ¼ Bourgondische kruisrijksdaalder. 1570. Vuurstaal op een kruis gevormd door twee stokken 
tussen jaartal lelie PHS• D: G• HISP• Z• REX• COMES: FLAN•. Kz. gekroond wapen.           
GH. 242.7; Delm. 107.  RR. Zeer fraai +. 300,‒ 

    

  * 1302 1/10 Philipsdaalder. 1571. Brugge. Borstbeeld naar rechts, daaronder jaartal. mt. lelie in omschrift 
…HISP• Z• lelie• REX•… Kz. gekroond Bourgondisch kruis op vuurstaal met vonken. GH. 
213.7a.  Zeer scherp uitgemunt portret, komt zelden voor. Bijna prachtig. 100,‒ 

     1303 ⅕ Philipsdaalder. 1571. Borstbeeld naar rechts, daaronder jaartal. Kz. gekroond wapen op twee 
gekruiste stokken. GH. 212.7a.  Zeldzaam jaartal. Zeer fraai. 60,‒ 
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FILIPS IV 1621–1665

1304

  * 1304 Dukaton. 1633. 1e type. Borstbeeld met grote kraag naar rechts, daarboven lelie tussen jaartal 
•PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DVX• – •BVRG• ET• CO• FL• Z- C. GH. 327.6a; Delm. 276.  32.38 g. R. 
Zeer fraai. 200,‒ 

1305

  * 1305 Dukaton. 1637. 2e type. Borstbeeld met kleine kraag naar rechts, daarboven lelie tussen jaartal 
•PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DVX• – •BVRG• CO• FLAN• Z- C. GH. 327.6b; Delm. 286. Mooi portret. 
Zeer fraai. 100,‒ 

1306

  * 1306 Dukaton. 1664. 2e type. Borstbeeld met kleine kraag naar rechts, daarboven lelie tussen jaartal 
•PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DVX• – •BVRG• CO• FLAN• Z- C. GH. 327.6b; Delm. 286.  
Vondstexmplaar. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 
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1307

  * 1307 Dukaton. 1665. 2e type. Borstbeeld met kleine kraag naar rechts, daarboven lelie tussen jaartal 
•PHIL• IIII• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DVX• – •BVRG• CO• FLAN• Z- C. GH. 327.6b; Delm. 286.                              
Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 

    

1308

  * 1308 Patagon. 1631. Vuurstaal op twee gekruiste stokken tussen jaartal, mt. lelie in omschrift.                   
Kz. gekroond wapen. GH. 329.6; Delm. 297. Zeer fraai. 60,‒ 

    

1309

  * 1309 Patagon. 1633. Vuurstaal op twee gekruiste stokken tussen jaartal, mt. lelie in omschrift.                    
Kz. gekroond wapen. GH. 329.6; Delm. 297. Zeer fraai +. 100,‒ 
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KAREL II 1665–1700

1310

  * 1310 Dukaton. 1666. Brugge. 1e type. Kinderborstbeeld naar rechts, daaronder lelie tussen jaartal 
•CAROL• II• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DV- X• BVRG• CO• FLAN•. GH. 348.4a; Delm. 327. Zeldzaam jaartal. 
Zeer fraai. 300,‒ 

1311

  * 1311 Dukaton. 1673. Brugge. 1e type. Kinderborstbeeld naar rechts, daaronder lelie tussen jaartal 
•CAROL• II• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DV- X• BVRG• CO• FLAN• Z. GH. 348.4a; Delm. 327. 32.34 g. R.                   
Zeer fraai. 200,‒ 

1312

  * 1312 Dukaton. 1673. Brugge. 1e type. Kinderborstbeeld naar rechts, daaronder lelie tussen jaartal 
•CAROL• II• D• G• HISP• ET• INDIAR• REX• Kz. gekroond wapen met schildhouders 
•ARCHID• AVST• DV- X• BVRG• CO• FLAN•  Z. GH. 348.4a; Delm. 327. 32.18 g. R.                   
Zeer fraai. 200,‒ 
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1313
  * 1313 Patagon. 1672. Twee gekruiste stokken tussen jaartal, daarboven mt. lelie. Kz. gekroond wapen. 

GH. 350.4; Delm. 344.  Donker patina. Zeer fraai. 80,‒ 
    

1314
  * 1314 Patagon. 1686. Twee gekruiste stokken tussen jaartal, daarboven mt. lelie. Kz. gekroond wapen. 

GH. 350-4a. Delm 344. Zeer fraai. 75,‒ 
    

1315
  * 1315 ½ Patagon. 1670. Vuurstaal op twee gekruiste stokken tussen jaartal, mt. lelie in omschrift.             

Kz. gekroond wapen. GH. 351.4a; Delm. 348. 13.10 g. R. Zeer fraai. 200,‒ 
    

1316
  * 1316 ½  Patagon. 1679. Twee gekruiste stokken tussen jaartal, daarboven mt. lelie. Kz. gekroond 

wapen. GH. 351.4a; Delm. 348. R. Fraai +. 100,‒ 
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1317

  * 1317 ½ Patagon. 1680. Twee gekruiste stokken tussen jaartal, daarboven mt. lelie. Kz. gekroond 
wapen. GH. 351.4a; Delm. 348. R. Zeer fraai. 100,‒ 

    

MARIE-THÉRÈSE 1740–1780

1318

  * 1318 Dukaton. 1750. Brugge. 1e type. Gekroond borstbeeld met oorbellen naar rechts. Kz. gekroond 
wapen, daaronder muntteken en jaartal. Delm. 377. 33.22 g. R. Stempelglans, mooi beginnende 
patina. Vrijwel prachtig. 200,‒ 

HEERLIJKHEDEN & STEDEN / LES SEIGNEURIES & VILLES

ARTOIS

PHILIPPE IV 1621–1665

1319

  * 1319 Patagon. 1627. Croix de bâtons noueux accostée de la date. R/. écu couronné. GH. 329.7;             
Delm. 298. 27.92 g. R. TTB - Superbe. Zeer fraai / Prachtig. 250,‒ 
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HEERLIJKHEDEN & STEDEN / LES SEIGNEURIES & VILLES

BREDA

BELEG VAN JULI 1624 – 5 JULI 1625 DOOR DE SPANJAARDEN ONDER DE MARKIES VAN SPINOLA 
EN VERDEDIGD DOOR JUSTIN VAN NASSAU.

Bronzen munten

1320
  * 1320 2 Stuiver. 1625. Op vierkant koperen plaatje. Binnen een parelrand •II• / BREDA / OBSESSA /16 

stadswapen 25. vG. 231a; Maill. 18.15; vL. II 157.5; de W. 1046; PW. 2.  3.54 g. Zeer fraai +. 150,‒ 
    

BUNDE

JAN VAN BUNDE EN BOCHHOLT 1420-1456

Zilveren munten

   1321   
  * 1321 Dubbele mijt. z.j. Schuin wapentje waarboven bladertak  IOHANS  DE: BVND. Kz. kort gevoet 

kruis met schildjes in twee hoeken  SIT NOMEN etc. vdCh. 5.7.  0.76 g. Fraai. 50,‒ 
    

CAMBRAI–KAMERIJK

ENGUERRAND DE CRÉQUI 1273–1292

1322
  * 1322 Esterlin. s.d. - Robert 5.5. 1.15 g. TTB. Zeer fraai. 100,‒ 

GUI IV DE SAINT-POL 1300–1317

     1323 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à gauche.                    
R/. petite croix pattée avec double légende. Boudeau 2058. 1.97 g. R. Superbe.  500,‒ 

1324
  * 1324 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à gauche. R/. 

petite croix pattée avec double légende. Boudeau 2058. 2.05 g. R. TB.  300,‒
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PIERE III DE MIREPIOX 1309–1324

1325
  * 1325 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à gauche.                 

R/. petite croix pattée avec double légende. Rob. 97, 1. 1.39 g. RRR. TB.  600,‒

JEAN DE FLANDRE 1308/1311–1324

1326                      1327
  * 1326 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Baudekin.Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à 

gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. Boudeau 2075. 1.97 g. R TB.  300,‒ 
    
  * 1327 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Baudekin. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à 

gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. Boudeau 2075. 1.99 g. RR. TB.  400,‒ 
    
GERARD IIII DE DAINVILLE 1372–1378

1328
  * 1328 Double mite. s.d. - Robert 16.5. 1.29 g. TB. Fraai +. 50,‒ 
    

GRONSVELD

JEAN II 1375–1386
Bronzen munten

1329
  * 1329 Double mite. s.d. Dans le champ une monogramme. Rev. Croix breve, pattée. Lucas 1. Zeer goed. 60,‒

JAN I VAN BRONCKHORST 1508–1559

Gouden munten

1330
  * 1330 Rijdergoudgulden. z.j. St. George met opgeheven zwaard te paard naar rechts, in afsnede °GRO°. 

Omschrift : SANCTVS o GEORG – IVS. Kz. wapenschild van Gronsveld / Bronckhorst op 
kort gebloemd kruis MONETA o NOVA o AVREA o  GRONSFEL•. Delm. 228; vdCh. 10.1; 
Lucas; v.Daalen 28; Fr. 86 g. 3.35 g. Slechts enkele exemplaren bekend. RRRR. Slagbarstje. 
Lichte dubbelslag. Fraai. 5000,‒ 

    Uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 848.
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HAINAUT–HENEGOUWEN

JEANNE 1206–1244

1331
  * 1331 ½ Denier ou Obole. s.d. Valenciennes. Monogramme avec deux croissants. R/. croix patteée 

cantonnée de deux croissants et de deux globules. Ch. 5. 0.24 g. RR. TB+. Fraai +. 50,‒

MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE 1244–1280

Zilveren munten

1332                 1333
  * 1332 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Valenciennes. Cavalier tenant épée à droit MONETA VALENCE – 

NENSIS. R/. croix pattée avec 4 croissants avec double légende MARGARETHA COMITISSA 
ET SIGNVM CRVCCIS. Ch. 13. 2.58 g. R. Superbe.  250,‒ 

  * 1333 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Valenciennes. Cavalier tenant épée à droit MONETA VALENCE – 
NENSIS. R/. croix pattée avec 4 croissants avec double légende MARGARETHA COMITISSA 
ET SIGNVM CRVCCIS. Ch. 13. 2.39 g. R. TB.  150,‒ 

     1334 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Valenciennes. Cavalier tenant épée à droit MONETA VALENCE – 
NENSIS. R/. croix pattée avec 4 croissants avec double légende MARGARETHA COMITISSA 
ET SIGNVM CRVCCIS. Ch. 13-18. 1.42 g. R. Beau+.  60,‒ 

    

1335                      1336
  * 1335 ⅔ Gros au cavalier. s.d. BAUDOUIN d 'Avesnes 1246–1288. Valenciennes. Cavalier, tenant 

lance avec bannière et écusson au lion, à gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. 
Ch. 189. 2.17 g. RR. TB.  .  500,‒ 

    AR Double Sterling .Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Title of Baldwin of Avesnes, a prominent 
Noblemen whom married Margeret II, countess of Flanders. Very rare. Very fi ne .

  * 1336 ⅔ Gros au cavalier. s.d. BAUDOUIN d 'Avesnes 1246–1288. Valenciennes. Cavalier, tenant 
lance avec bannière et écusson au lion, à gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. 
Ch. 189. 2.63 g. RR. TB.  400,‒ 

    AR Double Sterling. Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Title of Baldwin of Avesnes, a prominent 
Noblemen whom married Margeret II, countess of Flanders. Very rare. Very fi ne .

JEAN II D 'AVESNES 1280–1304

1337
  * 1337 Gros Tournois. s.d. - Ch. 24. TTB. Zeer fraai. 100,‒ 
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1338                     1339
  * 1338 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à droite.                 

R/. petite croix pattée avec double légende. Ch. 26 suppl. 2.25 g. R. TB.  400,‒ 
    AR Double Sterling . Mounted knight to right. Rev. Double legend in center cross. Rare. Very fi ne. .

  * 1339 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à gauche.               
R/. petite croix pattée avec double légende. Ch. 27. 1.92 g. R. TTB.  300,‒ 

    AR Double Sterling . Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Rare. Good very fi ne .

1340                     1341
  * 1340 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à gauche.               

R/. petite croix pattée avec double légende. Ch. 27. 2.44 g. C et E intervertis au droit. RRR. 
Suberbé.  400,‒ 

  * 1341 Gros au Lion. s.d. Lion rampant. R/. croix longue coupant la légende. Ch. 32. 2.08 g. TTB.                  
Zeer fraai. 100,‒ 

1342
  * 1342 Esterlin - Maubeuge. s.d. Tête de face I˙•. COMES˙•. HAVONIE. R/. croix longue cantonnée de 

douze globules MEL – BOD˙•.  – IEN – SIS. Ch. 41; Lucas 63b; Vanhoudt G457. 1.19 g. TTB. 
Zeer fraai. 75,‒ 

    
GUILLAUME I 1304–1337

1343                      1344
  * 1343 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Valenciennes. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à 

gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. Ch. 45. 1.71 g. RR. TTB.  300,‒ 
    AR Double Sterling . Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Very rare. Good Very fi ne. Beautiful 

dark blue toning but clipped .

  * 1344 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Valenciennes. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à 
gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. Ch. 45. 2.01 g. RR. Superbe-.  200,‒ 

1345
  * 1345 ⅔ Gros au cavalier. s.d. Valenciennes. Cavalier, tenant lance avec bannière et écusson au lion, à 

gauche. R/. petite croix pattée avec double légende. Ch. 45. 1.92 g. RR. Superbe-.  200,‒ 
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GUILLAUME III DE BAVIÈRE 1356–1389, GUILLAUME V POUR L 'HOLLANDE

Gouden munten

1346

  * 1346 Cavalier d 'or ou Franc à Cheval. s.d. Cavalier à gauche GVILLVS: DEI – GRA: COMES• 
Z-  – DNS: HANONIE lion. R/. croix fl euronnée dans un quadrilobe XPC: VINCIT: etc.                
Delm. 288; Ch. 98; Fr. 159. 3.84 g. RR. TTB.  2000,‒ 

    Uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 736. Cavalier d 'or or Gold rider. Knight Galloping left with Lion tarp.    
Rev. Decorated cross. Very rare. Very fi ne+. Obv. Scratch otherwise a premium example of a hammered gold rider. .

PHILIPPE LE BON 1433–1467

1347                 1348

  * 1347 Cavalier d 'or. s.d. Cavalier à droite PHS xx  DEI xx  GRA xx  DVX xx  BVRG xx Z- xx  COM 
– ES xx  HANONIE, à l 'exerque HANN. R/. écu de Bourgogne sur une croix fl euronnée  SIT 
xx  NOMEN xx  etc. briquet. GH. 1.3; Ch. 156; Delm. 301; Fr. 267. 3.62 g. R Superbé-.  800,‒ 

    Uit veiling Schulman 13 van 14 nov. 1994, no. 739. Cavalier d 'or or Gold rider.  Knight galloping to right. Rev. Arms on 
fl oriate cross. Almost extremely fi ne .

  * 1348 Cavalier d 'or. s.d. (1434). Cavalier à droite PHS xx  DEI xx  GRA xx  DVX xx  BVRG xx Z- xx  
COM – ES xx  HANONIE, à l 'exerque HANN. R/. écu de Bourgogne sur une croix fl euronnée  
SIT xx  NOMEN xx  etc. briquet. GH. 1.3; Ch. 156; Delm. 301; Fr. 267. 3.54 g. R. Superbé+.  1000,‒ 

    Cavalier d 'or or Gold rider. Knight galloping to right. Rev. Arms on fl oriate cross. Extremely fi ne. Near perfect strike with 
full luster and detail .

PHILIPPE II 1555–1598

Zilveren munten

1349

  * 1349 Cinquieme  d 'ecu Philippe. 1581. Buste à gauche, tour dans le millésime. Rev. Ecu couronné, 
posé sur une croix de batons noueux, accosté de deux briquets et portant le bijou de la Toison 
d 'or. GH. 210.10: Chalon  cf. 183.  RR. Zeer fraai. 100,‒ 
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HOORNE–HORNES

PHILIPS VAN MONTMORENCY 1540–1568

1350

  * 1350 St. Martinusdaalder. z.j. Heilige Martinus te paard naar links geeft mantel aan bedelaar SANCTVS 
* MARTINVS – PATRONVS * WERDENS. Kz. gehelmde wapens van Montmorency en 
Hornes PHS * BAR°* D * MONTMOR* C° *Ab – HORN * D° * D * WERT. Delm. 749; 
vdCh.11.9; Dav. 8679; Lucas 28.  28.26 g. R. Vrijwel zeer fraai. 750,‒ 

  
1351    

  
1352

  * 1351 Halve St. Martinusdaalder. z.j. Weert. Heilige Martinus te paard naar links geeft mantel aan 
bedelaar. Kz. gehelmde wapens van Montmorency en Hornes. Delm. 750. 13.89 g. RR.          
Vrijwel zeer fraai. 500,‒ 

    Uit veiling Schulman 289 van 7 mrt. 1989, no. 698.

  * 1352 Halve St. Martinusdaalder. z.j. Heilige Martinus te paard naar links geeft mantel aan bedelaar. 
Kz. gehelmde wapens van Montmorency en Hornes. Delm. 750. 12.79 g. RR. Vrijwel fraai. 250,‒ 

    Uit veiling Schulman 10 van 5 apr. 1993, no. 359.

1353

  * 1353 St. Martinusdaalder. z.j. Weert . Heilige Martinus te paard naar links geeft mantel aan bedelaar 
SANCTVS * MARTIN ' – PATRONVS * WIERTEN. Kz. gehelmde wapens van Montmorency 
en Hornes PHS ' * BAR°* D * MONTM° * C° *AB – HORN * D° * D * WIERT. Delm. 749; 
vdCh.11.9; Dav. 8679; Lucas 28.  28.68 g. R. Fraai +. 400,‒ 



433

HEERLIJKHEDEN & STEDEN / LES SEIGNEURIES & VILLES

KESSENICH

JOHAN II DE WILDE 1456 - 1468

1354

  * 1354 Double Tournois. s.d. Trois fl eurs de lis dans un trilobe. Rev. Croix pattée dans une epicycloide 
de quatre lobes. Lucas 23 d. Vrijwel zeer fraai. 75,‒ 

    Klein gaatje.

LIEGE-LUIK

RODOLPHE DE ZAERINGEN 1167–1191

1355

  * 1355 Denier. s.d. Buste mitré, de trois quarts a droite, suivi par un clerc portant la crosse. Rev. Sous une 
arcade, un faucon en repos a gauche. Ch. 118. Zeer fraai. 100,‒ 

    

ALBERT DE RHÉTEL PRÉVÔT 1191–1194

1356

  * 1356 Denier. s.d. Buste , un peu a gauche, tenant de la main droite un sceptre fl eurdelisé. Rev. Mouton, 
debout sur un pont de bois. Sous le pont un poisson. Ch.132. Zeer fraai. 100,‒ 

HENRI DE GUELDRE 1247–1274

1357

  * 1357 Denier. s.d. Dinant. Buste de face, tenant une palme de la main droite et une livre ouvert de la 
gauche. H E N. Rev. Large croix, D I O N dans les angles. Ch. 205.  0.35 g. Vrijwel zeer fraai. 125,‒

JEAN DE BAVIÈRE 1389–1418

1358

  * 1358 Brulé. s.d. Ecusson de Baviere - Palatinat. Rev. Croix coupant la legende. Ch. 296. Fraai +. 75,‒
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ERARD DE LA MARCK 1506–1538

  
1359     

  
1360

  * 1359 Snaphean. s.d. Hasselt? Saint Hubert à cheval à droite, au-dessous chien de chasse, cerf à droite 
SA – NCTVS  HV – BERT –  ' *. R/. écu écartelé sur une croix fl euronnée ERARD 'D ' – MAR 
' CA – DINAL ' Z – EPS ' LEO '. Delm. 431; de Ch. 441; de Mey 65. 6.42 g. Slagbarst. Fraai +. 500,‒ 

  * 1360 Snaphean. s.d. Saint Hubert à cheval à droite, au-dessous chien de chasse, cerf à droite SA – 
NCTVS  HV – BERT –  '. Rev. écu écartelé sur une croix fl euronnée ERARD ' D ' – MAR ' 
CA – DINAL ' Z – EPS '  LEO '. Delm. 431; de Ch. 441; de Mey 65.  7.71 g. Zeer fraai +. 500,‒

GEORGE D 'AUTRICHE 1544–1557

1361

  * 1361 Daler. 1547. St. George galopant à droite EPS LEOD DVX BVL – LH  CO – LOSS. R/. L 'écu 
écartelé sous un heaume à cimier et accosté du millésime GEORGIVS AB AVSTRIA DEI 
GRA. Delm. 438; de Ch. 485; Renesse 26.2; Dav. 8409. 27.37 g. RRR. TTB.  1200,‒ 

    Thaler  St. George slaying the dragon. Rev. Quartered arms. R.3  Very fi ne. Starting rainbow toning .

1362

  * 1362 Daler. 1549. St. George galopant à gauche EPS * LEOD ' * DVX * BVLL * CO – LOS – S *. R/. 
L 'écu écartelé sous un heaume à cimier et accosté du millésime GEORGIVS * AB * AVSTRIA 
* DEI * GRA vgl. Delm. 438; de Ch. 485; Renesse 26.2; Dav. 8409. 25.85 g. RR. TB.  400,‒ 

    Thaler  St. George slaying the dragon. Rev. Quartered arms. R.2. Almost very fi ne .
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1363

  * 1363 Daler. 1550. St. George galopant à gauche EPS * LEOD ' * DVX * BVLLH * CO – LOS – S 
*. R/. L 'écu écartelé sous un heaume à cimier et accosté du millésime GEORGIVS * AB * 
AVSTRIA * DEI * GRA. vgl. Delm. 438; de Ch. 485; Renesse 26.2; Dav. 8409. 27.98 g.                                 
RR. TTB.Zeer fraai. 1000,‒ 

    Thaler  St. George slaying the dragon. Rev. Quartered arms. R.2 . Very fi ne .

1364

  * 1364 Daler. 1550. St. George galopant à gauche EPS * LEOD '*- DVX * BVLL ' *  CO – LO – SS'.          
R/. L 'écu écartelé sous un heaume à cimier et accosté du millésime GEORGIVS * AB * 
AVSTRIA * DEI * GRA ' vgl. Delm. 438; de Ch. 485; Renesse 26.2; Dav. 8409. 27.90 g. Très 
rare. Fraai + / Zeer fraai. 400,‒ 

    Uit veiling Schulman 287 van 18 apr. 1988, no. 778.

1365

  * 1365 Daler. 1550. St. George galopant à gauche EPS * LEOD '*- DVX * BVLL ' * CO – LOSSE'. 
R/. L 'écu écartelé sous un heaume à cimier et accosté du millésime GEORGIVS * AB * 
AVSTRIA * DEI * GRA '. vgl. Delm. 438; de Ch. 485; Renesse 26.2; Dav. 8409. 27.67 g.RR.                   
Fraai +. 600,‒ 

    Uit veiling Schulman 22 van 19 apr. 1999, no. 747.
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1366
  * 1366 Cinque Patards. s.d. Ecusson écartelé sur une croix feuillue. R/. Aigle bicéphele. Ch. 488.  5.87g. 

Vrijwel zeer fraai. 125,‒ 

GERARD DE GROESBEECK 1564–1580

   1367   
  * 1367 Rixdaler. 1568. Écu heaumé. R/. aigle bicéphale et titre de Maximilien II. Delm. 451; de Ch. 514; 

Dav. 8415. 29.26 g. superbé-. Vrijwel prachtig. 400,‒ 
    

1368
  * 1368 Rixdaler. 1569. Écu heaumé. R/. aigle bicéphale et titre de Maximilien II. Delm. 451; de Ch. 514; 

Dav. 8415. 28.96 g. TB. Zeer fraai. 200,‒ 
    

1369
  * 1369 ½ Rixdalder. 1567. Ecu heaumé. R/. aigle bicéphale et titre de Maximilien II. Delm. 452;                    

de Ch. 515. 14.48 g. Contremarqué; Écu de Hollande dans une cercle de perles. R. TTB.                 
Zeer fraai. 350,‒ 
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MAXIMILIEN HENRI DE BAVIÈRE 1650–1688

1370
  * 1370 Patagon. 1671. Buste sans bonnet à droite. R/. écu couronné surmonté du millésime, mm. perron 

en haut. Delm. 471; de Ch. 639; Dav. 4294. 27.58 g. TTB+. Zeer fraai +. 150,‒ 

1371
  * 1371 Ducaton. 1668. Buste avec bonnet à droite, le millésime et mm. perron fi n de la légende.                    

R/. écu couronné supporté par deux lions. Delm. 473; de Ch. 641; Dav. 4296. 31.96 g. TTB+.                 
Zeer fraai +. 200,‒ 

JEAN LOUIS D 'ELDEREN 1688–1694

1372
  * 1372 Patagon. 1690. Buste sans culotte à droite. R/. écu couronné, surmonté du millésime. Delm 478; 

de Ch. 654; Dav. 4300. 27.77 g. RR. TTB+. Zeer fraai +. 200,‒

LOOS-LOON

ARNOLD VII 1280–1328

1373
  * 1373 ½  Gros. s.d. Imitation d 'Alost. Aigle bicephale dans une polylobe MONETA• ARNOLDI• 

COMITIS. R/. petite croix pattée avec double légende, à l 'intérieur ARNOLDVS: COMES. 
vdCh. 20.1/3. 1.91 g. Extrêmement rare. TTB. Zwakke slag uitgebroken stuk. Zeer fraai. 100,‒ 
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LUXEMBOURG

HENRI V LE BLONDEL 1247–1281

1374                           1375

  * 1374 Denier. s.d. HANRI-S Le comte galopant à gauche. Rev. LVSE-NBOR Donjon avec la tête d 'un 
guetteur, entre un lis et une croisette. Weiller. 5.  0.70 g. Zeer fraai. 150,‒ 

    
  * 1375 Denier. s.d. Thionville. Chevalier au galop à droite. Rev. + TIONVILLE Croix pattée . Weiller, 9; 

Probst, L10-1. 0.41 g. RR. Fraai. 200,‒ 
    Provient de Schulman, Amsterdam, 15 décembre 1931, 1037.

CHARLES IV 1346–1353

1376
  * 1376 Gros. s.d. Châtel tournois. R/. Croix pattée avec 4 croissants avec double légende. Weiler 250;               

De Mey 130a. 3.08 g. R. TTB-. Vrijwel zeer fraai. 100,‒ 
    

ELIZABETH DE GÖRLITZ 1415–1419

1377
  * 1377 Nouveau Gros. s.d. Lion rampant. R/. croix longue. BN. 187; W. 178.b. 2.71 g. TB. Fraai +. 80,‒ 
    

PHILIPPE LE BEAU 1482–1506

     1378 Gros. 1502. Ecu d ' Autriche-Bourgogne tenu par une aigle. Rev. écu du Luxembourg posé sur une 
croix pattée et entouré d ' un quadrilobe MONETA: LVXEMBVRGIS: ANNO: 150Z:. GH. 
137.3. Beau. Fraai +. 80,‒ 

MAASTRICHT–MAESTRICHT

FREDERIC BARBEROUSSE 1152–1190

1379
  * 1379 Denier à l 'aigle. s.d. Buste coronné de face .TA ....Kz. Aigle éployée. cf. vdCh. 21.17. 0.70 g. 

Fraai +. 160,‒ 
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NAMUR–NAMEN

BAUDOUIN V DE HAINAUT 1189–1195

1380
  * 1380 Denier. s.d. Dragon, la tete contournée. Rev. Croix inscrite dans un cercle perlé et cantonnée de 

deux + et de deux O. Ch. 35. Fraai +. 100,‒ 
    

HENRI LE BLONDEL 1256–1264

1381
  * 1381 Denier. s.d. Comte de Luxembourg. Cavalier galopant à droite. R/. Grand croix. Ch. 46. 0.62 g. 

RR. TB.  400,‒ 
    AR Denier . n.d. Knight galloping to the right. Rev. Quartered cross with pellets. Very rare. About very fi ne .

JEAN I 1297–1331

1382                     1383
  * 1382 ½ Gros au cavelier. s.d. Cavalier galopant à droite ✠ IOHES – COMES NA – MVR. R/. petit 

croix entourée d 'une double légende. Ext: ✠ MONETA ⁞  NOVA ⁞  VILLENSIS. Ch. 77. 1.88 
g. RRR. TB.  800,‒ 

    AR Double Sterling . Mounted knight to right. Rev. Double legend in center cross. Extremely rare. About very fi ne .

  * 1383 ½ Gros au cavelier. s.d. Cavalier galopant à gauche ✠ IOHES – COMES NA – MVR. R/. petit 
croix entourée d 'une double légende. Ext: ✠ MONETA ⁞  NOVA ⁞  VILLENSIS. Ch. 83. 2.12 
g. RR. Superbe.  700,‒ 

    AR Double Sterling . Mounted knight to left. Rev. Double legend in center cross. Very rare. Extremely fi ne .

GUILLAUME I 1337–1391

1384
  * 1384 Esterlin. s.d. Buste couronné, en face. Rev. Croix anglée de douze globules. Ch. 104.                         

Vrijwel zeer fraai. 80,‒ 
    Type des esterlins Anglais.

1385
  * 1385 Mite. s.d. Petit lion au bâton péri en bande. Rev.  Grande croix pattée coupant la legende, anglée 

de douze besants. Ch. 142. Vrijwel fraai. 60,‒ 
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ONBEKENDE PLAATS

WILLEM VAN NERWEDE CIRCA 1402

Bronzen munten

     1386 Dubbele mijt. z.j. Mogelijk Stein? Gehelmd wapen van Brederode. EL MVS DE STEIN. 0.67g. 
Zeer goed. 50,‒ 

    

PHILIPPE LE BON 1430–1467

     1387 4 Mijten. z.j. PHS x DEI GRA x C- VAKENS.  Fraai. 75,‒ 
    

REKHEIM–RECKHEIM

WILLEM II VAN SOMBREFFE 1400–1442

1388

  * 1388 Billon noir. s.d. Gecombineerd wapen. Kz. kort gevoet kruis. vdCh. 27.35. Zeer goed. 50,‒ 
    

ROERMOND–RUREMONDE

ALBERT & ISABELLA 1598–1621

     1389 Oord. 1608. Gekroond Roermonds wapen op Bourgondische stokken tussen jaartal 
ARCHIDVCES• AVS• DVC• GEL•. Kz. gekroond wapen van de aartshertogen. GH. 322; de 
Meyer 17; V. 18.5; PW. 9402. GH. 322; de Meyer 17; V. 18.5; PW. 9402.  Très très beau. . 
Mooie egale koperkleur, bovengemiddeld exemplaar. Zeer fraai +. 60,‒ 

    

RUMMEN

JEAN DE WESEMAEL 1415–1464

Zilveren munten

1390

  * 1390 Double mite. s.d. Écu aux deux fl eurs de lis IOHAN• DE. R/. croix pattée MONETA DE RUMEN. 
vdCh. 24.3; Lucas 46.  0.66 g. Fraai. 80,‒ 

    

JOHANNA VAN WESEMALE & HENDRIK VAN DIEST 1464–1474

1391

  * 1391 Mijt of dubbele mijt. z.j. Drie lelies in een driepas IOHANNA DN(A?) DE WESAM. Kz. kort 
gevoet kruis in een vierpas: moneta nova rum '. vdCh. 24.8; Vgl. Lucas 62-66. 0.64 g. RR. 
Fraai +. 75,‒ 
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HEERLIJKHEDEN & STEDEN / LES SEIGNEURIES & VILLES

SCHOONVORST

REINOUD II 1369–1396

   1392   
  * 1392 Groot. 1391. Wapen in driepas  RENARD x DNS: DE: SCHO(V)ORST Z SICH. Kz. lang gevoet 

kruis met dubbel omscrift. Buiten ANNOD – OMINI – M.CCC xx  – x LXXXXI; binnen 
MON – ETA – SCOV – ORST. vdCh. 28.3 ; Lev. II, 3; Lucas 11. 1.99 g. RR. Fraai. 400,‒ 

    

TOURNAI–DOORNIK

ÉTIENNE 1190-1203

1393
  * 1393 Denier. s.d. - M. Hoc 17-20. 0.46 g. TB+. Fraai +. 100,‒ 
    

PHILIPPE II 1576–1598

1394
  * 1394 ½ Écu Philippe. 1595. Buste à gauche PHS• D: G• HISP• Z• REX• D• TORNA. Au-dessous tour 

entre le millésime. R/. écu couronné sur une croix de bâtons noueux. GH. 211.14b; Delm. 76. 
16.18 g. R . TTB+. Zeer fraai +. 200,‒ 

    
     1395 1⁄20 Écu Philippe. 1594. Ecu couronné. R/. croix fl euronnée. GH. 215.14. 3.07 g. Presque très 

très beau. Vrijwel zeer fraai. 60,‒ 
    

ALBERT  & ISABELLE 1598–1621

1396
  * 1396 ¼ patagon. s.d. (1612–1618). Croix de bâtons noueux, mm. tour en haute. R/. Ècu couronné. GH. 

313.7a; Delm. 273. Beau+. Fraai +. 60,‒ 
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ZUIDELIJKE NEDERLANDEN – LOTS

     1397 Lot Zuidelijke Nederlanden (2). Bestaande uit een tweetal ⅕ Philipsdaalders van Vlaanderen, 
type GH. 212.7. Gemiddeld fraai/zeer fraai .  40,‒ 

    

1398                              1399
  * 1398 Lot Zuidelijke Nederlanden (8). Met 7 zilveren munten, o.a. ⅕ Philipsdaalder 1572 uit Brabant 

(Antwerp), een jeton van koper. Diverse kwaliteiten.  75,‒ 

  * 1399 Lot Zuidelijke Nederlanden (5). Jozef II: Kroon 1788 A, ½ Kroon 1788 A, ¼ Kroon 1789 B, 
Oord 1782, Dubbele Oord 1790. Gemiddeld Zeer fraai.  70,‒ 

    
     1400 Lot Brabant (2). Albrecht en Isabella: Patagon 1621, vermoedelijk Antwerpen, Filips: Dukaton 

1638 Antwerpen. PW. 9311. Gemiddeld Fraai/Zeer fraai .  50,‒ 
    
     1401 Lot Brabant (2). Maria Theresia: ½ Dukaton 1754 Antwerpen, Kroon 1774 Brussel. Gemiddeld 

Zeer fraai.  75,‒ 

   * 1402 Lot Brabant (2). Bestaande uit twee Kronen, te weten 1793 M en 1796 A. Gemiddeld Zeer fraai.  50,‒ 
    
     1403 Lot Brabant (3). Leopold II: ¼ Kroon 1791 A, Frans II: ½ Kroon 1797 B, ¼ Kroon 1793 B. PW. 

9311.  Gemiddeld Fraai/Zeer fraai .  60,‒ 
    
     1404 Lot Zuidelijke Nederlanden (9). Volledig bestaande uit kopergeld uit de zeventiende en 

achttiende eeuw. Diverse kwaliteiten.  40,‒ 
    

 
Denkt u er aan - in uw eigen belang – uw schriftelijke biedingen op tijd in te zenden! 
Om uw biedingen met de gebruikelijke zorgvuldigheid uit te kunnen voeren, dient het 
biedformulier bij ons aanwezig te zijn:

Uiterlijk 17:00 op 15 april 2015
Fax: +31 (0)20 - 620 8040 (offi ce/kantoor)

Eventuele biedingen per e-mail voeren wij pas uit, nadat zij eerst door ons geaccepteerd 
en bevestigd zijn.

Your bid forms should reach us no later than 17:00 on 15th of April 2015. Bids by e-
mail will only be executed if fi rst accepted and acknowledged by us.
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ANTIEKEN MUNTEN – ANCIENT COINS 

CELTS
BRITISH CELTS

1405
  * 1405 Billon Stater. 75–50 BC. Armorican. Channel Islands. Head to right. Rev. Horse to right. S. 14 

(12). Some verdigris. Fine +. 60,‒ 
    Uit veiling Schulman 284 van 11 nov. 1986, no. 1432.

EASTERN EUROPE
DANUBIAN CELTS

1406
  * 1406 AR Tetradrachm. Early 3rd Century BC. Imitation of Philip II of Macedonia. Laureated head of 

Zeus to right within circle of dots. Rev. Nude youth, holding palm, on horseback right; below, 
/\ above torch. De la Tour 9699. 13.51g. Fine +. 100,‒ 

GALLIA
AMBIANI

  1407    
  * 1407 AV Stater. 57–45 BC. Horse to right with several bullets and circles. Concave. Scheers cf. pl. VIII 

151; Fr. 14.  5.44 g. Extremely fi ne. 500,‒ 

1408                         1409
  * 1408 AV Stater. 57–45 BC. Horse to right with several bullets and circles. Concave. Scheers cf. pl. VIII 

151-152.  6.24 g. Very fi ne. 200,‒ 

  * 1409 AV Stater. 60 AD. Horse to right with several bullets and circles. Concave. Scheers cf. pl. VIII 
153; Fr. 14.  6.04 g. Extremely fi ne. 300,‒ 

    1410     
  * 1410 AV ¼ Stater. 60-50 AD. Small horned snake. Rev. Horse to right with several bullets and circles. 

DT. 333. 1.07 g. RR. Light white-gold. Very fi ne. 300,‒ 
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CELTS
NERVII

  1411    
  * 1411 AV Stater. 58-57 AD. Type Epsilon. Horse. Scheers. Rev. Head to right. cf. pl. VIII 216.  5.82 g. 

Fine / Very fi ne. 500,‒ 
    Uit veiling Jean Elsen 78, no. 12.

TRANSALPINE

1412
  * 1412 AR Drachm. 121-52 BC. South-East France, Ruteni. Savés, 259. 2.15 g. Lovely blue toning. Very 

fi ne / Extremely fi ne. 100,‒ 

JEWISH COINAGE
JERUSALEM

1413
  * 1413 AR Shekel. 36-37 AD (Year 168). Leaureated head of Melquart. Rev. Eagle left, on the prow. Date 

and club; in right fi eld. BMC 206; AJC II, p. 34. 14.06 g. So called silvering of Judas. Very fi ne. 200,‒ 
    Uit veiling Schulman 287 van 18 apr. 1988, no. 1252.

GREEK COINS
LUCANIA

THOURIOI

1414
  * 1414 AR Stater. n.d. Head of Athena right. Rev. Bull standing right. THOURIOI above. cf.  S. 435.  

6.73 g. Fine +. 150,‒ 
    

MACEDONIAN KINGDOM

ALEXANDER III THE GREAT 336–323 BC

1415
  * 1415 Tetradrachm. n.d. Arados. Head of Herakles, wearing lionskin. Rev. Zeus enthroned, holding 

eagle  & scepter, kerykeion in fi eld. AΛEΞANΔPOY behind. Price 3332. Zeer fraai. 100,‒ 
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GREEK COINS

PHILIP II 359–336 BC

1416
  * 1416 AR Tetradrachm. Early 3rd Century BC. Amphipolis. Laureate head of Zeus right. Rev. Horseman 

with palmbranch right. Le Rider vgl. 13.51 g. Attractive dark cabinet toning, planchet crack at 
1 o 'clock. Very fi ne +. 200,‒ 

THRACIA
APOLLONIA PONTIKA

1417
  * 1417 AR Diobol. 400–350 BC. Laureated head of Apollo facing. Rev. Inverted anchor; A to left, 

crayfi sh to right. S. 1657; BMC (Mysia) 15, pl.II 8. Very fi ne. 50,‒ 
    

THRACIAN KINGDOM

LYSIMACHOS 323–281 BC

1418
  * 1418 AR Tetradrachm. 323-281 B.C. Sigeum Mint. Head of Alexander the Great facing right wearing 

Horn of Ammon. Rev.Athena seated left on prow holding Nike, monogram in left fi eld, 
crescent moon in exergue. Cf. S 6814. 16.94 g. Very fi ne. 150,‒ 

TROAS
TENEDOS

1419
  * 1419 AR Drachm. circa 387-300. Janiform head with female head  and bearded and laureate male head 

on right. Rev. Double axe within incuse square. SNG Copenhagen 513. 3.62 g. Very fi ne +. 200,‒ 

ROMAN REPUBLIC
ANONYMOUS

1420                     1421
  * 1420 AR Denarius. 211-206 BC. Head of Roma right, X behind. Rev. Dioscuri riding right, prow 

below horses, ROMA in relief below. Sear 38; Cr. 44.5;. 3.94 g. Some brown oxidation. Very fi ne. 100,‒ 

  * 1421 AR Denarius. after 211 BC. Head of Roma right, X behind. Border of dots. Rev. Dioscuri riding 
right, in linear frame ROMA. Line border. Cr. 53.2. Very fi ne +. 100,‒ 
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ROMAN REPUBLIC
L. SEMPRONIUS PITIO

1422
  * 1422 AR Denarius. ±148 BC. Head of Roma right, X below chin, PITIO behind. Rev. Dioscuri right, 

L• SEMP below horses, ROMA in exergue. Syd. 402; Cr. 216.1; B. 2. Very fi ne. 80,‒ 

M. MARCIUS MN. F.

1423
  * 1423 AR Denarius. ±134 BC. Head of Roma right, XVI-sign below chin, modius behind. Rev. Victory 

in biga right M AR C / RO MA below, divided by two ears of corn. Cr. 245.1; Syd. 500; B. 8. 
Very fi ne. 60,‒ 

Q. PHILIPPUS

1424
  * 1424 AR Denarius. 129 BC. Head of Roma right, XVI-sign behind. Rev. Macedonian horseman right, 

helmet behind, Q. PILIPV(S) below horses, ROMA in exergue. Syd. 477; Cr. 259.1; B. 11.  
Dark toning.   Very fi ne. 60,‒ 

TI. QUINCTIUS

1425
  * 1425 AR Denarius. ±112-111 BC. Laureate bust of Hercules left with lion 's skin and club. Rev. two 

horses with one rider left, TI. Q. divided by rat below, controlmark above and DOS. S. incuse 
on tablet. Syd. 563; Cr. 297.1; B. 6.  3.76 g. Zeer fraai. 120,‒ 

Q. THERMUS M.F.

1426
  * 1426 AR Denarius. ±103 BC. Head of Mars left. Rev. two warriors fi ghting, the one on the left protects 

fallen comrade, Q. THERM. MF in exergue. Syd. 592; Cr. 319.1; B. 19. Very fi ne. 70,‒ 

C. LICINIUS LEFTF. MACER

1427
  * 1427 AR Denarius. 83 BC. Diademed bust of Vejovis left. Rev. Minerva in quadriga right holding 

spear and shield, C. LICINIVS / MACER in exergue. Syd. 732; Cr. 354.1; BMC 2467.  3.86 g. 
Very fi ne. 50,‒ 
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ROMAN REPUBLIC
CN. LENTULUS

1428
  * 1428 AR Denarius. 76–75 BC. Bearded bust of the Genius of the Roman people right, sceptre behind 

and G.P.R. above. Rev. globe between rudder and sceptre with wreath and fi llet. Below LENT 
CVR X. B. 55; Cr. 393.1b; Syd. 752a.  Nice dark toning. Rev. slightly off-centre. Very fi ne +. 100,‒ 

    
C . MEMMIUS C.F.

1429
  * 1429 AR Denarius. ±56 BC. Head of Ceres right, C MEMMI C•F before. Rev. C MEMMIVS - 

IMPERAT(OR) divided by captive kneeling right before trophee of Eastern arms. Syd. 920; 
Cr. 427.1; B.10.  Nice toning. Nearly extremely fi ne. 100,‒ 

    
C. JULIUS CAESAR

1430
  * 1430 AR Denarius. 46 BC. Uncertain mint, Head of Ceres right, wearing grain ear wreath; COS TERT 

downwards behind, DICT ITER upwards before / Emblems of the augurate and pontifi cate: 
simpulum, aspergillum, capis, and lituus; M to right, AVGVR above, PONT • MAX below. Cr. 
467/1b; CRI 57a; Syd. 1024; Kestner 3639-40; BMCRR Africa 23-5; RSC 4. 3.87 g. Testmark 
on cheek. Very fi ne. 200,‒ 

ROMAN EMPIRE
DRUSUS SON OF TIBERIUS

1431
  * 1431 Æ As. n.d. Bare head left DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Rev. large S C in centre. 

S. 589; RIC (Titus) 216.  Some slight corrosion on obverse and reverse. Very fi ne. 75,‒ 
    
CALIGULA 37–41 AD

1432
  * 1432 Æ As. 37-38 AD. Bare head to left. Rev. Vesta seated left between S – C. S. 616; Coh. 27; RIC 38. 

Nearly very fi ne. 75,‒ 
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ROMAN EMPIRE

CLAUDIUS 41–54 AD

1433                 1434
  * 1433 Æ As. 41 AD. Rome. Bare head left. Rev. Libertas between S–C standing right LIBERTAS – 

AVGVSTA. S. 638; RIC 97. Very fi ne. 75,‒ 

  * 1434 Rome As. Rome 41. Bare head left. Rev. Libertas between S–C standing right LIBERTAS – 
AVGVSTA. S. 638; RIC 97.  Some slight corrosion on reverse. Very fi ne + / Fine. 75,‒ 

    

NERO 54–68 AD

1435
  * 1435 Æ Sestertius. 64-68. Rome. Laureated bust of emperor to the right. Rev. Roma seated left, holding 

Victory and parazonium. S. 682; RIC 442; BMC 324. Fine. 75,‒ 
    

GALBA 68–69 AD

1436
  * 1436 AV Avreus. 70-71 AD. Lugdunum. Laureate head right IMP GALBA CAESAR AVG PP. Rev. 

Aequitas standing left, holding scales and cornucopiae. RIC 136. 7.18 g. Small plancet defect 
on reverse, which we consider to be original. Almost very fi ne. 1500,‒ 

    RIC states this coin was struck posthumous.

VESPASIANUS 69–79 AD

1437
  * 1437 Æ As. 71 AD. Rome. Laureate head right. Rev. IVDAEA CAPTA Jew seated left under palm-tree, 

S C in fi eld. The reverse celebrates the victory of Vespasian and son, Titus over the fi rst Jewish 
Revolt. Sear 2357; Coh. 244;  BMC 132. 11.25 g. Lovely dark-green patina. Very fi ne. 1000,‒ 

    Uit veiling Jean Elsen 64, no. 398.
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1437

1436

1437
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ROMAN EMPIRE

HADRIANUS 117–138 AD

1438                    1439  
  * 1438 Æ 21. 117-138 AD. MACEDON, Amphipolis. Bare head right. Rev. Artemis Tauropolos, holding 

billowing veil, riding on bull charging right. SNG ANS 181; Varbanov 3181. R. Almost very fi ne. 100,‒ 
    
  * 1439 Æ Sestertius. 119-122 AD. Rome. Laureate bust right, drapery on far shoulder IMP CAESAR 

TRAIANVS HADRIANVS AVG. Rev. Roma seated left on cuirass, holding Victory and 
scepter PONT MAX T R POT COS III, SC below. RIC 562; Coh. 1187; BMC 1147. 26.45 g. 
Nearly very fi ne. 150,‒ 

    

ANTONINUS PIUS 138–161 AD

1440
  * 1440 Æ Sestertius. 154-155 AD. Rome. Laureate head right ANTONINVS AVG PIVS P P.                             

Rev. LIBERTAS PVBLICA S-C Libertas standing left, holding  pileus and sceptre. RIC 1064 
var. In RIC only as a dupondius. Very fi ne. 75,‒ 

    

ELAGABALUS 218–222 AD

1441
  * 1441 AR Denarius. 218–222 AD. Antioch mint. Laureate, draped, and cuirassed bust  to right.                  

Rev. Galley right with seven rowers and large vexillum. In exergue TEMP. R.I.C. IV part II, 
188. Very fi ne. 100,‒ 

    

JULIA MAMAEA MOTHER OF SEV. ALEXANDER

1442
  * 1442 Æ Sestertius. 231 AD. Rome. Bust to right. Rev. Juno seated. S. 2320; RIC 683. Very fi ne +. 100,‒ 
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ROMAN EMPIRE

PHILIPPUS I 244–249 AD

1443
  * 1443 Æ 30. n.d. Antiochia ad Orontem. Laur. bust right, draped and cuirassed. Rev. veiled and turreted 

bust of City-goddess right, ram running right above in fi eld. S. 3959. Very fi ne. 50,‒ 
    

MAGNENTIUS 350–353 AD

1444
  * 1444 AR Siliqua. 350–353 AD. Draped  bust right. FF MAGNEN-TIVS PF AVG.  Rev. Victory 

advancing left, holding wreath and trophy. FELICI-TA-S-PERPETVA. R.I.C. VIII, 139. 3.7 g. 
RR. Very fi ne +. 500,‒ 

    
EUGENIUS 392–394 AD

1445
  * 1445 AR Siliqua. 392–394 AD. Treveri (Trier) mint. Bust, draped and cuisassed to right DN EVGENI 

- VS PF AVG. Rev. Roma seated left, holding  Victory on globe and spear. VIRTVS R (O) - 
MANORVM. In exergue TRPS. RIC IX 106d.  1.94 g.  300,‒ 

    
THEODOSIUS II 402–450 AD

1446
  * 1446 AV Solidus. n.d. Constantinople. DN THEODO SIVS PF AUG. Helmeted, diademed, draped 

and cuirassed bust facing, holding spear and shield. Rev. SALVS REIPVBLICAE Theodosius 
and Valentinian III enthroned facing. CONOB in exergue. Fr. 19 (11); Sear. 4289. 4.43. Fully 
struck. Extremely fi ne. 400,‒ 

    
LEO I 457–474 AD

1447
  * 1447 AV Solidus. n.d. Constantinople. Helmeted and cuirassed bust facing. Rev. VICTORI AAVGGG. 

Victory with long cross left, CONOB in exergue, star in fi eld right. S. 4333; Fr. 25. Very fi ne +. 250,‒ 
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BYZANTINE EMPIRE

JUSTINIANUS I 527–565

1448
  * 1448 AV Tremissis. n.d. Constantinople. Diad. bust right, draped and cuirassed. Rev. Victory advancing 

right, head left, holding wreath and globus cruciger; star to right. CONOB in exergue. Fr. 76 
(46); S. 145. Amost very fi ne. 100,‒ 

    

1449
  * 1449 Æ Follis. 538-539. Nicomedia. Helm. and cuir. bust facing, holding gl. cr. and shield, cross right. 

Rev. Large M between ANNO and year 12. S. 201. Amost very fi ne. 40,‒ 
    

PHOCAS 602–610

1450
  * 1450 AV Solidus. n.d. Draped and cuirassed bust facing, crown without pendilia. Rev. Offi cina E. 

Angel standing facing, holding long staff and globus crucifer, CONOB in exergue. Fr. 93 (99-
102); vgl. S. 620.  4.23 g. Very fi ne +. 200,‒ 

    

1451
  * 1451 AV Solidus. n.d. Draped and cuirassed bust facing, crown without pendilia. Rev. Offi cina r. Angel 

standing facing, holding long staff and globus crucifer, CONOB in exergue. Fr. 93 (99-102); 
vgl. S. 618.  4.26 g. Very fi ne. 200,‒ 

    

HERACLIUS 610–641

1452
  * 1452 AV Solidus. n.d. Carthage. Facing busts of Heraclius and Heraclius Constantine, cross between 

their heads. Rev. cross potent on two steps, CONOB below. Fr. 101 (114-16); S. 867.  4.37 g. 
Fine / Very fi ne. 125,‒ 

    These coins are known for their small and thick plancets.
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ANCIENT – LOTS

1453                       1454
  * 1453 Lot Roman Empire (4). Containing 4 asses of Augustus, Tiberius (2) and Drusus. Various 

qualities.  100,‒ 
    
  * 1454 Lot Ancient (31). Mainly Roman Empire. A few interesting Sestertii and copper minors.   100,‒ 
    

1455                    1456
  * 1455 Lot Denarii (8). Containing coins of Vespasian, Domitian, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, 

Commodus, Septimius Severus and Caracalla.   Various qualities.  100,‒ 
    
  * 1456 Lot Ancient (19). Nice lot of mainly silver Denarii. A.o. AR Denarius Caracalla (BMC 206, 267. 

S. 1914), Domitian AR Denarius (S. 883, RIC. 51, BMC 98), Domitian AR Denarius (BMC 
47, 265. RIC 243), Commodus AR Denarius (BMC 752, RIC 244), Plautilla AR Denarius          
(S. 2001, RIC 367, BMC 422),.   250,‒ 

 1457       1458
  * 1457 Lot Antieken (20). Lot met Griekse en Romeinse munten, merendeels met (summiere) 

beschrijvingen. Leuk en gevarieerd uitzoekerslot. Diverse kwaliteiten.  150,‒ 
    
  * 1458 Lot Ancient (29). A.o. Denar Antonius Pius, Septimius Severus, Parthian Kingdom Drachm etc...   200,‒ 
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ANCIENT – LOTS

1459          1460
  * 1459 Lot Ancient (22). Nice collection of 8 silver Denarii/Antoninianii, and 14 bronze minors. All 

described by the consigner, amongst others: Marc Anthony AR Quinarius S. 420, Nero AE 
Dupondius S. 684, Salonina AE Antoninianus, Herennius Etruscus AR Antoninianus S. 2741 
etc... Different quality.  300,‒ 

  * 1460 Lot Roman Empire (3). Lot of 3 Sestertii of Trajan, Marcus Aurelius and Commodus. Various 
qualities.  100,‒ 

     1461 Lot Antoniniani (2). Two coins of emperor Aurelianus (270-275) with original silvering.                    
On average nearly extremely fi ne.  50,‒ 

BUITENLANDSE MUNTEN – WORLD COINS

Australia
GEORGE V 1910–1936

Gold coins

1462
  * 1462 Sovereign. 1926 P. Perth mint. Head to left. Rev. St. George slaying dragon. Fr. 40; S.4001. 7.97g. 

R.  Hairlines. Almost extremely fi ne. 650,‒ 

Austria
HALL

ERZHERZOG LEOPOLD V 1619–1632

Silver coins

1463
  * 1463 Taler. 1621. Obv: Bust to right. Rev: Crowned arms. Dav.3330.  Light graffi ti on obverse. Very fi ne. 75,‒ 
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Austria

SALZBURG

SIGISMUND III VON SCHRATTENBACH 1753–1771

Gold coins

1464
  * 1464 Dukat. 1765. Bust right. Rev. crowned and mantled arms, date below. Fr. 872; KM. 407. 3,38 g. 

Small scratches on the obverse and with traces of mounting. Very fi ne. 100,‒ 
    

HIERONYMOUS GRAF COLLOREDO 1772–1803

Silver coins

1465
  * 1465 Double ducat struck in silver or 20 Kreuzer. 1782. Bust right. Rev. Holy door. Fr. 781 var, Pr. 

2423. Extremely fi ne +. 90,‒ 
    

1466
  * 1466 Taler. 1791. Bust right. Rev. crowned and mantled arms, date below. Dav.1265; KM.465. Very fi ne. 75,‒ 
    

TIROL

FERDINAND II 1592–1637

1467
  * 1467 6 Kreuzer. n.d. (1592-1637). Bust to right. Rev. Long cross with four coat of arms. MT 232.          

Very fi ne. 75,‒ 
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Austria

FERDINAND I 1835–1848

1468
  * 1468 Taler. 1841 A. Laureate head right. Rev. crowned imperial double eagle. KM. 2240. Very fi ne +. 50,‒ 
    

REPUBLIC

Gold coins

   1469   
  * 1469 50 Euro. 2007. Bust of Gerard von Swieten to left. Rev. Academy of Science.   In capsule. UNC. 250,‒ 

Belgium
LEOPOLD I 1831–1865

Bronze coins

     1470 1 Centime. 1844. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. KM 1.2; NBFB-2. Very fi ne +. 50,‒ 
    

1471                      1472
  * 1471 1 Centime. 1858. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. Without Dash. KM 1.3; NBFB-2. 

Very fi ne +. 75,‒ 
    
  * 1472 2 Centimes. 1848. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. KM. 4.2; NBFB-9. Very fi ne. 75,‒ 

1473              1474
  * 1473 5 Centimes. 1855. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. KM. 5.1; NBFB-14.  Edge nicks. 

Very fi ne. 75,‒ 
    
  * 1474 10 Centimes. 1832. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. KM. 2.1; NBFB-31. Very fi ne +. 75,‒ 
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Belgium

   
1475          

    
1476

  * 1475 10 Centimes. 1848. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. KM. 2.1; NBFB-31.  Minor edge 
nick. Very fi ne. 75,‒ 

    
  * 1476 10 Centimes. 1855. Crowned letter L. Rev. Lion holding tablet. KM. 2.1; NBFB-31. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
    

Silver coins
     1477 ¼ Franc. 1834. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM 8; NBFB-

51. Very fi ne +. 50,‒ 
    
     1478 ¼ Franc. 1844. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM 8; NBFB-

51.  Cleaned. Very fi ne +. 50,‒ 
    

1479                       1480
  * 1479 ¼ Franc. 1844. Laureate head left. Rev. Denomination and date within wreath. KM. 8; NBFB-51.  

Cleaned. Very fi ne +. 75,‒ 
    
  * 1480 ¼ Franc. 1850. Head left. Rev. crowned arms on ornate shield divide denomination, wreath 

surrounds. KM. 14; NBFB-52. 1.21 g. Some scratches on obverse. Cleaned. Fine + / Nearly 
very fi ne. 200,‒ 

    

Nikkel coins

     1481 20 Centimes. 1860. Bare head to right. Rev. Lion rampant left. KM 20; NBFB-47. Very fi ne +. 50,‒ 
    

Silver coins

1482                         1484
  * 1482 ½ Franc. 1834. Head to left. Rev. Denomination within wreath. KM. 6; NBFB-64. Very fi ne +. 75,‒ 
    
     1483 ½ Franc. 1835. Head to left. Rev. Denomination within wreath. KM. 6; NBFB-64. Cleaned. Fine 

/ Very fi ne. 50,‒ 
    
  * 1484 1 Franc. 1833. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. KM. 7.1; NBFB-84. 4.93 g. 

Very fi ne +. 550,‒ 
    
     1485 1 Franc. 1833. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. KM. 7.1; NBFB-84.  

Hairlines. Fine / Very fi ne. 50,‒ 
    
     1486 1 Franc. 1834. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. KM. 7.1; NBFB-84.  

Hairlines. Fine / Very fi ne. 50,‒ 
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1487                  1489
  * 1487 1 Franc. 1835. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. KM. 7.1; NBFB-84. Fine / 

Very fi ne. 75,‒ 
    
     1488 1 Franc. 1838. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. Small star. KM. 7.1; NBFB-

84.  Hairlines. Fine +. 50,‒ 
    
  * 1489 1 Franc (2). 1838  & 1844. Head to left. Rev. Denomination within wreath. KM. 7.1; NBFB-84.  

Hairlines. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
    

1490                   1491
  * 1490 1 Franc. 1840. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. KM. 7.1; NBFB-84. Fine +. 75,‒ 
    
  * 1491 1 Franc. 1844. Laureate head left. Rev. denomination and date in wreath. KM. 7.1; NBFB-84.          

Very fi ne +. 75,‒ 
    
  1492 1 Franc. 1844. Laureate head left. Rev. value and date within wreath. Wide reeding. KM. 7.1; 

NBFB-84. Almost very fi ne. 50,‒ 
    

1493                  1494
  * 1493 1 Franc. 1850. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 

surrounds. KM. 16.1; NBFB-85. 4.86 g. R . Minor edge nick. Fine +. 200,‒ 
    
  * 1494 2 Francs. 1834 B. Laureate head left. Rev. denomination and date in wreath. KM. 9.2; NBFB-107.  

Cleaned. Fine. 75,‒ 
    

1495
  * 1495 5 Francs. 1832 B. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. 24.71 g. Hairlines. Fine / Very fi ne. 125,‒ 
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1496
  * 1496 5 Francs. 1832 B. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. 24.54 g. Hairlines. Almost very fi ne. 125,‒ 

1497
  * 1497 5 Francs. 1832 B. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. 24.50 g. Cleaned. Fine. 125,‒ 

1498
  * 1498 5 Francs (3). 1833 A (2)  & B (1). Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-

wreath. KM. 3.1; NBFB-122. Hairlines. Fine / Very fi ne. 75,‒ 

1499
  * 1499 5 Francs. 1834 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. Hairlines. Very fi ne. 100,‒ 
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1500
  * 1500 5 Francs. 1834 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122.  Hairlines. Almost very fi ne. 75,‒ 

1501
  * 1501 5 Francs. 1835 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122.  Hairlines. Very fi ne. 75,‒ 
    
     1502 5 Francs. 1835 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122.  Cleaned, pvc residue. Fine / Very fi ne. 60,‒ 
    
     1503 5 Francs. 1835 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122.  Cleaned. Fine / Very fi ne. 60,‒ 

1504
  * 1504 5 Francs. 1835 B. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122.  Hairlines. Fine / Very fi ne. 75,‒ 

1505
  * 1505 5 Francs. 1844 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. 24.70 g. Hairlines. Almost very fi ne. 175,‒ 
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1506
  * 1506 5 Francs. 1844 A. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. 24.62 g. Hairlines. Fine. 150,‒ 
    

1507
  * 1507 5 Francs. 1844 B. Laureate head left. Rev. Denomination and date within oak-wreath. KM. 3.1; 

NBFB-122. 24.83 g. Hairlines. Fine / Very fi ne. 600,‒ 
    
     1508 5 Francs (4). 1847 (2), 1848  & 1849. Laureate head left. Rev. Denomination and date within 

oak-wreath. KM. 3.2; NBFB-123. Fine / Very fi ne. 50,‒ 
    

1509             1510
  * 1509 2½ Francs. 1849. Large bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, 

wreath surrounds. KM. 12; NBFB-121. Cleaned, ex mounted. Very fi ne. 75,‒ 
    
  * 1510 2½ Francs. 1849. Small bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, 

wreath surrounds. KM. 11; NBFB-120. Cleaned. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
    

1511
  * 1511 2½ Francs. 1849. Small bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, 

wreath surrounds. KM. 11; NBFB-120. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
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1512

  * 1512 5 Francs. 1858. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 17; NBFB-124. Very fi ne +. 100,‒ 

     1513 5 Francs. 1858. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 17; NBFB-124. Fine / Very fi ne. 75,‒ 

1514

  * 1514 5 Francs. 1858. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 17; NBFB-124.  Hairlines. Very fi ne. 75,‒ 

    

Gold coins

1515

  * 1515 10 Francs. 1850. Bare head to right. Rev. Crowned shield. KM 18; NBFB-201. 3.16 g. R. 
Extremely fi ne. 800,‒ 

1516

  * 1516 20 Francs. 1865 A. Head right. Rev. Denomination in wreath. L WIENER. NBFB-208. 6.43 g. 
Very fi ne. 150,‒ 

    

     1517 20 Francs. 1865 B. Head to right. Rev. Denomination and date within wreath. Fr. 411; NBFB-208. 
6.43 g. Cleaned, edge nick. Very fi ne +. 150,‒ 
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MEDALLIC ISSUES

Silver coins

     1518 5 Francs. 1853. Marriage of the Duke and Duchess of Brabant. Leopold I to the left. Rev. 
conjoined busts and date 21-22 AOUT 1853. KM. M8.1; NBBM-2.  Pvc residue. Very fi ne. 50,‒ 

    
     1519 5 Francs. 1853. Marriage of the Duke and Duchess of Brabant. Leopold I to the left. Rev. 

conjoined busts and date 21-22 AOUT 1853. KM. M8.1; NBBM-2.  Cleaned. Very fi ne. 50,‒ 
    

LEOPOLD II 1865–1909

Nikkel coins

     1520 10 Centimes. 1895. French. Denomination and star within shaded circle. Rev. Rampant lion left 
within shaded circle. KM. 42; NBFB-33. Very fi ne. 50,‒ 

    

1521                      1522
  * 1521 10 Centimes. 1901. French. Rampant lion left within shaded circle. Rev. Denomination and star 

within shaded circle. KM. 42; NBFB-33. Extremely fi ne. 75,‒ 
    
  * 1522 10 Centimes. 1901. Flemish. Rampant lion left within shaded circle. Rev. Denomination and star 

within shaded circle. KM. 43; NBFB-34. Very fi ne +. 75,‒ 
    

Silver coins

1523                       1524
  * 1523 50 Centimes. 1868. French. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield. KM 26; NBFB-

66.  Cleaned. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
    
  * 1524 50 Centimes. 1881. French. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield. KM 26; NBFB-

66.  2.50 g. Very fi ne +. 125,‒ 
    
  1525 5 Francs. 1865. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 

surrounds. KM. 24; NBFB-125.  Cleaned, pvc residue. Very fi ne. 75,‒ 
    

1526
  * 1526 5 Francs. 1865. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 

surrounds. KM. 24; NBFB-125. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
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1527

  * 1527 5 Francs. 1865. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 24; NBFB-125.  Hairlines. Almost very fi ne. 75,‒ 

1528

  * 1528 5 Francs. 1866. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 24; NBFB-125.  Pvc residue. Very fi ne. 100,‒ 

1529

  * 1529 5 Francs. 1866. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 24; NBFB-125. Dot after F. Cleaned, pvc residue. Fine / Very fi ne. 75,‒ 

1530

  * 1530 5 Francs. 1866. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 24; NBFB-125. Dot after F. Cleaned. Fine / Very fi ne. 75,‒ 
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1531

  * 1531 5 Francs. 1866. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. KM. 24; NBFB-125. Dot after F. Hairlines. Almost very fi ne. 75,‒ 

    

1532

  * 1532 5 Francs. 1868. Bare head left. Rev. Crowned arms on ornate shield, divide denomination, wreath 
surrounds. Engravers name below truncation. KM. 25; NBFB-126. 24.73 g. R. Cleaned.          
Very fi ne. 300,‒ 

    

Gold coins

     1533 20 Francs. 1867. Bare head to right. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 412; NBFB-209.  
6.42g. Very fi ne. 150,‒ 

    

     1534 20 Francs. 1870. Bare head to right. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 412; NBFB-216.  
6.42g. Very fi ne +. 150,‒ 

    

     1535 20 Francs. 1874. Bare head to right. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 412; NBFB-216.  
6.44g. Very fi ne +. 150,‒ 

    

     1536 20 Francs. 1875. Bare head to right. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 412; NBFB-216.  
6.45g. Extremely fi ne. 150,‒ 

    

     1537 20 Francs. 1876. Bare head to right. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 412; NBFB-216.  6.44 
g. Very fi ne +. 150,‒ 

    

     1538 20 Francs. 1877. Bare head to right. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 412; NBFB-216.  
6.42g. Extremely fi ne. 150,‒ 
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Silver coins

1539
  * 1539 5 Francs. 1880. Conjoined busts Leopold I and II. Rev. Female standing with lion. KM. M9; 

NBBM-10.  Cleaned. Almost extremely fi ne. 75,‒ 

1540
  * 1540 5 Francs. 1880. Conjoined busts Leopold I and II. Rev. Female standing with lion. KM. M9; 

NBBM-10.  Hairlines. Almost extremely fi ne. 75,‒ 
    
     1541 5 Francs. 1880. Conjoined busts Leopold I and II. Rev. Female standing with lion. KM. M9; 

NBBM-10.  Hairlines. Very fi ne +. 50,‒ 
    
     1542 5 Francs. 1880. Conjoined busts Leopold I and II. Rev. Female standing with lion. KM. M9; 

NBBM-10.  Hairlines. Very fi ne +. 50,‒ 
    
     1543 5 Francs. 1880. Conjoined busts Leopold I and II. Rev. Female standing with lion. KM. M9; 

NBBM-10.  Cleaned. Very fi ne +. 60,‒ 
    
ALBERT I 1909–1934

Nikkel coins

1544                       1546
  * 1544 10 Centimes. 1930. French. Center hole within crowned monogram, date below. Rev. Spray of 

leaves to left of center hole, denomination to right, star added above 10. KM. 95.1; NBFB-40.  
Upside down star. Very fi ne. 75,‒ 

    
     1545 10 Centimes. 1931. French. Center hole within crowned monogram, date below. Rev. Spray of 

leaves to left of center hole, denomination to right, star added above 10. KM. 95.1; NBFB-40. 
Very fi ne. 50,‒ 

    
  * 1546 10 Centimes. 1932. French. Center hole within crowned monogram, date below. Rev. Spray of 

leaves to left of center hole, denomination to right, star added above 10. KM. 95.1; NBFB-40.  
Upside down star. Very fi ne +. 75,‒ 
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     1547 50 Centimes. 1934. Flemish. Allegorically female fi gure of Belgium kneeling, wounded but 
recovering. Rev. Caduceus divides date and denomination. KM 88; NBFB-76. Very fi ne. 75,‒ 

    

1548

  * 1548 50 Centimes. 1934. Flemish. Allegorically female fi gure of Belgium kneeling, wounded but 
recovering. Rev. Caduceus divides date and denomination. KM 88; NBFB-76. Very fi ne. 75,‒ 

    

Gold coins

     1549 20 Francs. 1914 A. French. Bust to left. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 421; NBFB-217.  
6.44 g. Extremely fi ne. 150,‒ 

    
     1550 20 Francs. 1914 A. French. Bust to left. Rev. Crowned and manteled arms. Fr. 421; NBFB-217.  

6.42 g. Extremely fi ne. 150,‒ 
    

1551

  * 1551 20 Francs (2). 1914 A. Uniform bust. Rev. Crowned and drapped arms. Fr. 41; NBFB-218.  
Original luster. Extremely fi ne. 300,‒ 

    

LEOPOLD III 1934–1950

     1552 5 Francs (2). 1945  & 1847. Bare head right. Rev. Crown above denomination..KM. 129.1  & 130; 
NBFB-133  & NB-134. 1945: Flemish legend, 1947: French legend. Very fi ne. 50,‒ 

    

1553

  * 1553 5 Francs. 1947. Flemish. Bare head right. Rev. Crown above denomination, value below.                     
KM. 130; NB-134. 5.93 g. R Very fi ne. 300,‒ 

    

Silver coins

     1554 50 Francs (2). 1935. Flemish (Pos. A) and French (Pos. B). World Exposition. St. Michael slaying 
the dragon. Rev. Brussels Central Trainstation. KM. 106.1  & 107.1; NBFB-158  & 159.               
On average Extremely fi ne, hairlines.  50,‒ 

    
     1555 50 Francs (2). 1935. Flemish (Pos. B) and French (Pos. B). World Exposition. St. Michael slaying 

the dragon. Rev. Brussels Central Trainstation. KM. 106.1  & 107.1; NBFB-158  & 159.              
On average Extremely fi ne, hairlines.  50,‒ 

    
     1556 50 Francs (2). 1935. Both French (Pos. B). World Exposition. St. Michael slaying the dragon. 

Rev. Brussels Central Trainstation. KM. 106.1; NBFB-158. Extremely fi ne. 50,‒ 

Belgium
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1557
  * 1557 50 Francs (2). 1935. Flemish (Pos. A) and French (Pos. A). World Exposition. St. Michael slaying 

the dragon. Rev. Brussels Central Trainstation. KM. 106.1  & 107.1; NBFB-158  & 159.  
Hairlines. UNC. 100,‒ 

    

1558
  * 1558 50 Francs. 1935 B. French. World Exposition. St. Michael slaying the dragon. Rev. Brussels 

Central Trainstation. KM. 106.2; NBFB-158. 21.83 g. Medal alignment. R.  Minor edge nick, 
hairlines. Nearly extremely fi ne. 200,‒ 

    

BAUDOUIN I 1951–1993

     1559 20 Francs. 1955. Flemish. Head Mercurius to right. Rev. Lion holding tablet, value below. Reeded 
edge. KM 141.1; NBFB-152.  Cleaned. Extremely fi ne. Added: Netherlands 2½ Gulden 1867 
and 1872. Very Fine.  50,‒ 

    

1560                  1561
  * 1560 20 Francs. 1955. Flemish. Head Mercury to right. Rev. Lion holding tablet, value below. Reeded 

edge. KM 141.1; NBFB-152. AU. 80,‒ 
    
  * 1561 20 Francs. 1955. Flemish. Head Mercury to right. Rev. Lion holding tablet, value below. Reeded 

edge. KM 141.1; NBFB-152. Extremely fi ne +. 50,‒ 
    
ALBERT II 1993–2013

Gold coins

   1562   
  * 1562 25 euro. 2008.  'Olympic games 2008 Beijing '. Map of Europe. Rev. Olympic sporters and logo.   

In capsule. Proof. 100,‒ 
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Silver coins

1563
  * 1563 4 Soles. 1859 PTS FJ. Bust left BOLIVAR in truncation. Rev. Llamas beneath tree stars above. 

KM. 123.3.  Minor hairlines. Nearly extremely fi ne. 100,‒ 
    

1564
  * 1564 Sol. 1860 PTS FJ. Bust right BOLIVAR on truncation. Rev. Llamas beneath tree, stars above. KM. 

134.2.  PCGS MS64. Rainbow toning on obv, full original luster on reverse.  Very rare in this 
quality.  200,‒ 

    

Brazil
D. JOÃO VI 1818–1822

   1565   
  * 1565 960 Reis. 1820 B. Bahia. Value, date and mintletter within two branches, large crown above. Rev. 

Portuguese arms on globe and cross. KM. 326.1; M. 127; SL. 364.  PCGS MS62.  300,‒ 
    

British West Africa

 1566
  * 1566 Lot (2). A Shilling 1913 in nearly UNC and a 2 Shilling 1916 H in nearly Extremely Fine.   80,‒ 
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ELIZABETH II SINCE 1952

Gold coins

                         

1567 (Reduced image size)                                          1568 (Reduced image size)

  * 1567 100 Dollars. 2007. 140th Anniversary Dominion Canada. Coat of arms and text. Rev. Head to 
right.   In original case, with certifi cate. Proof. 180,‒ 

    
  * 1568 200 Dollars. 2007. Fishery. Fisherman cathing fi sh. Rev. Head to right.   In original case, with 

certifi cate. Proof. 400,‒  400,‒ 

1569 (Reduced image size)

  * 1569 300 Dollars. 2007.  'Shinplaster ' issue. Queen Elizabeth to right. Rev. Britannia to right. KM. 692.  
60.000 gram. 0.585 fi ne. Coin encapsulated and presented in a maroon clamshell case, with 
certifi cate. Mintage: 778. Proof. 850,‒ 

China
SZECHUAN

Silver coins

1570
  * 1570 Dollar. Year 1 (1912). Design. Rev. Characters. KM. Y. 456; LM 366. 銀 CN. Cleaned. Very fi ne 

/ Extremely fi ne. 80,‒ 
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1571
  * 1571 Dollar. 1934. Year 23. Head to left. Rev. Junk sailing to left. KM. 345.  NGC MS62.  100,‒ 

1572
  * 1572 Dollar. 1934. Year 23. Head to left. Rev. Junk sailing to left. KM. 345. AU. 80,‒ 

1573
  * 1573 Memento Dollar. n.d. (1927). Bust of Sun Yat-sen  to left. Rev. Two rosettes dividing legend at 

top. Edge: reeding in relief. KM. Y. 318a.2.  Hairlines. Extremely fi ne. 80,‒ 

Belgian Congo
LEOPOLD II 1865–1909

   
1574             

   
1575

  * 1574 2 Francs. 1887. Bare head left. Rev. Crowned arms in wreath. KM. 7; NBCO-A10. Hairlines. 
Extremely fi ne +. 75,‒ 

  * 1575 5 Francs. 1887. Bare head left. Rev. Crowned arms with supporters. KM. 8.1; NBCO-A12.  
Cleaned.  100,‒ 
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CHRISTIAN IX 1863–1906

1576
  * 1576 10 Ore. 1874 CS. Head right. Rev. Denomination above porpoise and barley ear, star at top.         

KM. 795.1. PCGS MS62.  100,‒ 

Egypt
UNITED ARAB REPUBLIC 1958–1971

Gold coins

1577             1578
  * 1577 Pound. 1960. Denomination and dates above wings. Rev. Aswan Dam. KM. 401. 8.50 g. Extremely 

fi ne. 200,‒ 
    
  * 1578 5 Pounds. 1960. Denomination and dates above wings. Rev. Aswan Dam. KM. 402. 42.48 g.            

UNC. 960,‒ 

   1579   
  * 1579 5 Pounds. 1968. 1400th Anniversary of the Koran. Denomination and dates in center circle.           

Rev. Open Koran above globe with radiant sun in back. KM. 416.  25.95 g. UNC. 550,‒ 

El Salvador

1580
  * 1580 1 Centavo. 1893. Liberty cap. Rev. Denomination within wreath. KM. 108. Cleaned.                    

Extremely fi ne. 75,‒ 
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LES MÉROVINGIENS

Gold coins

1581
  * 1581 Tremissis. circa 600 - 625. QUENTOVIC. Vic–en–Ponthieu. (Pas de Calais). Head to right, + 

DONNANE MON. Rev. Cross potent on base, fi ve pellets. VV ICVS FIT. cf. Prou 1136. 
1.19g. Monetarius Donna. Extremely fi ne +. 1500,‒ 

    
CHARLES LE CHAUVE 840–877

Silver coins

1582
  * 1582 Denier. s.d. Reims. Croix accostée de quatre globules: + CAROLVS REX FR. Rev. temple; + 

REMIS CIVITAS. MG. 813; Prou 296; Gariel XXI 15-16.  1.40 g. Very fi ne. 100,‒ 
    
HENRI I 1031–1060

1583
  * 1583 AR Denier (2). n.d. (1108-1130). Rouen. Cross pattée ; pellets in quarters. Rev. cross pattée. 

Legros 401.  1.00 g.  & 0.89 g. Almost fi ne. 100,‒ 
    Henry I of England also known of as Henry Beauclrec was the fourth son of William the Conqueror. Prior to ascending 

the throne of England he purchased lands in Normandy. Despite having a large number of misstresses his only legitimate 
son William Adelin drowned in the White Ship disaster in 1120.

CHARLES VI 1380–1422
     1584 Blanc Guénar. n.d. Tournai. Shield of France. Rev. cross between two lilies and two crowns. vgl. 

Ci. 510. Amost very fi ne. 40,‒ 
    
CHARLES VIII 1483–1498

Gold coins

   1585   
  * 1585 Écu d’or au soleil. n.d. Crowned shield. Rev. fl oriated cross. Fr. 318.  3.44 g. Almost extremely fi ne. 300,‒ 
    
CHARLES IX 1560–1574

1586
  * 1586 Écu d 'or au soleil. 1567. La Rochelle. Type I. Crowned shield of France topped with a sun 

CAROLVS VIIII. The date in Roman numerals. Rev. Flory cross with H. Laf. 890; Fr. 
378(126); Ci. 1343.  3.25 g. Nearly very fi ne. 250,‒ 
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LOUIS XIV 1643–1715

Silver coins

     1587 ½ Ecu. 1695 A. Paris. Mailed bust to right. Rev. Crowned circular shield of France dividing palm 
branches. KM. 295.1. Very fi ne +. 50,‒ 

    
     1588 ½ Écu. 1702 E. Tours. Mailed Bust right. Rev. Crowned circular shield of France, crossed scepters 

and hand of justice behind. KM. 325.6.  Cleaned. Fine +. 40,‒ 

1589
  * 1589 Écu à la mèche longue. 1651. A, Paris. Bust of child right. Rev. Arms. Gad. 202; Ci 1849. 27.28g. 

Very fi ne +. 250,‒ 
    
LOUIS XV 1715–1774

     1590 Écu au bandeau du Béarn. 1771. Pau. Buste left. Rev. crowned arms. Gd. 322a; KM 518. 
Adjustment marks on the reverse. Very fi ne. 70,‒ 

LA CONVENTION 1792–1795

Bronze coins

1591
  * 1591 Sol struck in iron. LAN II/1793 BB. Strassbourg. Wreath hung around liberty cap at center of 

scales. Rev. Inscription within rectangle. Maz.258 var.; Br.15 var.; R.71/5 var; Gad. 19 var. 
9.69 g. RRR.  Beautiful metallic lustre. Very fi ne. 1000,‒ 

    This Sol struck in iron (instead of bronze) is only recently discovered, there are only two pieces reported in the  'Gadoury 2013 '.

LOUIS XVI 1774–1792

Gold coins

1592                  1593
  * 1592 Louis d 'or au buste nu. 1786 A. Bust left. Rev. Rev. Crowned arms of France and Navarre.          

Ci. 2183; Gd. 361; Fr. 475 (220); KM. 83.10. 7.59 g. Very fi ne +. 200,‒ 

  * 1593 Double Louis d 'or. 1790 A. Paris. Bust to left. Rev. Crowned arms of France and Navarre.             
Ci. 2182; Gd. 363; Fr. 474 (219). 15.24 g. Cleaned, adjustment marks. Very fi ne. 350,‒ 
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France

PÉRIODE CONSTITUTIONELLE 1791–1792

Silver coins

1594
  * 1594 Ecu de 6 livres. 1792 A. Head left. Rev. standing Genius, writing the constitution. Fasces and 

rooster on both sides. KM. 615.1; Gad. 55.  Nettoyé. Très très beau +. Very fi ne +. 75,‒ 
    

LE DIRECTOIRE 1795–1799

1595
  * 1595 5 Francs. AN 8/6. K. Bordeaux. Hercules group. Rev. Value within oak wreath. Gad. 563 (165).  

RR. Very fi ne. 150,‒ 
    

BONAPARTE PREMIER CONSUL 1799–1804

Gold coins

1596
  * 1596 40 Francs. An XI A. Napoleon bare head left. Rev. Date and value in wreath. Fr. 479 (224);               

Gad. 251.  12.85 g. Nearly extremely fi ne. 350,‒ 
    

NAPOLÉON IER EMPEREUR 1804–1814

1597
  * 1597 20 Francs. 1810 A. Paris. Laureated head left. Rev. Value and date in wreath. Fr. 511; Gad. 1025; 

KM. 166.1.  6.37 g. Nearly very fi ne. 150,‒ 
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France
Silver coins

1598
  * 1598 Franc. 1808 A. Paris Mint. Laureate head right. Rev. denomination within wreath. KM. 682.1. 

Extremely fi ne. 50,‒ 
    
LOUIS XVIII 1814 & 1815–1824

Gold coins

     1599 20 Francs. 1814 A. Paris. Bust left. Rev. Crowned arms in wreath. Fr. 525.  6.44 g. Almost 
extremely fi ne. 150,‒ 

1600
  * 1600 20 Francs. 1820 A. Paris. Bust right. Rev. Crowned shield between two laurels. Gad. 1028;              

Fr. 538 (278); KM. 183.1.  6.43 g. Extremely fi ne. 175,‒ 
    
CHARLES X 1824–1830

1601
  * 1601 40 Francs. 1824 A. Paris. Bareheaded bust right. R /. Crowned shield, Below the date and value.          

Gad. 257; KM. 191.1; Fr. 547.  12.82 g. Almost extremely fi ne. 350,‒ 
    
LOUIS-PHILIPPE IER 1830–1848

Bronze coins

     1602 5 Centimes, essai. n.d. (1840). Head to left. Rev. Denomination within wreath. Gad. 145; Mazard 
1145. Very fi ne +. 50,‒ 

    
NAPOLÉON III 1852–1870

Silver coins

1603
  * 1603 5 Francs Essai in Silver. 1853. Head to left. Rev. Crowned shield on coat of arms. Smooth edge. 

Gd. 731; Mazard 1635. 24.57 g. RRR. Nearly mint. 1250,‒ 
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France

1604

  * 1604 5 Francs. 1856. Head left. Rev. Crowned and manteled arms divide denomination. KM. 782.1.  
Hairlines, pvc residue. Extremely fi ne +. 100,‒ 

    
3ME RÉPUBLIQUE 1871–1940

Nickel coins

1605

  * 1605 5 Centimes. 1938. Monogram under Phrygian cap. Between R - F a star. Rev. Denomination and 
fl oral pattern. G.171, F.123. 1.58 g. RR. Very fi ne / Extremely fi ne. 300,‒ 

    

Gold coins

1606

  * 1606 100 Francs. 1935. Bazor type. Marianne bust left; below Signature L. bazor. Rev. ear of corn 
placed on a rising sun and two olive branches and oak. G. 1148; Fr. 598; KM. 880. 6.53 g. 
Extremely fi ne. 1000,‒ 

    

Silver coins

1607

  * 1607 20 Francs. 1939. Laureate head right, long and short leaves. Rev. Denomination above date, 
inscription below, grain colums fl ank. 19.88 g. Gad. 852. RR. Added a silvered Bronze medal 
of the Centenaire de 1789 - Exposition Universelle. Very fi ne. 2500,‒ 

    Keydate! Mintage is only 3.918 pieces.
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France

Bronze coins

1608
  * 1608 20 Francs Essai. 1929. Laureate head right, long and short leaves. Rev. Denomination above date, 

inscription below, grain colums fl ank. Maz.2554a v., G.852.  Residue on reverse, hairlines. AU. 100,‒ 
    

5ME RÉPUBLIQUE DEPUIS 1959

Silver coins

1609 (Reduced image size)

  * 1609 Piedfort Silver Set. 1979. Complete set containing 1, 5, 10, 20 Centimes, ½, 1, 2, 5, 10 and 50 
Francs struck is silver. All coins in sachets sealed by the mint, except the 5 F. which has been 
opened. With certifi cates, in original box of issue.   UNC. 500,‒ 

1610 (Reduced image size)
  * 1610 1 Franc (2). 1988. Portrait of Charles de Gaulle. Rev. Denomination. KM 978  & 979. In original 

case, with certifi cates. Proof. 200,‒ 
    

Gold coins

1611
  * 1611 10 Euro. 2008. France-Japan. Kanei Tsuho. Rev. Eiffeltower and fl ags. In original capsule. Proof. 200,‒ 
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France

1612  (Reduced image size)
  * 1612 50 Euro. 2011.  'Fete de la Musique '. Eurosymbols. Rev. People making music. In original case, 

with certifcate. Proof. 200,‒ 

COLONIES FRANÇAISES
REUNION

1613
  * 1613 10 Livres. 1810. Crowned eagle. Rev. DIX LIVRES within wreath, date below. Dav. 37; VG. 

2290; KM. 1. 26.46 g. RR. Minor green residue spots. As always weakly struck, however for 
this type. Extremely Fine.  1500,‒ 

    This series was struck by the French in Mauritius, with silver captured from the Dutch. Most of the issue was melted by 
the British after they captured the island later the same year.

MONNAIES FEODALES

AQUITAINE

EDOUARD LE PRINCE NOIR 1355–1375

1614
  * 1614 Hardi. n.d. Bordeaux. Duke holding sword within circle of arches. Rev. Foliate cross in circle of 

arches two leopards and fl eur de lis. Fr. 10. 3.92 g. R . Large planchet. Fully struck, exquisite 
quality. Extremely fi ne. 6000,‒ 
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France
BESANÇON

Silver coins

1615
  * 1615 Ecu. 1660. Bust Charles V right. Rev. Crowned double-headed imperial eagle. Bd.1285; PdA. 

5424. 28.08 g. RR. Very fi ne +. 300,‒ 

LORRAINE

MATTHIEU II 1218 & 1218–1251

1616
  * 1616 Denier. n.d. (1247). Sierck. Knight galloping right. Rev. Eagle-shield. Boudeau 1441. 0.57 g. R.  80,‒ 

HENRI II 1608–1624

1617
  * 1617 Teston. 1615. Bust to right. Rev. Shield. KM 18; Boudeau 1549. R. Scratches on obverse. 

Hairlines. Very fi ne. 200,‒

NEUCHATEL

LOUIS ALEXANDRE BERTHIER 1814–1815

1618
  * 1618 5 Francs Essai in Silver. 181X. Head to right. Rev. Denomination within wreath, in exergue part 

of the date. Edge: in relief POIDS VINGT CINQ GRAMMES TITRE NEUF DIXIEMES. 
VG.1525 - DP.- - HMZ.689 A. 25.26 g. RRR. Cleaned. Extremely fi ne. 800,‒ 

    Only 16 pieces struck.
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French Indo China

1619
  * 1619 50 Cents. 1936. Liberty seated, date below. Rev. Denomination within wreath. KM. 4a.2.  NGC 

MS64.  80,‒ 

German East Africa

     1620 1 Rupie. 1906. German emperor to the left. Rev. value within wreath. KM. 10. Very fi ne. 40,‒ 

German States
BADEN

FRIEDRICH I 1852–1907

Gold coins

1621                     1622
  * 1621 20 Mark. 1894 G. Bearded head left. Rev. Crowned Imperial eagle. J. 189; Fr. 3754 (7)  7.96 g. 

UNC. 250,‒ 
    
  * 1622 10 Mark. 1898 G. bearded head left. Rev. Crowned Imperial Eagle. J. 188; Fr. 3757 (10). 

Extremely fi ne. 100,‒ 
    

BAYERN

Silver

1623
MEDAL

  * 1623 VICTORY AT MOHACS AGAINST THE TURKS. 1687. The Prince-elector in armor rides 
over a fallen soldier and his horse. Rev. Two Turks are tied to an altar. Lionclaw holding a 
laurel wreath with two lines of text. With edge lettering. Slg. Montenuovo 1052; Witt. 1493. 
AR 44.5 mm. RR. Scraches in fi eld, edgenick on obv. Very fi ne. 300,‒ 

    Uit veiling Schulman 284 van 11 nov. 1986, no. 1094.
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German States
MAXIMILIAN II EMANUEL 1714–1726

Gold coins

1624
  * 1624 ½  Maximilian d 'or. 1721. Head right M•E•V•B & P • S • D • C • P • R • S • R • I • A & E • L•L•.                     

Rev. Madonna seated, shield with royal coat-of-arms right in front of her. Fr. 227; Km. 153. 
3.24 g. Light traces of mounting. Very fi ne. 300,‒ 

    
LUDWIG I 1825–1848

Silver coins

1625
  * 1625 Doppeltaler. 1842. Marriage between Maximilian and Marie. Head to right. Rev. conjoined busts 

to right. AKS 104; J. 72; Kahnt 108; Dav. 588. 36.95 g. Hairlines. Very fi ne +. 150,‒ 

1626

to right. AKS 104; J. 72; Kahnt 108; Dav. 588. 36.95 g. Hairlines. Very fi ne +.

  * 1626 Doppeltaler. 1845. Head to right. Rev. Statue of Freyherrn von Kreittmayr in Munich. AKS 107. 
Jg. 75. Dav. 592. Thun 84. 37.06 g. Minor scratches. Very fi ne +. 200,‒ 

    
LUDWIG II 1864–1886

Gold coins

1627
  * 1627 20 Mark. 1873 D. Head right. Rev. Crowned Imperial Eagle. J. 194; Fr. 3762 (15).  7.91 g.                    

Very fi ne. 200,‒ 

BISTUM MUNSTER

EBERHARD VON DIEST 1275–1310

Silver coins
  1628 Pfennig. n.d. Bishop with sceptre. Rev. St. Paul. Fine. 40,‒ 
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BRANDENBURG-ANSBACH-BAYREUTH

FRIEDRICH WILHELM III VON PREUSSEN 1797–1805

1629
  * 1629 6 Kreuzer. 1799 B. Eagle in double circle within wreath. Rev. Denomination and date. KM. 16; 

AKS 144, J. 207a. Extremely fi ne +. 125,‒ 

BRANDENBURG–PREUSSEN

FRIEDRICH II DER GROSSE 1740–1786

1630
  * 1630 Taler. 1765 C. Cleve. Head to right. Rev. Crowned eagle above fl ags and cannons. Olding 98; 

Dav. 2589. Fine +. 150,‒ 

1631
  * 1631 Taler. 1765 C. Cleve. Head to right. Rev. Crowned eagle above fl ags and cannons. Olding 98; 

Dav. 2589. Cleaned. Very good. 100,‒ 

BRAUNSCHWEIG–LÜNEBURG

CHRISTIAN LUDWIG (1648–1665)

1632
  * 1632 Taler. 1650 LW. Rearing horse to left in laurel wreath. Rev. Coat of arms. Welter 1511; Davenport 

6521. Very fi ne +. 150,‒ 
    Uit veiling Schulman 11 van 15 nov. 1993, no. 1295.

German States
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GEORGE II 1727–1760

1633

  * 1633 Wildemanntaler. 1731 C / EPH. Clausthal. Wildman holding tree in right hand. Rev. Crowned 
coat of arms. Dav. 2092; Welter 2559; Fi. 3773; KM. 233.  Clearly visible overstruck, most 
likely ✿ C ✿ over EPH. Very fi ne. 200,‒ 

BRAUNSCHWEIG–LÜNEBURG-CELLE

CHRISTIAN LUDWIG 1648–1665

1634

  * 1634 Wildemanntaler. 1659. Wildman holding tree. Rev. Helmeted arms. Dav. 6518; KM. 237.                
Very fi ne. 250,‒ 

BRAUNSCHWEIG–WOLFENBÜTTEL

HEINRICH JULIUS 1589-1613

1635

  * 1635 Wildemanntaler. 1608. Wildman holding tree. Rev. Helmeted arms. Dav. 6285; KM. 7. Very fi ne. 175,‒ 

German States
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AUGUSTUS II 1635–1666

1636
  * 1636 Wildemanntaler. 1659. Wildman holding tree. Rev. Helmeted arms. Dav. 6341; KM. 442.1.  

Cleaned. Fine / Very fi ne. 175,‒ 
    
ANTON ULRICH 1689–1714

1637
  * 1637 Wildemanntaler. 1709. Wildman holding tree. Rev. Helmeted arms. Dav. 2116; KM. 686.1. Very 

fi ne. 325,‒ 
    

HAMBURG

1638
  * 1638 2 Schilling or 1/16 Thaler. 1689. Madonna with scepter and child. Rev. value on eagle 's breast. 

KM. 265. Very fi ne +. 50,‒ 
    

HESSEN

ERNST LUDWIG 1892–1918

Gold coins

1639
  * 1639 10 Mark. 1896 A. Bust left. Rev crowned imperial eagle. J. 224; Fr. 3797. 3.94 g. Small edge 

imperfections. Very fi ne +. 150,‒ 

German States
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HESSEN–DARMSTADT

Silver coins

1640
  * 1640 2 Mark. 1904. 400th Birthday of Philip the Magnanimous. Jugate heads left, dates below.               

Rev. Crowned imperial eagle with shield on breast. J.74; KM. 372.  Obv. Matte. Rev. Proof.  100,‒ 
    

HOHENLOHE-INGELFINGEN

PHILIPP HEINRICH  & HEINRICH AUGUST 1743-1781

1641
  * 1641 10 Kreuzer. 1770. Ornate shield of arms within crowned mantle. Value and date within ornate 

frame, 10 in cartouche below. KM. 50; Albrecht 202. Very fi ne +. 75,‒ 
    

HOLY ROMAN EMPIRE

MAXIMILIAN I 1585–1590–1618

1642
  * 1642 Taler. 1603. Maximilian standing between lion and helmet. Rev. Knight on horseback in circle of 

arms. Neumann 108. Dav. 5848. Very fi ne +. 250,‒ 

1643
  * 1643 Taler. 1613. Maximilian standing between lion and helmet. Rev. Knight on horseback in circle of 

arms. Dav. 5853. Very fi ne. 250,‒ 

German States
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German States

MANSFELD EISLEBEN LINIEN

JOHANN GEORG I, CRISTOPH II  & JOHANN ERNST 1558–1573

1644
  * 1644 Taler. n.d. (1558-1573). Saint George to right. Rev. Coat of arms. Dav. 9487; Tornau 362d.            

Very fi ne +. 250,‒ 
    

MANSFELD FRIEDEBURG LINIEN

PETER ERNST I, BRUNO II, GEBHARD VIII  & JOHANN GEORG IV 1587–1601

1645
  * 1645 Taler. 1597. Saint George to right. Rev. Coat of arms. Dav. 9510; Torn 603e. Very fi ne. 200,‒ 
    Uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 745.

MECKLENBURG–SCHWERIN

FRIEDRICH FRANZ IV 1897–1918

    
1646         

    
1647

  * 1646 5 Mark. 1904 A. Wedding of Friedrich Franz and Alexandra. Jugate heads left. Rev. Crowned 
imperial eagle, shield on breast. AKS. 60; J. 87; KM. 334. Proof. 250,‒ 

    
  * 1647 2 Mark. 1904 A. Wedding of Friedrich Franz and Alexandra. Jugate heads left. Rev. Crowned 

imperial eagle, shield on breast. J. 86; AKS. 61; KM. 333. Proof. 150,‒ 
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German States

PREUSSEN

FRIEDRICH III 1888

1648

  * 1648 5 Mark. 1888. Head to right. Rev. Imperial eagle with breastshield. J. 99; KM. 512. Proofl ike. 300,‒ 
    

WILHELM II 1888–1918

1649

  * 1649 5 Mark. 1888 A. Head to right. Rev. Crowned eagle, shield on breast. J. 101; KM. 513. UNC. 800,‒ 

1650

  * 1650 5 Mark. 1888 A. Head to right. Rev. Crowned eagle, shield on breast. J. 101; KM. 513. Proof. 800,‒ 

Gold coins

1651

  * 1651 10 Mark. 1898 A. Bust right. Rev. Imperial eagle. Fr. 3835; AKS. 127; J. 251. Extremely fi ne. 100,‒ 



498

1654

1652165216521652

165416541654



499

German States
Silver coins

1652
  * 1652 5 Mark. 1900. Head to right. Rev. Crowned eagle, shield on breast. J. 104; AKS. 129; KM. 523. 

FDC / Proof. 600,‒ 

1653
  * 1653 5 Mark. 1901. 200 Years Kingdom of Prussia. Busts of Friedrich I and Wilhelm II left. Rev. 

Crowned imperial eagle with shield on breast. J. 106; KM. 526. Proof. 250,‒ 

1654
  * 1654 5 Mark. 1901. Head to right. Rev. Crowned eagle, shield on breast.. J. 104; AKS. 129; KM. 523.  

FDC-. Proof. 1000,‒ 
    Prachtexemplar. Winzige Kratzer, Polierte Platte.

     1655 3 Mark. 1911. Universität Breslau. J. 108; AKS. 138. Very fi ne +. 30,‒ 

SACHSEN - ALBERTINISCHE LINIE
JOHANN GEORG II 1656–1680

1656
  * 1656 Taler. 1657. Commemorating the death of Ferdinand III. Emperor on horse. Rev. 12 lines text. 

Clauss/Kahnt 492, Slg. Mers. 1161, Schnee 901, Dav. 7630. Almost extremely fi ne. 300,‒ 
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German States

FRIEDRICH AUGUST III 1763–1806 UND 1806–1827

1657

  * 1657 Taler. 1806 SGH. Head right. Rev. Crowned oval arms within branches. Dav. 2701; KM. 1027.2. 
Almost extremely fi ne. 100,‒ 

    

JOHANN 1854–1873

1658

  * 1658 Doppeltaler or 2 Vereinstaler. 1858 F. Head to left. Rev. Crowned arms. AKS 126 var; J. 
109 var; Kahnt 475c; Dav. 889.  VEREINSTHAELR on obverse i.o. VEREINSTHALER.                     
Extremely fi ne +. 250,‒ 

    

1659

  * 1659 Doppeltaler. 1872 B. Conjoined busts in wedding attire to right. Rev. Crown above date within 
oak and laurel branches. AKS 160; J. 133; Kahnt 479; Dav. 899. Beautiful brown-golden 
toning. Nearly mint. 200,‒ 
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German States

SACHSEN–WEIMAR–EISENACH

WILHELM–ERNST 1901–1918

1660

  * 1660 5 Mark. 1903 A. Grand Duke 's First Marriage to Caroline. Jugate heads left. Rev. Crowned 
imperial eagle with shield on breast. KM. Y. 173; J. 159. Proof. 250,‒ 

1661            1662

  * 1661 2 Mark. 1903 A. Grand Duke 's First Marriage to Caroline. Jugate heads left. Rev. Crowned 
imperial eagle with shield on breast. KM. Y. 172; J. 158. Proof. 100,‒ 

    

  * 1662 3 Mark. 1910 A. Grand Duke 's Second Marriage to Feodora. Jugate heads left. Rev. Crowned 
imperial eagle with shield on breast. KM. 531.  NGC MS63.  80,‒ 

SCHLESIEN–LIEGNITZ–BRIEG

GEORG, LUDWIG UND CHRISTIAN 1639–1663

Gold coins

 1663  

  * 1663 Ducat. 1659. Facing bust of three Lords. Rev. Oval shield with three helmets. Fr. 3200; F–S 1784. 
Very rare. Cleaned but all detail still visible. Very fi ne. 300,‒ 
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German States

WESTFALEN

HIERONIMUS NAPOLEON 1807–1813

1664
  * 1664 20 Frank. 1809 J. Belorbeerter Kopf nach links Rs. Wert in Kranz, darunter Jahreszahl. Fr. 3517; 

KM. 33. Very fi ne +. 300,‒ 

Silver coins

1665  
  * 1665 Taler. 1812 C. Head to right. Rev. Value and date. AKS 9; Dav. 933; Kahnt 561; Thun 413. Minor 

green residue spots. Extremely fi ne. 350,‒ 

Germany - Empire

NEBENGEBIETE

ASCHAFFENBURG

1666

  * 1666 5 Pfennig struck in silver. 1917. Enthroning emperor. Rev. Denomination.  2.56 g. Hairlines. 
Extremely fi ne. 75,‒ 

PROBEN VON REICHSKLEINMÜNZEN

1667                     1668

  * 1667 25 Pfennig. 1908 A. Crowned eagle above wreath. Rev. Denomination. Copper-nickel-zink alloy. 
Schaaf 18/G 15; Slg. Beckenbauer 3145. 23.0 mm. 5.11 g. R Extremely fi ne. 75,‒ 

    
  * 1668 25 Pfennig. 1908 D. Crowned shield with eagle. Rev. Denomination. Silvered Bronze. Schaaf 

18/G 33; Slg. Beckenbauer 3170. 22.6 mm. 5.01 g. R Extremely fi ne +. 75,‒ 
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Germany, Weimar Republic

1669                  1670
  * 1669 25 Pfennig. 1909 A. Knight with shield and denomination. Rev. Eagle and denomination. 

Aluminium. Schaaf 18 / G 66, Slg. Beckenb. 3204. 23.0 mm. 1.33 g. R Almost UNC. 75,‒ 

  * 1670 5 Reichsmark. 1928 A. Oak tree. EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT. Rev. imperial 
eagle. J. 331.  Original lustre. Almost UNC. 100,‒ 

     1671 5 Reichsmark. 1929 A. Oak tree. EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT. Rev. imperial 
eagle. J. 331. Very fi ne. 60,‒ 

Great Britain
HENRY III 1216–1272

     1672 Long-cross penny. n.d. London. Ricard. Crowned bust with scepter facing. Rev. long cross 
voided with three pellets in each angle. vgl. S. 1365-1368. Very fi ne +. 50,‒ 

    
CHARLES II 1660–1685

1673
  * 1673 Crown. 1672. Third laureate bust to right. Rev. Four shields forming a cross. S. 3358. V.QUARTO. 

Edge nicks. Fine +. 100,‒ 

Bronze coins

1674
  * 1674 Farthing. 1672. Laureate, cuirassed bust left. Rev. Britannia. S. 3394. Almost extremely fi ne. 75,‒ 
    
GEORGE III 1760–1820

Gold coins

1675
  * 1675 Guinea. 1777. Laureate bust to right. Rev. crowned arms, crown dividing the date. S. 3728;              

Fr 355.  8.38 g. Very fi ne +. 400,‒ 
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Great Britain

Bronze coins

1676
  * 1676 Farthing. 1773. Laureate and draped bust right. Rev. Britannia left, date in exergue. S. 3779. 

6.34g. Beautiful luster. UNC. 80,‒ 
    

Silver coins

1677
  * 1677 Halfcrown. 1816. Large laureate head to right. Rev. Crowned arms. S. 3788. Hairlines. Very fi ne +. 80,‒ 
    
     1678 Halfcrown. 1817. Small laureate head to right. Rev. crowned arms. S. 3789; KM. 672. Two tiny 

(chop)marks on the neck. Very fi ne. 80,‒ 
    

VICTORIA 1837–1901

Gold coins

1679                1680
  * 1679 2 Pounds. 1887. Jubilee coinage. Rev. St. George, date in exergue. S. 3865; Fr. 391 (256).  Minor 

hairlines, minor trace of mounting. AU. 500,‒ 
    
  * 1680 2 Pounds. 1887. Jubilee coinage. Rev. St. George, date in exergue. S. 3865; Fr. 391 (256).  

Hairlines. Extremely fi ne. 450,‒ 
    

1681                 1682
  * 1681 2 Pounds. 1887. Jubilee coinage. Rev. St. George, date in exergue. S. 3865; Fr. 391 (256). Almost 

UNC. 450,‒ 
    
  * 1682 ½ Sovereign. 1887. Jubilee bust to left. Rev. crowned arms, date below. S. 3869. Proofl ike / 

Extremely fi ne. 150,‒ 
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Great Britain
Silver coins

   
1683     

   
1684  

  * 1683 Crown. 1844. Young head left. Rev. Crowned shield, regnal year on edge in Roman fi gures. S. 
3882; KM. 741. Star stops VIII. Cleaned. Very fi ne / Extremely fi ne. 200,‒ 

  * 1684 Florin. 1879. ‘Gothic’ B6 type. Bust left. Rev. crowned cruciform shields. S. 3897. Hairlines. 
Almost extremely fi ne. 100,‒ 

1685
  * 1685 Crown. 1887. Jubilee coinage. Rev. St. George. S. 3921. Hairlines. Proof / Extremely fi ne +. 100,‒ 
    

EDWARD VII 1901–1910

1686
  * 1686 Crown. 1902. Bare head right. Rev. St. George and dragon. S. 3978. Hairlines. AU. 80,‒ 

GEORGE V 1910–1936

1687
  * 1687 Crown. 1928. Head left. Rev. date over crown in wreath. S. 4036; KM 836. Extremely fi ne +. 200,‒ 
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Great Britain

1688
  * 1688 Specimen set. 1929. Complete set from Farthing to Halfcrown. Enboxed. FDC. 100,‒ 
    
GEORGE VI 1936–1952

1689
  * 1689 Proof set 1937 (15). Coronation Specimen set. Crown to Farthing including Maundy Set. S. PS16. 

In original box. Some toning, generally FDC. Proof. 200,‒ 
    
ELIZABETH II SINCE 1952

Gold coins

                                                                               1690
  * 1690 Proof set 1989 (3). 500th Anniversary of the Gold Sovereign. Obv. Elizabeth II on throne.              

Rev. Tudor rose and coat of arms. S. PGS11.  In original case, with certifi cate. Proof. 650,‒ 



507

Greece
REPUBLIC 1973–

Silver coins

                                                                                                              1691
  * 1691 1000 (2)  & 20.000 Drachmes. 1996. Olympic games. Ancient Wrestlers, Runners and Doryphoros. 

In case of issue. KM. 165, 166  & 167. Proof. 500,‒ 

Hungary
LEOPOLD I 1657-1705

1692
  * 1692 Taler. 1692 KB. Kremnitz mint. Bust to right. Rev: Crowned double headed imperial eagle 

holding sword and sceptre. Date divided by crown. KM 214.3. Dav. 3262. Very fi ne +. 150,‒ 
    
MARIA THERESA 1740–1780

Gold coins

1693
  * 1693 Ducat. 1742 KB. Maria standing right divides mm KB. Rev. Madonna and child in radiant oval, 

crowned arms below. Fr. 180. 3.47 g. Hairlines. Extremely fi ne. 250,‒ 

British India
EAST INDIA COMPAGNY

WILLIAM IV 1830–1837
Silver coins

     1694 Rupee. 1835. Head right. Rev. Denomination within wreath, date below. KM. 450.1. Cleaned. 
Very fi ne +. 30,‒ 



508

British India

VICTORIA 1837–1901

Gold coins

1695
  * 1695 Mohur. 1862 (c). Crowned bust to left. Rev. Value and date within beaded circle and wreath. With 

V on bust. Fr. 1598; KM. 480. PCGS MS64. Extremely rare in this high grade.   2000,‒ 
    

Silver coins

     1696 Rupee. 1840. Head left. Rev. Denomination within wreath. KM. 458- 458.1.  W.W. raised on 
truncation. Very fi ne +. 30,‒ 

India Princely States

HYDERABAD

     1697 Rupee. 1313. Year 29. Y 32.  Milled coinage. UNC. 30,‒ 

Iran

1698

  * 1698 5000 Dinars or 5 Kran. 1880 (AH 1297). Tehran. Lion and sun within wreath. Rev. Legend and 
value within wreath. KM. 914. Gilded, cleaned, loop removed. Extremely fi ne. 75,‒ 

Israel
Gold coins

1699
  * 1699 500, 25 & 25 Lirot. 1974. David Ben-Gurion. Rev. Menora. KM. 79; KM. 82. UNC, Proof and 

Proof.  750,‒ 
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1695
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Italy

1700
  * 1700 Liontaler. 1589. Contemporary imitation of a Dutch liontaler. Very fi ne +. 150,‒ 
    Unknown mint.

FLORENCE

GIOVANNI GASTONE 1723–1737

    1701    
  * 1701 Fiorino d 'oro. 1725. The Florentine lily. Rev. St. John seated, date below. CNI. 17; Fr. 328. 

2.19g. Very fi ne. 200,‒ 
    

MILAAN

KAREL DE GROTE 768–814

Silver coins

   1702   
  * 1702 Denier. z.j. Short cross. + CAROLVS REX FR. Rev. Karolus monogram + MEDIOL. Morrison 

212.  Edge slightly damaged. Rare. Very fi ne +. 500,‒ 
    Uit veiling Schulman 290 van 25 sept. 1989, no. 265.

NAPLES AND SICILY

JOSEPH NAPOLEON 1806–1808

1703
  * 1703 120 Grana. 1807. Head to left. Rev. Crowned shield of three fold arms, with crowned central 

shield, supported by two female fi gures. KM. 248; F. 433; Dav. 165. Minor green residue spots. 
Very fi ne +. 500,‒ 
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Italy

JOACHIM MURAT 1808–1815

1704
  * 1704 1 Lire. 1813. Bare head to right over date. Rev. value within wreath. KM. 109. Some small 

scratches on obverse. Very fi ne +. 75,‒ 
    

SARDINIA

VITTORIO EMANUELE I 1802–1821

Gold coins

1705
  * 1705 20 Lire. 1817. Head left. Rev. crowned shield divides circle and wreath. KM. 95; Fr. 1129. 6.36g. 

Very fi ne +. 200,‒ 
    

CARLO FELICE 1821–1831

1706
  * 1706 20 Lire. 1828. Turin. Head left. Rev. crowned pointed shield within wreath. With eagle head and  

'L '. KM. 106.1; Fr. 1136.  6.39 g. Almost extremely fi ne. 180,‒ 
    

VENICE

DOMENICO II CONTARINI 1659–1675

Silver coins

1707
  * 1707 Ducato. n.d. (1665) GR. Giacomo da Riva. Seated winged lion. Rev. Saint Mark before kneeling 

Doge. Dav. 4267. Sharply struck example. Very fi ne +. 150,‒ 
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Italy

FRANCESCO LOREDAN 1752–1762

Gold coins

1708                     1709
  * 1708 Zecchino. n.d. Saint Mark standing, in front of him the doge kneeling holding banner. Alongside 

the banner DVX. Rev. within an oval Christ standing between stars. Fr. 1405. 3.45 g.                        
Very fi ne +. 150,‒ 

    
  * 1709 Imitation of gold Zecchino. n.d. Balkan imitation. Saint Mark standing, in front of him the doge 

kneeling holding banner. Alongside the banner DVX(✠). Rev. within an oval Christ standing 
between stars. 3.51 g. Extremely fi ne. 200,‒ 

    

REGNO D 'ITALIA

VITTORIO EMANUELE III 1900–1946

Nikkel coins

1710
  * 1710 50 Centesimi. 1919 R. Head left. Rev. Four lions pulling cart with seated Aequitas. Edge: Plain. 

KM. 61.1.  PCGS MS63.  150,‒ 
    

REPUBLIC

REPUBLIC 1946–

Gold coins

1711             1712
  * 1711 20 Euro. 2006.  'Art of Europe '. Ship. Rev. Einstein Tower, Germany.   In original capsule. Proof. 150,‒ 
    
  * 1712 20 Euro. 2006. Fifa World Cup Germany. Football. Rev. Man with drum.   In original capsule. 

Proof. 150,‒ 
    

1713
  * 1713 20 euro. 2007.  'Art of Europe '. Ship. Rev. Celtic Art. In original capsule.  150,‒ 
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Italy

1714
  * 1714 50 Euro. 2008. La Pieta. Portrait of Benedict XVI. Rev. Denomination and the Pieta by 

Michelangelo. In original case, with certifi cate. Proof. 400,‒ 

Katanga

1715
  * 1715 5 Francs. 1961. Bananas. Rev. Katanga cross and denomination. Fr.1; KM. 2a. Hairlines. 

Extremely fi ne. 300,‒ 

Liechtenstein
JOSEPH II 1938–1990

1716                 1717
  * 1716 25 Franken. 1956. Franz Josef II and Princess Gina. Rev. crowned arms. KM. 15. UNC. 150,‒ 
    
  * 1717 50 Franken. 1956. Franz Josef II and Princess Gina. Rev. crowned arms. Fr. 20; KM. 16. 11.29g. 

UNC. 300,‒ 
    
HANS-ADAM II 1989–

1718
  * 1718 20 Francs. 2006. Portrait Johan I and dates. Rev. Denomination and coat of arms.  Proof. 240,‒ 
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Malta

REPUBLIC

1719               1720
  * 1719 50 Pounds. 1973. Crowned arms with supporters. Rev. Auberge de Castille at Valetta. KM 23. UNC. 320,‒ 
    
  * 1720 50 Pounds. 1974. Crowned arms with supporters. Rev. Design of old coin within wreath. KM. 28.  

Hairlines. UNC. 400,‒ 
    

   1721   
  * 1721 50 Euro. 2008. Malteser Architecture. Rev. Coat of arms. In capsule. Proof. 160,‒ 

Mexico

FELIPE V 1700–1746

Silver coins

   1722   
  * 1722 8 Reales. 1746 MF. Mexico city mint. Crowned shield. Rev. Crowned globes fl anked by two 

crowned pillars. KM. 103. Cleaned. Very fi ne. 150,‒ 
    

CARLOS III 1759–1788

1723
  * 1723 8 Reales. 1778 FM. Mexico city mint. Laureate bust right. Rev. Crowned shield fl anked by two 

pillars. KM. 106.2. RRRR. NGC F12. Grossly under graded in our opinion. 8000,‒ 
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Mexico

FIRST REPUBLIC

   1724   
  * 1724 ½ Real. 1849 C-CE. Facing eagle snake in beak. Rev. Radiant cap. KM. 370.2. R. PCGS VF30.  200,‒ 
    Never been auctioned by Heritage. PCGS only known, therefore fi nest known.

Monaco
RAINIER III 1949-2005

Gold coins

1725
  * 1725 200 Francs. 1966. Conjoined busts to left. Rev. Denomination under crowned and coated arms. 

Fr. 32. Proof. 800,‒ 
    

1726
  * 1726 200 Francs. 1966. Conjoined busts to left. Rev. Denomination under crowned and coated arms. 

Fr. 32. Proof. 800,‒ 

Peru
CAROLUS IV 1788–1808

Silver coins

1727
  * 1727 8 Reales. 1790. LIMAE IJ. Bust to right. Rev: Crowned shield between two pillars with banner. 

KM 87. Very fi ne +. 100,‒ 
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Philippines
ALFONSO XII 1874–1885

Gold coins

1728
  * 1728 4 Peso. 1882. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars divide value. Fr. 4; KM. 151.  PCGS MS64.  1800,‒ 

Poland
DANZIG

STEPHAN BATHORYS 1575–1586
Silver coins

1729
  * 1729 Groschen. 1578. Crowned and armored bust right. Rev.: Crown above symbols of free City of 

Danzig. Kop. 7432.  1.84 g. Almost extremely fi ne. 150,‒ 
    

Gold coins

1730
  * 1730 Gold Ducat. 1831. Dutch type of King Willaim I Ducat IIb (1818–1840). Standing Dutch Knight. 

Rev. Text in ornamental square. Mintmark: torch and Polish eagle. Sch. 232. RR. Minted in 
Warsaw .  3.48 g. Almost UNC. 800,‒ 

    These Ducats were minted to cover the debt of the Russian Government as a result of the Polish uprising to the Warsaw Bank.

Russia
ALEIXI MIKHALOVICH 1645–1676

Silver coins

1731
  * 1731 Jefi mok. On a Dutch Rijksdaalder 1654 Gelderland. Mm. lillie on one side, rosette on the other. 

Delm. 938; V. 9.1; Dav. 4828. Very fi ne. 800,‒ 
    During the war between Sweden and Poland (1648-1663) prince Aleksej Michajlovitsj of Moscow countermarked foreign 

thalers with the date (1655) and an image of the prince on horseback to increase the value of the coins from 50 kopecks to 
64 kopecks. He countermarked German and Polish Thalers and various Thalers of the Northern and Soutern Netherlands. 
This piece was purchased at Schulmans in november 1955.
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Russia

PETER II 1727–1730

1732
  * 1732 Rouble. 1729. Obv: Laureate bust right. Portrait of 1729. Rev: Date in cruciform with four crowns, 

monograms in angles. KM 182.3; Dav 1669; Diakov 27; Bitkin 114. 28.77 g. Ex-mounted, 
gilded. Fine / Very fi ne. 250,‒ 

    

PAUL I 1796–1801

1733
  * 1733 Rouble. 1801 CM OM. Monogram in cruciform with 4 crowns. Rev. Inscription within ornamented 

square. KM. 101a; Dav. 1688. Fine. 150,‒ 
    

ALEXANDER II 1855–1881

Gold coins

1734
  * 1734 5 Roubles. 1873 HI. Double-headed eagle. Rev. Value and date. Bitkin 21; Fr. 163.  Scratch on 

reverse. Extremely fi ne. 300,‒ 
    

Silver coins

1735
  * 1735 Rouble. 1878 CNB-HO. Crowned double-headed eagle with coat of arms. Rev. value over date 

within wreath, crown above. Bitkin. 92; KM. Y25.  PCGS AU Details Cleaning.  150,‒ 
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NICHOLAS II 1894–1917

Gold coins

1736                              1737

  * 1736 5 Roubles. 1900. Obv. head of Nicholas II to left. Rev. crowned double-headed eagle over value 
and date. KM. 62; Fr.180. Nearly extremely fi ne. 100,‒ 

    
  * 1737 7½ Roubles. 1897. Head left. Rev. Crowned imperial double-headed eagle, ribbons on crown. 

Bitkin 17; Fr. 178; KM. Y63. Nearly extremely fi ne. 150,‒ 

1738                       1739

  * 1738 10 Roubles. 1899. O3. Head to left. Rev. crowned double-headed eagle, value below. Fr. 179; 
KM. Y64. Almost extremely fi ne. 200,‒ 

    
  * 1739 10 Roubles. 1900. Head left. Rev. Crowned imperial double-headed eagle, ribbons on crown. 

Bitkin 7; KM. Y64; Fr. 179.  Hairlines. Very fi ne +. 200,‒ 

1740

  * 1740 15 Roubles. 1897. Obv. head of Nicholas II to left. Rev. crowned double-headed eagle over value 
and date. Bitkin 12; KM. 65.2; Fr. 177. Very fi ne +. 300,‒ 

1741

  * 1741 4 Ducats. 1905. Name of Alexander II and bust of Franz Joseph of Austria to right. Rev. Crowned 
double eagle with arms on his breast. Countermark: Crown. Bitkin 9; Basok 13; Sev 583.  
Mounted, hairlines. Very fi ne. 400,‒ 

Russia
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1742                                                                                              1743

(reduced images sizes)

  * 1742 100 Euro. 2011. Pribina. Castle. Rev. Old design in silhouet.   In original case, with certifi cate. 
Proof. 270,‒ 

    

  * 1743 100 Euro. 2012. Charles III. Portrait, crown and castle. Rev. Architectural design. In original case, 
with certifi cate. Proof. 270,‒ 

Spain

CARLOS III 1759 –1788

1744                      1745

  * 1744 ½ Escudo. 1769 PJ. Madrid. Bust to right over date. Rev. crowned arms between value, mint– and 
assayers mark below. KM. 51.1; Fr. 290 (145). Very fi ne. 90,‒ 

    

  * 1745 Escudo. 1780 P.J. Madrid. Bust to right over date. Rev. crowned arms between value, mint– and 
assayers mark below. Fr. 288.  3.33 g. Extremely fi ne. 125,‒ 

    

1746

  * 1746 ½ Escudo. 1786. Madrid. Bust to right over date. Rev. crowned oval shield in collar of The 
Golden Fleece, mintmark left and D.V right. KM. 425.1; Fr. 290.  1.72 g. Very fi ne. 60,‒ 

Slovakia
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Spain
PROVISIONAL GOVERNMENT 1868–1871

Silver coins

1747
  * 1747 5 Pesetas. 1870 (70). Seated Liberty, date below. Rev. Crowned arms, pillars, value below.             

KM. 655. Hairlines. Very fi ne +. 80,‒ 
    
AMADEO I 1871–1873

1748
  * 1748 5 Pesetas. 1871 (74) DE-M. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 666.  

Cleaned. Very fi ne / Extremely fi ne. 80,‒ 
    
ALFONSO XII 1874–1885

1749
  * 1749 5 Pesetas. 1875 (75) DE-M. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 671.         

Very fi ne / Extremely fi ne. 80,‒ 

1750
  * 1750 5 Pesetas. 1876 (76) DE-M. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 671.       

Very fi ne / Extremely fi ne. 100,‒ 
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Spain

1751
  * 1751 5 Pesetas. 1877 (77) DE-M. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 676.            

Very fi ne +. 80,‒ 

1752
  * 1752 5 Pesetas. 1885 (87) MS-M. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 688.   

Very fi ne +. 80,‒ 
    
ALFONSO XIII 1886–1931

     1753 5 Pesetas. 1898 (98) SG-V. Infant head left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 707.  
Cleaned, scratches on obverse and reverse. Extremely fi ne. 50,‒ 

    
ALFONSO XII 1874–1885

1754
  * 1754 5 Pesetas. 1879 (79) EM-M. Head to left. Rev. Crowned arms, pillars, value below. KM. 676.            

Very fi ne. 100,‒ 
    
     1755 Cob of 4 reales. n.d. Mintmark not visible, double struck. 13.8 g. Very fi ne. 50,‒ 

Straits Settlements
VICTORIA 1837–1901

1756
  * 1756 20 Cents. 1874 H. Head to left. Rev. denomination within beaded circle. KM. 12. Very fi ne. 100,‒ 
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Sweden

 1757
(MEDAL)

  * 1757 GUSTAF II ADOLF & MARIA ELEONORA. 1627. Laureate bust of the king to right.               
Rev. Bust of the queen to left. Brockmann 163; Hildebrand I, S. 228, 285. AR casted 40.6 mm. 
Fine / Very fi ne. 400,‒ 

    

1758
(MEDAL)

  * 1758 DEATH OF KARL XII. 1718. by J. C. Hedlinger. Bust to right. Rev. Lion to left, trying to free 
itself from its entanglement. Felder 18; Hildebrand I, S. 593, 197. AR 51.8 mm. 52.54 g.    
Minor edge nicks. Heavily toned. Extremely fi ne. 1500,‒ 

    

1759
(MEDAL)

  * 1759 VIRTUES OF KING GUSTAF II ADOLF. 1629. Bust ten trois quart to right in wreath.              
Rev. Jehova in Hebrew / DEVM COLE / AVRVM CONTEMNE / VIRTVTEM SECTARE / 
ARGENTVM SPERNE / PATRIAM DEFENDE / date. Hildebrand I, S. 140, 73. AR 60.6 mm. 
44.77 g. Used to be gilded. Extremely fi ne. 500,‒ 
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Sweden

JOHAN III 1569–1592

1760

  * 1760 Daler. 1586. Crowned king holding sword, scepter and orb, coat of arms below, arms of Vasa in 
the middle. Rev. Christ holding an orb. Dav. 8705.  29.15 g. Very fi ne / Extremely fi ne. 1500,‒ 

    

KARL IX 1599–1611

1761

  * 1761 Riksdaler. 1610 MEV M. King standing with sword and orb, Jehovah in Hebrew above, shields 
below with SVEA and GOTA above. Rev. Standing Christ dividing date. Dav. 4511; KM. 26; 
Ahlström 23a.  28.66 g. Very fi ne +. 1500,‒ 

    

GUSTAF II ADOLF 1611–1632

1762

  * 1762 1 Riksdaler. 1617. Bust to right under Jehova in Hebrew. Rev. Crown under radiant sun, lily in 
vase. Ahlström 81; Hagander 75; KM. M7 (listed as 12 marks); Davenport -. 28.20 g. RRR. 
Very fi ne. 6000,‒ 

    Struck in Stockholm as a presentation piece for the king’s coronation in 1617.
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Sweden

1763

  * 1763 8 Mark. 1617. Jehovah in Hebrew above laureate bust of Gustaf II Adolfus to left. Rev. Three 
crowned shields. SM. 41; Dav. 4518; KM. 75. Amost very fi ne / Very fi ne. 2500,‒ 

    

CHRISTINA 1632–1654

1764

  * 1764 Riksdaler. 1652. Facing bust of queen. Rev. Christ with orb and crowned arms at left. With A - G 
at Christ 's feet. Dav 4525; KM. 187; Ahlström 21; Hagander 160. 28.54 g. Very attractive 
coin. Very fi ne / Extremely fi ne. 1000,‒ 

    

CARL XI 1660–1697

1765

  * 1765 8 Mark. 1692 AS. Bust to right. Rev. Crowned shield divides denomination. KM. 311; Dav. 4539; 
AAH. 61.  31.20 g. Almost extremely fi ne. 1000,‒ 
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Sweden

CARL XII 1697–1718

1766
  * 1766 Riksdaler. 1718 LC. Draped bust to right. Rev. Crowned arms with supporters, date below. Star 

in shield on reverse. Dav. 1716; KM. 362; Ahlström 29a. 29.29 g. Minor scratches on obverse. 
Very fi ne / Extremely fi ne. 1500,‒ 

    

Bronze coins

  1767  
(Reduced image size)

  * 1767 Plate Money Daler SM. 1715. Countermarked with the Svea arms (reverse) and the lion arms of 
Götaland in 1718. 135x140 mm. KM. PM. 38; SM 180.  R Very fi ne +. 1000,‒ 

    

FREDERIK I 1720–1751

Silver coins

1768
  * 1768 Riksdaler. 1728. Bust to right. Rev. Crowned arms with supporters, date in cartouche below.           

Dav. 1720; KM. 395.1. 29.34 g. Nearly extremely fi ne. 1000,‒ 
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1767
(Reduced image size)
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Sweden

Bronze coins

  * 1769 Plate Money 2 Daler SM. 1720. Corner stamps: Crowned FRS, date. Center stamp: 2 DALER / 
SILF: MYNT / Crossed arrows. ca. 190x190 mm. KM. PM71; SM 218.  R Very fi ne. 1000,‒ 

    

ADOLPH FREDERIK 1751–1771

Silver coins

1770
  * 1770 Riksdaler. 1766 AL. Bust to right. Rev. 3 crowns within lined center circle of crowned order 

chain. Dav. 1731; KM. 464.2;.  29.28 g. Extremely fi ne +. 1000,‒ 
    

GUSTAF III 1771–1792

1771
  * 1771 Riksdaler. 1791 OL. Head to right. Rev. 3 crowns within lined center circle of crowned order 

chain. Value fl anking, divided date below. Dav. 1736; KM. 527.  29.31 g. Extremely fi ne. 400,‒ 
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Sweden

OSCAR I 1844–1859

1772

  * 1772 Riksdaler Specie. 1857 ST. Head right. Rev. Crowned arms with supporters, date and value 
below. KM. 689. Very fi ne / Extremely fi ne. 150,‒ 

    

CARL XV 1859–1872

1773

  * 1773 Riksdaler Specie. 1870 ST. Head to right. Rev. Crowned arms with supporters, date below.                   
KM. 711. 33.90 g. UNC. 500,‒ 

Switzerland

ÖTTINGEN

KARL WOLFGANG, LUDWIG XV  & MARTIN 1534-1546

1774

  * 1774 Taler. 1546. Coat of arms. Rev. Double-headed eagle. Dav. 9618; Löffelholz 181. Ex-mounted, 
cleaned, edge nick. Very fi ne. 150,‒ 
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Switzerland

SAINT GALL

1775

  * 1775 Taler. 1622. Bear standing left. Rev. crowned imperial eagle. KM. 61; Dav. 4677. Small plancet 
defect on obverse. Fine. 50,‒ 

    

CONFOEDERATIO HELVETICA 1850-

Gold coins

1776

  * 1776 20 Francs. 1883. Head left. Rev. Shield between value date below. Fr. 495. Almost UNC. 150,‒ 

1777

(MEDAL)

  * 1777 PARTICIPATION MEDAL ST. MORITZ OLYMPIC WINTER GAMES. 1928. By M. 
Martin. Standing Victory with laurel branch and two two horses, in the background mountains. 
Rev. 6 lines text, laurel branch below. Gadoury/Vescovi S. 389. In original presentation case 
with printing. AE 36.9 mm. 22.83 g. R. Nearly mint. 100,‒ 

Turkey
SELIM III 1203–1222 AH (1789 -1807)

1778

  * 1778 Zeri Mahbub. AH 1203. Year 6 (1793). Struck at Islambul mint. KM. 522.  2.39 g. UNC. 100,‒ 
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United States

1779                     1780                        1781

  * 1779 Indian head Dollar. 1861. Large Head. Indian princess. Rev. Value and date. Very fi ne. 200,‒ 
    

  * 1780 Indian head Dollar. 1874. Large Head. Indian princess. Rev. Value and date. Almost extremely fi ne. 200,‒ 
    

  * 1781 Coronet $2.50 Quarter Eagle. 1907. Liberty. Rev. Eagle. Original luster, but minor obv. scratch. 
UNC. 100,‒ 

    

1782                       1783

  * 1782 Indian head $2.50 Quarter Eagle. 1927. Incuse Indian. Rev. Bald-eagle. AU. 100,‒ 
    

  * 1783 Indian Head $3 Gold. 1854. Indian princess. Rev. Value and date. Very fi ne +. 400,‒ 
    

1784                       1785

  * 1784 Coronet head $5 Half Eagle. 1880. Liberty. Rev. Eagle. Cleaned. Very fi ne. 200,‒ 
    

  * 1785 Coronet head $5 Half Eagle. 1882. Liberty. Rev. Eagle. Original luster. Extremely fi ne +. 250,‒ 
    

1786                    1787

  * 1786 Indian head $5 Half Eagle. 1909. Incuse Indian. Rev. Bald-eagle. Very fi ne. 200,‒ 
    

  * 1787 Indian head $5 Half Eagle. 1910. Incuse Indian. Rev. Bald-eagle. Very fi ne. 200,‒ 
    

1788

  * 1788 5 Dollars. 1986 W.  'Statue of Liberty Centennial '. Statue of liberty head right. Rev. Eagle in fl ight 
left. KM. 215. UNC. 200,‒ 
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United States

1789

  * 1789 5 Dollars (4).  'The fi rst four 5 Dollars Collection ': Statue of Liberty Centennial 1986, Constitution 
Bicentennial 1987, 1988 Olympics, Congress Bicentenial 1989. All West Point Mint. KM. 215, 
221, 223 & 226. UNC. 900,‒ 

    

1790             1791

  * 1790 Coronet head $10 Eagle. 1851. Liberty. Rev. Eagle.   Bag marks. Very fi ne. 400,‒ 
    
  * 1791 20 Dollars. 1904. Liberty head. Rev. Eagle with motto. Fr. 177. Almost UNC. 900,‒ 
    

1792

  * 1792 20 Dollars. 1924. Liberty standing. Rev. eagle with motto. Fr. 187. (104). UNC. 900,‒ 
    

1793

  * 1793 20 Dollars. 1927. Liberty standing. Rev. eagle with motto. Fr. 187. (104). 33.42 g. Almost UNC. 900,‒ 
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WORLD COINS – LOTS

                  

1794                                                                                                          1795

  * 1794 Lot Australia (29). The Sydney 2000 Olympic Coin Collection. 28 Pieces of the commemorative 
5 Dollars in coincards, complete set in album. Added a 2006 Duyfken coin in coincard. UNC. 150,‒ 

  * 1795 Lot Austria/Hungary (56). Ao. 20 Krajczar 1847, 1848, Forint 1879 in better quality.   100,‒ 

             

1796                                                                                                                                  1798 

  * 1796 Lot Andorra (9). Nice lot of silver commemorative 10 Dinar/Ecu issues, amongst others: 
Charlemagne 1992, Peter III 1994, Bach 1997 and Händel 1998. Proof. 90,‒ 

     1797 Lot Austria (27). Collection of commemorative 20 Schillings 1980-1987. AU / UNC. 40,‒ 

  * 1798 Lot Belgium (11). 5 Francs. Leopold I. Different dates. Bare head left. Rev. Crowned arms on 
ornate shield, divide denomination, wreath surrounds. KM. 17; NBFB-124.On average Fine 
to Very fi ne.  100,‒ 

     1799 Lot Belgium (2). Leopold I. 20 Centimes 1852 (Fine/Very Fine ), 1853 (Extremely Fine ).   50,‒ 

     1800 Lot Belgium (2). Leopold I. Commemorative  silver 5 Francs, Marriage of the Duke and Duchess 
of Brabant. On average Very fi ne-.  60,‒ 

     1801 Lot Belgium (2). Leopold I. 10 Centimes 1833 (Fine) and 10 Centimes 1847 (Very Fine ).   50,‒ 

1802
  * 1802 Lot Belgium (4). Leopold II. 5 Francs 1868 B (Fine/Very Fine), 50 Centimes 1866 (XF- ), 1 Franc 

1880 (Fine ), 2 Francs 1887 Flemish (Very Fine- ).   50,‒ 
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WORLD COINS – LOTS

     1803 Lot Belgium (3). Leopold II. 5 Francs commemorative issue 1880 silver Very Fine+, 10 Centimes 
1880 commemorative issue (2). On average Very fi ne+.  50,‒ 

1804            1805

  * 1804 Lot Belgium (14). Albert I. 20 Francs 1931-1932, nice mix of French and Flemish pieces.   
Different quality.  150,‒ 

    
  * 1805 Lot Belgium (14). Albert I. 20 Francs 1931-1932, nice mix of French and Flemish pieces.   

Different quality.  150,‒ 
    

1806                     1807

  * 1806 Lot Belgium (10). 10 Francs 1930 French (6), 1930 Flemish (2), 5 Francs 1934 French and 2 
Francs 1930 French. Different quality.  100,‒ 

    
  * 1807 Lot Austrian Netherlands and Belgium (5). Kronenthaler 1784 B, 1792 H, 1796 A, Belgium: 5 

Francs 1848 and 5 Ecu 1987. Different Quality.  150,‒ 
    

1808              1809              1811

  * 1808 Lot Belgium (2). Siege of Antwerp: 10 Centimes 1814 Napoleon (R) and Louis XVI. Very fi ne. 75,‒ 
    

  * 1809 Lot Belgium (3). Leopold I. 5 Francs 1847, 1848  & 1849. Different quality.  70,‒ 
    

     1810 Lot Belgium (2). Leopold I. 5 Francs 1849 and 1850. Different quality.  50,‒ 
    

  * 1811 Lot Belgium (2). Leopold II. Franc 1886 (VF) and 1887 (UNC). Both Flemish.   80,‒ 
    

     1812 Lot Belgium (2). Leopold I. 10 Centimes 1833 (Fine) and 10 Centimes 1848 (Very Fine ).   50,‒ 
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1813                     1814
  * 1813 Lot Belgium (3). 10 Centimes 1855 R , 1 Franc 1844 and 2½ Francs 1849 Small head.   Interesting 

lot, different quality.  250,‒ 
    

  * 1814 Lot Belgium (3). ¼ Franc 1843, 1 Franc 1866 and 5 Francs 1853.   Different quality, on average 
Very Fine.  100,‒ 

1815
  * 1815 Lot Belgium. . FDC-sets 1989-2002 (2x 2001), 250 Francs 1999 (Proof and UNC), 500 Francs 

1999 (Proof), 2000 (Proof and 2x UNC), 2001 (Proof), 5 Ecu 1987, 1996, 1997, 1998, 10 euro 
2002 (Jonction Nord-Midi Bruxelles), 2003 (Georges Simenon) and 2004 (TinTin). Added: 
Austria 1½ Euro 2012.   200,‒ 

1816       1817
  * 1816 Lot Belgian Congo (37). Amongst others:1 Franc 1887, 1891, 1984 and 1896. Different quality.  100,‒ 
    

  * 1817 Lot Belgium (50). Amongst others: 5 Francs 1847, ¼ Franc 1834, 1835, 1843 (R ), 1852, 1853, 
10 centimes 1832, 1833, 1847, 5 centimes 1853, 2 centimes 1833 (Superbe), 1835 (wide rim), 
1 centime 1847, 1849 1850, 1856, 1859 (with line under CENT). Interesting collection, with 
scarcer dates. Must be seen.  500,‒ 
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1818                    1819
  * 1818 Lot Belgium in brown album. Collection Albert I - Boudewijn. A lot of silver included, some 

scarcer varieties.   250,‒ 
    
  * 1819 Lot Belgium in blue album. Collection Leopold II. A.o. 2 Francs 1880, Franc 1867 (French), 

Francs 1887 (Flemish), 5 centimes 1901 Michaux (French) etc...   200,‒ 

1820
  * 1820 Lot Belgium (2). 50 Francs 1935, Flemish and French text.  On average Very fi ne/ Extremely fi ne. 

Hairlines .  75,‒ 
    
     1821 Lot Belgium (2). Siege of Antwerp: 10 Centimes 1814 Napoleon (R) and LoisXVIII (R). On 

average Fine+.  50,‒ 
    
     1822 Lot Canada (7). This lot contains some scarcer coins, like 25 cents 1915 and 10 cents 1903 H, but 

all coins in lower grades.   80,‒ 

1823                        1824
  * 1823 Lot Canada in brown album. A.o. 25 cents 1906, 1911, issues from New Foundland, Upper 

Canada, Nova Scotia etc... Also a lot of modern silver Dollars included. Different quality, 
Fine-UNC, total priced by the consigner at €1.100,-+.  200,‒ 

    
  * 1824 Lot France (5). Louis XV Ecu aux lauriers 1726 N (griffe, TB), 1738 N (TTB), Ecu au bandeau 

1764 L (ta, TTB), Ecu á la vieille tete 1774 D (TB/TTB), Napoléon: 5 Francs 1809 A (TTB).   100,‒ 
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1825             1826

  * 1825 Lot France (8). Amongst others: ½ Ecu 1763 W, 5 Francs 1811 A,  & 1837 B. Different quality.  250,‒ 
    

  * 1826 Lot Germany (11). Nice lot, containing some silver coins of German states among which a 3 
Mark 1912 of Baden, but also some coins of a later date.   70,‒ 

    

     1827 Lot World War II (5). Containing fi ve coins of German prison camps.   25,‒ 

1828

  * 1828 Lot Germany (63). Nice lot containing coins of the German Empire, German States, Weimar 
Republic, German Democratic Republic and the German Federal Republic. Many silver 
specimens and better quality.   150,‒ 

                
1829                                                                                                    1830

  * 1829 Lot Germany - Preussen (12). A nice variety of Thalers and ½ Thalers, amongst others: Thaler 
1750 B, 1764 F etc... Different quality.  1000,‒ 

    

  * 1830 Lot Germany - Old States (24). A.o. Hessen-Darmstadt 5 Mark 1904 , Bamberg Taler 1795, 
Sachsen Taler 1811 SGH, Preussen 2 Mark 1901 (3), 5 Mark 1901 (2), Braunschweig-Luneberg 
Doppeltaler 1856 etc... Very interesting, must be seen, a lot of high quality coins.  1500,‒ 
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1831                    1833
  * 1831 Lot Germany in red album. A.o. Preussen 3 Mark 1911A, 3 Mark 1913A, 3 Mark 1913  'Der 

König rief ', 2 Mark 1901, 5 Mark Hamburg 1904 J, German East Africa 5 Heller 1908 J etc...   
Different quality, Fine-Proof.  150,‒ 

    
     1832 Lot Germany (2). 2  & 3 Mark 1913  'Der König Rief...'. On average Very Fine+.  35,‒ 
    
  * 1833 Lot Great Britain (32). Charles II-William IV. A.o. Penny & 2 Pennies 1797 George III, Maundy 

money etc... Different quality, Fine-AU.  250,‒ 

1834                          1835
  * 1834 Lot Great Britain (11). Victoria. Amongst others: Godless Florin 1849, Florin 1901, Sixpence 

1895 etc... Most in better quality.  150,‒ 
    
  * 1835 Lot Great Britain in red album. . Victoria-George V. Nice and interesting collection, a lot of 

silver included. A.o. Godless Florin 1849, some Maundy money, Florin 1914 UNC etc... Must 
be seen.  300,‒ 

1836
  * 1836 Lot Great Britain (25). Mostly silver minors, some in better grades, also two farthings added.   

Various qualities.  100,‒ 
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  * 1837 Lot Great Britain. Set: The Brussels Hoard: Silver Penny London and Canterbury in luxurious 
coincase, Proofset 1970, Golden Jubilee Crown 2002 BU, Coronation Jubilee 5 Pounds 2003 
BU, UNC sety 1966, First Decimal Coinset UNC, Silver Crown Proof 1990 (2x), 1993, 50 
Pence 1973 UNC (3x), Silver: 1993 Proof, 1994 Proof, 2 Pounds 1996 Proof, 5 Shillings 1951 
UNC, Gambia: 10 Dollars 1975 and USA: 2x 20 Dollar 1933 Copy.   150,‒ 

1838                     1839
  * 1838 Lot Great Britain and Colonies. Interesting collection George VI-present. Amongst others a lot 

of uncirculated ½, 1 and 2 Pennies from Jersey, Ireland, Guernsey, also a lot of silver included.   
Must be seen.  300,‒ 

  * 1839 Lot Great Britain (5). Long Cross Penny Henry III London (2), Long Cross Penny Edward III, 
Half Groat Henry VII London  & Shilling Elizabeth I n.d.   150,‒ 

  * 1840 Lot Great Britain (10). Crown 1819, 1893, 1897, Double Florin 1887 (2), Halfcrown 1824, 1878, 
Shilling 1875, 1883, Penny 1799 (ship w. incuse gunports). Interesting lot, different quality.  500,‒ 



549

WORLD COINS – LOTS

1841
  * 1841 Lot British Dominions (27). Mostly minors, among which some better coins of Cyprus. Nearly 

all silver. Various qualities.  70,‒ 

1842
  * 1842 Lot Hungary  & Bulgaria (2). Hungary: 500 Forint 1992. Ladislaus. KM. 687. Silver, Proof, in 

capsule . Bulgaria: 10 Leva 2008.  Treasures of Bulgaria. KM. 300. Silver, partly gilded, Proof, 
in capsule with certifi cate. 60,‒ 

1843                        

in capsule with certifi cate. 60,‒ 

1844
  * 1843 Lot British India (15). Containing some minors, but also a ½ Rupee 1943 in nearly UNC and            

7 Rupees. Various qualities.  100,‒ 

  * 1844 Lot India and Ceylon. Interesting collection India and Ceylon 12th-19th century, amongst 
others: 7 Gold Fanams, a lot of silver Rupees, dump coppers Jaipur, Ghaznawids,etc... Almost 
everything priced by the consigner at € 1.800,-+++.  500,‒ 

1845
  * 1845 Lot Mexico (17). Collection Pesos: 1949 (2), 1979, 1980 (2), 1985, 1992-1995, 2006-2010, 2012, 

2013. UNC and Proof.  170,‒ 
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1846
  * 1846 Lot Poland (2). 2 Zlote 1820 IB and 6 Zloty 1795. Fine and Very Fine+.  250,‒ 

                    
1847                                                             1848

  * 1847 Lot Portugal (77). A.o. 500 Reis 1891 (2), Escudo 1915 in high grade. Also a lot of nickel and 
silver commemoratives included.   150,‒ 

  * 1848 Lot Russia (17). A.o. Rouble 1896 Coronation, Rouble 1899, Rouble 1913 Romanov Dynasty (2), 
also some (silver) minors included. Different quality, Fine-UNC.  100,‒ 

1849                   1850
  * 1849 Lot Russia in blue album (95). A.o. Silver Wirekopeks Peter the Great. Some Ukrainian coins 

included. Must be seen.  200,‒ 

  * 1850 Lot Russia and Ukraine (33). Modern commemoratives in copper-nickel and silver. Amongst 
others: 2 Hryvnia The EBRD Annual Meeting of the Board of Governors in Kyiv.   150,‒ 

1851
  * 1851 Lot Scandinavia (8). Among others: Finland 10 Pennia 1917 UNC, Denmark 10 Ore 1911, 25 

Ore 1894, 1907 and Finland 500 Markkaa 1952 H.   80,‒ 
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1852

  * 1852 Lot Spain and Portugal (14). Nice lot of mainly silver commemorative ECU coins, amongst 
others: Spain: KM. M 1, 2, 6, 7, 9, 13, 17 etc... Most impaired Proof.  120,‒ 

    
     1853 Lot Straits Settlements (10). Minor coins, among which some better grades. Various qualities.  80,‒ 
    
     1854 Lot Worldcoins. . Gevarieerd lot in klein kistje, waaronder zilveren exemplaren. Toegevoegd 

een tweetal sets porseleinen Notgeld van de Weimar Republiek in de originele verpakking.   
Diverse kwaliteiten.   50,‒ 

1855

  * 1855 Lot Worldcoins. . Groot en gevarieerd lot, verdeeld over twee insteekalbums, met veel crownsize 
zilveren munten maar ook veel kleinere denominaties. Leuk uitzoekerslot. Diverse kwaliteiten.  250,‒ 

1856

  * 1856 Lot Worldcoins (30). Many silver specimens, among which a 10 sen of Japan (1870). Also a 
Maria Theresia Thaler restrike and some French Jetons added. Various qualities.  100,‒ 
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1857                         1857
  * 1857 Lot Australia & Asia in brown album. A.o. Florin 1927 (2), Japan 1000 Yen 1964 AU/

UNC, modern silver commemoratives from Singapore (10 Dollars 1975, 1977, 1978) etc...                        
Different quality.  150,‒ 

  * 1858 Lot Africa in red album. A nice collection of modern coins (ca 1900-present) from South Africa, 
Egypte, Syria, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Israel, Ethiopia, Morocco, Algeria etc...   100,‒ 

1859                      1860
  * 1859 Lot USA (46). A.o. Commemorative Half Dollar 1951 Booker T. Washington', nine Morgan 

Dollars and three Peace Dollars. Different quality.  150,‒ 

  * 1860 Lot USA in green album. .A.o. Commemorative Half Dollar 1893 'Columbian Exposition', Silver 
eagles 1989 (3), 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, a few Morgan and Peace dollars and some 
minors included.   200,‒ 

1861
  * 1861 Lot Europe. Mostly European 18th and 19th century coins (also some pre 1700). Amongst others: 

France: ½ Ecu (45 Sols) Louis XIV (Paris Mint), Germany: Bayern Thaler 1775 A, Saxony 
Thaler 1785 IBC, Hungary: Thaler 1780-B SK PD, Papal States Scudo 1780-VI (AVXILIUM), 
Italy 5 Lire 1808 M (Napoleon) etc... Also a few Roman Denarii included. Different quality.  250,‒ 
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1862                                                                                                                                     1864

  * 1862 Lot Europe in red album. Containing a lot of silver circulation and commemorative types.             
All priced by the consigner at a total of € 2.000,-+.  300,‒ 

     1863 Lot South America (35). O.a. Guyana, Honduras, Guatemala, Mexico, Cuba, Colombia, 
Argentinia etc... Also some silver included.   80,‒ 

  * 1864 Magnifi cent Seven 2010 Gold Collection (7). Including: China 50 Yuan Panda, South Africa 
1/10 Krugerrand, Canada 1/10 Maple Leaf, Austria 10 euro Philharmoniker, Great Britain Half 
Sovereign, Australia 1/10 Kangaroo, USA 5 Dollars Eagle. All coins dated 2010. In luxurious 
coin case.  550,‒ 

1865              1867
  * 1865 Lot Worldcoins in coincase (250++). Large collection, mainly European Minors, but also a few 

nice silver pieces included, amongst others: Italy 5 Lire 1871 AU/UNC, Preussen 2 & 5 Mark 
1901, Russia Rouble 1898, 8 Reales 1812 ME etc... On average Very Fine +.  500,‒ 

     1866 Lot Worldcoins (7). All silver. O.a. Germany: 2 Reichsmark 1933 A Martin Luther  & Hungary 5 
Corona 1907 (clipped).   30,‒ 

  * 1867 Lot Worldcoins (6). El Salvador: Centavo 1893 (KM. 108, cleaned XF), France: 5 Francs 1874, 
Romania 1 Leu 1876, Belgium 5 Francs 1850, Poland 10 Zloty 1935 (KM. Y 29) and Silver 
Medal Belgium.   Different quality.  100,‒ 

     1868 Lot Worldcoins Wildlife (9). 1974. Amongst others: Costa Rica 1500 Colones 1974 Gold Proof, 
Thailand 5000 Baht Gold Proof etc... Nice  'Endangered Wildlife ' collection in luxurious 
coincase.   1200,‒ 
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     1869 Lot Worldcoins (9). Mainly Gold, amongst others: 100 Corona 1915, 20 Dollar Canada 1967, a 
few modern Sovereigns and 2 Rands South Africa etc...   1800,‒ 

    
     1870 Lot Worldcoins. Big lot worldcoins ca 1850-present. Total ca. 5 kg, some silver included.   40,‒ 
    

1871

  * 1871 Serie Sovereigns (5). 1910-1914. Head to right or left. Rev. St. George. KM. 805  & 820; Fr. 400  
& 404.  On average Very fi ne+.  900,‒ 

    
     1872 Lot Gold Worldcoins (9). Amongst others: Austria 100 Corona 1915, Ducat 1915, Mexico 

50 Pesos 1946, USA: 20 Dollars 1896, 10 Dollars 1880, Great Britain: 2 Sovereigns etc...   
Different quality, Fine-UNC.  3500,‒ 

1873

  * 1873 Lot Krugerrands (7). 4x 1 Oz. (1967, 1967, 1973, 1973), 1x ½ Oz. 1980, 1x 1/4 Oz 1980. 1x 1/10 
Oz 1981.   4000,‒ 

 
Denkt u er aan - in uw eigen belang – uw schriftelijke biedingen op tijd in te zenden! 
Om uw biedingen met de gebruikelijke zorgvuldigheid uit te kunnen voeren, dient het 
biedformulier bij ons aanwezig te zijn:

Uiterlijk 17:00 op 15 april 2015
Fax: +31 (0)20 - 620 8040 (offi ce/kantoor)

Eventuele biedingen per e-mail voeren wij pas uit, nadat zij eerst door ons geaccepteerd 
en bevestigd zijn.

Your bid forms should reach us no later than 17:00 on 15th of April 2015. Bids by e-
mail will only be executed if fi rst accepted and acknowledged by us.
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NETHERLANDS

     1874     
(afbeelding verkleind)

  * 1874 Groep. Spang met ridderkruis van Oranje Nassau, langdurige trouwe dienst, XX en het 
mobilisatiekruis 1914 - 1918. Prachtig.	 100,‒	

      1875      
(afbeelding verkleind)

  * 1875 Groep. Spang met ridderkruis van Oranje Nassau, langdurige trouwe dienst, XX en het 
mobilisatiekruis 1914 - 1918. In originele kartonnen cassette. Prachtig +.	 150,‒	

	 	 	 	 Opgemaakt	door	de	Haagse	fi	rma	H.W.	Blomjous.

1876 (afbeelding verkleind)

  * 1876 Mobilisatie - Oorlogskruis.	Bijgevoegd	een	brief	voor	het	 aanvragen	van	de	onderscheiding,	
en een machtiging tot het dragen ervan. Verder een circulaire met voorwaarden voor het 
verkrijgen  van het Oorlogsherinneringskruis. Prachtig.	 100,‒	

    Inclusief de originele enveloppe, aangetekend Juni 1949.



556

ONDERSCHEIDINGEN – DECORATIONS
FOREIGN

RUSSIA

1877 (afbeelding verkleind)
  * 1877 Lot Russia (6). A.o. Expedition against China, St. Georges cross 4th class, Coronation Medal 

1896	etc...			 250,‒	
    

UNITED STATES OF AMERICA

     1878 Distinguished Flying Cross. Cross with batton. AE 43.8 mm. Nearly mint.	 50,‒	
    In original case of issue.

SERBIA

     1879 1914 - 1918. 1918. Head Peter I to right. Rev. double-headed eagle, shield on breast, crown above.   
AE 39.2 mm. Extremely fi ne +.	 50,‒	

    In old case.

CAMBODIA

1880
  * 1880 Royal Order of Cambodia.	 n.d.	 Offi	cer's	 Badge.	 Silver	 gilt	 with	 enamels.	 Werlich	 305.													

Nearly mint.	 100,‒	
    In case, not  the original one.

LOTS
     1881 Lot ( 11 ). o.a. Mobilisatie - oorlogskruis, XV jaar eervolle langdurige  dienst, miniatuur etc.   

Diverse kwaliteiten. 	 125,‒	

     1882 Lot (6). diverse medailles, o.a. oorlogsherinneringskruis, ereteken voor orde en vrede  met gespen 
1945,	1947	en	1948.	etc.			 100,‒	



557

HISTORIEPENNINGEN - HISTORICAL MEDALS

  1883  
(afbeelding verkleind)

  * 1883  z.j. CAMILLA SFORZA VAN ARAGON ECHTGENOTE VAN CONSTANZO SFORZA. 
Borstbeeld	vrijwel	en	face.	Kz.	vrouw	zittend	op	eenhoorn	en	stier.	Hill	399,	Bargello	114,	
Börner	146,	Kress	Coll.	130.	AE	80.9	mm.	Later	werk.	Gaatje	in	de	rand.	Zeer fraai.	 160,‒	

    

1884
	 	*	1884	 	 JOACHIMSTHAL.	 Silbergußmedaille	 o.J.	 (unsigniert).	 Brustbild	 Moses	 mit	 Vollbart	 und	

Widderhorn	nach	links.	Rs.	Tafel	mit	hebräischer	Schrift.	G.P.H.	-	(vgl.	17	Hörner	nach	oben	
gebogen)	Slg.	Donebauer	4411.	Katz	145.	AR	37.2	mm.	Späterer	Guß.	Prachtig.	 160,‒	

    

1885
	 	*	1885	 	 (1566)/17e	 eeuw.	 GEUZENPENNING.	 Borstbeeld	 van	 Philips	 II	 naar	 rechts	 EN	 •	 TOVT	 •	

FIDELLES	 •	AV	 •	ROY•.	Kz.	 twee	 ineengeslagen	 handen	 en	 bedelnap	 •	 JUSQVES	 •	A	 •	
PORTER	•	LA	BESACE.	vL.	I	85/84.1.	AR	39	x	32	mm.	Later werk. Prachtig.	 1000,‒	

    Uit veiling Schulman 30 van 8 nov. 2004, no. 2008.

1886
	 	*	1886	 	1566.	GEUZENPENNING.	Borstbeeld	van	Philips	II	naar	links	EN	TOVT	FIDELLES	AV	ROY.	

Kz.	 twee	 ineengeslagen	 handen	 en	 bedelnap	 •IVSQVES	A	 PORTER	 LA	 BESACE.	 vL.	 I	
85/84.5. AR 25.2 x 20.9 mm. Met verwijderd oogje.Oude gieting. 5.95 g. RR.   Zeer fraai.	 1500,‒	

    Uit veiling Schulman 233 van 28 mrt. 1960, no. 890. (o.a. de muntvondst Zutphen 1958).
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1887

    
1888

	 	*	1887	 	z.j.	(1574).	GEUZENPENNING,	HALVE	MAAN.	Draagpenning	van	de	Watergeuzen	die	onder	
leiding	van	admiraal	Boisot	bij	het	ontzet	van	Leiden	hebben	gevochten	LIVER	TVRCX	DAN	
PAVS.	Kz.	ENDESPIT	kreeftje	DELAMES.	cf	vL.	I	192/190.1;	Nav.	Med.	475.	AR	32.3	x	
27.0 mm. RR. Later werk. Prachtig.	 1000,‒	

    
	 	*	1888	 	z.j.	(1574).	GEUZENPENNING,	HALVE	MAAN.	Draagpenning	van	de	Watergeuzen	die	onder	

leiding	van	admiraal	Boisot	bij	het	ontzet	van	Leiden	hebben	gevochten	LIVER	TVRCX	DAN	
PAVS.	Kz.	ENDESPIT	kreeftje	DELAMES.	cf	vL.	I	192/190.1;	Nav.	Med.	475.	AR	32.3	x	
27.0 mm. RR. Vrijwel prachtig.	 2000,‒	

    

1889

	 	*	1889	 	1574.	LEIDEN	BELEGERD	EN	ONTZET,	door	(G.	van	Bylaer).	Gezicht	op	Jeruzalem,	op	de	
voorgrond	de	vlucht	van	Sanherib.	Kz.	gezicht	op	Leiden	en	de	vlucht	van	de	Spanjaarden		met	
brandende	schans	op	voorgrond.	cf.	vL.	I	195/193;	JMP	1953	nr.	16;	N.M.	471.	AR	47.7	mm.	
Prachtig.	 700,‒	

    (Vervaardigd in 1581).

1890

	 	*	1890	 	1574	(in	1581	vervaardigd).	LEIDEN	BELEGERD	EN	ONTZET.	Gezicht	op	Jeruzalem,	op	de	
voorgrond	de	vlucht	van	Sanherib.	Kz.	gezicht	op	Leiden	en	de	vlucht	van	de	Spanjaarden	met	
op	de	voorgrond	de	brandende	schans	van	Zoeterwoude.	cf.	vL.	I	195/193;	JMP	1953	nr.	16;	
N.M. 471. AR gegoten, velden gebruneerd. 47.2 mm. Met contemporaine vergulding. Prachtig.	500,‒	
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	 				1891	 	1577.	WILLEM	DE	ZWIJGER,	door	C.	Bloc.	Borstbeeld	naar	rechts.	Kz.	dobberend	ijsvogelnest	
onbeschadigd	op	woelige	zee	•SÆVIS•	TRANQVILLVS•	IN•	VNDIS•.	vL.	I	240/236.5.	AE	
gegoten 42.1 mm. Later werk. Zeer fraai.	 50,‒	

    

1892
	 	*	1892	 	 1588.	VERNIETIGING	VAN	DE	SPAANSE	ARMADA,	door	 (G.	 van	Bijlaer).	De	 zinkende	

vloot.	Kz.	de	paus,	koning	Philips	II	etc.	vL.	I	390/384.1;	Med	III.	I	144.111;	Nav.	Med.	4.4;	
JMP. 1953 nr. 22. AR gegoten, velden licht gebruneerd. 50.2 mm. 18.86 g. Later werk. Barst 
in plaatje. Zeer fraai +.	 300,‒	

1893
(afbeelding verkleind)

	 	*	1893	 	 1588.	 VERNIETIGING	VAN	 DE	 SPAANSE	ARMADA,	 door	 (G.	 van	 Bijlaer).	 Rots	 in	 de	
branding.	Kz.	de	zinkende	vloot.	Geslagen	te	Middelburg.	vL.	I	392/386.1;	Med.	Ill.	I	145.112;	
JMP 1953 nr 95. AE gegoten 50.5 mm. Later werk. Zeer fraai.	 100,‒	

1894
	 	*	1894	 	 (1597).	 OVERIJSSEL.	 LANDDAGPENNING	 OP	 DE	 OVERWINNING	 BIJ	 TURNHOUT.	

Ruiter	met	 zwaard	naar	 rechts,op	de	achtergrond	 stadsaanzicht	van	Kampen.	Mmt.	gelders	
kruisje	 in	omschrift.	Kz.	wapens	van	Overijssel	en	de	drie	steden	verbonden	door	een	 lint.	
Daaromheen	de	17	wapens	van	de	leden.	vL	I	494/482.3;	OP	83;	JMP	1953	(Roovers)	nr.	77;	
Med. Ill. I 172.166. AR 54.3 mm. 28.21 g. Miniem slagbarstje. Prachtig.	 700,‒	

    Uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 1334.
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1895
  * 1895  (1597). OVERIJSSEL. LANDDAGPENNING. Ruiter met zwaard naar rechts, op de achtergrond 

stadsaanzicht	van	Kampen.		Muntmeesterteken	roosje	in	omschrift.	Kz.	wapens	van	Overijssel	
en de drie steden verbonden door een lint. Daaromheen de 17 wapens van de leden. Roovers 
77. v L I, 494.3. var. AR verguld 56.9 mm. 56.04 g. Zeer fraai +.	 1000,‒	

    Er zijn bij ons diverse gewichten bekend, van 43 tot  en met 84 gram.

1896
(afbeelding verkleind)

	 	*	1896	 	 (1597).	 OVERIJSSEL.	 LANDDAGPENNING	 OP	 DE	 OVERWINNING	 BIJ	 TURNHOUT.	
Ruiter	met	zwaard	naar	rechts,	op	de	achtergrond	stadsaanzicht	van	Kampen.	Mmt.	bloem	in	
omschrift.	Kz.	wapens	van	Overijssel	en	de	drie	steden	verbonden	door	een	lint.	Daaromheen	
de	17	wapens	van	de	leden.	vL	I	494/482.3;	OP	83;	JMP	1953	(Roovers)	nr.	77-79;	Med.	Ill.	I	
172.166. AR 52.8 mm. 47.67 g. Vrijwel zeer fraai.	 400,‒	

    Uit veiling Schulman 30 van 8 nov. 2004, no. 2019.

1897
	 	*	1897	 	1600.	SLAG	BIJ	NIEUWPOORT,	PENNING	VAN	DE	STATEN	VAN	UTRECHT.	Gezicht	op	de	

legers van Albert van Oostenrijk en van prins Maurits, twee schepen op zee op de achtergrond. 
Kz.	 gekroond	 provinciaal	 wapen	 van	 Utrecht.	 vL.	 I	 548/535.2;	 JMP	 1953.89;	 Med	 Ill.	 I	
175.172. AR 46.8 mm. R Vrijwel FDC.	 1000,‒	
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1898
	 	*	1898	 	1600.	SLAG	BIJ	NIEUWPOORT,	door	(G.	van	Bylaer)	naar	een	ontwerp	van	Jacq.	van	Gheyn.	

Prins Maurits geharnast te paard vertrapt Spaanse soldaten, op de achtergrond de legers in 
gevecht	op	het	strand,	in	het	veld	jaartal	1600	CAPTIS	CXXX	MILIT:	SIGNIS:	etc.	Kz.	de	
belegering	van	het	fort	St.	Andries	in	de	Bommelerwaard		roosje	COMPVLSO	AD	DEDIT	
PRAESID	ANDEAE:	 CAESO	 FVGATOQzA.	 NEOP:ALB:	AVST.	 vL.	 I	 548/535.1;	 JMP	
1953.34;	Med.	Ill.	I	174.171.	AR	55.5	mm.	Prachtig.	 1000,‒	

1899
	 	*	1899	 	1600.	SLAG	BIJ	NIEUWPOORT,	door	(G.	van	Bylaer)	naar	een	ontwerp	van	Jacq.	van	Gheyn.	

Prins Maurits geharnast te paard vertrapt Spaanse soldaten, op de achtergrond de legers in 
gevecht	 op	 het	 strand,	 in	 het	 veld	 jaartal	 1600.	CAPTIS	CXXX	MILIT:	 SIGNIS:	 etc.	Kz.	
de	 belegering	 van	 het	 fort	 St.	 Andries	 in	 de	 Bommelerwaard	 COMPVLSO	ADDIT:	 etc.	
vL.	 I	548/535.1;	 JMP	1953.34;	Med.	 Ill.	 I	174.171.	AR	55.2	mm.	53.61	g.	Contemporaine 
vergulding. Prachtig.	 800,‒	

1900
(afbeelding verkleind)

	 	*	1900	 	1619.	SYNODE	VAN	DORDRECHT,	door	C.	Wyntges.	Nederlandse	leeuw.	Kz.	wapen	van	prins	
Maurits	met	de	Orde	van	de	Kouseband.	Monogram	C	lelie	W	in	omschrift.	vL.	II	112/113;	
Med. Ill. I 223.79. AR gegoten en gebruneerd. 57.2 mm. 29.83 g. Later werk, vermoedelijk laat 
17e eeuw. Bijna prachtig.	 400,‒	
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1901
	 	*	1901	 	 1629.	 INNAME	 VAN	 'S-HERTOGENBOSCH	 EN	 WESEL,	 door	 (W.	 Versteegh).	 Frederik	

Hendrik	te	paard	naar	links,	op	de	achtergrond	gezicht	op	het	ingenomen	stad		Den	Bosch;	
in	afsnede	SILVA	DVCIS	/	CAPTA.	Kz.	gezicht	op	de	vesting	Wesel	met	de	binnentrekkende	
troepen.	vL.	II	180/178;	JMP	1953.11.	AR	59.2	mm.	RR. Zeer fraai.	 1250,‒	

1902

troepen.	vL.	II	180/178;	JMP	1953.11.	AR	59.2	mm.	 Zeer fraai.

(afbeelding verkleind)
	 	*	1902	 	 1630.	 OVERWINNINGEN	 VAN	 STADHOUDER	 FREDERIK	 HENDRIK,	 INNAME	 VAN	 	

'S-HERTOGENBOSCH,	 GROL	 EN	WESEL,	 DE	 ZILVERVLOOT	VERSLAGEN	 DOOR	
ADMIRAAL	 PIET	 HEYN	 (MATANZAS-CUBA)	 EN	 PERNAMBUCO	 INGENOMEN	
DOOR	ADMIRAAL	LONCK	EN	GENERAAL	WAARDENBURG,	door	A.	van	de	Wilge.	
Portret	Frederik	Hendrik	tussen	Mars	en	Victorie,	in	cartouche	aanzicht	van		's	Hertogenbosch.	
Kz.	Gekroonde	Nederlandse	leeuw,	aanzichten	van	de	steden	en	de	zilvervloot	in	cartouches.	
vL.	II	193/190.1;	Nav.	Med.	523;	JMP	1953	nr.	110.	AE	gegoten	67.4	mm.	Later werk, rand 
beschadigd. Zeer fraai +.	 150,‒	

1903
	 	*	1903	 	1631.	SLAG	OP	HET	SLAAK.	Gezicht	op	West-Brabant	en	de	Zeeuwse	eilanden,	daaronder	

10-regelige	 tekst	A	 '.T	 LEGER	VAN	 PRINS.	 B.	 GRAEF	 IAN	 etc.	 Kz.	 14-regelige	 tekst,	
daaronder	wapentje	van	Zeeland	en	jaartal.	vL.	II	197/194.4;	JMP	1953.100;	Nav.	Med.	528.	
AR 54.8 mm. Prachtig +.	 1250,‒	
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1904

	 	*	1904	 	1631.	SLAG	OP	HET	SLAAK,	door	J.	Looff.	Gezicht	op	West-Brabant	en	de	Zeeuwse	eilanden,	
daaronder	10-regelige	tekst	A	'.T	LEGER	VAN	PRINS.	B.	GRAEF	IAN	etc.	Kz.	14-regelige	
tekst,	daaronder	wapentje	van	Zeeland	en	jaartal.	vL.	II	197/194.4;	JMP	1953.100;	Nav.	Med.	
528. AR 55 mm. Vrijwel prachtig.	 1000,‒	

    Uit veiling Schulman 15 van 6 nov. 1995, no. 1340.

1905

	 	*	1905	 	1631.	SLAG	OP	HET	SLAAK	/	SPANISH	FLEET	CAPTURED,	door	A.	v.d.	Wilge.	Frederik	
Hendrik	te	paard,	in		de	afsnede	5	-	regelige		tekst.	Kz.	gezicht	op	de	zeeslag.	In	de	afsnede	
4	-	regelige	tekst	met	eronder	jaartal.	vL.	II	197/194.1;	JMP	1953.113;	Nav.	Med.	525.	AR	
verguld 56.6 mm. RR. Draagoogje. Zeer fraai +.	 400,‒	

    Uit veiling Schulman 331 van 24-25 apr. 2009, no. 905.
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1906

	 	*	1906	 	1637.	INNAME	VAN	BREDA	DOOR	PRINS	FREDERIK	HENDRIK,	door	J.	Looff.	Rechterarm	
komend uit de wolken met opgeheven zwaard waaraan het wapen van de prins van Oranje. 
Op	achtergrond	gezicht	op	Breda,	rechts	gekroonde	stedenmaagd	aangevallen	door	de	Honger,	
links	turfschip.	In	het	veld	:	cum	/	priv.	I.	LOOFF	/	fe.	Kz.	14-regelige	tekst	op	banderol	omlijst	
door wijngaardbladen en druiventrossen en waarboven gekroond wapen van de Verenigde 
Nederlanden.	JMP	1953.102;	vL.	II	238/232.2	var.;	KPK	653.	AR		70.9	mm.	R Prachtig.	 1200,‒	

    Zeeuwse penning met mt. burchtje (Middelburg).

     1907        
(afbeelding verkleind)

	 	*	1907	 	 1642.	 LIEFDESPENNING,	 door	 J.	 Blum.	 Liefdespaar	 aan	 tafel	 Cum	Numinc	 et	 Concordia.													
Kz.	klokhen	met	kuikens	Ut	pulli	Matris,	loucor	Sic	Coniugis	Alis.	AR	31.2	mm.	Zeer fraai +.	 80,‒	Kz.	klokhen	met	kuikens	Ut	pulli	Matris,	loucor	Sic	Coniugis	Alis.	AR	31.2	mm.	

   

Kz.	klokhen	met	kuikens	Ut	pulli	Matris,	loucor	Sic	Coniugis	Alis.	AR	31.2	mm.	Zeer fraai +.

1908

	 	*	1908	 	1650.	DOOD	WILLEM	II,	MISLUKTE	AANSLAG	OP	AMSTERDAM	/	DEATH	WILLIAM	
II	 OF	 ORANGE,	 UNSUCCESSFUL	 ATTACK	 ON	 AMSTERDAM,	 door	 Sebastiaan	
Dadler.	Hollend	paard	voor	Amsterdam	naar	 links.	Kz.	begrafenisstoet	 langs	de	Vijverberg	
te	 	 's-Gravenhage,	Phæthon	valt	uit	de	wolken.	vL.	 II	353/341;	Wieçek	133;	Maue	76.	AR														
69,7 mm. 82.88 g. R. Mooie patina. Prachtig.	 3000,‒	

    Uit veiling Robert Schulman 293 van 19-20 mei 1992, no. 875. 
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1909
(afbeelding verkleind)

	 	*	1909	 	1650.	AMSTERDAM.	MISLUKTE	BELEGERING	DOOR	WILLEM	II,	door	(Pieter	van	Abeele).	
Stadsgezicht	met	op	de	voorgrond	schepen,	daarboven	hand	uit	de	wolken	onder	banderol.	Kz.	
stedenmaagd met olijftak en speer met vrijheidshoed te midden van wapentrofeeën. Omschrift 
lof	•	Amstel	•	burgeri	•	d	•	intit	•	uan	•	noot	•	blift	•	landt	•	en	•	stadt	•	getrou	•	tot	•	Ende	•	
uande	•	doot	•	1650	d	•	30uili.	Voorzijde	gegoten	en	geciseleerd,	keerzijde	gegraveerd.	vL.	II	
344/330.3;	Fred.	26	afb.	40.	AE	gegoten	68.8	mm.	Later werk, afgehaald oogje. Zeer fraai.	 150,‒	

    Van de oorspronkelijke penning in zilver zijn ons slechts twee exemplaren bekend, welke beide in een contemporaine 
koordrand	zijn	gemonteerd	(zie	veiling	Schulman	nov.	1972,	no.	1010).	Bij	het	produceren	van	dit	bronzen	exemplaar	is	
de koordrand daarom ook meegegoten.

   
1910

	 	*	1910	 	1653.	DOOD	VAN	MAARTEN	HZN.	TROMP,	door	Wouter	Muller.	Borstbeeld	van	Tromp	van	
voren,	ter	weerszijden	trofeeën,	daaronder	op	een	banderol	myn	hert	en	handt	was	voor	het	
landt.	Kz.	in	hoog	reliëf	Engels	en	Hollands	schip,	met	zinkend	schip	op	de	voorgrond.	vL.	II	
376/364.3;	Med.	Ill.	I	403.34.	AR	74.0	mm.	Gegoten	en	gedreven	zilveren	plaquettepenning.	
Ontluchtingsgaatje op armafsnede. Klein gestopt gaatje. Bijna prachtig.	 1500,‒	



571

191019101910



572

HISTORIEPENNINGEN - HISTORICAL MEDALS

 
1911

	 	*	1911	 	 na	 circa	 1655.	ALGEMENE	HUWELIJKSPENNING,	 door	 (	 P.	 van	Abeele	 ).	Echtpaar	 door	
ketting	met	hart	verbonden	DAAR	TWEE	TROUW	HARTEN	SYN	IN	EEN	SIET	MEN	DE	
HAAT	EN	TWIST	VERTREEN.	Kz.	de	Welvaart	met	 fruitschaal	 en	olijftak	bij	hoorn	van	
overvloed	DE	EENDRACHT	VAN	HET	HUWELYCK	BAART	WINST	VAN	D	'AART	EN		
'T	HEMELRYCK.	Type	Fred.	M.	35/35a,	afb.	55/56.	AR	oud	verguld	76.3	mm.	Zeer fraai +.	 1000,‒	

	 	 	 	 Zilveren	plaquette	gegoten	en	gedreven,	zeer	vroeg	exemplaar.

       
1912

(afbeelding verkleind)

	 	*	1912	 	 1672.	 BRUSSEL,	 AANKOMST	 GOUVERNEUR	 MAXIMILIAAN	 EMANUEL	 VAN	
BEIEREN,	door	P.	H.	Müller.	Zijn	borstbeeld	naar	rechts.	Kz.	vL.	IV	22/85.2;	Witt.1524.	Met	
randschrift. AR 44.5mm. Prachtig +.	 400,‒	

    Uit veiling Schulman 284 van 11 nov. 1986, no. 1108.

         
1913

(afbeelding verkleind)

	 	*	1913	 	 1672.	 ONTZET	 VAN	 GRONINGEN	 &	 INNAME	 VAN	 KOEVORDEN	 /	 RELIEF	 OF	
GRONINGEN		&	COEVORDEN	TAKEN.	Gezicht	op	de	stad	Groningen	waarop	bommen	
vallen,	op	de	voorgrond	de	belegeraars	in	slagorde	met	aan	linkerzijde	de	tekst	Belegeringe	
/	 voor	 /	Groningen.	Kz.	 plattegrond	van	Koevorden	met	 rondom	het	 leger	COEVERDEN•	
MET•	STORMER:	HANDT•	INGENO:	DEN•	20•	DECE:	1•6•7•2.	vL.	III	108/102.3;	Weil.	
13. AR 55.1 mm. 52.51 g. Prachtig.	 400,‒	
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  1914  
(afbeelding verkleind)

  * 1914  1672. ONTZET VAN GRONINGEN / RELIEF OF GRONINGEN. Gezicht op de stad waarop 
bommen	vallen,	op	de	voorgrond	de	belegeraars	in	slagorde.	Kz.	ANo	1672	/	GRONINGEN	
/	BELEGERT•	DOO	/	DE•	BISCOP•	VA	/	CEVLEN•	ENDE	/	VAN•	MVNSTER	/	DEN•	9•	
IVLI:	VER	/	LATEN•	DEN	/	1•7•	AVGVS:.	vL.	III	98/92.1;	Weil.	23.	AR	42.5	mm.	R. Krasjes 
op voor- en keerzijde. Prachtig.	 250,‒	

    Dit is de enige penning van het ontzet van Groningen op het formaat van een daalder.

1915
(afbeelding verkleind)

  * 1915  (1672). FRANSE INVASIE IN DE NEDERLANDEN, INNAME VAN DEVENTER, NIJMEGEN, 
GRAVE,	BOMMEL,ORZOY,		RHEINBERG,	WESEL,	EMMERICH,	SCHENKENSCHANS,	
ARNHEM,	 DOESBURG,	 ZUTPHEN.	 Geharnast	 borstbeeld	 Lodewijk	 XIV	 naar	 rechts.												
Kz.	zonnekoning	in	zegekar,	rondom	de	plattegronden	en	namen	van	de	ingenomen	steden.	
vL. III 65/60. AR 62.2 mm. R. Zeer fraai.	 400,‒	

    Uit veiling Schulman 17 van 11 nov. 1996, no. 1393. 

1916
	 	*	1916	 	 1672.	 ONTZET	 VAN	 GRONINGEN	 &	 INNAME	 VAN	 KOEVORDEN	 /	 RELIEF	 OF	

GRONINGEN	 	 &	 COEVORDEN	 TAKEN.	 Gezicht	 op	 Groningen	 met	 bommen	 op	 de	
vestingwallen,	daarvoor	legers	in	slagorde.	Omschrift	GRON•	IS•	BELE•	DOOR•	DE•	BISC•	
VAN•	CEVL•	EN•	MVNS•	D.	9	 IVL•	VERD	17	AV	1672.	Kz.	gezicht	op	de	vesting	van	
Koevorden,	 op	 de	 voorgrond	 legers	 in	 slagorde.	 Omschrift	 COEVERDEN•	 STORMER•	
HANDT•	INGENO.	VA•	D:	GRONINGERS•	D	20	DEC•	1672.	vL.	III	110/104.3;	Weil.	18.	
AR 52.5 mm. Zeer fraai / Prachtig.	 600,‒	

	 	 	 	 Dit	stuk	betreft	de	zeldzame	variant	van	deze	penning,	o.a.	de	tekst	Belegeringe	/	voor	/	Groningen	op	de	voorzijde	ontbreekt.
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1917

	 	*	1917	 	1673	 (18e	eeuw).	ZEESLAG	BIJ	DEN	HELDER	EN	DOOD	VAN	KAPITEIN	JAN	PAULZ	
VAN	GELDER.	Gezicht	op	de	zeeslag	DE	VADER	WON	DE	SLAG	DE	ZOON	VERLOOR	
ZYN	BLOED	DE	WINST	IS	DIER	GEKOGT.		'T	VERLIES	IS	WEL	GEBOET.	Kz.	gehelmd	
familiewapen, in een cartouche Gedagtenis / Van Jonkh. IAN PAVLZ / van GELDER Capt. op  
't	bed	/	van	vur	gestorven	den	21	Au	/	Ao.	1673	out	26	Jaren.	Omschrift	*	VAN	GELDER	'S	
ZEEVOOGDS	SOON	EN	HVLP	EN	EER	BLEEF	DOODT	DOEN	VIERMAAL		'T	FRANS	
EN	BRITS	GEWELD	VOOR	HOLLAND	VLOOT.	vL.	III	121.2;	Nav.	Med.	593.	AR	75.4	
mm. Ontluchtingsgaatje op de rand. RRR. Uiterst zeldzaam. Prachtig.	 3000,‒	

	 	 	 	 Uit	Fixed	Price	List	Jacques	Schulman	229	(1985),	 lot	681	--	>	Uit	veiling	Schulman	253	van	8	nov.	1971,	no.	656.	
Sindsdien niet meer bij ons voorgekomen.

1918                  1919
(afbeeldingen verkleind)

  * 1918  1688. UTRECHT. ONTVANGST VAN DE GEVLUCHTE FRANSE PROTESTANTEN. 
Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel. Een poot op een bijenkorf, daarnaast het wapen 
van	Utrecht.	Kz.	11-regelige	tekst.	vL.	III	355/332;	KPK	1395.	AR	43.5	mm.	In schroefdoosje. 
Minieme randtikjes. Vrijwel prachtig.	 300,‒	

    

  * 1919  1688. UTRECHT. ONTVANGST VAN DE GEVLUCHTE FRANSE PROTESTANTEN. 
Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel. Een poot op een bijenkorf, daarnaast 
het	 wapen	 van	 Utrecht.	 Kz.	 11-regelige	 tekst.	 vL.	 III	 355/332;	 KPK	 1395.	AR	 43.3	mm.																																	
Bijna prachtig.	 200,‒	
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1920
(afbeelding verkleind)

	 	*	1920	 	1624.	OVERWINNINGEN	IN	BRAZILIË,	PERU	EN	SAN	SALVADOR	OP	DE	SPANJAARDEN	
EN PORTUGEZEN DOOR DE HOLLANDERS O.L.V. ADMIRAAL HERMITE EN 
WILLENS.	 Borstbeeld	 van	 prins	 Maurits	 van	 Oranje–Nassau	 naar	 rechts	 omgeven	 door	
de	wapens	van	de	zeven	Provinciën.	Kz.	gekroond	wapen	van	de	prins	met	de	Orde	van	de	
Kouseband	 •HONI•	 SOIT	 –	 •	QVI	 •MAL•	Y•	 PENSE•.	 II	 155;	Nav.	Med.	 511;	Med.	 Ill.	
I	 231.91;	 JMP	 1953.49;	Betts	 22.	AE	 gegoten	 65.8	mm.	Later werk, doch vroege gieting, 
randschade. Zeer fraai.	 150,‒	

    

1921

	 	*	1921	 	1694.	1E	EEUWFEEST	BEVRIJDING	STAD	GRONINGEN	/	1ST	CENTENARY	LIBERATION	
OF	 GRONINGEN,	 door	 J.	 v.	 Rickingen.	 Krijgsheld,	 waarschijnlijk	 prins	 Maurits,	 met	
wapenschild	 van	 Groningen.	 Zeldzame	 variant	 met	 stadsgezicht	 op	 achtergrond.	 Kz.	 In	
binnencirkel:	GRONINGA	/	DES	PRINSEN	SWEERD	MET	GODES	ARM	/	BRAGT	PAAP	
EN	SPANJAERT	IN	ALARM	/	ALS	LEUGEN	VOOR	HET	LIGHT	VERDWEEN	/	WIENS	
SUIVRE	GLANS	 IN	TEMP	 	 '	LEN	SCHEEN	 /	EEN	RECHTE	VREUGD	VOOR	KLEIN	
EN GROOT / DIE GRONINGEN SLUIT IN HAAR SCHOOT / DIT HEEFT DES HEEREN 
HAND	GEDAEN	/	EN	DESE	PENNINGEN	DOEN	SLAEN	/	REDUCTA.	/	1594:13	JULY.	
Als	omschrift:	MONUMENTUM	REDUCT:	CIVIT:	GRONING:	CELEBRAT.	AO.	IUBEL:	
1694.	13	MENS:	IUL:	ster.	vL.	IV	116/175.1;	DPR	II	2344.	AV	48.8	mm.	45.09	g.	RRRR.  
Minieme slagzwakte op keerzijde. In origineel doosje van ivoor, ingelegd met een binnenwerk 
van schildpad. Bijna prachtig.	 10000,‒	

	 	 	 	 Deze	penning	memoreert	het	Eeuwfeest	van	het	Beleg	van	Groningen,	waarbij	Maurits	van	Oranje	en	Willem	Lodewijk	
van Nassau-Dillenburg op 22 juli 1594 de stad innamen. Het feitelijke beleg duurde slechts twee maanden, maar er gingen 
ruim 5 jaren aan vooraf waarbij de toegangswegen naar de stad een voor een werden ingenomen. De inname van de stad 
had	grote	gevolgen;	vrijwel	de	hele	Noordelijke	Nederlanden	waren	nu	 in	handen	van	de	Opstandelingen	en	Stad	en	
Ommelanden werden tot één gewest aangewezen. Deze penning, vervaardigd naar aanleiding van het eeuwfeest in 1694, 
kent twee varianten: een met en een zonder het stadsgezicht achter de ridder, waarbij de variant met stadsgezicht (zoals 
in dit lot door ons aangeboden) het minst voorkomt. Na onderzoek in ons eigen archief kunnen wij concluderen dat er 
sinds 1880 nimmer een exemplaar in goud door ons is verhandeld of gezien. Dit stuk in goud ontbreekt onder andere in 
de	collectie’s	van	het	Rijksmuseum,	het	Teylers	Museum	en	het	(voormalig)	Koninklijk	Penningkabinet.	Met	recht	is	dit	
één van de topstukken op het gebied van de 17e eeuwse Penningkunst te noemen.



577

192119211921



578

HISTORIEPENNINGEN - HISTORICAL MEDALS

   1922   
(afbeelding verkleind)

	 	*	1922	 	1704.	MIDDELBURG,	DE	ONLUSTEN	BEDWONGEN,	door	J.	van	Dishoecke.	Perseus	met	
zijn	paard	Pegasus	en	onthoofde	Medusa	met	Middelburg	op	de	achtergrond.	Kz.	het	stadhuis	
op	de	markt	met	de	burgerwacht.	vL.	IV	415/463;	KPK	2086.	AR	48.6	mm.	In het verleden 
opgewreven, maar het stuk ontwikkelt een mooie regenboogpatina. Minieme randtikjes.                
Zeer fraai +.	 350,‒	

    

1923                              1924
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1923	 	1734.	FRIESLAND.	HUWELIJK	WILLEM	IV		&	ANNA	VAN	ENGELAND	/	MARRIAGE	OF	
WILLIAM	IV	PRINCE	OF	ORANGE		&	PRINCESS	ANNE,	door	M.	Holtzhey.	Gedrapeerd	
borstbeeld	Willem	IV	naar	rechts,	daaronder	HOLTZHEY.F.	Kz.	borstbeeld	Anna	naar	links.	
VvL.	86	var.;	Med.	Ill.	II	509.58;	OP	672.	AR		29.0	mm.	R . Voorzijde krasjes in het veld. 
Prachtig +.	 150,‒	

    
	 	*	1924	 	1734.	AANKOMST	VAN	DE	PRINS	EN	DE	PRINSES	TE	LEEUWARDEN.	Borstbeelden	naar	

rechts.	Kz.	het	paar	in	een	zegekar	door	zeepaarden	getrokken.	VvL.	91;	DPR.	513;	Med.	Ill.	
II 510.61. AR 29.2 mm. R. Bijna prachtig.	 100,‒	

    

1925

	 	*	1925	 	 1736.	 ROTTERDAM.	 OPENING	VAN	DE	 NIEUWE	 BEURS	 /	 OPENING	OF	 THE	NEW	
BOURSE	OF	ROTTERDAM,	door	M.	Holtzhey.	Zittende	stedenmaagd	met	muurkroon	en	
cornucopia	aan	de	Maas	met	de	stad	in	het	verschiet	wordt	gelauwerd	door	Mercurius.	Kz.	de	
nieuw gebouwde beurs. VvL.107. AR 61.6 mm. opgewreven. R. Vrijwel prachtig.	 400,‒	

    Uit veiling Schulman 12 van 18 apr. 1994, no. 960.
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  1926   
(afbeelding verkleind)

	 	*	1926	 	 1747.	 VERHEFFING	 VAN	 WILLEM	 KAREL	 HENDRIK	 FRISO	 TOT	 STADHOUDER	
WILLEM	 IV,	 door	 N.	 v.	 Swinderen.	 Pallas	 met	 speer	 en	 wapenschild	 van	 Utrecht.																																											
Kz.	 gekroond	wapen	 omhangen	met	 de	Orde	 van	 de	Kouseband.	VvL.	 229;	O.P.	 695.	AR	
verguld. 37.4 mm. Met origineel draagoog. R. Inclusief origineel papier waar deze penning 
indertijd in is uitgereikt. Vrijwel FDC.	 150,‒	

   
1927

	 	*	1927	 	 1751.	 PLAQUETTEPENNING	 OP	 HET	 OVERLIJDEN	 VAN	 JOSEPHUS	 DE	 WEERDT,	
PASTOOR	TE	AMSTERDAM,	door	Wouter	Muller.	Overledene	op	sarcofaag	onder	twee	putti	
met	banderol	SIET	DE	DOOT	/	IS	EEN	TIC	/	GANCK	TEN	LEVEN.	In	cartouche:	ZALIG	
SIJN DE DOODEN / DIE IN DEN HEERE STERVEN / VAN NU VOORDAAN SIJT DE / 
GEEST	DAT	SIJ	RUSTEN	VAN	/	HUNNEN	ARBIJT	/	APOC.	14.	Kz.	Gegraveerd	veld:	BID	
VOOR	/	DE	ZIEL	VAN	ZALIGER	/	EERWAARDEN	HEER	/	JOSEPHUS	DE	/	WEERDT	
PASTOOR / TOT AMSTERDAM OUD / OMTRENT 63 JAAREN / OVERLEEDEN DEN / 
18	DECEMBER	1751.	/	R.I.P.	Bem.	1070;	Type	Fred.	M.	20,	afb.	155.	AR	gegoten.	66.3	x	73.1	
mm. RRR. Zeer fraai +.	 750,‒	

	 	 	 	 Dr.	A.J.	Bemolt	van	Loghum	Slaterus	vermeldt	dat	het	bestaan	van	dit	stuk	enkel	uit	de	aantekening	van	Van	Kerkwijk	
bekend is. In ons archief is er dan ook geen enkel exemplaar terug te vinden.

   1928    
(afbeelding verkleind)

	 	*	1928	 	 1752.	WILLEM	V	VAN	 ORANJE-NASSAU	 4	 JAAR	 RIDDER	VAN	 DE	 KOUSENBAND	
/	 WILLIAM	 V	 KNIGHT	 OF	 THE	 GARTER,	 door	 J.	 G.	 Holtzhey.	 Jong	 borstbeeld	 met	
pluimhoed	en	grote	mantel	naar	 rechts.	Kz.	St.	George	en	de	draak.	VvL.	326;	Med.	 Ill.	 II	
669.379. AR 39.2mm. Prachtig +.	 200,‒	



580

HISTORIEPENNINGEN - HISTORICAL MEDALS

1929

	 	*	1929	 	1781.	ZEESLAG	BIJ	CADIZ	TUSSEN	DE	NEDERLANDSE	FREGATTEN	CASTOR	(O.L.V.	
ADM.	 MELVILL)	 EN	 DEN	 BRIEL	 (O.L.V.	 ADM.	 OORTHUYS)	 EN	 DE	 ENGELSE	
FREGATTEN FLORA EN CRESCENT / FRIGATE ACTION OFF CADIZ, door J.G. 
Holtzhey.	De	schepen	op	zee.	Kz.	drietand	met	de	wapens.	VvL.	559;	Betts	583;	Nav.Med.	
625. AR 44.8mm. R. Donkere patina. Prachtig.	 500,‒	

    

1930

	 	*	1930	 	1787.	ORANGISTISCH	DRAAGTEKEN	VAN	WILLE	V	EN	WILHELMINA	VAN	PRUISSEN.	
Borstbeeld	Willem	 V	 naar	 links.	 Kz.	Wilhelmina	 als	 Minerva	 naar	 rechts,	 jaartal	 	 op	 de	
armafsnede. cf. VvL. 753. AR ovaal 26.7 x 34.3 mm. R. Prachtig.	 750,‒	

    

1931

	 	*	1931	 	circa	1787.	ORANGISTISCH	DRAAGTEKEN.	Gekroond	wapenschild	met	het	monogram	van	
prins	Willem	V.	Filigrain	werk,	met	vier	bevestigingsoogjes.	Ongemerkt,	zonder	keurtekens.	
AR 51.2 x 61 mm. RRRR. Uiterst zeldzaam. Vrijwel prachtig.	 1200,‒	
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1932                    1934
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1932	 	 1802.	 25	 JARIG	 BESTAAN	 FELIX	MERITIS,	 door	 J.	 Lageman.	 Vz.	 altaar	 met	 bijenkorf.													
Kz.	binnen	olijftakken	DE	/	MAATSCHAPPY	/	OP	HAREN	/	25∫ten	VERJAARDAG	/	AAN	
DERZELVER	LID	/	3	Nov.	1802.	VvL.	885;	KPK	3808.	Zilver	32	mm.	VvL.	885;	KPK	3808.	
AR 32.2 mm. Op naam gesteld van J. F. Van Beeck Calkoen. Vrijwel FDC.	 80,‒	

	 				1933	 	1815.	 INHULDIGING	TE	BRUSSEL	VAN	KONING	WILLEM	I.	Strooipenning.	Borstbeeld	
naar	rechts.	Kz.	5-regelige	tekst	binnen	olijfkrans.	Dirks	63a.	AR	23	mm.	Vrijwel FDC.	 60,‒	

	 	*	1934	 	1825.	HUWELIJK	VAN	PRINS	FREDERIK	MET	LOUISE	VAN	PRUISSEN,	door	Loos	/	Gube.	
Borstbeelden	naar	rechts.	Kz.	engel	met	cupido.	Dirks	254;	Kreeft17.	AE	42.3	mm.	Prachtig.	 80,‒	

	 				1935	 	 1827.	NIEUWE	WEG	 IN	LUXEMBURG	GEOPEND,	 door	Grun.	Borstbeeld	Willem	 I	 naar	
links.	Kz.	8-regelige	tekst.	Dirks	288.	FE	gegoten	65.5	mm.	Zeer fraai +.	 50,‒	

    

1936                 1937
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1936	 	1831.	10-DAAGSE	VELDTOCHT,	VEROVERING	VAN	HASSELT	EN	LEUVEN.	Borstbeeld	
Willem	 I	 naar	 rechts	 DE	 VADER	 VAN	 ZIJN	 VOLK.	 Kz.	 borstbeeld	 van	 de	 kroonprins	
omgeven door wapentuig en twee vaandels met de tekst HASSELT 8 AUGUSTUS 1831 en 
LEUVEN	12	AUGUSTUS	1831.	Dirks	442;	Bax	97.		Tin	41.2	mm.	Vrijwel FDC.	 80,‒	

	 	*	1937	 	1831.	EREPENNING	AAN	DE	FRANEKER	EN	GRONINGER	FLANKEURS	WEGENS	HUN	
DEELNAME	AAN	 DE	 TIENDAAGSE	 VELDTOCHT	 TEGEN	 DE	 BELGEN.	 Rustende	
Nederlandse	 leeuw	 naar	 rechts.	 Kz.	 Opschrift	 binnen	 een	 krans.	 Fe	 34.5	 mm.	 Berlijnse	
nagieting, zeldzamer dan de bronzen uitvoering. Gegoten, sporen van corrosie. Zeer fraai.	 80,‒	

    

1938            1939
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1938	 	1840.	GRONINGEN.	50-JARIG	BESTAAN	INSTITUUT	VOOR	DOOFSTOMMEN.	Borstbeeld	
van	Henri	Daniel	Guyot	naar	links.	Kz.	7-regelige	tekst	binnen	lauwerkrans.	Dirks	563;	Brett.	
4808. AR 41.8 mm. Prachtig.	 65,‒	

	 	*	1939	 	 1841.	BEZOEK	KONING	WILLEM	 II	AAN	DE	RIJKS	MUNT	TE	UTRECHT.	Borstbeeld	
naar	links.	Kz.	5-regelige	tekst	binnen	krans	en	omschrift.	Dirks	585;	Schef.	6.	AE	38.5	mm.			
Vrijwel FDC.	 100,‒	
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1940
	 	*	1940	 	 1844.	 LEEUWARDEN.	 1E	 TENTOONSTELLING	 VAN	 FRIESE	 KUNSTNIJVERHEID,	

door	T.A.	Keikes.	Gekroonde	wapen	van	Friesland.	Kz.	11-regelige	tekst.	Beloningspenning	
met	 inscriptie	 op	 de	 rand	 DEN	 GOUVERNEUR	AAN	 DEN	 HEER	 T.A.	 KEIKES.	ALS	
VERVAARDIGER VAN DE STEMPELS DEZER MEDAILLE. Dirks 631. AR 49.2 mm. 
RRR. Prachtig +.	 200,‒	

    Het komt slechts uiterst zelden voor dat een penning, welke is uitgereikt aan de medailleur zelf ter veiling wordt gebracht. 
Een zeer bijzonder stuk.

1941
	 	*	1941	 	1844.	OVERLIJDEN	VAN	JOHANNES	GRAAF	VAN	DEN	BOSCH.	Borstbeeld	 in	uniform	

met	versierselen	en	face.	Kz.	12	regels	tekst	tussen	hemellicht	FREDERIKSOORD	/	JAVA	en	
gekroond	familiewapen.	Dirks	625;	Bax	79.	AR	51.9	mm.	Prachtig.	 700,‒	

1942                                1943
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1942	 	1858.	S-GRAVENHAGE.	VEREENIGING	TOT	VERBETERING	VAN	DEN	WERKENDEN	
EN	 DIENSTBAREN	 STAND.	 Tekst.	 Kz.	 Tenaamstelling:	 DAVID	WILLEM	 TIERI	 /	 21	
JAAR	/	GETROUWE	DIENST	/	1858.	AE	39.0	mm.	Prachtig.	 100,‒	

	 	*	1943	 	1862.	BEZOEK	JAPANS	GEZELSCHAP	AAN	S	RIJKS	MUNT	TE	UTRECHT.	Gekroonde	
wapens	van	Nederland	en	Japan.	Kz.	Japanse	tekst	in	twee	regels.	Zonder	Mercuriusstaf	in	het	
omschrift.	Dirks	877;	de	Beel.	2001,	p.	80–83.	AE	38.5	mm.	R Vrijwel FDC.	 100,‒	

   1944    
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1944	 	 1870.	 HULDE	 VAN	 HET	 ST.	 HUBERTUSGILDE	 AAN	 PRINS	 FREDERIK,	 door	 J.P.M.	
Menger.	 St.	 Hubertus	 geknield	 voor	 hert	 met	 kruis	 tussen	 de	 horens.	 Kz.	 5-regelige	 tekst	 	
binnen	bladerenkrans.	Zw.	172;	O.P.	1282.	AE	46.8	mm.	Zeldzaam.	Vrijwel FDC.	 100,‒	
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 1945  
(afbeelding verkleind)

	 	*	1945	 	z.j.	(1871).	PRIJSPENNING	STAD	ANTWERPEN.	Zittende	riviergod	(Schelde)	houdende	een	
wapenschild	met	daarop		'LEES	/	COMITEIT	'	en	lauwerkrans	naar	rechts.	Kz.	Lauwerkrans	
met	 inscriptie	 	 'INTERNATIONALE	WEDSTRIJD	 VAN	 TONEELKUNST	 /	 3e	 PRIJS	 /	
NOORD	NEDERLANDSCHE	/	LIEFHEBBERS	/	1871	 '.	AR	50.8	mm.	Rand beschadigd. 
Prachtig.	 65,‒	

    

1946
(afbeelding verkleind)

	 	*	1946	 	 1878.	 BREDA.	 50	 JARIG	 BESTAAN	 KONINKLIJKE	 MILITAIRE	 ACADEMIE,	 door																								
P.	van	Boxtel.	Minerva	gezeten	onder	poort,	naakte	jongeling	wordt	weggevoerd	door	Mars.	
CONSPICUUM	 SPARGIT	 IN	 URBE	 JUBAR	 1828	 –	 1878,	 in	 afsnede:	 QUOS	 PROBO	
ILLUSTRA.	Kz.	 8-regelige	 tekst	 onder	 gekroond	wapen	 van	Breda	 binnen	 samengestrikte	
lauwertakken.	Zw.	453;	Bax	204.	AE	63.3	mm.	R Prachtig.	 120,‒	

	 				1947	 	 1880.	 AMSTERDAM.	 OPENING	 EIGEN	 GEBOUW	 VAN	 DE	 VERENIGING	 DE	 VRIJE	
GEMEENTE.	Vz.		'De	Vrije	Gemeente	'	en		'Geschiedenis	'.	Kz.	9-regelige	tekst	binnen	krans.	
Zw. 517. AE 60.5 mm. Prachtig.	 60,‒	

	 				1948	 	 1881.	 DIE	 VERMAHLUNG	 DES	 KRONPRINZEN	 RUDOLF	 VON	 OSTERREICH	 MIT	
PRINZESSIN	 STEPHANIE	 VON	 BELGIEN.	 Die	 Brustbilder	 des	 Paares	 in	 Quadrat	
nebeneinander nach rechts, darum Schrift und Daten. Rs Tabelle mit Sonntagen des Jahres. 
Strothotte	1881-2,	Wurzbach	8058.	AE	37.7	mm.	Zeer fraai +.	 30,‒	

    

1949                         1950
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1949	 	1889.	40-JARIG	REGERINGSJUBILEUM	VAN	KONING	WILLEM	III,	door	J.P.M.	Menger.	
Borstbeeld	naar	rechts.	Kz.	Vrede	en	Gerechtigheid.	Zw.	828;	O.P.	1382.	AE	50.7	mm.	Vrijwel 
FDC.	 80,‒	

	 	*	1950	 	1889.	ROTTERDAM.	HULDE	AAN	DE	SCHUTTERIJ	VOOR	HAAR	OPTREDEN	BIJ	DE	
ONLUSTEN	TIJDENS	DE	STAKING	VAN	SJOUWERS	EN	BOOTWERKERS.	Gekroond	
wapen	van	Rotterdam	boven	datum.	Kz.	muurkroon	tussen	6-regelige	tekst.	Zw.	842;	Bax	192.	
AR 33.0 mm. R Vrijwel prachtig.	 100,‒	
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1951      

   
1952

(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1951	 	 1891.	 1E	 REGERINGSJAAR	 VAN	 H.M.	 DE	 KONINGIN-REGENTES.	 Borstbeelden	 van	
Emma	en	Wilhelmina.	Kz.	gezicht	op	paleis		't	Loo	te	Apeldoorn.	Zw.	965.	AE	50.2	mm.	RR. 
Prachtig.	 150,‒	

	 	*	1952	 	(1891).	PRIJSPENNING	VAN	KONINGIN	WILHELMINA,	door	B.	van	Hove		&	J.P.M.	Menger	
/	W.	Schrammer.	Haar	borstbeeld	met	loshangend	haar	naar	links.	Kz.	ovaal	veld	in	gekroonde	
lijst met leeuwenkoppen en oranjetakken. Zw. 977. AE 66.2 mm. Gegraveerde datum: 10 Juni 
1892. Prachtig.	 80,‒	

    

1953                   1954
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1953	 	1896	(	1897	).	JHR.	MR.	J.W.M.	SCHORER,	VOORMALIG	COMMISSARIS	DER	KONINGIN	
IN	 NOORD-	 HOLLAND	 BENOEMD	 TOT	 VICE-PRESIDENT	 VAN	 DE	 RAAD	 VAN	
STATE,	door	H.	Jauner.	Gehelmd	wapenschild	van	Schorer	binnen	omschrift.	Kz.	gekroond	
wapen van Noord-Holland omgeven door de wapens van Amsterdam, Hilversum, Den Helder, 
Zaandam,	Haarlem,	Haarlemmermeer,	Alkmaar	en	Hoorn.	Zw.	1305;	TMP	1898	p.	292.	AE	
76.4 mm. Vrijwel FDC.	 100,‒	

	 	*	1954	 	1898.	WILHELMINA,	INHULDIGINGSPENNING,	door	Bart	van	Hove	/	(W.	Achtenhagen).	
Borstbeeld	naar	links.	Kz.	koningin	reikt	de	Nederlandse	maagd	de	hand,	Nederlandse	leeuw	
aan	haar	voeten.	KB.	355;	S	&Z.	4.	AE	60.2	mm.	Prachtig.	 80,‒	

    In brons 1130 exemplaren vervaardigd.

1955
(afbeelding verkleind)

  * 1955  1912. PRIJSPENNING FRIESE ELFSTEDENTOCHT. Fries wapenschild. DE FRIESCHE 
ELF	STEDEN.	Kz.	ELFSTEDENTOCHT-	1912	-	BONDSFEESTEN.	AR	28.7	mm.	RRR. 
Verwijderd oogje. Zeer fraai.	 200,‒	

	 	 	 	 Waarschijnlijk	prijspenning	voor	de	6de	plaats.

	 				1956	 	 1914.	 75–JARIG	 BESTAAN	 VAN	 DE	 HOLLANDSCHE	 IJZEREN	 SPOORWEG-
MAATSCHAPPIJ. Man draagt cirkelvormig gebogen rail met acht gekroonde wapens van de 
provincies	waardoor	de	spoorweglijnen	lopen.	Kz.	kaart	van	Nederland	waarop	de	voornaamste	
stations	zijn	aangegeven.	KB.	1100.	AE	76	mm.	Vrijwel prachtig.	 30,‒	

	 				1957	 	1920.	DIE	NACHT	AM	RHEIN,	door	K.	Goetz.	Hoofd	gehelmde	soldaat	naar	rechts.	Kz.	Vrouw		
vastgebonden	aan	een	gehelmde	fallus.	Kienast	262.	AE	gegoten	57.7	mm.	Prachtig.	 80,‒	
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1958                         1960
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1958	 	 1927.	 DERDE	 LUSTRUM	KYNOLOGEN	CLUB	DEN	HAAG.	Hondenkop	met	 omschrift.	
Kz.	het	Vredespaleis	te	Den	Haag	met	omschrift	SALUS	POPULORUM.	KB.-.	AE	35	mm.	
verzilverd. Charmant en verzorgd hondenpenninkje, blijkbaar zeldzaam, aangezien ons archief 
geen vermelding kent van het stuk. Zeer fraai.	 40,‒	

	 				1959	 	1929.	DEN	HAAG,	DIRK	VOS,	DIRECTEUR	DER	N.V.	KONINKLIJKE	NEDERLANDSCHE	
EDELMETAALBEDRIJVEN.	25	JARIG	JUBILEUM.	Borstbeeld	naar	rechts.	Kz.	8-regelige	
tekst.	KB	III,	324.	AE	87.4	mm.	Zeer	zeldzaam.	Prachtig.	 60,‒	

	 	*	1960	 	 1933.	 FEDERATIE	 TER	 BEHARTIGING	VAN	DE	 BELANGEN	VAN	DEN	HANDEL	 IN	
GOUDEN	 EN	 ZILVEREN	 WERKEN,	 FEDERATIEDAG	 TE	 ‘S–HERTOGENBOSCH.	
Eenzijdige	plaquette	met	gekroond	wapen	en	8–regelige	tekst.	AE	48	x	70	mm.	In	originele	
doosje	van	Gerritsen	en	van	Kempen	te	Zeist.	Schaars. Prachtig.	 65,‒	

	 				1961	 	 1933.	DEN	BOSCH,	 FEDERATIEDAG	TER	BEHARTIGING	VAN	DE	BELANGEN	VAN	
DEN	HANDEL	IN	GOUDEN	EN	ZILVEREN	WERKEN.	8-regelige	tekst	met	in	het	midden	
het	gekroonde	stadswapen.	Kz.	glad.	AE	48,3	x	70,1	mm.	Zeldzaam.	Prachtig.	 40,‒	

    

1962
(afbeelding verkleind)

	 	*	1962	 	1944.	BATTLE	OF	ARNHEM,	door	F.	Smits	(ontwerp),	J.J.	van	Goor	(modelé).	Embleem	van	
de Airborne-troops boven het door eikenloof omgeven wapen van Arnhem, rechts in het veld 
17–26	/	SEPTEMBER	/	1944.	Kz.	op	een	palmtak	brede	iets	verhoogde	band	met	opschrift	
IN	 HONOUR	OF	 THE	 /	 BRITISH	AND	 POLISH	 HEROES	 /	 OF	 THE	 /	 1ST	 BRITISH	
AIRBORNE	DIVISION	/	WHO	GAVE	THEIR	LIVES	AT	/	ARNHEM.	JMP	1950	Bax	68.	
AE 50 mm. Vrij schaarse en door ons weinig verhandelde penning in een mooie kwaliteit.  
Prachtig +.	 50,‒	

	 				1963	 	1945.	SERIE	VAN	3	PENNINGEN	OP	DE	BEZETTING,	VERDRUKKING	EN	BEVRIJDING,	
door (P. Starreveld). a. Naakte man met Duitse helm overweldigt man met Nederl. helm tegen 
achtergrond	 van	 vlammen,	 1940	 OM	 VRIJHEID	 GESTREDEN.	 Kz.	 GEWELD	 /	 DEED	
WIJKEN	/	‘S	LANDS	GELUK	/	EN	ZAAIDE	LIJKEN.	b.	Naakte	vrouw	met	doek	om	haar	
mond	 en	 de	 armen	 geketend,	 1940–1945	 VERDRUKKING	 GELEDEN.	 Kz.	 BEWAAR	 /	
UW	MOED	EN	/	TROUW	BIJ	DRUK	/	EN	TEGEN–	/	SPOEDEN.	c.	Naakte	jongensfi	guur	
met	 mercuriussstaf	 en	 fakkel,	 1945	 DAAGT	 EINDELIJK	 VREDE.	 Kz.	 LICHT	 ZAL	 /	
HERBOREN	/	UIT	DE	NUK	/	VAN	‘T	NOODLOT	/	GLOREN.	JMP	1950	Bax	86.	AE	60.0	
mm. In originele cassette (licht beschadigd). Prachtig.	 100,‒	

    In de oorlog zijn reeds de stempels, zonder reduceermachine, meteen uit de hand door Starreveld gesneden.
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1964
(afbeelding verkleind)

	 	*	1964	 	(1940–1945).	GERRIT	VAN	DER	VEEN	PENNING,	door	(Hildo	Krop).	Borstbeeld	Gerrit	van	
der	Veen	in	medaillon	naar	rechts	boven	inscriptieveld.	Kz.	De	Kunst	omgeven	door	zeven	
vaandelzwaaiende	fi	guren	DOOR	HECHT	VERZET	DE	KUNST	GERED	VAN	NAZI	SMET.	
JMP	1950	Bax	54.	AE		60.5	mm.	Prachtig.	 100,‒	

	 	 	 	 Op	naam	gesteld	van	Livinus	v.d.	Bundt.

1965
(afbeelding verkleind)

	 	*	1965	 	 1948.	 PRIJSPENNING	WANDELTOCHT	U.P.S.	 &	 EXCELSIOR.	 Stadswal	 waarbinnen	 het	
Utrechts wapenschild en de stad Utrecht. Geheel onder zicht op de stad. Geheel onder helm 
met	daarop	een	W	en	de	jaartallen	1898-1948.	Kz.	Nederlands	wapen	omgeven	door	eiken-	
en	 laurierbladeren	 onder	 inscriptieveld.	 Gegraveerd:	 AANGEBODEN	 DOOR	 DR.	 F.	 H.	
FENTENER VAN VLISSINGEN. AE. 50 mm. Met oogje. Fraai +.	 80,‒	

    Deze penning memoreert het 1900-jarig bestaan van de Stad Utrecht en is geschonken aan deelnemers van de wandeltocht 
welke gecombineerd werd georganiseerd  door de U.P.S. en Excelsior. Daarnaast werd in het jaar 1948 ook het 50-jarig 
regeringsjubileum	 gevierd	 van	Koningin	Wilhelmina,	 wat	 ook	 terugkeert	 in	 het	 ontwerp	 van	 de	 penning.	 Een	 klein	
gedeelte werd aangeboden door F.H. Fentener van Vlissingen. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen (1882-1962) 
was de zoon van een welvarende steenkolenhandelaar en maakte zijn familie tot de rijkste van Nederland. Hij begon op 
22-jarige leeftijd in de Steenkolen Handel Vereeniging, welke hij uitbreidde door de fabricage van kunstzijde. In 1929 
stichtte	hij	de	Algemene	Kunstzijde	Unie,	de	voorloper	van	het	huidige	AkzoNobel.	Ook	was	hij	een	van	de	oprichters	
van	de	Koninklijke	Luchtvaart	Maatschappij	voor	Nederland	en	Koloniën	(de	huidige	KLM).

1966
(afbeelding verkleind)

	 	*	1966	 	z.j.	MAZIREL.	Portret	van	de	advocate	L.	Mazirel	met	haar	naam	LAU	MAZIREL.	Kz.	Mazirel	
in een rechtbank voor drie rechters NIEMAND HEEFT HET RECHT HET GEDRAG VAN 
ANDEREN TE REGELEN. Gepatineerd brons. 170 mm. Prachtig.	 125,‒	
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1967
(afbeelding verkleind)

	 	*	1967	 	(1958).	OORLOGSGRAVENSTICHTING,	door	H.	Wetselaar.	Vignet	van	de	Stichting	bestaande	
uit het Nederlandse wapen omgeven door lauwertakken. Tussen de takken boven het wapen 
de	spreuk	OPDAT	ZIJ	MET	EERE	MOGEN	RUSTEN.	Kz.	leeg	inscriptieveld	met	omschrift,	
onderaan	de	Nederlandse	leeuw	tussen	twee	palmtakjes.	KB.	2442.	AE	65.5	mm.	R Prachtig.	 50,‒	

1968
(afbeelding verkleind)

	 	*	1968	 	(1959).	MINISTERIE	VAN	LANDBOUW	EN	VISSERIJ	EN	VOEDSEL	VOORZIENING,	door	
(M.	Kutterink).	Erepenning.	Een	zaaier	loopt	naar	rechts	bij	opgaande	zon.	Kz.	omschrift	met	
drie samengebonden korenschoven en twee vissen om inscriptieveld,  8 - regelige gegraveerde 
tekst.   AR 65.5 mm. In originele cassette. FDC.	 100,‒	

1969                                           1970
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	1969	 	 z.j.	 MANNENPORTRET.	 Hoofd	 met	 kraag	 naar	 links.	 Kz.	 leeg.	 Gegoten	 AE	 72.7	 mm.																
Vrijwel prachtig.	 40,‒	

	 	 	 	 Zeer	mooi	vormgegeven	portret	en	profi	l,	helaas	hebben	wij	geen	monogram	kunnen	ontdekken,	zodat	de	toeschrijving
     erg lastig is.

	 	*	1970	 	 (1968).	 VRIJ	 ONTWERP,	 door	 Mari	 Andriessen.	 Man	 en	 vrouw	 liggend	 bij	 palmbomen.	 	 	
Eenzijdig brons gegoten 59.7 mm. Prachtig.	 100,‒	

    Volgens een, bij een ander exemplaar, bijgevoegd briefje is deze penning geschonken aan vrienden van Andriessen die een 
reis voor hem en zijn echtgenote in 1968 bekostigd hebben.
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1971
(afbeelding verkleind)

	 	*	1971	 	(1968).	LEIDEN.	150	JAAR	RIJKSMUSEUM	VAN	OUDHEDEN,	door	(E.	Claus).	Paarden	in	
een	cirkel.	Kz.	tekst.	CEC	55.	RRRR. Niet uitgevoerd ontwerp. AE gegoten en gepatineerd. 
106 mm. Prachtig.	 350,‒	

    

1972
(afbeelding verkleind)

	 	*	1972	 	 1968.	 LEIDEN.	 150	 JAAR	RIJKSMUSEUM	VAN	OUDHEDEN.	 Ruiters	 rondom	 een	 open	
vierkant.	Kz.	tekst.	CEC	54.	RRRR. Afgekeurde patinaproef.  . AE gegoten en gepatineerd. 76 
mm. Prachtig.	 200,‒	

    

	 				1973	 	 (1969).	 DESIDERIUS	 ERASMUS,	 door	 Ruth	 Brouwer.	 Schrijvende	 Erasmus	 gezeten	 naar	
links	CIVI	OMNIUM	PRAESTANTISSIMO	ROTERODAMVM.	Kz.	 fi	guur	 te	 paard	 naar	
rechts	STVLTITIAE	LAVS.	De	Beeld.	2000.3	nr.	27.PK.	1936-1;	KB.	1002.	AE	gegoten	en	
gepatineerd. 72.2 mm. Prachtig.	 80,‒	

    

	 				1974	 	1970.	EEUWFEEST	WINKLER	PRINS	ENCYCLOPEDIE,	door	Cephas	Stauthamer.	Lezende	
monnik	onder	boom.	Kz.	tekst.	KB.	3586.	AE	65	mm.	Prachtig.	 30,‒	

    

	 				1975	 	1972.	GOUDA	700	JAAR	STAD,	door	W.	Vis.	In	verdiepte	middenbaan	naakte	vrouw	in	doornen,	
onder	sterren,	ter	weerszijden	wapenspreuk	van	Gouda.	Kz.	stadhuis.	KB.	3750.	Brons	62mm.	
Prachtig.	 40,‒	
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  1976   
(afbeelding verkleind)

	 	*	1976	 	1977.	FRIES	GENOOTSCHAP	VAN	GESCHIED–	OUDHEID–	EN	TAALKUNDE	150	JAAR.	
Zeilschip,	dijkje	en	kerkje.	Kz.	symbolen	uit	de	Friese	vlag	en	jaartallen,	 titel	 in	omschrift.	
AR 66.2 mm. Gegoten. 179.55 g. Toegevoegd: Lustrumpenning 1954 Vindicat Groningen.          
Vrijwel prachtig.	 200,‒	

	 				1977	 	1986.	DUIFJE	VAN	NOACH.	Duifje.	Kz.	EN	ZIE	EEN	VERS	OLIJFBLAD	WAS	IN	HAAR	
SNAVEL	(Gen.	8	vs.	11).	(Gen.	8	vs.	11).	PK	1986–1.	Gepatineerd,	gegoten,	AE	43.8	mm.	
Prachtig.	 50,‒	

1978
(afbeelding verkleind)

	 	*	1978	 	 z.j.	 HET	 LEVEN,	 door	 Ruth	 Brouwer.	Vrouw	met	 bokaal	 in	 de	 hand.	 Kz.	 5-regelige	 tekst.															
Vgl.	CRB.		Gegoten.	AE	gepatineerd	86.6	mm.	Prachtig.	 150,‒	

1979 (afbeelding verkleind)

	 	*	1979	 	(1984).	HET	WILHELMUS	IN	16	PENNINGEN.	In	folder.	Wapen	van	Nederland.	Kz.	Couplet.		
UNC.	 80,‒	
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    1980      
(afbeelding verkleind)

	 	*	1980	 	1759.	GOUDEN	HUWELIJK	VAN	IAN	IAC.	V.	WESTRENEN		&	IOH.	CAT.	MAMUCHET	V.	
HOUDRINGE.	Bruidspaar	reikt	elkaar	de	hand	boven	brandend	altaar	GODS	MILDE	HAND	
KROOND		'T	VRINDLYK	PAAREN.	Kz.	geknield	bruidspaar	bij	altaar	met	familiewapens		'T	
DANKOFFER	BRAND	NA	VYFTIG	IAAREN.	Bem.	1161;	KPK	3055;	DPR	1356.	AR	42.8	
mm. Minieme krasjes in het veld. Vrijwel FDC.	 150,‒	

	 	 	 	 Jan	Jacob	van	Westrenen	heer	van	Lauwerecht,	Sterkenburg	en	Vuylcoop.	Geboren	1685	te	Utrecht,	Raad	en	Vroedschap	
aldaar, kannunik en deken van het kapittel van Oudmunster. Johanna Catharina Mamuchet gegoed met het landgoed 
Houderingen	ten	oosten	van	De	Bilt.

CHRIS VAN DER HOEF PENNINGEN

   1981    
(afbeelding verkleind)

	 	*	1981	 	1929.	AMSTERDAM,	13E	OOGHEELKUNDIG	CONGRES.	Uil	met	kaars,	WAT	BAET	ER	
KAERS	OF	BRIL	ALS	DEN	UYL	NIET	SIEN	EN	WIL.	Kz.	gestyleerde	Nederlandse	leeuw	
met	omschrift.	KB.	320;	JP.	210.	AE	50.7	mm.	Vrijwel prachtig.	 150,‒	

1921       
	 	*	1982	 	1935	(1933).	AVRO.	Het	gebouw	van	de	AVRO	met	erboven	AAN	AVROS	HUIS	BOUWDE	

IK	MEE	ANNO	1935.	Aan	weerszijden	van	monogram	HET	ORGEL	SCHENKING	VAN	
DE	LUISTERVINKEN.	JP.	275.		Eenzijdige	plaquette	Gero	zilver	110	x	173	mm.	In	originele	
doos (beschadigd). Vrijwel FDC.	 65,‒	

	 	 	 	 Normaliter	komt	deze	plaquette	alleen	gepoetst	voor.	Dit	exemplaar	bevindt	zich	nog	in	de	originele	doos	(uiterst	schaars	
en	volgens	sommigen	zeldzamer	dan	de	plaquette	zelf)	en	heeft	een	fabuleuze	patina,	zonder	sporen	van	reiniging.
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1983               1984
	 	*	1983	 	 1582.	 INHULDIGING	HERTOG	 FRANÇOIS	D	 'ANJOU.	 hertog	 van	 Brabant	 en	 graaf	 van	

Vlaanderen.	Hertog	geharnast	te	paard	naar	rechts.	Kz.	gekroond	wapenschild	van	hertog,	de	
wapens van Vlaanderen en de vier leden van het Gewest. vL. I 320.1. AR 32.4mm  6.55 g.             
Zeer fraai.	 400,‒	

	 	*	1984	 	 1584.	 WILLEM	 DE	 ZWIJGER	 VERMOORD.	 Prins	 van	 Oranje	 wordt	 doodgeschoten.																								
Kz.	herder	temidden	van	zijn	kudde	door	wolf	aangevallen.	Dugn.	2995;	vL.	I	344/338.	AR	
30.2 mm. Prachtig.	 300,‒	

1985              1986
	 	*	1985	 	1641.	ANTWERPEN.	DOOD	KARDINAAL	FERDINAND.	Borstbeeld	Philips	IV	naar	rechts.	

Kz.	 gekroond	 Spaans	 wapen.	 Dugn.	 3959	 vO.	 I	 1230.	 	 Mooi exemplaar met een fraaie 
koperkleur. Zeer fraai +.	 40,‒	

	 	*	1986	 	 1642.	 BRUSSEL.	 Gehelmd	wapenschild	 van	 Philip	 van	 der	 Stegen,	 schatbewaarder.	 Kz.	 3–
regelige tekst in lauwerkrans. Dugn. 3971. Met originele koperkleur. Prachtig.	 50,‒	

1987              1988
	 	*	1987	 	1642.	ANTWERPEN.	OPROEP	TOT	WAAKZAAMHEID.	Gekroond	Spaans	wapen	met	Orde	

van	het	Gulden	Vlies.	Kz.	Bourgondisch	kruis	met	vuurvonken	uit	klein	vuurijzer.	Dugn.	3973.	
Zeer fraai +.	 40,‒	

	 	*	1988	 	1643.	BRUSSEL.	 INNAME	THIONVILLE.	Gulden	Vlies	aan	koord.	Kz.	wapen	van	Spanje.	
Dugn. 3983. Mooi scherp exemplaar. Zeer fraai +.	 40,‒	

1989
	 	*	1989	 	1643.	BRUSSEL.	VASTBERADENHEID	EN	VOORZICHTIGHEID	VAN	PHILIPS	IV.	Philips	

IV	te	paard	naar	rechts.	Kz.	medusaschild	op	anker	en	kruislings	geplaatst	zwaard	en	haakbus.	
Dugn.	3985;	vO.	I	1237.	Scherp geslagen exemplaar. Vrijwel prachtig.	 40,‒	
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1990           1991

	 	*	1990	 	 1645.	 ANTWERPEN.	 REKENKAMER.	 Philips	 IV	 blootshoofds	 te	 paard	 naar	 rechts.																												
Kz.	gekroond	Spaans	wapen	met	Orde	van	het	Gulden	Vlies.	Dugn.	3995.	Zeer fraai +.	 30,‒	

    
	 	*	1991	 	1645.	MIDDELBURG.	RECHT	IN	ZEELAND.	Open	boek	en	inktpot	met	pen	op	bureau	onder	

wapen	van	Zeeland.	Kz.	hand	uit	wolken	houdt	weegschaal.	Dugn.	3997;	vO.	I	1243.		Zwak 
uitgemunt, echter nog gedeeltelijk originele koperkleur. Zeer fraai +.	 40,‒	

1992               1993

	 	*	1992	 	1645.	BRUSSEL.	VERTROUWEN	IN	SPANJE.	Leeuw	rechtop	gezeten	met	zwaard	en	scepter	
in	 zijn	klauwen.	Kz.	gaande	hermelijn	naar	 links.	Dugn.	3998.	R. Schitterende koperkleur, 
slechts één keer bij ons voorgekomen in mindere kwaliteit. Prachtig.	 50,‒	

    
	 	*	1993	 	 1646.	MIDDELBURG.	Walvis	 in	 de	 golven.	Kz.	 plattegrond	 eiland	Walcheren.	Dugn.	 4004;	

vO. I 1253. R. Schitterend stuk met originele koperkleur, wat oppervlakkig kopergroen op de 
keerzijde. Prachtig.	 70,‒	

1994               1996

	 	*	1994	 	 1647.	 BRUSSEL.	 VOORBEREIDING	 TOT	 VREDE.	 Zon	 tussen	 wolken	 boven	 haven.	
Kz.	 gekroond	wapenschild	 van	 Spanje.	Dugn.	 4013;	 vO.	 II	 200.	Dugn.	 4013;	 vO.	 II	 200.	 	
Schitterende scherpe slag. Vrijwel prachtig.	 40,‒	

    
	 				1995	 	1649.	OP	HET	2E	HUWELIJK	VAN	PHILIPS	IV	MET	MARIA	ANNE	VAN	OOSTENRIJK.	

Naar	 elkaar	gewende	borstbeelden	onder	 twee	 samengevouwen	handen.	Kz.	versierd	ovaal	
wapenschild.	Dugn.	4029;	vL.	II	341/327.	Bijna zeer fraai.	 20,‒	

    
	 	*	1996	 	 1649.	 BRUSSELSE	 VAART.	 Gehelmd	 wapenschild	 van	 Van	 der	 Noot,	 schatbewaarder.																								

Kz.	zeilschip	in	de	vaart,	schelpen	op	het	strand.	Dugn.	4033;	vO.	I	1261.		Stuk met schitterende 
koperkleur, in deze kwaliteit niet eerder bij ons voorgekomen. Vrijwel prachtig.	 40,‒	
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1997               1998

	 	*	1997	 	 1650.	 BRUSSEL.	 100	 JAAR	BRUSSELSE	VAART.	 Schip	 dat	 met	 een	 kraan	 gelost	 wordt.												
Kz.	wapen	van	Van	der	Heek.	Dugn.	4034;	vL.	II	34⅔28.	Zeer fraai.	 40,‒	

    
	 	*	1998	 	 1650.	BRUSSEL.	HUWELIJK	PHILIPS	 IV	MET	ANNA.	Borstbeeld	Philips	 IV	naar	 rechts.													

Kz.	gekroonde		globe	beschenen	door	zon	en	maan.	Dugn.	4035;	vL.	II	356/345.2.	Schitterend 
stuk, deels met originele koperkleur. Prachtig.	 50,‒	

    

1999          2000

	 	*	1999	 	 1650.	 ANTWERPEN.	 HUWELIJK	 PHILIPS	 IV	 MET	 ANNA.	 Borstbeelden	 naar	 rechts.														
Kz.	 Spanje	 tussen	 twee	 cornucopiae,	 daarboven	 dierenriem	 met	 zon	 boven	 Tweelingen.														
Dugn.	4036;	vL.	II	356/345.3.		Iets zwak van slag, echter met mooie, deels originele, kleur. 
Zeer fraai +.	 40,‒	

    
	 	*	2000	 	 1655.	BEVRIJDING	VAN	QUESNOY.	Borstbeeld	 Philips	 IV	 naar	 rechts.	Kz.	Bourgondisch	

kruis. Dugn. 4076.  Mooi exemplaar, met poging tot doorboring op de voorzijde. Zeer fraai +.	 30,‒	
    

2001         2002

	 	*	2001	 	 1656.	MIDDELBURG.	VERLANGEN	NAAR	VREDE.	 Justitia	 met	 weegschaal	 en	 zwaard.													
Kz.	tafel	met	rechte	veren	pen	en	met	rekenpenningen	en	boek	waarop	REKEN	CAMER	VAN	
ZEELANDT. Dugn. 4097. vO. I 1276.  Zeer scherp exemplaar met een mooie koperkleur. 
Prachtig.	 50,‒	

    
	 	*	2002	 	1657.	BEVRIJDING	VAN	VALENCIENNES.	Borstbeeld	Philips	 IV	naar	 rechts	met	RECV	-	

PERASTI	in	omschrift.	Kz.	de	stad	Valenciennes.	Dugn.	4108;	vL	II	417/443.	R. Mooi stuk 
met fraaie koperkleur op een breed plaatje. Bijna prachtig.	 70,‒	
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2004

    
2003

	 	*	2003	 	 1662.	 UTRECHT.	 VREDES–	 EN	 HANDELSVERDRAGEN	 MET	 FRANKRIJK	 EN	
ENGELAND. Nederlandse leeuw met weegschaal en pijlbundel, Utrechts wapentje, NON 
TELIS	PRIMIS	BELGI	SEPTEMPLICIS	ARMIS.	Kz.	vrijheidshoed	waaromheen	de	wapens	
van	de	Zeven	Provinciën	SED	CONSTANT	LIBRA	LIBERA	REGNA	PARI.	vL.	II	497/477.2;	
Pax	246;	Dugn.	4185.	AR	34.8	mm.	9.01	g.	Haarlijntjes. Prachtig.	 150,‒	

    
	 	*	2004	 	1664.	VOORGENOMEN	HUWELIJK	LEOPOLD	VAN	OOSTENRIJK	MET	MARGARETHA	

VAN	SPANJE.	Borstbeeld	Philips	IIII	naar	rechts.	Kz.	De	drie	naast	elkaar	zittende	kinderen	
van de koning, met in de afsnede hun gekroonde wapens. Dugn. 4205. vL. II 516. Klein, niet 
storend slagbarstje op de rand. Zeer fraai +.	 40,‒	

2005
  * 2005  LOT JETONS (9). Leuk lot, bestaande uit 9 verschillende jetons van zowel de Noordelijke als de 

Zuidelijke Nederlanden, waaronder betere kwaliteiten.   Verschillende kwaliteit. 	 160,‒	
    
	 				2006	 	LOT	JETONS	ZUIDELIJKE	NEDERLANDEN	(2).	Bestaande	uit	de	Dugniolnummers	3975	en	

4003, beide met het borstbeeld van Philips IV. Nette kwaliteit. Gemiddeld zeer fraai. 	 40,‒	
    

GILDEN, BRANDWEER, SCHUTTERIJ en AANVERWANTE PENNINGEN

HOORN

   2007   

	 	*	2007	 	z.j.	(±1700).	SCHUTTERSPENNING.	Schutter	met	musket.	Kz.	eenhoorn	met	wapen	van	Hoorn	
tussen	St.	 Joris	 en	St.	 Sebastiaan.	 v.Orden	 pl.7.2;	Minard	 163.296.	AR	37,7	mm;	 14,28	 g.	
Vrijwel zeer fraai.	 200,‒	
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EMDEN

2008

	 	*	2008	 	 1741.	 SCHIPPERSGILDE.	Vz.	 Schip	met	 volle	 zeilen	 ISS	CLEMENTS	BROEDERSCHAP	
TOT	 EMDEN	 OPGERICHTET	 AO	 1497.	 Kz.	 gekruiste	 ankers,	 sleutel	 en	 pikhaken	
PENNINCK	VOR	DE	OLDERMANNEN	VNT	 SCHAFFEREN	DER	 SCHIPPERGILDE.	
Daaronder	gegraveerd:	TIARCK	KNOP	OLD:	PETER	LUDENS	OLD:	A.	W.	KNOP	O.S:	EN	
N: ANGET: J: V SNELTEN S. D: V. SENDEN S: T MARCELIUS JONG. AR gegoten 69.5 
mm. RRRR. Prachtig.	 1500,‒	

    Ons archief wijst uit dat deze penning in het zilver slechts tweemaal eerder door ons in verhandeld, de laatste keer in 1954 
(dit exemplaar).

AMSTERDAM

   2009     
(afbeelding verkleind)

  * 2009  1783. COLLEGIUM MEDICUM. Toegangspenning voor de Hortus Medicus voor doctoren en 
apothekers,	door	(W.	de	Wijs).	Aesculapius	met	de	slangenstaf.	Kz.	stadswapen	tussen	twee	
horens van overvloed, geplaatst op een altaarstuk. Naam  en jaartal gegraveerd op de  voorzijde 
van	het	altaar:	Hendrik	-	Reijdon.		-	1783	.	WK.	30.3;	Dirks	I	11.		Messing	gegoten,	51,2	mm.	
Zeer fraai +.	 100,‒	

LUIK/LIÈGE

	 	2010	 	1544.	CORPORATION	DES	MERCIERS/	WINKELIERSGILDE.	Sint	Nicolaas	gezeten	op	een	
troon	SANCTVS	-	NICOLAVS.	Kz.	balans	en	datering	KETN.	V.	SELVEN.	EN.	AENSIET.	
ENDT. Feu. 14580a. Beau+. Fraai +.	 100,‒	

LEIDEN

      2011          
(afbeelding verkleind)

  * 2011  1667. SCHUTTERSPENNING. Leiden. Leeuw met zwaard en wapenschild naar links gewend. 
Kz.	Twee	 gekruiste	musketten.	 de	Beel.	 1997,	 5,	 498;	 cf.	 v.O.	 14.3.	 Zilver	 27.8	mm.	 Iets 
decentrisch, ovalen plaatje, zeer scherpe slag. Prachtig.	 150,‒	

GILDEN, BRANDWEER, SCHUTTERIJ en AANVERWANTE PENNINGEN
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HAARLEM

     2012  z.j. (± 1640). VROEDSCHAPSPENNING. Stadsgodin met lauwerkrans in de hand leunend 
op	drukpers,	 links	een	zuil	waarop	TYPOGRAPHIA,	 ter	weerszijden	S	–	C.	 In	de	afsnede	
HARLEMUM.	Kz.	schip	vaart	ketting	aan	stukken	(inname	van	Damiate),	op	de	voorgrond	
stadswapen. vL. I 160. AR 32.7 mm. 11.09 g. Zeer fraai.	 60,‒	

    

DELFT

2013
	 	*	2013	 	 z.j.	 (1785).	 VROEDSCHAPSPENNING,	 door	 A.	 van	 Baerll.	 Wapen	 van	 de	 stad	 Delft.																									

Kz.	gezicht	op	de	stad.	VvL.	634.	AR	32.4	mm.	12.12	g.	Zeer fraai / Prachtig.	 150,‒	
    

ROTTERDAM

    
2014         

   
2015  

	 	*	2014	 	1689.	KRONINGSFEESTEN	IN	ROTTERDAM.	VROEDSCHAPSPENNING.	Gezicht	op	het	
feestmaal	bij	het	standbeeld	van	Erasmus,	daarboven	borstbeeld	Willem	III.	Kz.	stadsgezicht	
met	schepen	op	de	Maas,	palm	en	stadswapen	op	voorgrond.	vL.	III	420;	Med.Ill.	I	678.55;	
Dugn. 4558. AR 32.4 mm, 9.58 g. Prachtig.	 80,‒	

    Uit veiling Schulman 16 van 22 apr. 1996, no. 1657.

	 	*	2015	 	1689.	KRONINGSFEESTEN	IN	ROTTERDAM.	VROEDSCHAPSPENNING.	Gezicht	op	het	
feestmaal	bij	het	standbeeld	van	Erasmus,	daarboven	borstbeeld	Willem	III.	Kz.	stadsgezicht	
met	schepen	op	de	Maas,	palm	en	stadswapen	op	voorgrond.	vL.	III	420;	Med.Ill.	I	678.55;	
Dugn. 4558. AR 34.8mm. 11.87 g. In contemporaine zetting. Zeer fraai.	 80,‒	

    Uit veiling Schulman 18 van 21 apr. 1997, no. 1325.

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

     2016  (1930). AMSTERDAM. ARTIS, door Tjipke Visser. Twee naar elkaar gewende kraanvogels. 
Kz.	door	de	directeur	van	Artis	Dr.	A.L.J.	Sunier	 gekozen	 spreuk	TUEAMUR	EXEMPLA	
NATURAE	INTACTAE.	PK.	1930-1;	KB.	452;	HS	75.	Brons	60	mm.	Prachtig.	 50,‒	

    
	 				2017	 	 1935.	 MR.	 P.W.A.	 CORT	 VAN	 DER	 LINDEN,	 OUD	 MINISTER	 VAN	 BINNELANDSE	

ZAKEN	1913–1918,	door	Theo	van	Reijn.	Borstbeeld	naar	links.	Kz.	naam	in	omschrift,	in	
het	veld:	1935	CIVI	OPTIME	DE	PATRIA	MERITO.	PK.	1935-1;	KB.	940;	v.	Sch.	38.	AE										
60 mm. Prachtig.	 30,‒	

GILDEN, BRANDWEER, SCHUTTERIJ en AANVERWANTE PENNINGEN
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	 				2018	 	1947.	HERDENKING	STERFDAG	P.C.	HOOFT,	DROSSAARD	VAN	MUIDEN,	3OO	JAAR	
GELEDEN,	 door	 J.	 Hekman.	 Portret	 naar	 rechts.	 Kz.	Muiderslot,	 daarboven	 een	 lint	 met	
jaartallen,	daaronder	een	3–regelige	tekst	van	G.Brandt.	PK.	1947-1;	KB.	1698.	Brons	50	mm.	
Prachtig.	 20,‒	

    
	 				2019	 	1956.	JOHN	RAEDECKER.	Borstbeeld	van	de	beeldhouwer	naar	links,	1885-1956.	Kz.	zijn	vier	

meest	geliefde	motieven,	ALLES	WAT	JONG	IS	TREKT	MIJ	AAN.	KB.	2263;	PK.	1956-1;	
HS.	179.	Brons	gegegoten	83	mm.	Prachtig.	 40,‒	

    
	 				2020	 	 1956.	 JOHN	RAEDECKER,	door	Han	Rädecker.	Borstbeeld	van	de	beeldhouwer	naar	 links,	

1885-1956.	Kz.	zijn	vier	meest	geliefde	motieven,	ALLES	WAT	JONG	IS	TREKT	MIJ	AAN.	
KB.	2263;	PK.	1956-1;	HS.	179.	Brons	gegegoten	83	mm.	Dit	exemplaar	heeft	een	andere	
patina dan dezelfde penning in deze veiling. Prachtig.	 40,‒	

    
	 				2021	 	 1970.	 AMPÈRE,	 150	 JAAR	 ELECTRICITEIT.	 door	 Renze	 Hettema.	 Natuurverschijnsel	

electriciteit.	 Kz.	 spiraalsgewijze	 geschreven	 woord	 STROOMSTERKTE	 geplaatst	 om	 een	
hand	tussen	een	positieve	en	negatieve	pool.	PK	1970-1;	KB.	3619.	AE	60.5	mm.	Prachtig.	 30,‒	

    
	 				2022	 	 1970.	 WORD	WAT	 GIJ	 ZIJT.	 Portret	 van	 de	 dochter	 van	 de	 beeldhouwer.	 Kz.	 kleuter	 op	

hobbelpaard.	PK	1970-2;	HS.	335.	Brons	gegoten	50	mm.	Prachtig.	 20,‒	
    
	 				2023	 	 1971.	 HOEKIG	 –	 ROND.	 Twee	 vazen.	 Kz.	 uit	 het	 midden	 gelegen	 cirkel.	 PK	 1971-1;	 HS.													

blz. 340-341.  Gepatineerd staal 60 mm. Geroest. Bijna prachtig.	 20,‒	
    
	 				2024	 	1972.	DR.	MARIA	MONTESSORI.	Borstbeeld	met	bondstola	en	opgeheven	handen	naar	links.	

Kz.	een	naakt	kind	binnen	dubbel	randschrift	VIA	D	'AMORE	INDICATO	DAL	BAMBINO	
(uitspraak	van	de	pedagoge).	PK.	1972-1;	KB.	3767.	Brons	75	/	79	mm.	gegoten	en	gepatineerd.	
Prachtig.	 40,‒	

    
	 				2025	 	(1976).	NAAKTSTRAND,	door	(Guus	Hellegers).	Bolle	zijde:	het	eeuwige	spel	van	zon,	zand	

en	zee.	Kinderen	bouwen	een	zandkasteel.	Holle	zijde	biedt	bescherming	aan	twee	vrouwen	
in	strandstoelen	die	de	zonnewarmte	tot	een	winterdek	breien.	PK	1976-2.	De	Beel.	1978-2.	
Brons	70	mm.	Prachtig.	 40,‒	

2026
(afbeelding verkleind)

	 	*	2026	 	 1977.	 A.	 ROLAND	 HOLST.	 1888-1936,	 door	 Charlotte	 van	 Pallandt.	 PK.	 1977	 extra.	
Brons	 89,9mm.	 Cire	 pendue	 gegoten.	 Hoofd,opengewerkt,	 naar	 links.	 Kz.	 Omschrift	 met	
naam,geboorte-en sterfjaar met een leeg veld. HS. 383. Er zijn drie versies van deze penning, 
dit is de versie met het logo van de vereniging. Vrijwel FDC.	 1200,‒	



601

2026



602

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
	 				2027	 	 (1978).	 CARL	 LINNAEUS	 HERDACHT.	 arts	 en	 botanicus	 23	 mei	 1707	 –	 10	 jan.	 1778.																			

Vz.	Portret	naar	rechts.	Kz.	systema	natura	rondom	boom	met	uppsala	in	afsnede.	PK	1978–1.		
Gepatineerd gegoten messing 65 mm. Prachtig.	 50,‒	

    
	 				2028	 	(1978).	BERTOLT	BRECHT,	door	Geer	Steyn.	Portret	van	de	toneelschrijver	en	regisseur	naar	

links.	Kz.	man	naast	de	tekst	ES	GEHT	AUCH	ANDERS	DOCH	SO	GEHT	ES	AUCH.	PK	
1978-2.	Brons	gegoten	60	mm.	Minimaal	corrosie.	Vrijwel prachtig.	 30,‒	

    
	 				2029	 	 1979.	 200	 JAAR	 TEYLER	 'S	 STICHTING.	 Fossiele	 schelp	 met	 sutuurlijnen	 overgaand	

in	 kleibodem	 met	 voetsporen	 van	 het	 Groot	 handdier.	 Kz.	 detail	 van	 de	 grote	 wrijvings	
electriseermachine	van	Van	Marum	uit	1784.	HS.	395,	PK.	1979-1.	VPK.	AE	 ,gegoten,	58	
mm. Prachtig.	 30,‒	

    
	 				2030	 	1980.	‘VIERKANT	MET	CIRKEL	IN	HOEK’.	Twee	vierkanten	met	opkomende	cirkel	grijpen	

in	elkaar.	PK	1980–1;	HS.	blz.	404-405.	AE	60	x	60	x	10	mm.	Roodkoper.	Prachtig.	 30,‒	
    
	 				2031	 	 (1981).	 GEBOORTEPENNING,	 door	 (Jet	 Schepp).	 Kindje	 in	 liggende	 houding,	 IN	 	 'T	

VERLEDEN	LIGT	HET	HEDEN.	Kz.	kinderspeeltuigje,	IN	HET	NU	WAT	WORDEN	ZAL	
(Tekst	van	Bilderdijk).	HS	411,	PK	81–1.	Gepatineerd	brons	52	mm	gegoten.	Prachtig.	 40,‒	

    
	 				2032	 	(1982).	HOLLE	BOLLE	GIJS.	Borstbeeld	naar	links.	Kz.	alle	dieren	uit	het	liedje,	de	vaten	en	het	

schip,	gegroepeerd	rond	de	naam.	PK	1982–2.		63	mm	gegoten.	FDC.	 20,‒	
    
	 				2033	 	(1982).	HOLLE	BOLLE	GIJS.	Borstbeeld	naar	links.	Kz.	alle	dieren	uit	het	liedje,	de	vaten	en	het	

schip,	gegroepeerd	rond	de	naam.	PK	1982–2.	63	mm	gegoten.	FDC.	 20,‒	
    
	 				2034	 	1983.	HUGO	DE	GROOT.	Portret	naar	rechts.	Kz.	HUGO	GROTIUS.	PK	1983-1.	AE	gegoten	

65 mm. Prachtig.	 50,‒	
    
	 				2035	 	1983.	HUGO	DE	GROOT.	Portret	naar	rechts.	Kz.	HUGO	GROTIUS.	PK	1983-1.	AE	gegoten	

65 mm. Prachtig.	 50,‒	
    
	 				2036	 	 (1984).	WILLY	THE	NAUGHTY	CAT,	 door	Carla	Klein.	Opgerolde	 poes.	Kz.	 tekst	 binnen	

pootafdrukken.	PK	1984–1.	Brons	gegoten	60	mm.	Prachtig.	 60,‒	
    
	 				2037	 	1984.	DE	BOT.	Portret	schrijver	Günter	Grass	met	zijn	raadgever	de	bot.	Kz.	gezin	in	een	loofhut	

van	pompoenen.	PK.	1984-2.	AE	gegoten	en	gepatineerd	80	mm.	Vrijwel prachtig.	 40,‒	
    
	 				2038	 	1984.	DE	BOT.	Portret	schrijver	Günter	Grass	met	zijn	raadgever	de	bot.	Kz.	gezin	in	een	loofhut	

van	pompoenen.	PK.	1984-2.	AE	gegoten	en	gepatineerd	80	mm.	Verkleurd.	Vrijwel prachtig.	 35,‒	
    
     2039  (1985). NIELS HOLGERSSON, door (Marianne Letterie). Opvliegende gans GANZEVLUCHT. 

Kz.	twee	van	de	veertien	ganzen	die	onder	leiding	van	Akka	van	Kebnekarse	over	heel	Zweden	
vlogen.	PK	1985-1;	HS.	blz.	440-441.		Gepatineerd,	gegoten	brons	86	mm.	Vrijwel prachtig.	 50,‒	

    
	 				2040	 	 1987.	ARNHEM.	 HET	 NEDERLANDS	 OPENLUCHTMUSEUM	 1912–1987,	 door	 (Jannes	

Limperg). Vier over elkaar geschoven lamellen, waartussen een vierkant gat is ontstaan, 
waarop	MORGEN	IS	HEDEN	VERLEDEN.	Kz.	 titel.	PK	1987-1.	De	Beel.	1988-5.	Brons	
gegoten met twee-kleurenpatina 65 mm. Prachtig.	 30,‒	

    
	 				2041	 	 1988.	 100	 JAAR	 CONCERTGEBOUW	 EN	 CONCERTGEBOUWORKEST,	 door	 Eefke	

Cornelissen.	 Woord	 concertgebouw	 in	 perspectief	 links,	 herhalingssymbool	 van	 het	
muziekschrift,	woord	orkest	langs	rechterrand.	Kz.	slinger	symboliseert	het	voortgaan	in	de	
tijd.	PK	1988–1.	Gepatineerd	brons	70	mm.	Prachtig. 	 25,‒	

    
	 				2042	 	 (1988).	 REMBRANDT,	 door	 V.P.S.	 Esser.	 Rembrandt	 in	 de	 volle	 kracht	 van	 zijn	 leven.																								

Kz.	vlakvullend	"R".	PK	1988-2B.	Ontwerp	1984.	Brons	gegoten	±60	x	66	mm.	Prachtig. 	 70,‒	
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	 				2043	 	 1989.	 NEDERLANDSE	 SPOORWEGEN	 1839–1989.	 Symbolische	 voorstelling	 van	 goed	

lopend	vervoerssysteem.	Kz.	netwerk	met	knooppunten.	PK	1989-1;	HS.	blz	480-481.	AE	65	
mm. Rood koper. Prachtig.	 30,‒	

	 				2044	 	(1990).	HET	WOORD	OP	AFSTAND,	door	Joop	Hollanders.	Vz.	en	kz.	hebben	ten	opzichte	van	
elkaar	een	contra-vorm-karakter:	hol	is	bol	en	bol	is	hol.	PK.	1990–2.	Brons	±	67	mm.		 30,‒	

	 				2045	 	(1995).	BEVRIJDINGSPENNING.	Herinneringen	aan	de	oorlog	en	gedachten	over	de	toekomst	
in	een	leeg	vlak	gescheiden	door	de	tijdslijn	1945	-	1995	verbeeld.	Kz.	BEVRIJDING	komt	
naar	de	oppervlakte.	PK.	1995–1.	AE	95	x	100	x	13	mm	gegoten.	Prachtig.	 25,‒	

	 				2046	 	 (2005).	 GREET	 KEMPER-KOEL	 25	 JAAR	 SECRETARIS	 VPK,	 door	 Jos	 Reniers.	 door	
J.	 Reniers.	 Haar	 portret	 naar	 links.	 Kz.	 tekst.	 2005-1;	 de	 Beel.	 2006-3.	 AE	 gegoten	 en	
gepatineerd 90 mm. Prachtig.	 30,‒	

	 				2047	 	 2008.	 JAARPENNING,	 HANDWIEL.	 Handwiel.	 Genummerde	 oplage	 110/450.	 randschrift:	
GUIDO	GEELEN	VPK	2008	HANDWIEL	110	450.	Beeldn.	2008-5.	AL,	90	x	90	x	50	mm.	
Prachtig.	 20,‒	

	 				2048	 	(2011).	IANVS	SEMPER	VNDIQVE	MMXI,	door	J.	Hoes.	Twee	Januskoppen	uit	opengewerkte	
penning.	Rand:	IANVS	SEMPER	VNDIQVE	MMXI.	Staal	met	geinfuseerd	brons	49.0	mm.	
Prachtig.	 50,‒	

BUITENLANDSE PENNINGEN - FOREIGN MEDALS
FRANCE

2049 (afbeelding verkleind)
	 	*	2049	 	1870.	ALSACE.	Borstbeeld	jonge	vrouw	naar	rechts.	Kz.	glad.	Gegoten	ijzeren	muurplaquette.	

circa 228 mm. Prachtig.80,‒	

	 				2050	 	1870.	LORRAINE.	Borstbeeld	jonge	vrouw	naar	links.	Kz.	glad.	Gegoten	ijzeren	muurplaquette.	
circa 228 mm. Zeer fraai.	 60,‒	

2051
(afbeelding verkleind)

  * 2051  z.j. VINCENT VAN GOGH, par André Galtié. Portrait de Vincent van Gogh à gauche.                      
Rev. portrait à droite et son anneé de la mort. MdP. AE 98 mm. Superbe. Extremely fi ne.	 60,‒
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RUSSIA

2052

	 	*	2052	 	LOT	RUSSIA	(10).	Lot	of	10	small	pendants	ca	1880-1920,	mostly	Nicholas	II	and	Alexander	II.	
A.o.	Nicholas	II	Diligence	medal	Silver,	300	Years	Romanov	Dynasty	1913	etc.			 250,‒

2053

	 	*	2053	 	LOT	RUSSIA	(6).	A.o.	1862	Alexander	II	-	Monument	for	1000th	Anniversary	of	the	Russian	
Empire,	1900	Pont	Alexander	III	by	Dupuis	etc.	Different quality. 	 250,‒

VATICAN	CITY

2054

	 	*	2054	 	 1887.	 SOLUTION	 TO	 THE	 DISPUTE	 OF	 THE	 CAROLINE	 ISLANDS,	 by	 F.	 Bianchi.																					
The bust of the Pope, wearing zuccotto, mozzetta and stole, to left. Rev. Pope standing between 
personifi	cations	of	Germany	and	Spain;	CONTROVERSIA	.	DE	.	INSVLIS	.	KAROLINIS	
.	EX	.	AEQVITATE	.	DIREMPTA.	In	exergue:	PACIS	.	ARBITRA	.	ET	.	CONCILIATRIX	
MDCCCLXXXV.	Slg.	Wurzbach	4993;	Bart.	887.	AU	43.8	mm.	58.40	g.	RR. Tiny edgenick. 
Nearly mint.	 2500,‒	

	 	 	 	 Gold	Medals	of	the	Vatican	from	this	period	are	all	very	rare.

	 				2055	 	z.j.	MUURPLAQUETTE.	Edelman	te	paard	op	jacht.	Jachthond	staat	tussen	de	benen	van	het	
paard	en	de	ruiter	voert	een	roofvogel	op	zijn	arm	mee.	Was	circa	204	x	236	mm.		 40,‒	

	 	 	 	 Witte	afbeelding	met	een	groene	achtergrond.
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LUIK

2056

	 	*	2056	 	(1793).	PATRIOTTISCH	DRAAGTEKEN	SAUVEGARDE.	Gekroonde	dubbel-koppige	adelaar	
met	sabel	en	scepter.	Kz.	Glad.	Dengis	blz	199	R.66.	AR	46.4	x	36.2	mm.	13.21	g.	Ovaal	met	
oogje. RR. Prachtig.	 1500,‒	

    Vervaardigd ten tijde van de Luikse Revolutie.

UNIVERSITEITS PENNINGEN -UNIVERSITY MEDALS

UTRECHT

2057

	 	*	2057	 	1736.	1E	EEUWFEEST	UNIVERSITEIT	/	1ST	CENTENARY	UNIVERSITY	OF	UTRECHT,	
door	(v.	Swinderen).	Zittende	Rijngod	met	drinkende	zwaan.	Kz.	8-regelige	tekst.	Variant	met	
kortere	stralen.	VvL.106	var;	KPK	2539;	Hofstee	2a.	AR	34.8	mm.	Vrijwel FDC.	 150,‒	

2058

	 	*	2058	 	1736.	1E	EEUWFEEST	UNIVERSITEIT	/	1ST	CENTENARY	UNIVERSITY	OF	UTRECHT,	
door	(v.	Swinderen).	Zittende	Rijngod	met	drinkende	zwaan.	Kz.	8-regelige	tekst.	VvL.	106;	
KPK	2538;	Hofstee	2.	AR	35.2	mm.	Prachtig +.	 100,‒	
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2059
(afbeelding verkleind)

	 	*	2059	 	1736.	1E	EEUWFEEST	UNIVERSITEIT	/	1ST	CENTENARY	UNIVERSITY	OF	UTRECHT,	
door J. Drappentier. Zittende Pallas met Utrechts stadsschild ontvangt Hercules met de 
pijlbundel in de grote zaal van de universiteit. Op achtergrond gezicht op de domtoren.                
Kz.	8-regelige	tekst,	daarboven	stadsschild	op	zon	en	onder	Rijngod	en	de	Vechtzwaan	met	de	
stad	in	het	verschiet.	VvL.	104;	Pietersen	63;	Hofstee	1.	AR	65	mm.	Prachtig.	 400,‒	

2060
(afbeelding verkleind)

	 	*	2060	 	1736.	1E	EEUWFEEST	UNIVERSITEIT	/	1ST	CENTENARY	UNIVERSITY	OF	UTRECHT,	
door	M.	Holtzhey.	Utrechtse	stedemaagd	met	bisschopsmijter	en	staf	bij	altaar	met	links	zittend	
de	Geneeskunde,	Godgeleerdheid,	Rechtsgeleerdheid	en	Wijsbegeerte.	Kz.	landschap	met	de	
stad	Utrecht	 op	de	 achtergrond	onder	 stralende	 zon.	 In	 afsnede	4–regelige	 tekst.	VvL.105;	
Hofstee 3. AR 54.8 mm. RR. Minieme tikjes/krasjes in het veld . Bijna prachtig.	 400,‒	

   
2061   

   
2062

  * 2061  (1736). PROMOTIEPENNING UNIVERSITEIT, door N. van Swinderen. Vz. naar links gewende 
gepromoveerde	met	toga,	baret	en	geopend	boek.	Kz.	wapens	van	Utrecht	en	de	universiteit	
boven	4–regelige	tekst	in	cartouche.	VvL.	–;	KPK.	2544;	Hofstee	95.	AR	41.2	mm.	RR. Kleine 
krasjes in het veld. Bijna prachtig.	 200,‒	

	 	*	2062	 	1736.	1E	EEUWFEEST	UNIVERSITEIT	/	1ST	CENTENARY	UNIVERSITY	OF	UTRECHT,	
door	M.	Holtzhey.	Utrechtse	stadsmaagd	met	bisschopsmijter	en	staf	bij	altaar	met	links	zittend	
de	Geneeskunde,	Godgeleerdheid,	Rechtsgeleerdheid	en	Wijsbegeerte.	Kz.	landschap	met	de	
stad	Utrecht	 op	 de	 achtergrond	 onder	 stralende	 zon.	 In	 afsnede	 4-regelige	 tekst.	VvL.105;	
Hofstee 3. AR 55.5 mm. R. Minieme randtikjes, waarvan een hersteld. Zeer fraai +.	 350,‒	
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2063                           

   
2064

(afbeeldingen verkleind)

	 	*	2063	 	1736.	1E	EEUWFEEST	UNIVERSITEIT	/	1ST	CENTENARY	UNIVERSITY	OF	UTRECHT,	
door	(v.	Swinderen).	Zittende	Rijngod	met	drinkende	zwaan.	Kz.	8-regelige	tekst.	Variant	met	
kortere	stralen.	VvL.106	var;	KPK	2539;	Hofstee	2a.	AR	34.5	mm.	Opgewreven. Zeer fraai +.	 100,‒	

    
	 	*	2064	 	1786.	150	JAAR	UNIVERSITEIT,	door	H.	de	Meyer.	Stadswapen	van	Utrecht	omgeven	door	

zestien	 vlammen.	 Kz.	 acht	 regels	 tekst	 en	 signatuur.	 VvL.	 643;	 Hofstee	 4.	AR	 34.8	 mm.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vrijwel FDC.	 100,‒	

2065                               2066
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	2065	 	1786.	150	JAAR	UNIVERSITEIT.	Stadswapen	van	Utrecht	omgeven	door	zestien	vlammen.	Kz.	
acht	regels	tekst	en	signatuur.	VvL.	643;	Hofstee	4.	AR	34.8	mm.	Vrijwel FDC.	 100,‒	

    
  * 2066  1814. SENATUS VETERANORUM. Naakt knaapje reikt met rechterhand een beker aan een 

links van hem staande gehelmde Minerva met Medusaschild en speer, omschrift in een dubbele 
cirkel.	Kz.	in	een	krans	van	twee	samengebonden	lauwertakken	XXVI	/	FEBR.	/	MVCCCXIV	
met	omschrift	SEN.	VETER.	IN	ACAD.	TRAIECT.	Hofstee	119;	Dirks	17.	AR	37.8	mm.	Aan	
origineel draagoogje. Fout in gravure van de datum: MVCCCXIV i.p.v. MDCCCXIV. Prachtig.	 150,‒	

    Van deze draagpenning bestaan twee varianten, Hofstee 118 en 119, met kleine verschillen in de gravure. Deze 
draagpenningen	werden	uitgereikt	bij	de		'herstelling	van	Utrechtsch	Hoogeschool	in	1814	'.	In	134	jaar	hebben	wij	van	
beide varianten slechts 8 exemplaren kunnen verhandelen, hetgeen getuigt van de grote zeldzaamheid van dit stuk. De 
meeste exemplaren die wij verkocht hebben, zijn naar museale collecties gegaan.

2067           2068
(afbeeldingen verkleind)

  * 2067  (1835). SENATUS VETERANORUM, door J.P. Schouberg. Minerva met Medusa schild en speer 
ontvangt	beker	van	naakt	knaapje.	Kz.	XXVI	 /	FEBR.	 /	MDCCCXIV	binnen	 lauwerkrans.	
Dirks	18;	Hofstee	120.	AR	met	bol	en	ring	37.2	mm.	Randtikjes. Bijna prachtig.	 80,‒	

    
	 	*	2068	 	 1886.	 250	 JARIG	 BESTAAN	 DER	 UTRECHTSCHE	 HOOGESCHOOL,	 door	 Begeer.	 De	

Verlichting,	zittend	met	ster	op	het	hoofd,	met	fakkel	en	gedenksteen.	Kz.	vlammende	zon	met	
de	kleuren	van	Utrecht	in	de	bol.	Zw.	679;	Hofstee	9,	Zilver.	50.4	mm.	Prachtig.	 100,‒	
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2069          2070
(afbeeldingen verkleind)

	 	*	2069	 	1889.	30	JAAR	STUDENTENGEZELSCHAP	‘AMICITIAE	SACRUM’.	Twee	samengevouwen	
handen.	Kz.	Utrechts	wapen	op	stralende	zon.	Zw.	846.	AR	30.2	mm.	In originele cassette van 
C.J. Begeer. FDC.	 150,‒	

    

	 	*	2070	 	1894.	INWIJDING	UNIVERSITEITSGEBOUW,	door	C.	Begeer.	Het	nieuwe	gebouw.	Kz.	8–
regelige	 tekst.	 Zw.	 1084;	Hofstee	 108.	AE	 58.8	mm.	 Inclusief origineel pamfl et, op naam 
gesteld van de heer Mr. A.W. van Beeck Calkoen, lid der Gedeputeerde Staten. FDC.	 80,‒	

2071
(afbeelding verkleind)

	 	*	2071	 	 1901.	LUSTRUM	UTRECHTSCHE	STUDENTEN,	 door	W.	Achtenhagen.	 Portret	Karel	VII	
naar	 links	KAROLUS	DEI	GRATIA	FRANCORVM	REX.	Kz.	De	 koning,	 geknield	 naast	
Jeanne	d	'Arc,	wordt	door	de	bisschop	van	Reims	gekroond.	Zw.	223;	KB	464;	Hofstee	18.	AR	
39.5 mm. Prachtig.	 150,‒	

2072
(afbeelding verkleind)

	 	*	2072	 	1936.	3E	EEUWFEEST	VAN	DE	UNIVERSITEIT,	door	Anna	Roes.	Uil.	Kz.	vliegende	arend.	
Hofstee 10. Gegoten ijzer 72.9 mm. In origineel doosje, met begeleidend pamfl et uitgegeven 
door de curatoren. Prachtig.	 80,‒	
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2073

(afbeelding verkleind)

	 	*	2073	 	1971.	LUSTRUM	CORIOLANUS.	Januskop.	Kz.	het	wapern	van	de	universiteit	met	bovenschrift	
en omschrift. Hofstee 45. AE gegoten 59.2 mm. In origineel doosje. Prachtig.	 100,‒	

2074

  * 2074  LOT UNIVERSITEITSPENNINGEN (8). O.a. Leuven 1925, Utrecht 1861 etc. Voornamelijk 
hoge kwaliteit met deels originele muntkleur. 	 80,‒	

PENNINGEN- LOTS - MEDALS

	 				2075	 	 LOT	 BROODPENNINGEN	 (4).	 Exemplaren	 van	 Drongen,	 Gendbrugge	 (2)	 en	Mariakerke.	 	 	
Diverse kwaliteiten. 	 20,‒	
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                                                                                      2076

	 	*	2076	 	 PENNINGENCOLLECTIE	 AFKOMSTIG	 UIT	 DE	 NALATENSCHAP	 VAN	 JOHANNA	
JACOBA	DE	BOER	(1901-1984).	Jo	de	Boer	nam	deel	aan	de	Olympische	Spelen	van	1924	te	
Parijs, alsmede aan de Spelen van Amsterdam in 1928 en Los Angeles van 1932. De collectie 
bestaat	uit	een	deelnemersmedaille	van	de	Spelen	van	1924	door	RAOUL	BÉNARD,	Gadoury/
Vescovi 79-2, daarnaast een zestal kampioenschapsmedailles van de Nederlandsche Amateur 
Schermbond van de jaren 1926 (verzilverd brons), 1927, 1928. 1932, 1933 en 1934. Tevens 
een	plaquette	voor	het	Kampioenschap	Floret	van	1930	en	een	medaille	van	de	Haarlemsche	
Scherm-Club ter ere van het tweede lustrum in 1932. Daarnaast troffen we in de collectie een 
prijsmedaille aan van een schoonspringwedstrijd voor dames uit 1919. Aangezien mejuffrouw 
De	Boer	ook	aan	 internationale	wedstrijden	deelnam,	 is	 er	 een	penning	aanwezig	 in	 zilver	
van een internationaal toernooi in 1927 in Offenbach. Deze bevindt zich nog in de originele 
cassette.	Daarnaast	erepenningen	van	de	steden	Mönchengladbach	en	Düsseldorf,	de	laatste	
ook in de originele, schitterende cassette en met een inscriptie op naam van mejuffrouw De 
Boer.	Tot	slot	een	drietal	gevarieerde	penningen/medailles,	onder	andere	een	op	de	keerzijde	
gegraveerde	zilveren	penning	met	boloog	en	ring	op	naam	van	de	CARROUSEL	CLUB	te	 	 	 	 	 	
Den Haag uit 1931. Totaal 16 stuks. Diverse kwaliteiten. 	 600,‒	

	 				2077	 	LOT	PENNINGEN	(4).	Diverse	penningen.	Bevat	o.a.	een	algemene,	zilveren	penning.			 50,‒	
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2078                                                                        2083

	 	*	2078	 	 LOT	 GOUDEN	 PENNINGEN	 NEDERLAND	 (5).	 Bestaande	 uit:	 Erekwartje	 Amsterdam	 -	
Artis1970,	 2x	 Oude	 Kerk	 Voorburg	 1968,	 Korps	 Mariniers	 1965	 en	 Europenning	 1971.	 	
Gehaltes vermoedelijk 14 karaat. Diverse kwaliteiten. 	 400,‒	

     2079  LOT NEDERLAND (5). Lodewijk XIV,1672 inname van 40 Hollandse steden,  1674 Vergeefse 
aanval	van	de	Hollandse	vloot,	1676	herovering	van	 	het	eiland	Cayenne,	1677	zeeslag	bij	
Tabago en 1692 slag bij Steenkerken. Nagietingen. Gemiddeld Zeer fraai. 	 80,‒	

	 				2080	 	LOT	NEDERLAND	(5).	Lodewijk	XIV,	1666	Hulp	aan	de	Hollanders,1672	Woerden	ontzet,	1675	
Limburg ingenomen. 1697 Vrede van Rijswijk (2),. Divo 89, 127, 146, 273, 274. Nagietingen. 
Gemiddeld Zeer fraai. 	 80,‒	

	 				2081	 	LOT	PENNINGEN	(2).	Bestaande	uit	Geboortepenning	Juliana	1909	AE	door	J.C.	Wienecke	en	
Gouden	Bruiloft	Juliana	en	Bernhard	1987	AR	door	W.	Vis.			 30,‒	

     2082  LOT PENNINGEN (5). O.a. 1886 Studenten Maskerade Graaf Jan van Nassau Utrecht, 1865 
Waterloo	etc.			 50,‒	

	 	*	2083	 	 LOT	 PENNINGEN	 (3).	 Bestaande	 uit:	 (1891).	 PRIJSPENNING	 VOOR	 NATIONALE	
WEDSTRIJDVLUCHTEN	VAN	POSTDUIVEN,	Zw.	974.	AR	vermaakt	tot	broche,	BRITSE	
BEZETTING	ZUID-AFRIKA	AE	en	een	eenzijdige	19e	eeuwse	plaquette	(voormalig	speldje	
of broche, waarschijnlijk vervaardigd voor de 300-jarige viering van). Diverse kwaliteiten. 	 100,‒	

2084
	 	*	2084	 	LOT	PENNINGEN	(20).	Divers	 lot,	met	verschillende	thema	 's,	o.a.	Nederlands	koningshuis.	

Toegevoegd zilveren Denarius Hadrianus en een naslag van een Maria Theresia Thaler in 
hanger.			 100,‒	hanger.			 100,‒	

2085
	 	*	2085	 	 LOT	 FOREIGN	MEDALS	 (12).	A.o.	 Belgium:	 Opening	 Diamond	 Exchange	 1969,	 France:	

Opera/Academie	Nationale	de	Musique	1875	 (restrike)	France:	Anatole	France	1844-1924,	
France:	Rene	Baudichon	Bronze	Relief	Plaque	-	Immutabilis	Amor	ca.	1910	,	Belgium:	Award	
medal	Agriculture	1955,	1957.			 75,‒	
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	 				2086	 	 LOT	 BELGIË	 (7).	 Lodewijk	 	 XIV,	 1658	 slag	 tegen	 de	 Spanjaarden	 bij	 Duinkerken,	 1662	
Duinkerken verkocht, 1667 Ieper ingenomen, 1678 Expeditie naar en verovering van Gent.  
Nagietingen. Gemiddeld Zeer fraai. 	 100,‒	

2087
	 	*	2087	 	LOT	FRANCE	(10).	A.o.	Taking	of	Franche	(1668),	Victory	on	the	Germans	at	the	Neckar	(1674),	

Battle	of	Savoye	(1690),	Battle	at	Neerwinden	(1693)	etc...	AE,	different	sizes,	all	later	casts.	
Fine-Very Fine. 	 80,‒	

    
	 				2088	 	LOT	FRANCE	(10).	Amongst	others:	Battle	at	Sintzheym	(1674),	Taking	of	Bouchain	(1676)	,	

Peace	of	Aachen	(1668),	Battle	at	Leuzam	(1698),	Arrival	of	Jacob	II		&	the	prince	of	Wales	
(1689) etc... AE, different sizes, all later casts. Fine-Very Fine. 	 80,‒	

    
	 				2089	 	LOT	FRANCE	(10).	A.o.	Battle	at	Fleury	(1690),	Taking	of	Besancon	(1668),	Peace	between	

France and Spain (1700), Peace of the Northern countries and France (1679), Taking of 
Barcelona	(1679)	etc...	AE,	different	sizes,	all	later	casts.	Fine-Very Fine. 	 80,‒	

    
	 				2090	 	 LOT	 FRANCE	 (10).	 Taking	 of	 Philipsburg	 (1688),	 Battle	 at	 Pfortzheim	 (1692),	 Taking	 of	

Luxembourg	 (1684),	 Marriage	 between	 Mary-Louise	 of	 Orleans	 and	 Charles	 II	 of	 Spain	
(1679) etc... AE, different sizes, all later casts. Fine-Very Fine. 	 80,‒	

2091
	 	*	2091	 	LOT	FRANCE	(16).	Amongst	others:	Taking	of	Dolé	(1668),	Taking	of	Rysfel	(1667),	Taking	

of	Condé	(1676),	Taking	of	Condé	and	Maubeuge	(1649),	Peace	of	Savoye	(1696),	Taking	of	
Montmelian (1691) etc... AE, different sizes, all later casts. Fine-Very Fine. 	 120,‒	

    
     2092  LOT FRANCE (13). Louis XIV, A.o. 1691 Nice taken, 1657 Mons taken, etc.  Later casts.                   

On average Very fi ne. 	 100,‒	
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2093
	 	*	2093	 	LOT	FRANCE	(9).	Amongst	others:	Landrecy,	Condé	et	St.	Guislain	 taken	(1655),	Taking	of	

Besancon	(1674),	Taking	of	Charleroi	(1693),	Taking	of	Hagenoi	(1675)	etc...	All	later	casts.	
Fine-Very Fine. 	 80,‒	

2094
	 	*	2094	 	LOT	FRANCE	(10).	Amongst	others:	Battle	of	La	Marsaille	(1693),	Victory	of	Fleury	(1690),	

Retaking	of	Dolé	(1674),	Battle	at	Aetenheim	(1675),	Phillip	of	Anjou	successor	of	the	Spanish	
throne (1700) etc... AE, different sizes, all later casts. Fine-Very Fine. 	 80,‒	

2095
	 	*	2095	 	LOT	FOREIGN	MEDALS.	Belgium:	Silver	Kings	 and	Queensset	Franklin	Mint,	500	Francs	

1993	Proof,	5	Ecu	1997	Proof	and	Canada	20	Dollars	1994	Proof.			 120,‒	
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Belgium

2096
  * 2096 1000 Francs or 200 Belgas.	 1943.	 London.	 Brown	 and	 violet.	 Queen	 Elisabeth	 at	 left,	

woman	with	crown	and	fruit	at	center,	King	Albert	at	right.	Back:	Reclining	fi	gure.	P.	125.																															
Almost very fi ne.	 100,‒	

Ireland
NORTHERN IRELAND

2097
  * 2097 5 Pounds.	2006.	Brown	on	multicolor	underprint.	Rural	and	urban	views	of	Belfast	at	lower	left	

and	right.	Back	George	Best.	P.	339.	Serialnumber:	GB	000701.	Encased in acryl. UNC.	 100,‒	

Netherlands

2098
  * 2098 Vrachtbrief.	 3	 mei	 1804.	 Op	 naam	 van	 Adde	 Luths,	 schipper	 van	 	 'De	 drie	 Gebroeders	 ',	

betreffende	het	 vervoer	 van	 een	 	 'Quart	Hondert	Zout	 '	 van	Amsterdam	naar	Varel	 (?).	De	
leverancier	was	Peyke	Sumarin,	de	ontvanger	Wilh.	Grimmel		&	Comp.	De	vergoeding	welke	
de schipper ontving was ter hoogte van Twintig Hollandse Gulden.   Gevouwen, scheur in 
rechterzijde. 	 80,‒	
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2099
  * 2099 10 Gulden type 1945 (I).	Bankbiljet	‘Lieftincktientje’.	ht:	Westerman	Holstijn	-	Trip.	sn:	1	cijfer	

2	letters	6	cijfers	(klein	serienummer).	PL.	42.a;	AV	34.1a.;	Mev.	45-1a;	P.	74.	Vrijwel zeer fraai.	100,‒	

2100
  * 2100 10 Gulden type 1945 (I).	Bankbiljet	‘Lieftincktientje’.	ht:	Westerman	Holstijn	-	Trip.	sn:	1	cijfer	

2	letters	6	cijfers	(klein	serienummer).	PL.	42.a;	AV	34.1a.;	Mev.	45-1a;	P.	74.		Voor dit type en 
deze kwaliteit nog uiterst fris. Fraai.	 80,‒	

2101
  * 2101 10 Gulden type 1945 (I).	Bankbiljet	‘Lieftincktientje’.	ht:	Westerman	Holstijn	-	Trip.	sn:	1	cijfer	

2	letters	6	cijfers	(klein	serienummer).	PL.	42.a;	AV	34.1a.;	Mev.	45-1a;	P.	74.	Fraai / Zeer fraai.	100,‒	
    
     2102 10 Gulden type 1945 (I).	Bankbiljet	‘Lieftincktientje’.	ht:	Westerman	Holstijn	-	Trip.	sn:	1	cijfer	

2	letters	6	cijfers	(3	mm.).	Mev.	45-1b;	P.	74;	AV	34.1b.	Vrijwel fraai.	 50,‒	

2103
  * 2103 10 Gulden type 1945 (I).	Bankbiljet	‘Lieftincktientje’.	ht:	Westerman	Holstijn	-	Trip.	sn:	1	cijfer	

2	letters	6	cijfers	(klein	serienummer).	PL.	42.a;	AV	34.1a.;	Mev.	45-1a;	P.	74.	Vrijwel fraai.	 80,‒	
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2104
  * 2104 10 Gulden type 1945 (II).	Bankbiljet	‘Willem	I	/	Mijngebied’.	ht:	Westerman	Holstijn	-	Trip.	7	

mei	1945.	Correcte	datum	(1772-1843).	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	PL43.b;	Mev.	46-1;	SGK	
12.3;	P.	75b;	AV	35.1a.	Vrijwel prachtig.	 80,‒	

2105
  * 2105 10 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Willem	I	/	Molen’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	

cijfers.	PL44;	Mev.	47-1;	P.	83;	AV.	35A.1a.	Vrijwel UNC.	 150,‒	

  * 2106 BOEK: ONS TIENTJE.	Een	necrologie	over	het	tientje	door	drs.	E.	van	der	Kam	(onderzoeker	
papiergeld bij het Geldmuseum). 2007, Distelkamp Arethusa Pers, Dodewaard. Luxe editie 
vervaardigd in een oplage van 10 exemplaren. Nummer IV van X. Gebonden in heel leder met 
lederen kapitalen. In de band zijn twee Gouden Tientjes (1875 en 1917) en een Zilveren Tientje 
(1970) verwerkt. In de uitslaande pagina zijn twee SPECIMEN tientjes gestoken, te weten de 
Frans Hals en de Ijsvogel. Gevat in een linnen overslagdoos met rugtitel. 116 pag. Gesigneerd 
door	auteur	en	drukker	met	pen.	Mev.	46-1;	SGK	12.3;	P.	75b;	AV	35.1b.		Omslagdoos	iets	
gevlekt.		 1300,‒	



619

2106



620

PAPIERGELD - PAPER MONEY

2107
  * 2107 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	

PL67;	AV	54.1;	Mev.	82-1;	P.	84.	Vrijwel UNC.	 150,‒	

2108
  * 2108 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	

PL67;	AV	54.1;	Mev.	82-1;	P.	84.	Geen vouwen, lichte tikjes aan de hoeken. AU.	 100,‒	
    
     2109 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	

AV	54.1;	Mev.	82-1;	P.	84.	AU.	 150,‒	

2110
  * 2110 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	

PL67;	AV	54.1;	Mev.	82-1;	P.	84.	Prachtig +.	 80,‒	
    
     2111 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	

PL67;	Mev.	82-1;	AV	54.1;	P.	84.	Zeer fraai.	 50,‒	
    
     2112 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	1	juli	1949.	sn:	1	cijfer	2	letters	

6	cijfers.	PL67;	AV	54.1;	Mev.	82-1;	P.	84.	Zeer fraai.	 50,‒	
    
     2113 25 Gulden type 1949.	Bankbiljet	‘Salomo’.	ht:	de	Jong	-	Holtrop.	sn:	1	cijfer	2	letters	6	cijfers.	

PL67.R;	Mev.	82-1;	AV	54.1;	P.	84.		Serienummer 4 AJ 104738 Replacement. Fraai.	 40,‒	
    
     2114 25 Gulden type 1971.	Bankbiljet	‘Sweelinck’.	ht:	de	Bijll	Nachenius	-	Zijlstra.	10	febr.	1971.	sn:	

10 cijfers. AV. 56.1b.1. UNC.	 40,‒	
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  2115 50 Gulden type 1982.	 Zonnebloem,	 ht:	 Posthumus	 Meyjes	 -	 Duisenberg.	 Sn:	 10	 cijfers.																									

Mev. 100-1. AV. 68.1a. Vrijwel UNC.	 50,‒	

2116
  * 2116 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Toegevoegd:	20	Gulden	1945		'Stadhouder	Willem	III	
'.	Fraai. 	 180,‒	

2117
  * 2117 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Dikker papier. AU / UNC.	 150,‒	

2118
  * 2118 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Dikker papier. AU / UNC.	 150,‒	
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2119
  * 2119 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Dikker papier. AU / UNC.	 150,‒	

2120
  * 2120 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Dikker papier. AU / UNC.	 150,‒	

2121
  * 2121 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Dikker papier. AU / UNC.	 150,‒	

2122
  * 2122 100 Gulden type 1947.	 Bankbiljet	 ‘Adriaentje	 Hollaer’.	 ht:	 de	 Jong	 -	 Holtrop.	 9	 juli	 1947.	

PL100.b;	AV.	84.1a;	Mev.	120-1;	P.	82.	Dikker papier. AU / UNC.	 150,‒	
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2123
  * 2123 100 Gulden type 1970.	Bankbiljet	‘Michiel	de	Ruyter’.	ht:	De	Bijl	Nachenius	-	Zijlstra.	sn:	10	

cijfers. Mev. 122-1. AV 86.1b.2. Vrijwel UNC.	 150,‒	

2124
  * 2124 100 Gulden type 1977.	Bankbiljet	‘Snip’.	ht:	Posthumus	Meyjes	-	Zijlstra.	28	juli	1977.	sn:	10	

cijfers.	Mev.	123-1;	P.	97;	AV	87.1a.1.	Vrijwel UNC.	 80,‒	

2125
  * 2125 100 Gulden type 1992.	Bankbiljet	Steenuil.	ht:	De	Swaan	‒		Duisenberg.	9	januari	1992.	Bruin	

serienummer	en	barcode.	Copyright	groot.	Mev.	124‒	2a;AV.	88.1b.	UNC.	 80,‒	

2126
  * 2126 250 Gulden type 1985.	Vuurtoren.	ht.	van	Hellenberg	Hubar	-	Duisenberg.	sn.	10	cijfers.	AV	93.1;	

Mev.	134-1;	P.	98;.	UNC.	 200,‒	
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BEZETTINGSGELD WW II

WESTERBORK

     2127 Kampgeld Westerbork (4).	1944.	10,	25,	50	en	100	cent.	Ontwerp:	Werner	Löwenhardt.	Mev.	
B14-1	-B17-1.	100 Cent met (deel van) watermerk. Diverse kwaliteit. 	 50,‒	

Netherlands Antilles

2128
  * 2128 2½ Gulden.	1955.	Blue.	Ship	in	dry	dock	at	center.	Back:	Crowned	arms,	supported	by	lions	at	

center.	Printer:	ABNC.	P.	A1a.	Very fine.	 100,‒	

Netherlands East Indies

2129
  * 2129 1 Gulden.	 n.d.	 (1942).	 Brown	 on	 green	 underprint.	 Breadfruit	 tree	 at	 left,	 coconut	 palm	 at	

right.	 With	 Dutch	 text	 	 'DE	 JAPANSCHE	 REGEERING	 BETAALT	AAN	 TOONDER	 '.	
Back:	Brown.	Watermark:	repeated	kiri-flower.	Block	letters	SB	with	serialnumber.	P.	123a.	
Serialnumber:	SB	255365.	RR. Tears. Very good.	 200,‒	

2130
  * 2130 10 Gulden.	n.d.	 (1942).	Purple	on	pale	green	underprint.	Banana	 tree	at	 center,	 coconut	palm	

at	 right.	With	Dutch	 text	 	 'DE	JAPANSCHE	REGEERING	BETAALT	AAN	TOONDER	 '.	
Back:	Purple.	Watermark:	repeated	kiri-flower.	Block	letters	SA	with	serialnumber.	P.	125a.	
Serialnumber: SA 818572. R. Discoloring, tears repaired. Fine +.	 100,‒	
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2131

  * 2131 10 Gulden.	n.d.	 (1942).	Purple	on	pale	green	underprint.	Banana	 tree	at	 center,	 coconut	palm	
at	 right.	With	Dutch	 text	 	 'DE	JAPANSCHE	REGEERING	BETAALT	AAN	TOONDER	 '.	
Back:	Purple.	Watermark:	repeated	kiri-flower.	Block	letters	SA	with	serialnumber.	P.	125a.	
Serialnumber: SA 222536. R. Minor foxing. UNC.	 300,‒	

    The next lot has a consecutive serialnumber.

2132

  * 2132 10 Gulden.	n.d.	 (1942).	Purple	on	pale	green	underprint.	Banana	 tree	at	 center,	 coconut	palm	
at	 right.	With	Dutch	 text	 	 'DE	JAPANSCHE	REGEERING	BETAALT	AAN	TOONDER	 '.	
Back:	Purple.	Watermark:	repeated	kiri-flower.	Block	letters	SA	with	serialnumber.	P.	125a.	
Serialnumber: SA 222537. R. Minor fixing, minor nick in paper, no folds. Almost UNC.	 300,‒	

    Consecutive serialnumber of the lot before.

LOTS

     2133 Lot Bankbiljetten Nederland en Wereld in album. Divers lot biljetten in album, voornamelijk 
modern	 Nederlands,	 verder	 divers	 Duits	 inflatiemateriaal	 en	 iets	 wereld.	 O.a.	Misdruk	 25	
Gulden 1971 Sweelinck, serienummers op voorkant gedrukt.  Diverse kwaliteiten. 	 100,‒	

     2134 Lot Nederland en Wereld (47). Leuke collectie Nederlandse bankbiljetten uit periode 1930 to ca 
1970.	Diverse	kwaliteiten	waaronder	UNC.	o.a.	5	gulden	1944		'Zilverbon	',	20	gulden	1955		
'Boerhaave	 ',	25	gulden	1949		 'Salomo	 ',	50	gulden	1941		 'Oestereetster	 ',	100	gulden	1953		
'Erasmus	'.	Toegevoegd:	divers	Nederland	overzee	en	wat	buitenland.			 200,‒	
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2135
  * 2135 Lot Belgium (ca. 100).	Interesting	lot,	amongst	others:	5	Francs	1917	Serruys/Jadot,	50	Francs	

1913	 Tschaggeny/De	 Lantsheere,	 5.000	 Francs	 1971	 Magdonelle/Ansiaux,	 10.000	 Francs	
1938 Sontag/Janssen. With scarcer varieties. 	 600,‒	

     2136 Lot Banknotes (2). USA 20 Dollars Series 1934 E (Richmond) Federal Reserve Note (Fine ) and 
Kenya	50	Shillings	1992	(Fine	).			 25,‒	

BOEKEN - BOOKS

                     

2137                                                                                 2138

	 	*	2137	 	Alkemade,	K.	van.	DE	GOUDE	EN	ZILVERE	GANGBAARE	PENNINGEN	DER	GRAAVEN	
EN	GRAAVINNEN	VAN	HOLLAND.	Delft.	1700	192	pagina	's	plus	index	en	45	gravures.	
Inhoud	goed,	kaft	iets	sleets.		 125,‒	

	 	*	2138	 	Alkemade,	K.	van.	DE	GOUDE	EN	ZILVERE	GANGBAARE	PENNINGEN	DER	GRAAVEN	
EN	GRAAVINNEN	VAN	HOLLAND.	Delft.	 1700.	 In	perkament	gebonden.	192	pagina	 's	
plus	index	en	45	gravures.	Mooie	staat.		 200,‒	

	 				2139	 	Alkemade,	K.van.	DE	GOUDE	EN	ZILVERE	GANGBAARE	PENNINGEN	DER	GRAAVEN	
EN	GRAAVINNEN	VAN	HOLLAND.	Delft.	1700.	Kartonnen	kaft.	192	pagina	's	plus	index	
en	45	gravures.	Kaft	in	slechte	staat,	inhoud	licht	gebruikt.		 100,‒	
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	 				2140	 	Beek,	E.J.A.	e.a.	ENCYCLOPEDIE	VAN	MUNTEN	EN	BANKBILJETTEN.	Houten	/	Alphen	
a.d.	Rijn.	1986–2002.	Losbladig	systeem	in	drie	geplastifi	ceerde	ringbanden	met	duizenden	
pagina's	informatie	en	illustraties.		 60,‒	

	 				2141	 	Bolten,	Dr.	J.	HET	NEDERLANDSE	BANKBILJET	EN	ZIJN	VORMGEVING.	Amsterdam.	
1987.	Met	catalogusgedeelte	door	P.J.	Soetens.	D.N.B.		Gebonden.	336	pag.	535	afbeeldingen	
waarvan	 300	 in	 kleur.	Als	 nieuw.	 Toegevoegd	 	 DE	NEDERLANDSE	BANKBILJETTEN	
VAN	1814	TOT	HEDEN	door	J.	Mevius	en	F.G.	Lelivelt.		 40,‒	

                           

2142                                                           2143

	 	*	2142	 	Bondam,	P.	Mr.	CHARTERBOEK	DER	HERTOGEN	VAN	GELDERLAND	EN	GRAAVEN	
VAN ZUTPHEN ETC. Utrecht. 1783. Eerste  tot en met vierde gedeelte. Niet ingebonden. 
Hier	en	daar	watervlekken.		 125,‒	

  * 2143  Chijs, P.O. van der. DE MUNTEN DER VOORMALIGE GRAVEN EN HERTOGEN VAN 
GELDERLAND. Haarlem. 1852. Zesentwintigste stuk. Tweede gedeelte. Haarlem 1852. 
Originele	uitgave.	469	pag.,	30	pl.	Niet	ingebonden.		 100,‒	

2144                                   2146

   * 2144  Chijs, P.O. van der. HEEREN EN STEDEN VAN GELDERLAND. Haarlem. 1853. Zesentwintigste 
stuk.	Derde	gedeelte.		Originele	druk.	Niet	ingebonden.		 100,‒	

      2145  Chijs, P.O. van der. DE MUNTEN DER NEDERLANDEN TOT AAN DE PACIFICATIE VAN 
GENT.	 Haarlem.	 1859.	 Deel	 7	 DE	 BISSCHOPPEN	 VAN	 UTRECHT.	 Originele	 uitgave.	
Gekartonneerd met leren rug met goudopdruk. Vrijwel nieuw. 	 200,‒	

	 	*	2146	 	Clain–Stefanelli,	E.E.	NUMISMATIC	BIBLIOGRAPHY.	München.	1984.		1848	pages.	Out	of	
print!	Hard	covers.	Nice	condition.		 100,‒	
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     2147  Convoluut ( 14 ). O.a. boeken  met betrekking tot de Nederlandse  numismatiek. In het bijzonder 
over	de	Overijsselse	muntslag.	Diverse	kwaliteiten.		 25,‒	

	 				2148	 	Delmonte,	A.	DE	ZILVEREN	BENELUX.	AMSTERDAM.	1963.	Hele,	halve,	kwart	Daalders	en	
Noodmunten geslagen in het gebied van de voormalige Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 
Am-ster¬dam	1967.	Linnen,	302	pag.	51	pl.	Inclusief	supplement.	Vrijwel	als	nieuw.		 90,‒	

	 				2149	 	Delmonte,	A.	DE	GOUDEN	BENELUX.	AMSTERDAM.	1964.	Repertorium	van	de	gouden	
munten	geslagen	in	het	gebied	van	de	voormalige	Nederlanden.	Linnen,	207	pag.,	33	pl.	Kaft	
iets	gevlekt,	inhoud	als	nieuw.		 90,‒	

	 				2150	 	Den	Duyts,	Fr.	NOTICE	SUR	LES	ANCIENNES	MONNAIES	DES	COMTES	DE	FLANDRE,	
DUCS	DE	BRABANT	ET	COMTES	DE	HAINAUT.	Gent.	1839.	20	pag.	13	platen.	Slappe	
kaft,		licht	gebruikt.	Kaft	gevlekt.		 50,‒	

	 				2151	 	Dirks,	J.	Mr.	PENNINGKUNDIG	REPERTORIUM.	Leeuwarden.	1891.	Derde	deel.	Met	slappe	
kaft,	deels	beschadigd.	Ongesneden.	Inhoud	goed,	zeldzaam.		 50,‒	

	 				2152	 	Diverse	auteurs.	Jaarboek	voor		Munt–	en	Penningkunde.	Amsterdam.	1940	-	1994.	Lot	39	delen,	
te	weten	vanaf	1940	tot	en	met	1994.	In	originele	kaften.	Licht	gebruikt.		 200,‒	

	 				2153	 	 Es	 van,	 W.A.	 DE	 ROMEINSE	 MUNTVONDSTEN	 UIT	 DE	 DRIE	 NOORDELIJKE	
PROVINCIES.	 Groningen.	 1960.	 141	 pag.	 3	 platen.	 Toegevoegd	 MUNTWIJZER	 VOOR	
DE	 ROMEINSE	 TIJD.	 door	 Prof.	 Dr.	 A.N.	 Zadoks	 Josephus	 Jitta	 en	 Dr.	 W.A.	 van	 Es.																									
Licht	gebruikt.		 15,‒	

                                                       

2154                                                                                       2156

	 	*	2154	 	Gelder,	Dr.	H.	Enno	van		&	Hoc,	Marcel.	LES	MONNAIES	DES	PAYS–BAS	BOURGUIGNONS	
ET	ESPAGNOLS	1434–1713.	AMSTERDAM.	1960.		210	pagina	's,	33	platen.	Harde	linnen	
kaft.	Standaardwerk	voor	de	munten	van	de	Spaans-	Bourgondische	Nederlanden.	Inclusief	
supplement.	Licht	gebruikt.		 125,‒	

	 				2155	 	Jintes,	L.F.	Pol–Tyszkiewicz,	J.T.	CHRIS	VAN	DER	HOEF	1875–1933.	Leiden	 	Assen	Gent.	
1994.	Ingenaaid	met	geplastifi	ceerde	kaft,	264	pagina's	inclusief	catalogus	met	afbeeldingen.	
Vrijwel	als	nieuw.		 50,‒	

	 	*	2156	 	Loon,	Mr.	Gerard	van.	INLEIDING	TOT	DE	HEDENDAAGSCHE	PENNINGKUNDE,	ZYNDE	
EENE	VERHANDELING	VAN	DEN	OORSPRONK	VAN	T	GELD	ETC.	Amserdam.	1717.		
Gebonden in perkament,  harde cover, 185 pag. met gravures, afbeeldingen en 6 uitklapplaten 
en	een	bladwijzer.		 150,‒	
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	 					2157		 Loon,	Mr.	Gerard	 van.	BESCHRIJVING	DER	NEDERLANDSCHE	HISTORIPENNINGEN	
OF	 BEKNOPT	 VERHAAL	 VAN	 T	 GENE	 SEDERT	 DE	 OVERDRACHT	 DER	
HEERSCHAPPYE	 VAN	 KEYZER	 KAREL	 DEN	 VYFDEN	 OP	 KONING	 PHILIPS	
ZYNEN	ZOON,	TOT	HET	SLUITEN	VAN	DEN	UYTRECHTSCHEN	VREEDE,	 IN	DE	
ZEVENTIEN	 NEDERLANDSCHE	 GEWESTEN	 IS	 VOORGEVALLEN.	 DEN	 HAAG.	
1723–1731.	4	Delen	resp.	574,	562,	556	en	696	pag.	met	bladwijzers	en	voorzien	van	vele	
prachtige	gravures.	Toegevoegd		HEDENDAAGSCHE	PENNINGKUNDE,	ZYNDE	EENE	
VERHANDELING	VAN	DEN	OORSPRONK	VAN	T	GELD,	etc.	Het	geheel	uniform	in	leer	
gebonden en met goudopdruk versierd. In uitmuntende staat en derhalve een zeldzaam en 
imposant	geheel.		 2500,‒	

	 				2158	 	Lot		(	14	).	Boeken	voornamelijk	met	onderwerp	bankbiljetten.	O.a.	Bankbiljetten	van		de	Wereld,	
door	M.	Monestier.		Brussel		Amsterdam	1983.		 50,‒	

	 				2159	 	Lot		(	7	).	Literatuur	met	als	onderwerp	de	Belgische	numismatiek.	O.a.	Luister	van	de	Belgische	
Munten,	door	J.	Philippen.		 40,‒	

     2160  Lot ( 10 ). Voornamelijk handelend over de  Nederlands-Indische numismatiek. O.a. The coins of 
the	Dutch	Indies,	door	J.	Bucknill,	moderne	reprint.		 125,‒	

	 				2161	 	Lot	(	11	).	Algemene	numismatische	werken.	O.a.	The	International	Encyclopedic	Dictionary	of	
Numismatics,	door	R.	Scott	Carlton.		 150,‒	

     2162  Lot ( 11 ). Diverse folders en dergelijke betreffende medailles. Toegevoegd  NEDERLANDSCHE 
PENNINGEN	,	door		Mr.	J.	W.	Frederiks.	Amsterdam	1947,	en	prent	uit	boek	uitgegeven	door	
gebroeders	Luycken.		 125,‒	

     2163  Lot ( 17 ). Literatuur met als onderwep de Nederlandse numismatiek. O.a De Vorstelijke en de 
Stedelijke	Muntslag	te	Deventer,	door	J.	Fortuyn	Droogleever.	1982.		 35,‒	

	 				2164	 	Lot	 (	 25	 ).	Boeken	met	betrekking	 tot	 de	Nederlandse	Numismatiek.	Voornamelijk	 algemene	
werken.	O.a.	Wijsheden	Over	Nederlands	Geld	.		 50,‒	

     2165  Lot ( 28 ). Diverse boeken  betreffende de Nederlandse numismatiek. O.a. Muntboek van de 
Munten	van	Gelderland	en	Utrecht.	door	De	Vries	en	Van	der	Wiel,	Rotterdam	1962.		 40,‒	

	 				2166	 	Lot	(	4	).	Diverse	aan	de	niumismatiek	gerelateerde	werken.	O.a.	Wereldwijd	Bankieren	ABN	
AMRO	1824	-	1999,	door	De	Vries,	Vroom	en	De	Graaf.		 40,‒	

	 				2167	 	Lot	(	5	).	Serie	uitgegeven	door	Office	du	Livre,	Fribourg.	Muenzen	de	Roemer,	Byzanz,	des	
Mittelalters,	der	Neuzeit	en		Moderne	Muenzen.	Goede	staat.		 40,‒	

     2168  Lot ( 8 ). Voornamelijk  de Europese numismatiek als onderwep. O.a. Lexicon Der Numismatik,  
door	Fengler,	Gierow	en	Unger.		 40,‒	

     2169  Lot (13 ). Diverse boeken o.a. handelend over Chinese en  Tibetaanse numismatiek.  Toegevoegd 
Les	Monnaies	d'Or.	door	B.	Hobson.		 125,‒	

     2170  Lot (13). Diverse boeken, voornamelijk bankbiljetten als onderwerp. O.a. Luxemburg, Tibet, 
Hongarije	etc.		 100,‒	
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2171

	 	*	2171	 	Mabre	-	Cramoisy,	Seb.	SELECTA	NVMISMATA	ANTIQVA	EX	MUSEO	PETRI	SEGVINI,S.	
GERMANI ALTISSIODORENSIS PARIS.DECANI. 1666.  226 pag. plus index.Perkament 
gebonden,	licht	beschadigd,	enkele	pagina's	aangetast	door	houtworm.	Inhoud	verder	goed.		 200,‒	

     2172  Mauvillion, Eleazar de. Histoire de Pierre I, surnomme le Grand, empereur de toutes les Russies. 
Amterdam et Liepzig. 1742.  2e deel. Franstalig. Gebonden in leer, 404 paginas, compleet. 
Inclusief	platen.	Kaft	gebruikt,	inhoud	doch	in	goede	staat.		 350,‒	

2173

	 	*	2173	 	Mieris,	Frans	vanLeiden.	BESCHRYVING	DER	BISSCHOPLYKE	MUNTEN	EN	ZEGELEN	
VAN	UTRECHT	 IN	T	BYZONDER.	LEIDEN.	1726.	 74	pag.	 en	11	platen	 .	Gebonden	 in	
perkament.	Folio	formaat.	Zeldzaam	in	dit	formaat.	Licht	gebruikt.		 200,‒	

     2174  Roest, Th. M. ESSAI DE CLASSIFICATION DES MONNAIES DU COMTE PUIS DUCHE 
DE	GUELDRE.	Brussel.	1893.	248	pag.	en	4	Platen.		Kaft	los,	veel	gebruikt,	moet	opnieuw	
ingebonden	worden.		 50,‒	

	 				2175	 	 Scholten,	 C.	 DE	 MUNTEN	 VAN	 DE	 NEDERLANDSCHE	 GEBIEDSDELEN	 OVERZEE	
1601–1948.	Amsterdam.	 1951.	 176	 pagina	 's,	 20	 platen.	Originele	 uitgave.	Vrijwel	 nieuw,	
toegevoegd	enkele	catalogi	Nederlands-Indië.		 40,‒	
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     2176  Schulman, J. NEDERLANDSCHE MUNTEN VAN 1795  1945. Amsterdam. 1946. Eerste druk, 
inclusief	aanvulling.	Mooie	staat.	Toegevoegd	diverse	veilingcatalogi	en	verkooplijsten	fi	rma	
Schulman		periode	1950	tot	en	met	1980.		 40,‒	

                              
2177                                                                                  2181

	 	*	2177	 	Smids,	Lud.	EMBLEMATA	HEROICA	OF	DE	MEDALISCHE	SINNEBEELDEN	DER	SES	
EN	DER-TIGH	GRAAVEN	VAN	HOLLAND.	AMSTERDAM.	 1712.	 Joh.	 Oosterwyk	 en	
Hendrik vande Gaete 1712. Half perkament, gebonden 72 pag. met gravures. Nieuw gebonden 
Mooie	staat.		 100,‒	

	 				2178	 	Stephanik,J.	W.	GESCHIEDKUNDIGE	CATALOGUS	DER	VERZAMELING	MUNTEN	VAN	
NEDERLAND,	BEZITTINGEN	EN	KOLONIEN.	onbekend.	1888.	151	pag.		 25,‒	

	 				2179	 	Van	der	Wee;	Bogaert	en	Kugan-van	Hentenryk.	De	Bank	In	Europa.	Antwerpen.	1991.	397	pag.		
Harde	kaft,	in	foedraal.	Als	nieuw.		 50,‒	

	 				2180	 	Vanhoudt,	H.	ATLAS	DER	MUNTEN	VAN	BELGIË	VAN	DE	KELTEN	TOT	HEDEN.	Herent.	
1996.		Catalogus	van	alle	circulatie	munten	op	Belgisch	grondgebied.	180	pag.	+	191	platen.	
Rode	linnen	kaft	met	goudopdruk.	Als	nieuw.		 40,‒	

  * 2181  Verdussen, H. Impr. ORDONNANCE et INSTRVCTION povr les changevrs. Antwerpen. 
1633.	244	pagina's,	met	1734	afbeeldingen	van	munten	(	houtgravure	).	Half-leder	met	goud	
versierde	rug.	Ex	libris	van		Th.	de	Jonghe.	Licht	gebruikt.		 700,‒	

	 				2182	 	Voogt,	W.J.	de.	GESCHIEDENIS	VAN	HET	MUNTWEZEN	DER	PROVINCIE	GELDERLAND.	
Amsterdam.	1874.	G.	Theod.	Bom	1874.	174	pag.	+	19	Platen.	Opnieuw	gebonden	in	harde	
linnen	 kaft	 met	 leren	 rug;	 toegevoegd	 	 BIJDRAGEN	 TOT	 DE	 NUMISMATIEK	 VAN	
GELDERLAND	2E	STUK:	BERG	(	 'S	HEERENBERG),	BATENBURG,	BAAR.	Arnhem,	
Nijhoff		&	Zoon	1869.	Kaft	licht	beschadigd.		 100,‒	

     2183  Zonder auteur. PLACAET ENDE ORDONNATIE OP DIE VALEUR VANDEN GELDE DIE 
INDEN LANDE VAN GELRE EN ZUTPHEN ONDERHOUDEN EN GHEVOLCHT ZAL 
WORDEN	enz.	Arnhem.	1602.		Gedrukt	bij	Jan	Janszoon.	4	pag.	In	goede	staat.	Niet	gebonden.		50,‒	

	 				2184	 	 Zonder	 auteur.	 BEELDENAER	 OFTE	 FIGUERBOECK	 DIENENDE	 OP	 DE	 NIEUWE	
ORDONNANTIE etc. DEN HAAG. 1613. Gedrukt bij Hillebrant Jacobsszoon. Ex Fries 
genootschap,	legaat	Mr.	J.	Dirks.	Losbladig,	Lichte	waterschade,	inhoud	goed.		 75,‒	
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2185 (afbeeldingen verkleind)                                                                           2188

  * 2185  19e eeuws Hangslot. Inclusief	sleutel,	werkend	slot.	IJzer	en	messing.		 100,‒	

     2186  Bankbiljettenetui.Vormgegeven als een honderd dollar biljet met op de voorzijde Franklin 
Roosevelt	en	op	de	keerzijde	de	Independence	Hall.	Verzilverd.		 50,‒	

     2187  Beugeltasje.Klein	formaat.	Verzilverd.		 50,‒	

  * 2188  Beugeltasje. Groot formaat. Zilver, diverse malen gekeurd, o.a. jaarletter sierlijke V (1830). 
Uitvoerig opengewerkte en gegraveerde beugel. Op beide zijden dezelfde voorstelling, te weten: 
druivenplukkende knaapjes aan de linker- en rechterzijde, in het midden een fruitschaal met 
een	aanliggende	jongeling	en	een	knaapje	met	druiven.	Verder	fl	orale	gravures.	Uitzonderlijk	
gedetailleerd	handwerk.	372.6	g.		 250,‒	

     2189  Beursje. Afkomstig uit Japan. Negentiende-eeuws. Ingelegd met zilver en goud. Staal met een 
draagketting.	90x64	mm.		 125,‒	

     2190  Beursje. Gemaakt	van	leder	rond	1900.	In	een	stervorm.	103	mm.		 75,‒	

     2191  Boekbeslag.	Versierd	met	 de	 evangelist	Mattheüs	 en	 een	 engel	 (het	 symbool	 van	Mattheüs).	
Achttiende-eeuws.	Onderdeel	van	een	Nederlandse	bodemvondst.	Zilver.	36	mm.		 75,‒	

     2192  Brillenkoker. Gemaakt	door	J.T.	Hermans	Eindhoven,	1843-1878.	Gemerkt	zilver.	123	mm.		 150,‒	

     2193  Brillenkoker. Gemaakt	door	W.	de	Pleyt,	1851-1878.	Leder	met	zilveren	details.	147	mm.		 150,‒	

     2194  Brillenkoker. Leder met gouden details. Gemerkt met Eikenblaadje en S. Een negentiende-eeuws 
stuk.		 175,‒	

2195 (afbeelding verkleind)
  * 2195  Chinees doosje. Mogelijk	een	pillendoosje.	Klein	formaat.	Hexagoon.		 80,‒	

     2196  Crucifi x. Een zilveren exemplaar uit de zestiende eeuw. Onderdeel van een bodemvondst. In het 
crucifi	x	staat	MRA	en	IHS	gegraveerd.	32	mm.		 175,‒	
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 2197

  * 2197  Display gouden munten en goudbaren.	Display	bestaande	uit	replica	's	van	gouden	munten	en	
goudbaren.	Werd	circa	 tussen	1960-1990	ter	 illustratie	gebruikt	bij	bankkantoren	waar	men	
goud	en	munten	kon	aanschaffen.	Leuk	geheel,	iets	beschadigd.		 80,‒	

     2198  Doosje met rozenkrans.	Gegraveerd:	J.	v.d.	Maden.	Negentiende	eeuws.	Zilver.		 100,‒	

     2199  Doosje.	Sterling	zilveren	doosje,	vol	gemerkt.	In	art-decostijl	versierd	met	guilloche	fi	guren	en	
bloemmotieven	in	gele	emaille.	55	mm.		 225,‒	

     2200  Draagkruis. Een	crucifi	x	met	engelen.	Negentiende-eeuws.	Messing.	84	mm.		 75,‒	

2101 (afbeelding verkleind)

  * 2201  Face-à-main. Ook	wel	schuifl	orgnet	genoemd.	Met	een	korte	steel	en	een	lange	ketting.		 100,‒	

     2202  Flesje. Dit	kleine,	ivoren	fl	esje	is	gevat	in	zilver	en	versierd	met	een	zilveren	bloem,	met	een	
bevestigd	dopje	en	twee	ringen	waardoor	een	snoer	kan	worden	geregen.		 50,‒	

2203 (afbeelding verkleind)

  * 2203  Filigrain Riksjarijder. Een	riskjarijder	met	passagier	en	werkende	wieltjes.		 100,‒	
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     2204  Gesp.	 Luxe	 exemplaar	 versierd	 met	 bloemenmotief.	 Bestaat	 uit	 twee	 delen	 en	 gemaakt	 in	

Engeland,	Birmingham	in	1901.	Zilver	en	95	mm.		 150,‒	

     2205  Gesp. Luxe	exemplaar	versierd	met	twee	engelen.Gemaakt	in	Engeland,	Sheffi	eld	in	1910.	Zilver	
en	73	mm.		 150,‒	

     2206  Geurdoosje. Met	origineel	sponsje.	Versierd	met	bloemmotieven	en	cupido.	31	mm.	Zilver.		 100,‒	

2207     (afbeelding verkleind)

  * 2207  Gietmal. Afkomstig uit Marokko. Gebruikt tijdens de regeerperiode van Sultan Mulai 
Sulaiman(1792-1822).	Toegevoegd	9	Falus	munten	met	een	Salomon	zegel,.		 150,‒	

2208 (afbeelding verkleind)
  * 2208  Glazen bokaal. Gegraveerd	VOC-monogram	en	fl	orale	versieringen.	Modern	fabrikaat.		 100,‒	
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2209

  * 2209  Grote zilveren pronkbeker. Duitse makelij. Achtzijdig met op vrijwel iedere zijde vijf medailles 
aangebracht. Op de achterzijde bij het handvat slechts drie medailles. De beeldenaars zijn 
voornamelijk keizers, koningen en adellijke personen uit het gebied van het Heilige Roomse 
Rijk, vnl. Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. ( R.D.R.). In het deksel is de grootste penning 
verwerkt.	Namelijk	een	werk	van	Leone	Leoni,	na	1547,	borstbeeld	van	keizer	Karel	V	met	
lauwerkrans	getooid	en	met	een	schitterend	harnas	aan.	Zie	collectie	Kress	onder	nummer	426.	

	 	 	 	 In	het	binnendeksel	is	Maria	van	Hongarije	afgebeeld.	Borstbeeld	naar	links	in	adellijke	kledij	
en getooid met een hoed. Ongesigneerd.  

    Op de rand van het deksel zijn verder negen kleinere medailles aangebracht.O.a. Maximilian 
II,	1564	–	1576.	Borstbeelden	Maximilian	en	zijn	vrouw	naar	links.	Referentie;	Well.	6906.	
Boven	op	het	deksel	is	een	toernooihelm	met	gesloten	vizier,	gefl	ankeerd	door	twee	kanonnen,	
aangebracht.  

    Op de wand zijn o.a. een penning te vinden van koning Ludwig van Hongarije, (verdronken 
tijdens de slag bij Mohacz), en de keerzijde van deze penning bevindt zich, gespiegeld, ook op 
de	bekerwand,	nl.	Herr	Steffan	Schlick,	graf	zu	Bassan	etc.	Door	Hans	Daucher	uit	Augsburg.	
Zie Habich band I, eerste helft, nummer 79. 

	 	 	 	 Hoogte	32	cm.	zonder	deksel,	totale	hoogte	met	deksel	41,5	cm.	Basis	doorsnede	is	18,5	cm.	
Lengte van het handvat circa 24,5 cm. Totaal gewicht is circa 4,5 kilo. Gehalte 900/1000. Dit 
soort bekers werd vaak gebruikt als centerpiece bij eet- en drankgelegenheden. Op deze manier 
werd	de	rijkdom	van	de	gastheer	nog	maar	eens	benadrukt.		 4000,‒	
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     2210  Hanger.	Maria	met	Kind.	Prachtig	gedetailleerd	uitgewerkt.	Waarschijnlijk	zeventiende-eeuws.	
Onderdeel	van	een	Nederlandse	bodemvondst.	Kapot	oogje.	Messing.	40	mm.		 75,‒	

2211 (afbeelding verkleind)
  * 2211  Herinneringsplaquette.	Een	herinneringsplaquette	ontworpen	door	Jan	Eisenloeffel	voor	het	25	

jarig	lidmaatschap	van	de	Algemene	Bond	van	Meubelmakers.	Koper	met	polychroom	emaile.	
21x16	cm.		 100,‒	

     2212  Horlogeketting. Vier	strengs	horlogeketting	met	ingebouwde	sleutel	van	rond	1900.	Zilver.		 150,‒	

     2213  Kinderspeelgoed. Een kleine, zilveren schuimspaan uit de achttiende eeuw. Een bodemvondst. 
103	mm.		 200,‒	

     2214  Kledinghaak. Gemaakt van messing met het woord: Maria. Zeventiende-eeuws. Onderdeel van 
een	Nederlandse	bodemvondst.	68	mm.		 100,‒	

     2215  Lakzegelstempel. Een gepolijste, stalen klapstempel met een wapen (militair) uit de achttiende 
eeuw	van	44	mm.		 600,‒	

     2216  Lakzegelstempel. Een prachtig, gedetailleerd wapen op dit achttiende-eeuwse exemplaar met 
een	ivoren	handvat.	103	mm.		 500,‒	

     2217  Lakzegelstempel. Een	verfi	jnd	bewerkt,	ivoren	heft.	Een	negentiende	eeuws	stuk	met	initialen.	
69	mm.		 150,‒	

     2218  Lakzegelstempel. Gevormd	als	een	Griekse	buste.	89	mm.	Verzilver	en	gemerkt.		 300,‒	

     2219  Lakzegelstempel. Gevormd	als	een	draak	in	art-decostijl.	Niet	gegraveerd.	Brons,	gepatineerd.	
102	mm.		 150,‒	

     2220  Lakzegelstempel. Kleine	 lakzegelstempel	met	 ivoren	 heft	 en	 een	Christelijk	 kruis	met	 IHS.	 	 	 	
60mm.		 150,‒	

     2221  Lakzegelstempel. Met	een	gedetailleerd	wapen	van	rond	1800.	32	mm.	Staal.		 250,‒	

     2222  Lakzegelstempel. Met	hardstenen	heft	en	de	initialen:	N.S.	43	mm.		 150,‒	

     2223  Lakzegelstempel. Met paarlemoeren heft. De stempel is een gekroonde A. Een negentiende-
eeuws	stuk.	83	mm.		 150,‒	

     2224  Lakzegelstempel. Vormgegevn als een jonge vrouw met een hoed, een mand gevuld met bloemen 
en	een	lammetje.	Vergulde	en	verzilverde	delen,	92mm.		 150,‒	
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2225
(afbeelding verkleind)

  * 2225  Lakzegelstempel.  Zittende bisschop met kromstaf, daaronder knielende man, alles in omschrift. 
AE	spits	ovaal	31.5	x	50.5	mm.		 200,‒	

2226                    2227
(afbeelding verkleind)

  * 2226  Loan for $ 500.- Confederate states of America.  Issued Feb. 20 1863. Eight percent interest. 8 
coupons	left.		 100,‒	

  * 2227  Lot Indiase stempels (3). Verschillende bronzen stempels gebruikt voor het vervaardigen van 
munten,	penningen	en	sieraden.		 100,‒	

2228 (afbeelding verkleind)
  * 2228  Lot oude aandelen en losse talons (50+). O.a. Zeemanshuis Amsterdam 1854 groot 100 Gulden, 

Illinois	 Central	 Railroad	 Company	 1863	 $	 100.-	 and	 $	 500.-,	 Magyar	 Jelzálog-Hitelbank	
-Société	de	Crédit	Foncier	du	Royaume	de	Hongrie	1849	200	Forint	,	Moskau-Kursk	Obligation	
Eisenbahngesellschaft 1886 500 Mark  & 1000 mark, verder divers Rusland periode ca. 1850-
1920	etc...		 150,‒	
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     2229  Lot Patrijzen (2). Twee roeiers zonder stuur met een beeldoppervlakte van 3.6 cm. En een roeier 
met	een	boot	op	de	achtergrond	met	een	beeldoppervlakte	van	3.1	cm.		 50,‒	

2230 (afbeelding verkleind)
  * 2230  Lot Penningdoosjes (4). Palmhouten penningdoosjes in verschillende formaten. Achttiende- of 

negentiende-eeuws.		 100,‒	

     2231  Lot Presse-papiers (2). Een glazen herinneringsgeschenk ontworpen ter ere van het 100-jarig 
jubileum	 van	 Royal	 Leerdam	met	 het	 eerste	 beeldmerk	 van	 de	Glasfabriek	 Leerdam.	Van	
dit objekt zijn slechts 3000 exemplaren vervaardigd. En een jubileumgeschenk van Shell 
aan personeel en relaties met een kroon erop afgebeeld boven de jaartallen 1890-1990. Een 
soortgelijk	exemplaar	bevindt	zich	in	de	collectie	van	het	Museum	Rotterdam.		 50,‒	

     2232  Lot Rijwielbelastingplaatjes (14). Diverse exemplaren, waarbij doubletten. Een exemplaar met 
gat	en	een	stuk	met	geponste	naam	'P.KOOLE	'.		 50,‒	

77

2233

gat	en	een	stuk	met	geponste	naam	'P.KOOLE	'.		 50,‒	

  * 2233  Matrijs 10 Gulden 1877. Voor- en keerzijdestempel, gebruikt ten behoeve van het vervaardigen 
van	juweliersnaslagen.		 50,‒	

     2234  Matrijs 10 Gulden 1897. Voor- en keerzijdestempel, gebruikt ten behoeve van het vervaardigen 
van	juweliersnaslagen.		 50,‒	

     2235  Matrijs Zwitserland 20 Francs 1922. Voor- en keerzijdestempel, gebruikt ten behoeve van het 
vervaardigen	van	juweliersnaslagen.		 50,‒	

     2236  Matrijs Zwitserland 20 Francs 1922. Voor- en keerzijdestempel, gebruikt ten behoeve van het 
vervaardigen	van	juweliersnaslagen.		 50,‒	

     2237  Matrijs Zwitserland 20 Francs 1927 en 1930. Eenmaal voor- en tweemaal keerzijdestempel, 
gebruikt	ten	behoeve	van	het	vervaardigen	van	juweliersnaslagen.		 50,‒	

     2238  Matrijs Zwitserland 20 Francs 1927 en 1930. Eenmaal voor- en tweemaal keerzijdestempel, 
gebruikt	ten	behoeve	van	het	vervaardigen	van	juweliersnaslagen.		 50,‒	

     2239  Medaillon. Eerste	kwart	19e	eeuw.	Geschilderde	damesportretten.	Verguld	en	geëmailleerd.		 250,‒	

     2240  Mes. Een zilveren exemplaar van rond 1800. Het heft is versierd als een reliëfband met een 
gestyleerde	hond	bovenop.	210	mm.		 200,‒	

     2241  Militair beursje.	Gemaakt	van	leder	met	messing	beslag.	Inclusief	briefje	uit	06-08-1884.		 125,‒	

VARIA
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2242  (afbeelding verkleind)
  * 2242  Muntarmband Stuivers Willem III. Zilver. Totale lengte: 19.0 cm. Toegevoegd: Rijksdaalder 

1867	in	hanger.		 70,‒	

     2243  Muntarmband.	Gemaakt	van	Wilhelmina	Dubbeltjes.	Jaartallen	variërend	van	1930	tot	en	met	
1941.	Met	een	verborgen	schuifsluiting.		 50,‒	

     2244  Muntbalans. Geheel intact met twee koperen schalen. Met een klein ringetje waarmee de balans 
kan	worden	opgehangen.		 50,‒	

2245
(afbeelding verkleind)

  * 2245  Muntgewichtdoos. 1770-1780.	 Duits,	 Pfaltz.	 door	 Joh.	 Pet.	 Braselmann.	 Originele	 doos,	
muntgewichten compleet (gesigneerd: opstaande leeuw), ijkgewichtjes ontbreken. Doos en 
etiket in uiterst goede staat. 140x90x24 mm. Mooi exemplaar. 	 400,‒	

2246
(afbeelding verkleind)

  * 2246  Muntgewichtdoosje.	 1683.	 Duits.	 Op	 deksel	 (vermoedelijk)	 Mr.	 Johannes	 Banne.	 Doos	
incompleet en samengesteld. 33 Muntgewichten en 10 aasgewichtjes. Uitvoerig versierde 
doos,	een	ontbrekend	slot.131	x	262	x	32.5	mm.		 150,‒	
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 2247     

(afbeelding verkleind)

  * 2247  Muntgewichtdoosje. 	1779.	Duits,	Blanckenstein	(Grafschaft	Marck),	Preussen.	door	Joh.	Pet.	
Poppenberg.	Samengestelde	doos.	Gewichten	niet	gekeurd.	Balans	ongesigneerd.	Ijkgewichtjes	
ontbreken.	Doos	licht	beschadigd,	slotje	ontbreekt.	Etiket	nog	in	nette	staat.	130x65x24	mm.		 150,‒	

2248    

(afbeelding verkleind)

  * 2248  Muntgewichtdoosje. 18e	eeuw.	Duits,	Blanckenstein	(Grafschaft	Marck),	Preussen.	door	Diedr.	
Pet.	Poppenberg.	Samengestelde	doos.	Gewichten	niet	gekeurd.	Balans	ongesigneerd.	Enkele	
ijkgewichtjes aanwezig. Doos en etiket nog in goede staat.133x68x25 mm. Mooi exemplaar. 	 200,‒	

     2249  Muntgewichtsdoosje. ca.	1800.	Vermoedelijk	van	Franse	oorsprong.	Compleet.	180	x	55	x	19	cm.		75,‒	

     2250  Muntkokertje. Vervaardigd	uit	twee	zilveren	stuivers	van	Koning	Willem	III.	Gegraveerde	rand.	
Zilver,	gekeurd.		 150,‒	
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2251 (afbeelding verkleind)

  * 2251  Notariële akte.	Engels,	1848.	Voorzien	van	diverse	lakzegels.		 500,‒	

     2252  Patrijs en matrijs. Voor	een	penning	van	een	gymnaste.	Diameter	van	het	beeldvlak:	3	cm.	Ijzer.		 50,‒	

     2253  Patrijs.	Nr.	17884	met	een	geit.	IJzer.		 30,‒	

     2254  Patrijs. Nr.	36955	met	een	kerktoren.	IJzer.		 40,‒	

     2255  Patrijs.	Voor	een	koeienkop.	Diameter	van	het	beeldoppervlakte:	3.1	cm.	IJzer.		 40,‒	

     2256  Pijpenwroeter. 	Een	zilveren	exemplaar	uit	de	negentiende	eeuw.	Versierd	met	een	zeilschip.		 75,‒	

     2257  Pillendoosje. Van	zilver	en	paarlemoer.	Rond	1850.	35	mm.		 125,‒	
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2258
(afbeelding verkleind)

  * 2258  Plaquette. 'Alg.	 Ned.	Metaalbewerkersbond	 1887	 -	 jan	 -	 1927	 ',	 Ontwerp:	 Jan	 Eisenloeffel,	
gemerkt met monogram onderzijde. Jan Eisenloeffel was een Nederlandse edelsmid en 
keramist.	De	messing	plaquette	 is	versierd	met	 een	polychroom	geëmailleerde	voorstelling	
van	een	vrouw.		 100,‒	

 
2259 (afbeelding verkleind)

  * 2259  Plaquette. Koperen	reliëfportret	van	Louis	Bouwmeester	in	zijn	rol	als	Shylock	uit	de	Koopman	
van Venetië gemaakt in 1923 naar een ontwerp van de Nederlandse beeldhouwer A. Dupuis. 
10.5x13	cm.		 100,‒	

     2260  Poederdoos. Versierd	met	bloemmotief	en	gestyleerde	pauwen.	Met	poederzeef.	Zilver.		 50,‒	

2261 (afbeelding verkleind)
  * 2261  Poederdoos. Vierkant	met	fl	orale	versieringen.	Gegraveerde	initialen:	M.P.J.	Zilver.		 80,‒	
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     2262  Presse-papier. Een jonge vrouw in de wolken die een kan water over de aarde schenkt, met de 
tekst:	'La	Grande	source	de	VITTEL'.	Een	bronzen	plakaat	op	een	ondergrond	van	rode	steen.		 50,‒	

     2263  Ring. Met	(Shell)	schelp,	smaragd	en	het	getal	20.	24	mm.	Met	keur:	eikenblaadje.	14k	goud.		 175,‒	

2264 (afbeeldingen verkleind)

  * 2264  Rozenkrans.	Groot	formaat.	Sterling	zilver.		 80,‒	

     2265  Sigarenkoker. Gemaakt van Schildpad met zilveren details en een gestoffeerde binnenkant. 
Gemaakt	door	W.P.	de	Pleyt,	1851-1878.	Gedecoreerd	met	een	treintje.	138x88	mm.		 175,‒	

     2266  Sigarenkoker. Versierd met een galoperend paard. Gemaakt van leder met gouden details, 
gekeurd	met	Eikenblaadje.	Gemaakt	in	de	negentiende-eeuw.	143x76	mm.		 175,‒	

 

     2267  Sigarenkoker. Versierd met rijder en paard. Gemaakt van leder met zilveren details. Inclusief 
briefje	dat	vermeldt	dat	de	koker	een	balgooijersprijs	van	Jonkheer	J.P.	Boddaert	was	op	de	
kermis	in	1891.	148x82	mm.		 175,‒	

2268 (afbeeldingen verkleind)

  * 2268  Sluitgewicht. 1	Nederlandse	Pond	gewicht	van	rond	1820.	Bestaat	uit	negen	kommetjes	en	bevat	
een	zeldzaam	afsluitgewichtje.	Messing.		 200,‒	
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2269 (afbeeldingen verkleind)
  * 2269  Sluitgewicht.	Op	de	deksel	staat:	1	U.	Met	zeven	kommetjes.	Messing.		 100,‒	

     2270  Stempel. Een zittend Minera van in een cirkel met vier scènes en vier steden: Parijs, Napels, 
Wenen	en	Batavia.		 50,‒	

109

2271 (afbeeldingen verkleind)

  * 2271  Tinnen kistje.	Versierd	met	16	afbeeldingen	en	een	met	rode	stof	beklede	binnenzijde.		 100,‒	

     2272  Tondeldoosje. 	Versierd	als	een	buitentoilet	met	een	fi	guurtje.	Gemaakt	in	de	negentiende	eeuw	
van	messing,	49	mm.		 150,‒	

     2273  Veterhaak. 	Gemaakt	in	Birmingham,	1923.	Versierd	met	een	guilloche	patroon	in	blauw	email.	
240	mm.		 100,‒	

     2274  Veterhaak. Gemaakt in Engeland, ca. 1920. Versierd met een guilloche patroon in blauw email. 
230	mm.		 100,‒	

     2275  Wandspiegel. Een zilveren belijsting van twee bijbelsloten versierd met een 3 Gulden 1793 en 
een	1/8	zilveren	dukaat	Zeeland.		 100,‒	

     2276  Weens tondeldoosje. Gevormd als een hond met hoed en kraag. Een zeldzaam negentiende-
eeuws	stuk.	55	mm.		 250,‒	

     2277  Zakmes. Uitklapbaar, Nederlands zakmes uit 1818 met een opengewerkt heft dat aan beide 
kanten	verschillend	is	versierd	met	een	man-	en	een	vrouwfi	guur.	Zilver	en	87	mm.		 350,‒	

     2278  Zegelring. Een gouden ring met in groen agaat gesneden wapenschild van drie vissen. 
Negentiende-eeuws	stuk.	25	mm.		 300,‒	

VARIA
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  * 2279  Zegelstempel, Zegelafdruk, twee brieven inclusief omslagen en enveloppe van Koning Otto 
I Frederik Lodewijk van Griekenland. Zegelstempel:	Op	een	zuil	de	bustes	van	Koning	Otto	
en zijn vrouw, Amalia Marie Frederika van Oldenburg, gedragen door twee knapen, welke 
ontspruiten uit loofwerk. Gesneden in ivoor op een voet van messing. Zegelafdruk: In rode 
was het wapen van koning Otto. In azuur, een wit kruis, gedekt met een kroon, gesteund 
door twee leeuwen. Daaromheen een rode mantel met daaronder het lint en kruis van de Orde 
van	de	Verlosser.	Afdruk	 in	 rode	was	op	papier,	gemonteerd	 in	klein	rond	doosje.	Brieven:	
Geadresseerd	 aan	 Kardinaal	 Giuseppe	 Ugolini,	 inclusief	 handtekening	 van	 de	 koning.	
Enveloppe: Lichtblauwe enveloppe, gesloten met lichtrode zegelwas (licht beschadigd). 

    Seal Matrix, Seal Impression in wax, two letters including the enveloppes and another 
envelope of Otto, King of Greece. 	Seal	Matrix:	On	a	pillar	busts	of	King	Otto,	and	his	wife,	
Marie	Frederika	Amalia	of	Oldenburg,	carried	by	two	boys,	which	sprout	from	foliage.	Carved	
in	ivory	on	a	brass	base.	Seal	Impression:	In	red	wax	the	coat	of	arms	of	King	Otto,	Consisting	
of a shield bearing the Greek national emblem of a white cross on a blue background, topped 
by	a	royal	crown	and	supported	by	two	crowned	lions	rampant.	Beneath	the	ribbon	and	cross	
of the Order of the Redeemer. All on a red mantle. Impression in red wax on paper, mounted 
in	small	round	white	box.	Letters:	Adressed	to	Cardinal	Giuseppe	Ugolini,	signed	by	the	king.	
Envelope:	Light	blue	envelope,	sealed	with	red	wax	(slightly	damaged).		 20000,‒	

VARIA
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Koning	Otto	I	van	Griekenland

Geboren	als	Prinz	Otto	Friedrich	Ludwig	von	Wittelsbach,	groeide	hij	op	in	Salzburg	toen	hij	op	17-jarige	
leeftijd	werd	gekozen	als	Koning	der	Grieken.	In	1832	werd	tijdens	het	Congres	van	Londen	besloten	
dat	België	en	Griekenland	onafhankelijk	zouden	worden	en	kregen	een	eigen	monarchie.	De	troon	van	
Griekenland werd eerst aan Leopold von Sachsen-Coburg-Gotha aangeboden, maar deze verkoos de 
Belgische	troon	vanwege	de	onrusten	in	Griekenland.	Ook	Prins	Willem	Frederik	Karel	der	Nederlanden	
wees de Griekse troon af, vanwege het feit dat de cultuur en de taal hem vreemd waren.  

In	1833	arriveerde	Otto	in	zijn	nieuwe	land,	compleet	met	een	Beiers	gevolg	van	nieuwe	staatslieden.	De	
Grieken waren hier niet over ingelicht en de onvrede hierover was erg groot. Tijdens zijn regeerperiode 
had het verarmde land te kampen met grote problemen wat uiteindelijk resulteerde in een revolutie met als 
gevolg een grondwet, welke werd ingevoerd in 1843. Desondanks bleef Otto als absoluut monarch regeren. 
Na een regeertermijn van 30 jaar werd Otto gedwongen afstand te doen van zijn positie nadat de zoveelste 
protesten en rellen waren uitgebroken. Samen met zijn vrouw Amalie Marie Friederike, Herzogin von 
Oldenburg	ontvluchtte	hij	het	land	en	zij	leefden	tot	hun	dood	in	Bamberg.

King	Otto	I	of	Greece

Born	as	Prinz	Otto	Friedrich	Ludwig	von	Wittelsbach,	he	grew	up	in	Salzburg	when	he	was	elected	King	of	Greece	at	
the	age	of	17.	In	1832,	during	the	Convention	of	London,	The	Great	Powers	(Great-Britain,	France	and	Russia)	decided	
that	Belgium	and	Greece	would	be	independent	and	would	get	their	own	monarchy.	The	throne	of	Greece	was	fi	rst	
offered	to	Leopold	von	Sachsen-Coburg-Gotha,	but	he	preferred	the	Belgian	throne	because	of	the	riots	in	Greece.	Prince	
Willem	Frederik	Karel	der	Nederlanden	also	rejected	the	Greek	throne,	due	to	the	fact	that	the	culture	and	language	were	
unfamiliar to him.

In	1833	Otto	arrived	in	his	new	home	country,	complete	with	a	Bavarian	cortege	of	new	statesmen.	The	Greeks	were	
not informed about this and the dissatisfaction was enormous. Throughout his reign, Otto faced political challenges 
concerning	Greece's	fi	nancial	weakness	and	the	role	of	the	government	in	the	affairs	of	the	Church.	Due	to	more	riots	in	
1843	Otto	was	forced	to	accept	a	Constitution	,	which	was	introduced	the	same	year.	Nevertheless,	Otto	continued	to	rule	
as	an	Absolute	Monarch.	After	30	years	of	reign	and	another	riot	Otto	was	forced	to	fl	ee	the	country	with	his	wife	Amalie	
Marie	Friederike,	Herzogin	von	Oldenburg.	The	former	King	and	Queen	lived	in	exile	until	their	deaths	in	Bamberg.
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VARIA

     2280  Zegelstempel.	Toont	een	soldaat	met	hellebaardier.	Zilver	met	een	houten	greep.		 50,‒	

2281

  * 2281  Zilverbaar. 100	Gram	fi	jnzilver.	Uitgave	Algemene	Bank	Nederland.	Leuke	vroege	uitgave.		 50,‒	

2282 (afbeeldingen verkleind)

  * 2282  Zilveren Jad. Moskou, 1844. Globe met daarboven zittende leeuw. Russisch zilver, 84 zolotniki 
(875/1000).	Meester:	Pavel	Fedorovich	Sazikov.	Essayer:	AK	(Andreì	Antonovich	Kovalbskiì).	
Silver Yad.  Moskow, 1844. Globe with lion sitting on top. Russian silver, 84 zolotniki (.875.). 
Silversmith:	Pavel	Fedorovich	Sazikov.	Essayer:	AK	(Andreì	Antonovich	Kovalbskiì).		 500,‒	

- EINDE VEILING / END OF SALE -
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SNG	ANS	=	 	 Sylloge	Nummorum	Graecorum.	The	Collection	of	the	American	Numismatic	Society.	New		
	 	 	 York	1961	ff.
SNG	Ashm.	 =	 –	Ashmolean	Museum,	Oxford.	London	1976	ff.
SNG	v.	Aulock	 =	 –	Sammlung	v.	Aulock,	Deutschland.	Berlin	1957–1968.
SNG	Berry	 =	 –	The	Burton	Y.	Berry	Collection.	New	York	1961	ff.
SNG	BM	 =	 	 –	The	British	Museum.	London	1993.
SNG	Cop.	=	 	 –	The	Royal	Collection	of	Coins	and	Medals,	Danish	National	Museum.	Copenhagen	1942–	
   1979.
SNG	Evelpidis	 =	 –	Collection	Rena	H.	Evelpidis,	Athenes.	Louvain	1970	ff.
SNG	Fitzw.	 =	 –	Fitzwilliam	Museum,	Leake	and	General	Collection.	London	1940	ff.
SNG	France	 =	 –	Bibliothèque	Nationale,	Cabinet	des	Medailles.	Paris	1993	ff.
SNG	Keckman	 =	 –	The	Erkki	Keckman	Collection	in	the	Skopbank,	Helsinki.	Helsinki	1994.
SNG	Levante	 =	 –	Switzerland	I.	Levant-Cilicia.	Bern	1986.
SNG	Lloyd	 =	 –	The	Lloyd	Collection.	London	1933.
SNG	Lockett	 =	 –	The	Lockett	Collection.	London	1938	ff.
SNG	Milano	 =	 –	Civiche	Raccolte	Numismatiche.	Milano	1988	ff.
SNG	München	 =	 –	Staatliche	Münzsammlung	München.	Berlin	1968	ff.
SNG	Righetti	 =	 –	Katalog	der	Sammlung	Jean-Pierre	Righetti	im	Bernischen	Historischen	Museum.	Bern	1993.
SNG	Spaer	 =	 –	The	Arnold	Spaer	collection	of	Seleucid	coins.	Jerusalem	1998.
SNG	Tüb.	 =	 –	Münzsammlung	der	Universität	Tübingen.	Berlin	1981	ff.
Spahr = R. Spahr. Le	monete	Siciliane	dagle	Aragonesi	ai	Borboni	(1282–1836). Publication AIPN, No. 6. 1982.
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