
Eleonora van Portugal, echtgenote van keizer Frederik 111.

In een parelrand : LEONORA.FILIA.EDVARDI.REG.PORTVGAL.
FRID.III.IMPER.VXOR. In een parelrand: keizerin Eleo
nora naar voren gezeten op een troon, gekroond, in de
rechterhand een scepter, in de linkerhand een rijksappel.
-Kz. In een parelrand: + VT.ROSA.FLORES.SPLENDORE.CO
RVSCO.PRAEFVLGET In een parelrand: + SIC.LEONORA.VIR
TVTVM.AMATO.CHORO.PRAESTAT Een roos.

Z.d.[1452], goud, 58mm;

Armand 11, p.39 nr.2
Van Mieris I, p.65 fig p.66 nr.II



Johannes Huss op de brandstapel.

In een parelrand: CREDO.VNAM.ESSE.SCAN.CATHO.ECCLE + In
een parelrand: hoofd van Johannes Huss naar rechts •

.Links van het hoofd : HVS ; rechts : IOAt'·J
-Kz. In een parelrand : CENTVM~REVOLV.ANIS.DEOREDD.ROEM:

+ In een parelrand: ET.MICHI.CON.NAT. Johannes Huss op
de brandstapel. Rechts: 1415.

1415, zilver, 31mm.

Van Mieris I, p.29 fig.5 p.30-31 nr.V



Nicolaas I van Anjou, hertog van Lotharingen.

In een parelrand: NICOLAVS.I.ANDEGAVENSIS.D.G.DVX.LO
THARINGIAE Buste van Nicolaas I van Anjou, hertog van
Lotharingen, naar rechts.
-Kz. In een parelrand :IDANNIS.II./ANDEG.FILIVS./NATVS.
ANNO MCCCCXLVIII./DESPONSVS.AN.MCCCCLXVI./ANNAE LVD.XI.
FRANC.REGIS./FILIAE./ITERVM ANNO MCCCCLXXII./MARIAE CA
ROLI/BVRGVND.DVCLS FILIAE./ET OBIIT COELEES/XXIIII.IVLII/
MCCCCLXXIII.

1473, zilver, 46mm.



Karel de Stoute.

DVX KAROLVS BVRGVNDVS. Hoofd naar rechts van Karel de
Stoute met een lauwerkroon.
-Kz. In een bladerkrans, in het veld met vlammetjes be
zaaid, het lam van het Gulden Vlies tussen twee vuursla
gen waaruit gensters springen. Op de vuurslagen : AVRE
VM - VELLVS. Boven het lam: IE LAl EMPRINS , onder het
lam: BIEN EN AVIENGNE.

Z.d.[j474], zilver, 36mm.
(~ e"N"O"~ 30'-")
Tourneur, Candida, p.78 nr.2
Medailleurs en numismaten, p.25 nr.6-7
Van Mieris I, p.IOO fig.l ; p.IOO-IOI nr.I



Maximiliaan van Oostenrijk X Maria van Bourgondië.

MAXIMILIANVS.FR.CAES.F.DVX.AVSTR.BVRGVND Buste van
Maximiliaan naar rechts, met lange gegolfde haren waar
op een lauwerkroon.
-Kz. MARIA. KAROLI.F .DVX.BVRGVNDIAE .'AVSTRIAE .BRAB.C .FLAN:
Buste van Maria van Bourgondië, met opgestoken haar, naar
rechts. Links een monogram MM waarboven een kroon.

Z.d.[ëinde 1479 begin 148q7, verguld, 45mm.
[ar CAND16A

1
Je.,,]

Tourneur, Candida, p.98 nr.ll
Medailleurs en numismaten, p.29/30 nr.13/14
Van Mieris I, p.141 fig.1 ; p.142 nr.IV



N ""'l-S, t.

Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.

Een bloemetje MAXIMILIANVS MAGNANIMVS ARCHIDVX AVSTRIAE
BVRGVNDIAE In een parelrand : buste van Maximiliaan naar
rechts met gegolfd haar en een lauwerkroon. Links van
het hoofd : AETA. ~.ec.ltt 'Tis· {~
-Kz. Een bloemetje MARIA bloemetje KAROLI bloemetje FI
LIA bloemetje. BVRGVNDI bloemetje BRAB bloemetje CONIVGES
bloemetje In: een parelrand: buste van Maria van Bour
gondië naar l~nks. Links van haar: .ETAT rechts: IS.
20., daarond~r links: 14 rechts: 79

rijËÄe'UP~~\

1479, zilver, 55mm.

Forrer I, p.200 (Variante)
Van Mieris I, p.152 nr.I".152.~.i. (~-.tt.)



Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.

Een bloemetje. MAXIMILIAN9.MAGNANIM9 * ARCHIDVX * AV
STRIE * BVRGVNDIE * 8 * Buste van Maximiliaan, naar
rechts met gegolfd haar waarop een lauwerkroon. Links
van het hoofd: ETA rechts ervan: T-JS.19
-Kz. Een bloemetje MARIA bloemetje KAROLI bloemetje FI
LIA bloemetje HERES bloemetje BVRGVNDI bloemetje BRAB
bloemetje CONIVGES bloemetje. Buste van Maria van Bour
gondië naar links. Links van de buste: ETAT rechts er
van: IS.20., daaronder links: 14, rechts: 79

1479, verguld, 42mm.

Forrer I, p.200
Van Mieris I, p.152 fig.l p.152 nr.I



Vrede van Praag.

In een parelrand: MAXIM.I.FRID.III.FIL.ELECT.ROM.IMP.
ANN.M.CCCC.LXXXVI. In een parelrand: IVDICIICAMER.IM
PER.CONDITOR. Buste van Maximiliaan in staatsiekledij,
in zijn rechterhand een scepter, in zijn linkerhand een
palmtak. Op het hoofd een kroon.
-Kz. MARIA.CAR:BVRG:DVC:FILIA.Vl-IC IMPERATOR.VXOR.
Buste van Maria van Bourgondië in staatsiekledij, naar
links. Op het hoofd een kroon.

1486, verguld, SOmm.1 b"'~.fl t('" aa....Jc.

Van Mieris I, p.184 nr.I " fA8lt ~~.i.
Cok. Ûtos;~:,,, 1.à$of\ ,J' t)... (~~o") ~ f. 1tt .,.. 2'2. ~



N~LJI8,1

Opstand in de Nederlanden.

IVSTICIA 1 IS t GESLAG t DO t VERIT: L : I t G 1 N : In een pa
relrand : Het Bedrog rechts voorgesteld als een vrouw,
staande, ze draagt op de rechterhand een gans, in de lin
kerhand houdt ze een watersproeier. Links van de vrouw
een fontein. Voor haar voeten vlammen.
-Kz. HEVS:: QVID 1. GESTIS : EN l HIC : TE t MANET: EXITIS:
In een parelrand : Links de Dood met in de rechterhand
drie pijlen, in de linkerhand een doodskist.

[t48/ij zilver, 22mm.

Van Mieris I, p.208 fig.3 p.209 nr.III



LN ~"'S'l4t ~

Filips de Schone herinnert de rechters aan hun plicht
in 1497.

+ IN : DOMINO: CONFIDO : ANNO I DOMINI : 1~97: In een
parelrand : De Hoop voorgesteld als een vrouw, met in
de ttchterhand een lelie. Links van de vrouw de letter
P, rechts van haar de letter F.
- Kz. DILIGITE It: IVSTIClAM If QVI M IVDICAT) If TERR) In een
parelrand : Het wapenschild van Filips de Schone met
daarboven een helm en de aartshertogdijke kroon.

1497, brons, 28 mm., beschadigd.

Van Mieris I, p.292 fig. 2.p.292 ~.I
J

Dugniolle I, p. 182 nr.632



LN 1"'9S~ :1

Hederik van Baden, bisschop van Utrecht, wendt de rebellen
in dienst van de hertog van Kleef af.

BEA TI~Q CVST IVDI Tussen de armen van een kruis staan
in een parelrand vier wapenschilden.
-Kz. : ET" FACIVT' I IVST,-,ICIA\ I I) ~ Ol'.. A~ In een pare1
rand bisschop Frederik van Baden als geharnaste krijger
met zwaard, te paard naar rechts.

1499, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, nr. 682 p.195
Van Mieris I, p. 317



L.N -fSOD, -!

Filips de Schone en Johanna van Castilië krijgen het
recht op de kronen van Castilië en Aragon.

In een parelrand : N PHS ~ DEI • GRA ft ARCHID )f AUS tt DUX JE

BVB • In een parelrand : Het gekroonde wapen van Filips
de Schone. Links en rechts van het schild een gekroonde
letter P.
-Kz. In een parelrand: DE * ABSENTIBVS ~ NIL * NISI _
BONV * 1500 Het gekroonde wapen van Johanna van Castilië
links en rechts van het schild de letter I

1500, brons, 27 mm., zwaar beschadigd.

Tekst overgenomen uit van Mieris I, p.319 nr.l
Dugniolle 1-11, p.200 nr.700



N 15"02,1.

Filips de Schone.

Een bloemetje PHILIPVS D G REX CASTELIE EC3 ARCHIDVX AVS
ECT Borstbeeld van Fili~de Schone met het Gulden Vlies.
-Kz. In een parel~Q~~ : een bloemetje VIRTVTE.ET.CON
STANCIA Een godin staande op een wereldbol, die ligt in
een schelp midden de zee. Zij houdt een zeil achter
zich. Links van de godin het jaartal 1502 achteraf bij
gegraveerd.

Z.d.[i502], zilver, 52mm.

Armand 11, p.136 nr.7
~Mi~ I lP. 1'l-t (\IW14~e '<'4clt.)



L~1-ro3, -i.

Rekenpenning van Filips van Kleef, Heer van Ravenstein.

In een parelrand : een bloem f A Jf IAMAIS een bloem tAl
IAMAIS In een parelrand: Het wapen van Filips van Kleef,
Heer van Ravenstein.
-Kz. In een parelrand : een bloem i VOVS.SEVL een bloem
.VOVS , SEVL * In een parelrand : Ruitvormig wapen van
Françoise van Luxemburg, echtgenote van Filips van Kleef~

met links het wapen van Ravenstein en rechts het wapen
van Luxemburg.

1503, brons, 29 mm.

Dugnialle 1-11, p.247 nr. 872
Van Mieris I, p.395 nr. 1 (datum 1507)



LN ~s"o3, t
Rekenpenning van Filips van Kleef, Heer van Ravenstein.

In een parelrand : een bloempje. A: IAMAIS~een bloempje
MIL een bloempje CINCOCENS een bloempje TROS In een
parelrand: Het wapen van Filips van Kleef, Heer van

'I Raven~tejn.
".!i<.~P:-"~Q.;VOVS SEVL: een bloem ~ VOVS .SEVL een bloem. In
een parelrand : Ruitvormig wapen van Françoise van Luxem
burg, echtgenote van Filips van Kleef met links het wapen
van Ravenstein en rechts het wapen van Lux~burg.

1503, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.247 nr.87l
Van Mieris I, p.395 nr.2 (datum 1507)



LN JlSoS
1
i.

Filips de Schone te wapen tegen Gelderland.

In een parelrand : een bloempje QVI + VOVlnRA + MOY +
SEVL + ANNO + 1504 In een parelrand : Het Gulden Vlies
met het Bourgondisch kruis en dëvuurslag.
-Kz. In een parelrand : een bloempje IETT + POR + LA +
CAMBE + DES + COMPTE ... DE ... HO In een parelrand Een
wapenschild met leeuw in een gesloten tuin.

1505, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.228 nr.804
Van Mieris I, p. 369 nr. m: r· S&" ~14~



Dood van Filips de Schone.

Een kruisje DAT + VOEIR + MIT ... SII)DER + CRACHT + V:a D'
~ AL + SI + MACT In een parelrand : Een fontein met
links en rechts een vuurslag met vuurtongen.
-Kz. DILIGITE. IVSTCA • QVI • IvnICAT • TRA. In een
parelrand : Een gekroond wapenschild verdeeld in vier
vakjes, het eerste en vierde zijn het wapen van Spanje,
het tweede en derde het wapen van Filips de Schone.

1506, brons, 27 mm.

Dugniolle I , p.237 nr. 837
Van Mieris I, p. 385 ft11 r. SS$' 1'o't.][



LN Jlro~,"

Gezantschap o.l.v.stadhouder Willem van Croy vraagt
keizer Maximiliaan om hulp.

[Ëen kroontje] IETOIR , PO & MESSINNVRS t DE , CON[ÏE
A ~ LILE • Z la J De roomskoninklijke arend, met onder
zijn vleugels rechts het Bourgondisch Oostenrijks wapen
schild, links het Spaanse.
-Kz. Een kroontje IETOIRS " POVR ~ LA t MLäNOIE " DFJ
FLANDRES Een wapenschild met leeuw naar links, daarrond
drie vuurslagen met wegspringende vonken.

n50~, brons, 28 mm. beschadigd

Van Mieris I, p.390 "".3~ ,.39'11 ~.I



Maximiliaan van Oostenrijk.

In een parel~4n~ : Roset MAXIMILIANVS.DEI.GRA.ROM.IMP.
SEMP.AVG.ARCHIDVX.AVSTRIE In een parel~Qftd : keizer
Maximiliaan met harnas te paard naar rechts. Boven de
helm draagt de keizer een kroon, in de rechterhand een
standaard met de keizerlijke arend. Op het kleed van het
paard staat: HALT.MAS[S] ~N AI-]SN);.aGOnder het paard: 1509
- Kz. In een parelYClrd : Roset PLVRIVMQoEVROPE PROVIN
CIAR" °REXoETopRINCEPS °POTENTISIM In een parel~o"d : ne-
gentien wapenschilden. In een parel vand. : het keizer-
lijke wapenschild, met bovenaan een kroon en omhangen met
het Gulden Vlies, daarrond zeven wapenschilden.

1509, zilver, 53mm.

Van Mieris I, p.413-414



LN --lS101 t.

De Nederlanden misnoegd over de drijverijen van paus
Julius 11.

In een parelrand : + GECTOIRS ~ POVR : LE ~ BViAV : DES:
FINACES ! DE : LEP' In een parelrand : Een vos met een
monnikskap verschrikt een groep vogels.
-Kz. In een parelrand : + ET: MVNSEIGNEVR: LARCHID:'
DÀVST~ CE : PRINC ~ DE ; SP)A In een parelrand: Een
fontein met links de letter M (Maximiliaan van OostenrijV
en rechts de letter K (Karel V)

1510, verguld brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.263 nr. 930
Van Mieris I, p.426 nr.l, p.'tU fl3''i



lN -1S'~~J ~

Keizer Maximiliaan verkiest geweldloze oplossing voor
het conflict met Karel, hertog van Gelder.

Een bloempje IVS + SVVM + VNICVIQUE + TRIBVITE +
1 + 5 + 1 + 1 In een parelrand de wapens van Holland,
Zeeland en Friesland. Links van het onderste schild de
letter T.
-Kz. Een bloempje HONESTE + VIVITE + + NEMINEM +
LEDITE In een parelrand de vuurslag met het Bourgondisch
kruis, da~ond het Gulden Vlies.

15 11, brons, 28 mm. I Wt.1et1k LN.-fr21" 1

Dugniolle I, p. 266 n° 940
Van Mieris I, p. 439 n° I/P....\'~.1
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Inwijding van prins Karel, de Latere keizer Karel V,
in de Nederlanden

Een vuurslag KAROLVS* PRINCEPS * HISPANIARYM J( ANO •
In een parelrand Karel V ten halven lijve naar links
met de aartsherto~lijke kroon en het Gulden Vlies, en
in de hand een zwaard. Het jaartal 1515 staat gesplits~

links en rechts van hem.
Kz. een vuurslag LARGITOR: NV1;1MORVMIFINANCIARVM
In een parelrand : Een liggende leeuw achter tralies

1515, brons, 27 mm.

Dugniolle I, p. 290 n° 1043
Van Mieris II, p. 6 ~ 2, r'~ ~.j'



LN AS"19~ i

Karel V verkozen tot keizer van het H.R.R. in 1519

LEen vuurslag CHARLES + PAR] + LA + GRACE + DE
C + DIEV + J ROl + [DE] Buste van Karel V met het
Gulden Vlies, naar lin~. Links een gekroond monogram.
-Kz. een kroontje I [ET] TOIRS + DE CMISSIEVRS] S
+ DES + FINANCES + DV. Een open kruis met het wapen
van Oostenrijk. Tussen de armen van het kruis de wapens
van het H.R.R. en Kastilië.

1519, brons, 28 mm. zwaar beschadigd

Dugniolle 11, p. 12 n° 1092
Van Mieris 11, p. 91



Erasmus.

Tl-lN I<PE,TY.Q.: TA : 1:vrrPAMMI4TI\ As"'~ lil: IMAGO AD VIVA
EFFIGlt EXPRESSA Buste van Erasmus naar links. Onder
de buste: 1519 Links van Erasmus : .ER. rechts van hem
.ROT.
-Kz .~A. Tet\t)1 ""KPOy 'aoy MolS VLTi"" LiNEA le-.-o- Borstbeeld van
de God Terminus op een rotssteen. Op het voetstuk staat
TERMI/NVS Links van de God : CONCEDO rechts : NVLLI

1519, brons, IOSmm.
rM~TS~$, Q"'''~'''' ~ SfCUNaos.. :Sa".." 1.J
Van Mieris 11, p.94-95
Medailleurs en numismaten, p.35-38 nr.19-20



I.N 1S2-1~ i
Overwinning van Karel V 1521

~GO COGITO COGITATIONES PACIS Karel V, gekroond en
met koninklijke mantel, in de ene hand een scepter,
zittend op een troonJ
-Kz. een lelie BONNE ESPERENCE PLVS OVLTRE ME
COVOIE 1521) t60..~~e~l9)o-u...~1~~.

1521, brons, 29 mm. zwaar beschadigd

Dugniolle 11, p. 24 n° 1146
Van Mieris 11, p. 400, 2 variante (vroegere datum)



/ Munt van Milaan /

CAROLVS.RO IMPERATOR De gekroonde dubbele keizer
lijke arend met het wapen van Karel V.
-Kz. ~ SANCTVS.AMBROSIVS De H.Ambrosius te paard, naar
rechts. Onder het paard een gekroonde letter M.

Z. d. [1521J , brons, 32nnn.

Van Mieris lI, p.140 ~ i ; p:"ltO, I



N"fS21, i

Verkiezing van paus Adrianus VI.

Bloempje M bloempje ADRlAEN bloempje VAN bloempje GOD
bloempje GHEKOREN PAVS bloempje VA bloempje ROMEN bloem
pje T'VTRECHT bloempje GHEBOREN In een parel~n~ buste
van paus Adriaan VI met kappa en tiara, naar links.
Links van de paus het wapenschild van Utrecht, rechts
het wapenschild van zijn geslacht.

Z.d.[1522 of 1523], klokkenspijs, 83mm. Eenzijdig.

Van Mieris 11, p.158 fig.3 ; p.159 nr.lIl
Medailleurs en numismaten, p.58-59 nr.53
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Overwinning van Karel V op Frans I te Milaan 1524

Een lelie FORSE)( ET x PROVESSE K VIENT Je DE x GRANT x

NOBLESSE In een parelrand : Samson gezeten op een
leeuw trekt met beide handen de muil van het dier open.
-Kz. Een lelie NOTES" LES I( VITOlRES lC A ~ DIEV J< SOIT ~ LA ~

GLOIR" 1524 In een parelrand : Een gelauwerde
Overwinning, geknield naar rechts, schrijft op een
schild ES / PE / RE / A

1525, brons, 30 mm.

Dugniolle I 11, p. 32 n° 1176 {variante: ESPEREA op
het schild J
Van Mieris 11, p 205 n° 1 (variante: ESPEREA op het
schild)



LN -152S4' '1
Frans I gevangengenomen in 1525

In een parelrand GAL ,[ivs ~ S] VCCVMBIT 0 AQVILE -ANNO 0

1525. In een parelrand: Een gekroonde arend(de keizer)
verslaat een gekroonde haan (Frans I)
- Kz. in een parelrand een bloempje FACILITER. C [RE]
DERE " PESSIMA. VVLPES In een parelrand :~\~ met
een monnikskap beleest een haan.

1525, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p. 37 n° 1195
Van Mieris II, p. 210 nO]( J p.2.ofo toa. t



Verdrag van Madrid 1526

Een lelie DIEV ~ p' x SA GRACE. VEVLLE x SA • MAIN .
ESTA'DRE In een parelrand : op een altaar de twee
stenen tafels tussen een keizers.en een koningskroon.
Boven de tafels Gods hand, wijzend naar links.
-Kz. Een lelie A FIN lt q IC PAIX ~ SE PEVLT Je P" TOVT.
RESPANDRE In een parelrand : Een zwevende engel
verkondigt een boodschap aan een schaapherder

1526, brons, 28 mm.

Dugniolle I~II, p. 38 n° 1200
Van Mieris 11, p. 233 n° I [variante]



Bij de geboorte van Filips Ii.

MON 10 ESPERANCE lC CROIT • EN x FLEVR )f 1527
In een parelrand : Een gekroonde tweekoppige arend.
-Kz. Een lelie SOVBZ + LE + SOLEIL + DE + GRANT +
VIGVEVR In een parelrand : Een door de zon beschenen
wereldbol in een bos margrieten~:-.

1527, brons, 29 nnn.
2 exemplaren waarvan één beschadigd

Dugniolle I 11, p. 41 n° 1208
Van Mieris 11, p. 263 n° I



Bij de geboorte van Filips 11

Een lelie SOVBZ 1LE 1SOLEIL + DE + GRENT .,. VIGVEVR 2
In een parelrand : Een door de zon beschenen wereldbol
in een bos margrieten.
-Kz. Een lelie NOTES ~ LES Je VITOIRES. A • DIEV A SOIT .
LA 1l GLOIRE Je 1524 In een parelrand een gelauwerde
Overwinning schrijft op een schild : ES /PE /RE/ A

1527, brons 29 mm.

Van Mieris 11, p. 264 n° U
Dugniolle 1-11 p, 41 n° 1208 V: en p. 32 no 1175
Kz (maar met ESPEREA op het schild)



Overstromingen van 1531 in de Nederlanden.

In een kroon van bladeren. Een duif vliegt over het wa
ter met in haar bek een palmtak.
-Kz. In een ci.,K~e YGlf\ jeknoopt eint • T LON + DIT IET'" IE + CROIS I
FERMEMENT QIAPRES t LA .. PLVIE/vIENT .. LE + BEAV lEen takj e
TEMPS een takjel + 1531 +

1531, zilver, 3Omm.

Van Mieris 11, p.332
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Blijde intrede van Karel V te Doornik in 1531

-ILE :al 111 at DE [CE J BRE =EN : L' ANNEE PRECEDEN It In een
parelrand : Een gekroonde tweekoppige arend, met het
Gulden Vlies en op de borst het wapenschi~van Spanje
en Vlaanderen.
-Kz. DE-DENSaTOVRNAI)C FVTJC:LAIGLE Jt TRIVMFANT In een parel
rand : Het gekroonde ruitvormige wapen van de land
voogdes Maria van Hongarije. Aan de vier zijden van
het wapen een cijfer voor het jaartal 1532

1532, brons, 29 mm.

Van Mieris 11, p. 357
Dugniolle 1.11, p. 55 n° 1261



LN~~~t

Voorbereiding van de oorlog van Karel V tegen de
Turken in 1531.

In een parelrand + DA + MICHI + VIRTVTE[M + CO] NTRA +
HOS + TV [OS] in een parelrand : De gekroonde keizer,
in harnas, te paard naar rechts. In de rechterhand een
geheven zwaard.
-Kz. In een parelrand ~een bloemetje SI +] DEVS +
NOBISCVM +(Q + COJNTRA + NOS·l·5·3·2 In een parelrand
~n kruisvorm de wapens van Holland, ~eeland, Utrecht,
Friesland en Overijsel. Tussen de balken van het kruis
de letters M CVE

1532, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p. 58 n° 1272
Van Mieris 11, p. 367 ~~.2 (variante:andere letters
tussen de balken van h~{ kruis)) ,.3'. M.E



Wederdopers.

In een parelrand: * WEoNICHToGEBARE,oISoVIToDEMoWATERo
VN°GEIST In een parelrand : °DAToWOR/ToISoFLEISC /HoGE
WORDE/VN°WANETo/VNDERoVNS/o1534°
-Kz. In een parelrand: * MACHoNICHToIN°GAEN°IN°DAToRI
KEoGOIDES In een parelrand : * EIN°HERoEIN°GELOVEoEIN°
DOEPS In een parelrand : in een schild waarboven drie
bolletjes THO/MVoNS/TER

1534, zilver, 43mm.

Van Mieris 11, p.406 fig.3 p.407 nr. 111 Variante.
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Voorbereiding van de tocht van Karel V tegen de
Turken in Noord-Afrika in 1535

PO • EXHAVSER· LE·NON·DU· CREATEVR 1535 In een
parelrand : Het gekroonde keizerlijke wapen tussen
het gekroonde wapen van Castilië en van Leon, onder
de wapenschilden twee vuurslagen en een slapende leeuw.
-Kz. • +. DE • VOVLENTE • LE • PRENS • AV • FONS • DV· CEVR
In een parelrand De geharnaste en gewapende keizer
Karel V te paard naar links.

1535, zilver, 29 mm.

Dugniolle I· 11, p. 66 n° 1308
Van Mieris U, p. 418 .f1.2 i r.&t19 """.l[



Smalkadische liga.

Een takje IOANNS.FRIDERICVS.ELECTOR.DVX SAXONIE.FIERI.
FECIT.ETATIS SVAE.32. De keurvorst Johannes Frederik
van Saksen, houdt in zijn rechterhand een geheven zwaard,
in de linkerhand een hoed. Op de kraag van zijn kleed
lees t men : X REN X ALS X IN X EREN. IN ~.f4d.
-Kz. Een takje SPES een blad MEA een bla~EO een blad
EST een blad ANNO een blad N[OJSTRI een blad SALVATORIS
een blad M.D.X.X.X.V Het wapenschild van Saksen met in
het midden twee zwaarden kruisgewijze over elkaar. Bo
venaan drie helmen.

1535, zilver, 65mm. (bovenaan een gaatje) Pronkpenning.
Ctf:.iNH"A. D, HOl\l\S]

Van Mieris 11, p.429 fig.1 ; p.429-430 nr.I
IiG~,t~ p.. 2"'9~ celV

1
a

fe.-..... Il;J p. '\o'l-



Bewapening van Karel V tegen Frankrijk in 1536

· +. D[E] ~ VOVLENTE • LE • PRENS • AV • FONS • DV • CEVR
In een parelrand: Karel V, geharnast en gewapend,
te paard naar links
- Kz. PO [Ex]AVLCER •[LE]- NON· DV. C[RE]ATEVR- 1536
In een parelrand : Het~roonde keizerlijk wapen tussen het
gekroonde wapen van Ca%tilië en van Leon, onder de wapen
schilden twee vuurslagen en een slapende leeuw.

1536, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.68 nr.1316
Van Mieris II, p .435f1..2 j p. "lat AA.'];
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Bewapening van Karel V tegen Frankrijk in 1536.

Een lelie LA ~ GRACE 'DE + DIEV ~ QVI + EST ~ GRANDE ~

In een parelrand: Buste van Karel V, naar rechts, op
het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. Een lelie A· MIS 1 TVNES t EN ~ M[AJ COMMANDE ..
1536 In een parelrand : De tweekoppige arend boven de
stad Tunis met de versterking Goleta.

1536, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.69 nr.1319
Van Mieris 11, p.436 nr.3 (variante randschrift vz.]



De Verlossing.

ET.SICVT.IN.ADAM.OMNES.MORIVNTVR.ITA.ET.IN.CHRISTVM.OMNES.
VIVIFICABVNTVR.VNVSQVISQVE.IN.ORDINE.SVO. In het midden
de Levensboom met links Adam en rechts Eva. Links de
Schepping; rechts de verdrijving van Adam en Eva uit het
Paradijs. Onderaan op een banderol: IOANNS.FRIDERICVS.
ELECTOR.DVX.SAXONIE.FIERI.FECIT.
-Kz. Een roosje VT.MOSES.EREXIT.SERPËTË,ITA.CHRS.IN.
CRVCE.EXALTATVS.ET.RESVCITATVS,CAPVT.SERPÈTIS.COTRIVITJVT.A ...
SAL~ET.CREDETES. Kristus aan het kruis, links en rechts
de goede en de slechte moordenaar, uiterst links een kerk,
uiterst rechts een afbeelding van de Verrijz enis. Op de
voorgrond Maria en Johannes en soldaten. Onderaan op
een banderol: .SPES.MEA.IN.DEO.EST.

b53~, zilver, 67nnn. met een oogje &1\ te", ~1"Se~t.

Forrer V, p.SO-SI
Van Mieris 11, p. 447 fig. I p.447-448 nr.I



Karel V.

Roosje CAROLVS.V.DEI.GRATIA.ROMAN.IMPERATOR.SEMPER.AV
GVSTVS.REX.HIS.ANNO.SAL.M.D.XXXVII.AETATIS.SVAE.XXXVII
Buste van Karel V naar rechts. In de rechterhand houdt
de keizer een scepter, in de linkerhand de rijksappel.
-Kz. Het wapenschild van de keizer dat omhangen is met
het Gulden Vlies, daarachter de tweekoppige arend met
daarboven de keizerlijke kroon. Links en rechts de ko
lommen van Hercules en de spreuk : PL-VS OVL-TRE On
deraan links de letter H rechts ; rechts de letter R.

1537, zilver, 65mm.
ti. (e,,,.....tlJ .., r.",sJ
Van Mieris 11, p.466 fig.l
Forrer V, p.81
UQ.bic.~ p. 1"1-t ~ tl. ceu'l 'J

p.466-467 nr.!



Karel V onderhandelt met Frans I voor de vrede van Nizza.

POVR : REGNER ': PLVS : OVLTRE : PAS SER In een parel
rand: Buste van Karel V, met harnas en kroon, naar links.
-Kz. Een lelie .IVSTICE -i· SACORDE • A : MISERICORDE In
een parelrand : Een gekroonde weegschaal in evenwicht op
de kruising van een scepter en een zwaard. Tussen de
armen van de weegschaal het jaartal 1538; onderaan een
wereldbol.

1538, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.74 nr.1342
Van Mieris 11, p.477 nr.1



Verdrag van Nizza 1538 .

.,. AQVILA Á CV A LILIO A PACEM .4 COVENERVNT In een
parelrand : Links de gekroonde keizerlijke arend, rechts
de gekroonde Franse lelie, verbonden door een lint waar
boven het jaartal 1538
-Kz. Een bloempje DA Ä PACEM 4 DNE ~ TEPORIS 4 ~ ~ ETER
NITATIS: In een parelrand : Wapenschilden van Holland,
Zeeland, Friesl~nd, Utrecht en Overijssel, tussen de
schilden de letters C .V .E .M

1538, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p.75 nr.1345
Van Mieris 11, p.484 nr.l
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Verdrag tussen Karel V en Frans I te Toledo in 1539.

Een bloempje GALLVS AMICVS AQVILE 1539 In een
parelrand : Links de gekroonde keizerlijke ar7nd, rechts
de gekroonde Franse haan
-Kz. In een parelrand: VOLVCRES twee takjes VOBIS
twee takjes CAVETE In een parelrand : Een groep
vogels begeleid door een ooievaar. Onderaan op drie
lijnen de letters M/V·n/Z

1539, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.81 nr.1383
Van Mieris 111, p.9 nr.2 /variante, kz.=p.9 nr.l maar met
de letters M/V.n/Z



Karel V vaardigt in 1540 een wet uit tegen ketterij en
corruptie in de Nederlanden.

Een lelie CAROLVS: V : AVGVSTVS : IMP : HISP : REX : Z:
Buste van Karel V naar links, rond het hoofd een lauwer
krans.
-Kz. GECT· DE • MESS: DES • FINÀSES ~ DE • L' 1539
In een lijncirkel : Een gekroonde tweekoppige arend met
op de borst het wapenschild van Karel V.

1539, brons, 28 mm.

Dugnmolle 1-11, p.84 nr.1399
Van Orden 11, p.l02 nr.331
Van Mieris 111, p.31 nr.7 variante (randschriften)



Bestraffing van Gent in 1540.

In een parelrand : Een kroontj e CAROLO)\ IMP)I PlO I( FOE ~

AVG ). S • P · Q ~dR In een parelrand.: Buste van Karel V,
met harnas en Gulden Vlies, naar links, rond het hoofd
een lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand: Christus staande tussen twee
farizeeërs. Tussen de benen van de man links de letter I,
tussen die van qe man rechts de letter E. Op de afsnede :

• QVAE· DEI. /DEO/CAES • QVAE. CAES/SVT

fi54~ brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.88 nr.1421
Van Mieris 111, p.22 nr.V variante Ikz. letters I en E
tussen de benen der farizeeërs/
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Bestraffing van Gent in 1540.

Eeen kroontje CAROLO a IMP ~ PlO ~ FOE A AVG It S.P.Q.R.
In een parelrand : Buste van Karel V met harnas en
Gulden Vlies, naar links. Rond het hoofd een lauwer
krans.
-Kz. In een parelrand: Christus tussen twee farizeeërs.
Links en rechts van Christus de letters N en A. Op de
afsnede: ... QVAE • DEI + /DEO/CAES QVA· CAEs/svT

~54~ verguld brons, 29 mmo In de rand zijn 3 gaatjes.

Dugniolle 1-11, p.88 nr.1412 variante /letters A en N op Kz
Van Mieris 111, p.22 nr.IV variante /letters N en A op Kz
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Karel V bewapent het leger tegen Gelderland in 1542.

In een parelrand: + QVIA • TV f DEVS • FORTITVDO • MEA~

PS • 42 Buste van Karel V, naar links. Rond het hoofd
een lauwerkrans.
-Kz. Een handje GECTOIRS· DE • MESS • DES • FINASES •
DE • LEMP De zuilen van Hercules waarboven een kroon.
Op een banderol voor de zuilen leest men : PLVS - OVLTRE

n54~ brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.l03 nr.1497 (variante: DES i.p.v.~FI .. )
Van Mieris 111, p.57 nr.lIl, p.56 afb.lIl (variante UES
i.p.v. ~ FINASES)



Voorbereidingen van Karel V in 1543 tot een veldtocht
in de Nederlanden.

SVPER · ASPIDEM • ET • BASILISCV : AMBVLABIS : 1543
In een dubbele lijncirkel : Karel V, gekroond, in de
rechterhand een zwaard, in de linkerhand een rijksappel,
vertrapt een draak.
-Kz. Een lelie AQVILA. PROVOCAT • PVLLOS • SVOS • AD·
VOLANDVM : 43 In een dubbele lijncirkel : Onder een
stralende zon, een arend die zijn twee jongen leert
vliegen.

1543, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.l08 nr.1522
Van Mieris 111, p.74 nr.I
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Voorbereidingen van Karel V in 1543 tot een veldtocht in
de Nederlanden.

SVPER • ASPIDEM : ET • BASILISCV • AMBVLABIS : 1543 ~

In een dubbele lijncirkel : Karel V, gekroond, in de
rechterhand een zwaard, in de linkerhand de rijksappel,
vertrapt een draak.
-Kz. LIBERA lP. ME A DNE ,. A' CALVPNIIS t HOMINV PS +
DAVID 1530 In een parelrand : Ananias en Sapphyra liggen
ten gronde, neergebliksemd door de H.Geest in de gedaante
van een duif, links twee biddende handen.

1543, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p. 109 nr. 1528
Van Mieris 111, p.74 nr.II



Vrede van Venlo in 1543.

Een bloempje IN een takje PACE een takje IN een takje
IDIPSVM een takje 1543. Karel V, gekroond en met harnas
te paard naar rechts. In de rechterhand een geheven
zwaard.
-Kz. Een bloempje DORMIAM:~:een takje:A~ET:Aseen takje
~~: REQVIE!SCAM De wapenschilden van Holland, Zeeland en
Friesland. Tussen de schilden de letters M, I, D.

1543, zilver, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.ll0 nr. 1531/variante
Van Mieris 111, p.78 nr.I /variante



Martinus Bucerus.

* MARTINVS BVCERVS.MINISTER EVANGELII.D.N.I.C.A~AETATIS

SVAE LIII. Een blaadje Buste van Martinus Bucerus naar
links. Links van de buste de letter Pi.
-Kz. I.COR II./NIHIL IVDICO ME/SCIRE.QVAM IESVM/CHRIS
TVM E HVNC/CRVCIFIXVM./M.D.XXXXIII./ een blaadje

1543 brons, 46mm.
Pi t'NAGENAUel" f"i.d"lt.~J
Forrer 11, p.381



De Nederlanden verheugd om het succes van Karel V tegen
Fransen en Turken in 1544.

Een lelie • AD. FACIEl-tDAM • VINDICIAM • IN • NATIONIBVS ,i·
In een lijncirkel : Een tweekoppige arend doorboort met
twee zwaarden de Ontrouw, voorgesteld als vrouw. Onder
de vrouw leest men : INFIDELITAS
-Kz. Een lelie: AD ALLIGANDOS • REGES • EORVM • IN
COMPEDIBVS: In een dubbele lijncirkel : De met een
koninklijke (Franse) en keizerlijke (Turkse) kroon bedekte
zuilen van Hercules, elk voorzien van twee ketens; tussen
de zuilen een schandblok waarboven het jaartal 1544.

1544, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.120 nr.1576
Van Mieris 111, p.96 nr.I



De Nederlanden verheugd om het succes van Karel V tegen
Fransen en Turken in 1544.

SVPER • ASPIDEM : ET : BASILISCV ~ AMBVLABIS : 1543 :
In een dubbele lijncirkel : Karel V, gekroond, in de
rechterhand een zwaard en in~ linkerhand de rijksappel,
vertrapt een draak.
-Kz. Een lelie AD ALLIGANDOS • REGES , EORVM • IN 11 COM
PEDIBVS ~ In een dubbele lijncirkel : De met een konink
lijke (Franse) en keizerlijke (Turkse) kroon bedekte
zuilen van Hercules, elk voorzien van twee ketens; tussen
de zuilen een schandblok waarboven het jaartal 1544.

1544, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.120 nr.1577
Van Mieris 111, p.96 nr.II



Waakzaamheid van Karel V in 1544.
~

In een parelrand DORMIAM: ET : REQVESCAM : PS4
Karel V gekroond en gewapend, rust in een zetel met het
zwaard in de rechterhand en zijn hoofd ondersteunend met
de linkerhand.
-Kz. In een parelrand: • ET : COR : MEVM : VIGILAT
CATI : 5 : Een ontwaakte Karel V, gekroond en met borst
harnas, zittend op zijn troon, in de rechterhand een
scepter.

U54~ brons, 28 mmo

Dugniolle 1-11, p.123 nr.1597 {variante: CATI i.p.v.CANT]
Van Mieris 111, p.106 nr.II (variante: CATI i.p.v. CANT)
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Verlangen van keizer Karel V naar vrede en eendracht
in de Nederlanden in 1545.

Een bloempje tussen twee takjes INCLINA COR· MEVM·
DE[VS] • 1545 Buste van Karel V, naar rechts, rond het
hoofd een lauwerkrans.
-Kz. : [AD FACIE)NDAS. IVSTIFICATIONES ., TVAS • M.p. [sj
In een lijncirkel : Een gekroonde tweekoppige ~arend met
op de borst een wapenschild met de Nederlands,j!<leeuw.

1545, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p.125 nr. 1606
Van Mieris 111, p.109 nr. I (varian~e
M. I. I.]

M.P.S. i.p.v.



Spotpenning op de paus en de kardinalen.

ECCLESIA.PERVERSA.TENET.FACIEM.DIABOLI Hoofd van een
duivel, naar rechts, maar omgekeerd is het een hoofd van
de paus met de tiara, naar links.
-Kz. STVLTlALIQVANDO.SAPIENTES. Hoofd van een nar met
een muts naar rechts, maar omgekeerd is het een hoofd
van een kardinaal met de kardinaalshoed, naar links.

(1545), brons, 35mm.

Decavele, p.94 nr.147
Van Mieris 111, p.112 fig.2 p.112-113 nr.II /Variante/



Spotpenning op de paus en de kardinalen.

ECCLESIA:PERVERSA TENET.FACIEM.DIABOLI Hoofd van een
duivel, naar rechts, maar omgekeerd is het een hoofd van
de paus met de tiara, naar links.
-Kz. STVLTI ALIQVANDO SAPlENTES Hoofd van een nar met
een muts naar rechts, maar omgekeerd is het een hoofd
van een kardinaal met de kardinaalshoed, naar links.

[154~ zilver., 37mm.

Van Mieris 111, p.112 fig.2 p.112-113 nr.II /Variante/
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De paus en de keizer, de kardinaal en de bisschop .

• IN.VIRTVTE.TVA LETABITVR.IVSTVS Hoofd van de paus met
de tiara naar links, omgekeerd is het een hoofd van de
keizer met de keizerskroon, naar rechts.
-Kz .• SVPER.OMNEM TERRAM CONSTIT~ES.EOS.PRINCIPES.

Hoofd van een bisschop met een mijter, naar rechts, om
gekeerd is het een hoofd van een kardinaal met de kar
dinaalshoed, naar links.

Z.d.[tussen 1530 en 1545], zilver, 27mm.

Nahuys, 2de serie p.26 pl.II nr.12



De paus en de keizer, de kardinaal en de bisschop.

Het randschrift is afgesleten /IN.VIRTVTE.TVA.LETABI
TVR.IVSTVS./ Hoofd van de paus met de tiara, naar'
links, omgekeerd is het het hoofd van de keizer met de
keizerskroon, naar rechts.
-Kz. Het randschrift is afgesleten /SVPER.OMNEM TERRAM
CONSTITVES.EOS.PRINCIPES. Hoofd van een bisschop met
een mijter naar rechts, omgekeerd is het een hoofd van
een kardinaal met een kardinaalshoed, naar links.

Z.d.[tussen 1530 en 1545], zilver, 25mm.

Nahuys, 2de serie p.26 pl.II nr.12 Variante.



Gildepenning van de Antwerpse kruiers.

In een parelrand SANCTVS :. ANDREAS :. De H.Andreas,
staande, onder de linkerarm het Andrieskruis. Rechts de
letter P.
-Kz. In een parelrand: Een handje HEMAECKT· INT.
IAER • VAN In een lijncirkel : Een kruiwagen met daar
boven het jaartal 1546

1546, b~ons, 24 mm. Heeft aan de rand een gaatje.

Van Orden ,p.49 nr.5 pl.VIII



Pacificatie van Gelderland in 1546.

In een parelrand : Tussen twee lauwertakken, het gekroonde
hoofd van Karel V, naar links. Op de afsnede : 1746 /sic/
-Kz. In een parelrand: GELRIA/PACATA EST./QVI POTE:/
CAESARIS/EST

~54~ brons, 28 mmo

Dugniolle 1-11, p.134 nr.1649
Van Mieris 111, p.126



Beleg van Frankfurt in 1547.

Tobias, geknield, 'vangt een vis. Voor hem staat een
engel. Op de afsnede : TOBIAS • CA 5
-Kz. De zuilen van Hercules waartussen ~PLVS· / OVTRE
Links van de zuilen de letter T~ rechts de letter·!;
Boven de zuilen een hand komend uit een wolk. Op de af
snede : 1· 5 .. 4 • 7

1547, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.141 nr.1685
Van Mieris 111, p.163 nr.lIl



Beleg van Frankfurt in 1547.

Tobias begraaft een dode. Op de afsnede : TOBIAS • CA- I
-Kz. De zuilen van Hercules waartussen men leest: .PLVS·/
OVTRE Links van de zuilen de letter T, rechts de letter-I
Boven de zuilen een hand uit een wolk. Op de afsnede :
1 • 5 • 4 • 7

1547, brons, 22 mm.

Dugniolle 1-11, p.140 nr.1683
Van Mieris 111, p.163 nr.l



Groeiende spanning tussen Karel V en Frans I en de paus
in 1547. A.••c.,l-t'e i~ tAt N.d...t",-,ÄtV\.

GECT. POJ. LE • BV1. DES· FINAN • 47 Buste van
Karel V, naar rechts, rond het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. DISSIPA· GENTES • Q ~ BELLA • VOLVN[T] Faëton,
in zijn vierspan, wordt door Jupiter uit de hemel neer
gebliksemd.

1547, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p.143 nr.1697
Van Mieris 111, p.184 nr.I



Karel V.

Buste van Karel V, naar rechts. Links van het hoofd:
CARO ; rechts: LVS boven het hoofd: V. Onder de buste
IR
-Kz. Bovenaan: MI/SERERE/MEI DEVS Een kruis met boven
aan op een banderol : INRI tussen de kolommen van Hercu
les. Achter het kruis de dubbele keizerlijke arend. On
derde vleugels op een banderol links: PLVS ; rechts:
VLTRA

G54~1 zilver, ruitvormig 47,5 x 38mm.
Wl Lf\Elt-l W4Ü, HA~~J

Forrer V, p.81 "Ir'3
Cat.Ex.toison d'or, p.165 nr.257/~.wQ~~

Habich, p.279 nr.6 pl.CCIII



Terugkeer van Karel V in de Nederlanden in 1548.

VIRTVTI : FORTVNA : COMES : 48 De gevleugelde slangen
staf van Mercurius met links en rechts een hoorn des
overvloeds.
-Kz. GECT: DV· BVREAV • DES • FINANC ' De gekroonde
zuilen van Hercules, verbonden door een banderol waarop
staat : PLVS o[V]TRE Tussen de zuilen bovenaan een
vuurslag met vuurtongen.

1548, zilver, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.150 nr.1738
Van Mieris IIl, p. 209 nr.IIl, p.tot fJ3',2



Karel V na Z1Jn overwinningen van 1548 vreugdevol
onthaald in de noordelijke Nederlanden.

In een parelrand: Een bloempje CA· V • RO • IMP.
AVG· PIVS • ET • FOELIX Buste van Karel V, naar rechts.
Rond het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand: Een bloempje • RESTITVTO • IMP
REDIT • TRIVMPH • 1548 De wapenschilden van Holland,
Zeeland en Friesland. Tussen de schilden de letters I,
D, I

1548, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p.148 nr.1717
Van Mieris 111, p.208 nr.II {variante
Van Orden 11, p.127 nr.460

I D I i.p.v. I H IJ
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Karel V.

Roset CAR.V.ROM.IMP.AVG.HISP.REX.CATHO.DVX.AVST. Buste
van Karel V omhangen met het Gulden Vlies, naar rechts.
-Kz. Roset PLVS VLTRA Roset QVO~NPELIS SOL HOC IN
TERA CAESAR.EST.Ao 1548 De gekroonde keizerlijke arend
met een wapenschild op de borst, tussen de zuilen van
Hercules in zee.

1548, brons, 48mm.

Van Mieris 111, p. 208 nr. I J ,.tof ~3 i



De. N,d~Jo.n<iel'l ovacie.i' hf$c"em1,..t vall het l<ei2.e"ilC

~n een parelrand: SVB· VMBRA • ALARVM • TVARVM • PRO
TEGE NOS In een lijncirkel : De gekroonde keizerlijke
tweekoppige arend.
-Kz. In een parelrand: GECTONS· POVR· LE • BVRREAV #

DES· FINAN· Een gekroond schild met de wapens van
Bourgondi~, Oostenrijk en de Nederlanden. Bezijden het
schild het gesplitste jaartal 4-9

1549, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p.IS7 nr.1764
Van Mieris 111, p.211 nr.II/P·l4~ ~.t



Inwijding van prins Filips

LI'I ~S",g~ 2

als graaf van Zeeland.

In een parelrand : Een kruisje CA' V • RO • IMP • Z •
PHI : CA : F • ZELAN : C • 1549 Buste van Karel V, naar
rechts, rond het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand: Een handje QVI: VIDET: ME :
PAT : VIDET : ~. : FIL .-tI Het gekroonde wapen van Zeeland.
Rond het schild een lauwerkrans.

1549, brons, 30 mm.

Dugniolle 1-11, p.158 nr.1767
Van Mieris 111, p.229



Bij de dood van paus Paulus 111.

Het laatste oordeel. Op de afsnede : REDDE • RATIONEM· /
VILLICATIONIS/[TV~ LVC. 16
-Kz. In een parelrand: Een handje LEGPENNINCK f DER •
STADT • VAN • BRVES[SEL • 15]49 Het wapen van Brussel op
een cartouche.

1549, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.161 nr.1784
Van Mieris 111, p.23' nr.II(p.~,~ ~~.2



Oorlogsverklaring aan Frankrijk in 1551.

In een parelrand : CAROLVS • V • ROMANO • IMPER. Buste
van Karel V, gekroond en geharnast, naar rechts.
-Kz. Een handj e DESTRVE· ÎNÎMicv. Z. VLTORE" De
Wraak, voorgesteld als vrouw, staande, in de rechterhand
een fakkel, in de linkerhand een zwaard.

1551, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.170 nr.1823
Van Mieris 111, p.269 nr.I



Maria van Oostenrijk.

In een parelrand : een takje MARIA AVSTR REG BOEM een
takje CAROLI V IMP F. Buste van Maria van Oostenrijk,
koningin van Bohemen, dochter van Karel V, naar links.

Z.d.[1551], lood, 65mm. (bovenaan een gaatje) Eenzijdig.

Van Mieris 111 p.27l fig.l ; p.27l-272 nr.I
Armand 11, p.237 nr.6



LN ..fS.s-2,ot.

Succes der Nederlanden in 1552 in de oorlog tegen
Frankrijk.

In een parelrand : • MARIA • D • G • R • H • De gevleugelde
Overwinning als vrouw naar links, in de rechterhand een
lauwerkrans, in de linkerarm een palmtak.
-Kz. In een parelrand: In een gesloten krans, gevormd
door twee samengebonden lauriertakken, een gekroonde
letter M, daaronder het jaartal 1552.

1552, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.175 nr.1848
Van Mieris 111, p.289 nr.I



Succes der Nederlanden in 1552 in de oorlog tegen
Frankrijk.

In een parelrand • MARIA eD· G • R • H • De Over-
winning, voorgesteld als een gevleugelde vrouw, naar
links, in de rechterhand een laurierkrans, in de linker
arm een palmtak.
-Kz. In een parelrand In een krans VIGILATE Een
kraanvogel op één poot naar links, in de andere poot
houdt hij een kei.

fi55~, brons, 30 mmo

Dugniolle 1-11, p.175 nr. 1850
Van Mieris lIl, p.290 nr. lIl, p.289 ~.1



LN "'552, ~

Verdrag van Passau in 1552.

In een parelrand:. PHILIPVS· AVSTR • CAROLI· V • CAES
• F • Buste van Filips 11, in harnas, naar links.

-Kz. In een parelrand : • PHILIPVS • SPES • ALTRA· PA
TRIAE· Filips 11, gezeten op een troon, wordt door de
Overwinning met een lauwerkrans gekroond.

D55~ zilver, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.177 nr. 1856
Van Mieris lIl, p.29:r nr. VI .. ,.t93 -1;.'



Verdrag van Passau in 1552.

• CAROLVS· V • ROM • IMP • SEMP • AVGVST' Buste van
Karel V, naar rechts, met harnas, rond het' hoofd een
laurierkrans.
-Kz. Een bloempje FIDES een bloempje - een bloempje
PVBLI een bloempje Twee ineengstrengelde handen met
een gevleugelde slangenstaf en twee korenaren.

D55~ zilver, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p. 178 nr.1863
Van Mieris lIl, p.293' nr. VllI .. f· tn -t:a. 8



lN -1;5t,Ç'

De Nederlanden verlangen naar vrede in 1552.

In een parelrand :. CAROLVS. DG· RO 4 IMP • COMES· HOL
Buste van Karel V, met harnas, rond het hoofd een laurier
krans, naar rechts.
-Kz. In een parelrand Een rozet • DA • QVAM· MVNDVS·
DARE • NON • PT· 52 • In een dubbele lijncirkel : De
duif van Noach, in de bek een olijftak, vliegt over de
stad.

1552, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p.179 nr.1868
Van Mieris 111, p.304 nr. I



Waterramp in Zeeland in 1552.

In een parelrand: Een handje ,DATE· DEO • QVE • DEI·
ET t CESARI • QVE • CESARIS In een parelrand : Petrus
haalt een geldstuk uit de mond van een gevangen vis.

~ -"-
-Kz. In een parelrand: DNE· NE • DES • TERRA· FRUC-

~ ""'-
TIFE • I • SALSVGINE In een parelrand : Het gekroonde
wapen van Zeeland.

ff55~ brons t 28 mmo

Dugniolle 1-11, p.180 nr.1872
Van Mieris 111, p.308



Verdrag van Passau in 1552.

In een parelrand : Een bloempje CAROLVS • V· ROM • IMp·
SEMP • AVG • Buste van Karel V, naar rechts, met harnas.
Rond het hoofd een laurierkrans.
-Kz. In een parelrand: Een bloempje IMPERIO • PACATO •
1553 Een arend, gezeten op een globe, in de bek een
gevleugelde slangenstaf. Links en rechts een lauriertak.

1553, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11, p.184 nr. 1893
Van Mieris IIl, p.291' nr.IX .. t.U, ~.9



LN~SS~,t

De Nederlanden onder landvoogdes Maria van Hongarije
in 1553.

,. MARIA· D · G. R • H· De Overwinning, als staande
vrouw, naar links. In de rechterhand een laurierkrans,
in de linkerarm een palmtak.
-Kz. In een parelrand: · PHILIPVS • l§PES • ALTRA]·
PATRIAE • Filip, 11, gezeten op een troon wordt door de
Overwinning met een laurierkrans gekroond.

[i 553], zilver, 27 mm.

Dugniolle 1-11, p. 189 nr.1917
Van Mieris 111, p.289 nr. I(vz.)en p.293 nr.III(kz.)



LN"55~,3

De Nederlanden verlangen naar vrede in 1553.

In een parelrand : GE • PO • L • CHAB • DE • COT • A •
BRVCL· Buste van Karel V, in harnas, naar rechts. Rond
het hoofd een laurierkrans. Onder de afgeknotte arm:
1553.
-Kz. In een parelrand :. DISSIPA· GENTES • Q • BELLA·
VOLVNT Faëton, in de zonnewagen, wordt door Jupiter
neergebliksemd.

1553, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11, p.187 nr. 1907
Van Mieris 111, p.318 nr.I



LN ~SS','1

Allusie op de terechtstelling van Michiel Servetus.

·X·SCHALC. TRECKT. VTH • V • BALCK In een lijncirkel
Twee mannen die Christus'gezegde uitbeelden :"Wie kan de
splinter uit zijn broeders oog trekken die de balk in
zijn eigen oog niet ziet 1" Op de afsnede : ·LV· VI" C·
-Kz. WAT· BAT • KERS • OF • BRIL • DI • NIET • SIEN·
EN • WIL • In een lijncirkel : Een uil met in de klauwen
een bril, voor hem een brandende kaars. Onder de kande
laar de letters: ·H.W.

U55~, brons, 28mm.
~.w.

Dugniolle 1-11, p.194 nr. 1942 [variante: randschrift
en voorstelling op vz.]
Van Mieris 111, p.341 nr.II [variante: randschrift en
voorstelling op vz.)



LN4SSa.c/~

Huwelijk van Filips 11 met Maria Tudor in 1554.

PHILIP • ET' MARIA • D • G • R • ANG • FR • NEAp· PR.
HISP4 Buste van FilipsII en Maria Tudor, naar elkaar.
Boven de hoofden een kroon tussen het gesplitste jaartal
15-54
-Kz. In een parelrand: posVkvs· DEVM • ADIVTOREM •
NOSTRVM. Een gekroond schild met de wapens van Filip~II

en Maria Tudor. Links van de kroon een romeins cijfer X,
rechts het cijfer 11

1554, zilver, 32mm.

Dugniolle 1-11, p.197 nr. 1954
Van Mieris lIl, p.351 nr.II .. p.'Uo k.2.



Troonsafstand van Karel V in 1555.

Een rozet FORTITVDO· ET • LA[VJS • NOSTRA .. DOMINVS t
Buste van Karel V en Filips 11, naar elkaar, boven hun
hoofden een kroon.
-Kz. Een rozet STATERA • IVSTA • ET • EQVA • SINT •
PONDERA In·een lijncirkel : Een balans in evenwicht en
het wapen van Zeeland. Het jaartal 1555 staat gesplitst
links en rechts van het schild.

1555, brons, 2B mm.

Dugniolle 1-11, p.206 nr.199B
Van Mieris lIl, p.372 nr.Jl', ,.3').2 ~t.i.



LN-1SS',1

Brusselse legpenning bij de bestuurs~overdracht van
1556 ?

Het laatste oordeel. Op de afsnede : REDDE· RATIONEM /
VILLICATIONIS / TVE • LVC · [i 6]
-Kz. Een handje LEGPENNINCK· DER- STADT • VAN· BRVESSEL
Het wapen van Brussel in een cartouche tussen h&t
gesplitste jaartal 1556.

1556, brons, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 226 n° 2083
Van Mieris 111, p. 237, n° 11 - variante van Jaartal



LN4fS5~,~

Engeland en Spanje sluiten een alliantie tegen Frankrijk
in 1557

In een parelrand- G·DV • BVRREAV. DES • FINANC • 1557 •
Onder een kroon, de roos van Engeland, de vuurslag van
Bourgondië, de pijlenbundel van Castinë en de boog van
Ar;agonJdit alles onderling door een lint verbo~den.

-Kz. In een parelrand .C,-,ONCORDES • SERVAT • AMICITIA·
Onder een kroon, de wapens van Engeland en Spanje naast
elkaar, daaronder het wapen van Bourgondië omgeven
door het Gulden Vlies.

1557, brons, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 239 n° 2148
Van Loon I, p. 15



Bij de dood van keizer Karel V.

MONSTRANT • REGlBVS • ASTRA • VlAM Een gekroonde vij f
puntige ster
-Kz. Een kruisje, een bloempje AEQVITAS een bloempje
AEQVALTAS vier bloempjes. Een cypres. Het jaartal 1558
staat gesplitst links en rechts van de boom.

1558, brons, 30 mm.

Dugniolle 11, p. 242 n° 2154
Van Loon I, p. 24



fittpa X, LN.-tS59, ~

In een parelrand. • IN. VTRVMQE· PARATVS • 1559 Buste
van FilipsII, geharnast, in linkerhand een zwaard, in
rechterhand een palmtak.
-Kz. In een parelrand. GECTOIRS· PO • LE • BVREAV· DES •
FINA Het gekroonde wapen van FilipJ 11 met daarrond
het Gulden Vlies.

1559, brons, 30 mm.

Dugniolle 11, p. 248 n° 2179
Van Loon I, p. 27



LN.-f55S,2.

Verdrag van Cateau-Cambrésis.

In een parelrand. [PACE T)ANDE M CONFECTA een bloempje
Buste van FilipsII, naar rechts. Rondom de wapenschilden
van: Friesland, Overijsel, Zeeland, Utrecht en Holland.
-Kz. In een gesloten laurierkrans ACCIPE / QVOD TVVM /
[ALT]ERIQ} / + DA S[VV]M/ een bloempje 1559

1559, brons, 28 mm. {beschadigd}

Dugniolle 11, p. 250 n° 2187
Van Loon I, p. 29.ft. 2 I ~,lo --'\,'J.



lN"'5S9,~

Huwelijk van Filips 11 met Isabella van Valois in 1559
Mis, ot- lex : ... :,<~,~ ,.~~]' ~ /

Een lelie PHILIPPVS· ET • ISABEL ~-s-ab"-e-ttlll!':lla"""v-a-n---"':'--"'"
Frankrijk, naar elkaar gekeerd. Boven de hoofden een
kroon.
-Kz. QVI : BIEN : GECTERA : SON : COPTE : TROVE In een
cartouche, het gekroonde wapen van Spanje en Frankrijk.

z.d. [1559], brons, 29 nnIl.

Dugniolle 11, p. 252 n° 2200
Van Loon I, p. 31 n° 3 (variante: hoofdbedekking van
Isabella op voorzijdeJrandschriftverdeling)



LN",S59,'1

Huwelijk van Filips 11 met Isabella van Valois in 1559

In een parelrand + PHILIPPVS • DEI • G ~ HISPANlAR • REX·
Buste van FilipJII, geharnast, naar rechts.
-K'z. In een parelrand + ISABELLA· D· VAL'· PHI'· HISP'.
REGIS ·VX Buste van Isabella; naar links.

z. d. L1559] , zilver, 30 mm.

Dugniolle 11, p. 254, n° 2210
Van Loon I'IP. 31 ~~ (variante

,. at ~.lJl

rqndschrift voorzijde]



LN -15t:o, -i.

Penning van de Brusselse boogschuttersgilde

In een parelrand twee bloempjes + : 0 : MATER· DEY •
MEMENTO • NOSTRI : DE H. Maagd, als beschermheilige van
de gilde, zittend in een zeilboot •

.J\. .."...

-Kz. In een parelrand: + TEEKENE·VA·DEN~ GROOTER·
GVLDEN lil I· BRVESELE Een voetboog splits~het jaartal
1560

1560, zilver, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 258 n° 2228
Van Loon I, p. 35



Penning ter ere van landvoogdes Margaretha van Parma

OMNIA· NVMERO • PONDER • ET·MENSVRA Een weegschaal met een
lint, in evenwicht bovenop een geopende passer.
Onderaan op een cartouche 1561
-Kz. Een lelie GECTOIRS· DV· BVRREAV· DES • FINANCES
De letter M tussen vier bloemenkelken.

1561, brons, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 273 n° 2300



Kardinaal Granvelle.

In een parel~and : ANT.PERRENOT.S.R.E.PBRI.CARD.ARCHIE
PI.MECHL. Buste van aartsbisschop Granvelle met baret,
naar rechts. Op de armafsnede : 1561.
-Kz. In een parelr~ftd : DVRATE Links het schip Aeneas
in de storm. Meerdere zeelîeden vallen over boord, an
dere klampen zich vast aan de masten of vluchten in een
sloep. Aeneas, aan het roer moedigt ze aan. Rechts van
het schip Neptunus; met geheven drietand dwingt hij de
zee en de wind tot kalmte. Bovenaan de hemel een regen
boog.

1561~ zilver, 57mm.
[JotJGF:LiNG ~ 'JQe~J

Van Loon I, p.59/60 nr.I
Tourneur, R.B.N.(1927), p.85
Medailleurs en numismaten, p.98/99 nr.110/111
Simonis 11, p.I09 pl.IX nr.l



Voorteken van onheil in de Nederlanden, 1562

In een parelrand • DOMINE • SALVA· NOS 'PERIMVS • 1562 De
slapende Chri~tus in een schip wordt door zijn
leerlingen tijdens een storm gewekt. Boven het bootje
het wapen van Zeeland.
-Kz. In een parelrand een handje IN- MARl· VIA-TVA·
ET· SEJfITAE • TVAE • IN • AQVIS· MVL De koning, me t
kroon en scepter, gezeten op een zeepaard, in een
golvende zee, naar links.

1562, zilver, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 276, n° 2311
Van Loon I, p. 58



Geprezen piëteit van Filips 11 bij de oprichting van
nieuwe bisdommen in 1561

In een gesloten lauwerkrans : Buste van Filips 11,
geharnast, naar rechts.
-Kz. In een parelrand: PIETAS • PHILIPPI· Een tempel
metBzichtbare zuilen. Onderaan het jaartal 1563

1563, brons, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 283, n° 2345
Van Loon I, p. 51 Variante [vernieuwing van de penning
van 1561)



O~et van Oran in 1563

...n..
In een parelrand • Een bloëpj e· PHS • D • G • HISP· REGIS·
COMITIS. HOL Buste van Filips 11, geharnast, naar rechts
-Kz. In een parelrand Een bloempje·ORANA·TVRCARV.
OBSIDIONE. LIBERATA. In kruisvorm de wapens van Zeeland
Friesland, Holland Utrecht, Overijssel. Het jaartal
1563 staat gespli~t omheen het bovenste wapenschild.

1563, zilver, 29 mm. variante in brons : jaartal 1564
en andere randschriftschikking kz.

Dugniolle 11, p. 293 n° 2386 [variante
rechts)
Van Loon I, p. 66, I~~~,d

buste naar
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GECTOS [Jjic] · DV· BVREAV., DES • FINANCES· 1564
In een cartouche, het wapen van Filip~II.

-Kz. SERVANT • :ME • CONSVME • Een hand, naar rechts houdt,
een brandende fakkel vast

1564, brons, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 296 n° 2398 [variante
Van Orden I, p. 183 n° 693 [

GECTOS GECTEZ}
]



Turkse belegeraars van Malta verdreven in 1565

-TVRCA FVGATO· Een geharnaste en gewapende ruiter, naar
links, vertrapt de veroverde Turkse wapens. Op de
afsnede :-1565-
-Kz. MELITA· LIBERATA' Een galei met op de achtersteven
de Overwinning als een vrouw

1565, zilver, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 297 n° 2404
Van Loon I, p. 69 n° I I r.'~ "'.1



1.1'1-15'4"6", t

Turkse belegeraars van Malta verdreven in 1565

TVRCA FVGATO Een geharnast en gewapende ruiter, naar
links, vertrapt de veroverde turkse wapens. Op de
afsnede : 1565
- Kz.· TVRCPE· CLASSE • DEVICTA • Een galei met in het
midden een zegeteken van veroverde wapens.

1565, zilver, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 297 n° 2405
Van Loon I, p. ~O n° II,I p.,,~.2.



een bloeiend Antwerpen omstreeks 1565

IVSTICIA· ET • FIDE Het stadhuis van Antwerpen
- Kz. In een parelrand • FONS • RIGANS • OMNIA • De Schelde)
als riviergod, zit rustend tegen een urne, naar rechts.
Op het hoofd het wapen van Antwerpen, in de linkerarm
een hoorn des overvloeds. Op de afsnede : 1565

1565, zilver, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 299 n° 2410
Van Loon I, p. 226



Nakende storm in de Nederlanden in 1565

In een parelrand een handje • INCERTVM· QVO • FATA •
FERENT· Op een woelige zee drijft een schip stuurloos
rond. Boven het schip 1565.
-Kz. In een parelrand • SPES • ALMA· SVPERSIT· DE Hoop,
voorgesteld als vrouw, staande op een anker.

1565, verzilverd, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 298 n° 2407
Van Loon I, p. 72



Turkse belegeraars van Malta verdreven in 1565

~ X ~ VIRTVTE : DEI \ SABAOTH : X: 1566
Een soldaat, geharnast en gewapend, in de rechterhand
de Bourgondische standaard, vertrapt de Turkse vijand
-Kz. ,. MELITA • LIBERATA • Een galei met op de achter
steven een Overwinningsbeeld.

1566; verzilverd, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 303 n° 2430
Van Loon I, p. la n° UIl fo'S ?,.3



Zeeland bidt om bevrijding van de naderende verdrukkingen
in 1566

-. + "'LIBERA· ME • DE • AQVIS ... MVLTIS Het gekroonde
wapen van Zeeland tussen het gesplitste jaartal 1566.
-Kz. Een bloempje AD • NIHILVM • DEDVC • INIMICOS • MEOS
De koning, met kroon en scepter, gezeten op een zeepaard,
in een golvende zee, naar links.

1566, brons, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 305 n° 2437
Van Loon I, p. 77



Geuzenpenning •

. EN.TOVT.FIDELLES.AV.ROY Buste van Filips 11, naar links
blootshoofds, in harnas.
-Kz. SI+DEVS+NOBISCVM+QVIS+CONTRA+NOS+ Een hand zich
warmend aan een vuur, wordt door een slang gebeten.

ll56~, zilver, ovaal 32 x 26mm.

Simonis 11, pl.XIII nr.8
Van Loon I, p.85 fig.6 ; p.86 nr.VI



Geuzenpenning.

EN TOVT FIDELLES AV ROY Buste van FilipSII, naar links
blootshoofds, in harnas. Op de rand van de buste: 1566
-Kz •• IVSQVES A PORTER LA BESACE. Een dubbele bedelzak
waartussen twee gestrengelde handen.

1566, verguld zilver, ovaal 30 x 22mm. met een oogje.
[JONGH&LiNt.'<~ JQc-J
Decavele, p.134 nr.237
Medailleurs en numismaten, p.104 nr.lIg
Van Loon I, p.85 fig.5 ; p.86 nr.V
Simonis 11, p.75 pl.XIII nr.4



Geuzenmedaille.

In een krans: EN.TOVT.FIDELLES.AV.ROY. Hoofd van Filips
11, naar rechts.
-Kz. In een krans :.IVSQVES.A.PORTER.LA.BESASE. Twee
edellieden naar elkaar toegekeerd, de edelman links
draagt de bedelzak en de kalabas aan zijn zijde. De
edelman rechts draagt een penning om deLhals en houdt de
~i.J( erhand aan zijn zwaard; hij steekt~rechterhandop

om de eed af te leggen.

fi56~ zilver, ovaal 39 x 33mm.
!Jo"G....LiNC&<, J..ceb]
Van Loon I, p.85 fig.2 p.86 nr.II Variante



Anti-geuzenpenning .

• SALVA-TOR Buste van Christus naar rechts.
-Kz. N.D".D.HAL. Onze Lieve Vrouw van Halle met Jezus
op de arm.

US661 zilver, acht~~k1 17 x ISmm. met een oogje.

Van Loon I, p.88 fig.4 ; p.89 nr.IV
Medailleurs en numismaten, p.131 nr.160-161



Anti-geuzenpenning.

Buste van Christus naar links .
Onze Lieve Vrouw van Halle met Jezus

. SAL~V.ATOR.MVNDI
-Kz. .N.DA.D.HAL.
op de arm.

u5661 zilver, achtzijdig 23 x 21 mmo met een oogje.

Van Loon I, p.88 fig.2 ; p.88 nr.II Variante



Margareta van Parma.

In een parell'ami : MARGARETA.DE 'AVSTRIA.D.P.ET.P.GER
MANIAE.INFERIORIS·GVB. Buste van Margareta van Parma,
naar rechts.
-Kz. In een parel~Qftd : FAVENTE.D ErO] Een vrouw te
midden van de golven en de vier winden, staande op een
rots, met een geheven zwaard in de rechterhand en een
palmtak in de linkerhand. Links een burcht met twee ker
ken waarnaar er een schip vaart. Rechts op de voorgrond
twee kerken.

Z.d.L-1567], brons, 58nun. d'e kz.is beschadigd.
[30~GHGIJ ti CoK" Jo.c0'6]
Van Loon I, p.87-88
Medailleurs en numismaten, p.l05 nr.120-121



Margareta van Parma.

In een parel~on~ : MARGARETA.DE.AVSTRIA.OP.ET.P.GER
MANIAE.INFERIORIS.GVB. Buste van Margareta van Parma,
naar rechts. Op de armafsnede : AET 45
-Kz. In een parel~an~ : FAVENTE.DEO Een vrouw te mid
den van de golven en de vier winden, staande op rots,
met een geheven zwaard in de rechterhand en een palmtak
in de linkerhand. Links een burcht met twee kerken waar
naar er een schip vaart. Rechts op de voorgrond twee
kerken. Op de voet van de rots: 1567.

L567, zilver, 57mm.
LJoNGHEL\tiC.k., Jo.(O~J
Van Loon I, p.87-88
Medailleurs en numismaten, p.I05 nr.I20-I2I



De Nederlanden vragen Filips 11 om vergevingsgezind
heid in 1567 J I=:t:,,,, 1r ~~clt· CAik ~.

In een parelrand: • PHILIPP· R·P·P· E~ISPA. EXPECT· 1567
Buste van FilipSII, geharnast, naar rechts.
-Kz. In een parelrand: In een gesloten laurierkrans
Een tempel met daarboven een globe op de kruising van
een fasces en een lans;bovenaan een balans in evenwicht.
Links leest men : COMITE; rechts CLEMETIA

1567, brons, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 309 n° 2454
Van Loon I, p. 90 ~.t



LN ....S~&, 1

Bedreiging van Filips 11 tegen de opstandelingen in
1568

In een parelrand" POENA· ET • PRAEMlO • Filips 11, ten
halve"lijve, geharnast, naar voren. In de rechterhand
een ontbloot zwaard, in linkerhand een laurierkrans.
-Kz. In een parelrand: Een niet gezadeld en ongebreideld
paard in galop naar links. Onder het paard:
·LIBERTAS· de tekst gaat verder in het randschrift

• LIBERTATE • PERIT • Onderaan het jaartal 1568

1568, brons, 28 mm

Dugniolle 11, p. 315 n° 2479
Van Loon I, p. 112



LN~S'"".a, ~

Waarschuwende toespeling op de publieke vreugde naar
aanleiding van het geschenk van paus lU.u.t Y aan
Alva in 1569.

[1\1<0 CpJ ASCVN X A X SON X ADVYS Een globe, door een
verticale en een horizontale band in drie segmenten
verdeeld waarop het woord ABUSION.(Op het segment
links staat de A, rechts : BV en onderaan maar op zijn
kop NOrS) Boven op de globe een kruis tussen het
gesplitste jaartal 1569.
-Kz. IOYE x [ËN x LA x ~AISON Voor de ingang van een
gebouw met een kruis op het fronton, een man in mo~kspij

met een kap over het hoofd getrokken.

1569, brons, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 319 n02491
Van Loon I, p. 126 n° 111 ~l2



LN -1',",9,1

Alvawreekt zich in 1569 op de stad Utrecht, die de
opgelegde belasting weigert te betalen

In een parelrand wapenschildje van Utrecht· PHS· D: G :
HISP· REX· CATHOU;VS. Buste van FilipJ'II, geharnast,
naar rechts. Het jaartal 1569 staat gesplitst links en
rechts van de buste.
-Kz. In een parelrand: wapenschildje van Utrecht
HINC een bloempje ILLE een bloempje LACHR~ME Een
gekronkelde slang omringd door de letters G E V X

1569, zilver, 31 mm.

Dugniolle 11, p. 319 n° 2492
Van Loon I, p. 127



Afkondiging van een algemeen pardon in 1570

In een parelrand · ATTRITA • RECRESCO Bellona, voorge
steld als vrouw, met helm en speer, in een bloemenveld
naar rechts.
-Kz. • 15 een Antwerps handje 70 • CLARIOR· E· NEBVLIS •
Een stralende zon doorbreekt nevel en donkere wolken
boven het land.

1570, brons, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 324, n° 2515
Van Loon I, p. 130



LN.uIJ.O,.2..

Bij de Overstroming van Zeeland in 1570 blijft Middel
burg gespaard.

In een parelrand: Een handje'BENEDI~E' MARIA· ET •
FLVMI[NA]' DNO Het gekroond wapen van Zeeland tussen
het gesplitste jaartal 1570.

-Kz. In een parelrand; Een handje' A· CVëTIS' HOSTIB'NOS·
RELDD]E •SECVROS • Een stad temidden van baren wordt
geteisterd door een hevige stormwind.

1570, brons, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 325 n° 2519
Van Loon I, p. 135 n° I variante
Van Orden I p. 203 n° 747



De Turkse vloot in 1571 vernield bij Lepanto

PHILIPO· ET. ANNAE • AVSTRIACIS 11 1571 Buste van Filip, 11
en Anna Van Oostenrijk, naar elkaar.
-Kz. [OPT1M1S· PR1l{]CIPIBVS • De Nederlanden voorgesteld
als vrouw, gezeten naar links, heeft in de linkerhand
een hoorn des overvloeds en in de rechterhand een
overwinningsbeeld. Op de afsnede : [BE]LGIA

1571, brons, 28 mm.
(De kz. is fel afgesleten~

Dugniolle 11, p. 330 n° 2538
Van Loon I, p. 143 n° Ir1 p. 142



Bij de geboorte in 1572 van prins Don Diego, zoon van
Filips 11 en Anna van Oostenrijk

• lAM ' NOVA • PROGENIES • Juno, staande.l in de linkerarm een
hoorn des overvloeds, rechts van haar een pauw, links een
naakt kindje. Op de afsnede : 1572
- Kz. TVRCAE CLASSE • DEVICTA· Een galei met in het midden
een zegeteken van veroverde wapens.

1572, brons, 28 mm.

Dugniolle 11, p. 335, n° 2560
Van Loon I, p. 145



Unie van Utrecht.

Buste van Anna van Oostenrijk, naar rechts. Rechts van
haar: ANA/AVST/RIA./PHIL/HISP/REG/VXO/R Links van de
buste staat: TIE/NE/RO/N.FO/Y.15/72
-Kz. Buste van Filips 11, naar links. Links van hem:
PRIL/lP DG/HISP/REX/COM/HOL Rechts van hem: een roosje/
EN/TOV/FIDE/LAV R/OY

1572, zilver, 35mm.

Van Loon I, p.147



Inname van den Briel, nieuw verbond der edelen en wei
gering van de tiende penning.

In een krans: .EN.TOVT.FIDELLE8.AV.ROY.l.5 •.7.2. Een
ontbloot zwaard waarboven een penning tussen twee oren.
Rechts van het zwaard liggen nog negen penningen, links
van het zwaard een bril en een fluit.
-Kz. •IV8QVE8.A.PORTER.LA.BE8A8E. Twee edellieden naar
elkaar toegekeerd. De edelman links draagt de bedelzak
en de kalabas aan zijn zijde, de edelman rechts draagt
om de hals een penning en houdt de linkerhand aan zijn
zwaard, met de rechterhand legt hij de eed af.

1572, zilver, ovaal 37 x 31mm.

Van Loon I, p.148



Overwinning van de Nederlandse op de Spaanse vloot in
1573.

In een parelrand : bloempje INQVISITIO * INQVIRENDO *
NIMIS * SEDVLO * SE * IPSAM * PERDIT. In een parelrand
de zeeslag van 1573 tussen de Nederlandse en de Spaanse
vloot.
-Kz. In een parelrand: .C een lelie W./.II.OCTOBER
1573./DOOR.LOVTER.GHE WELT/VAN.MENICH.HELT/DER.VRYE.WEST
VRIESCHE.NATIE/WERD.BOSSOV.GEVELT/DIT.HIER.GESTELT/TOT.
LOF TEKEN.VAN/GODS.GRATIE/.1615.

1615, zilver, 58mm.
['-'iiN1 "Jes, co.,..,~l ,.sJ
Van Loon I, p.169-170, ~.t·~'lo
Forrer VI, p.498



,t...
Vertrek van Alva uit~Nederlanden in 1573

In een parelrand • LIBERTAS •• PATRIAE • 1573 • De Hollandse
maagd, gezeten in een gesloten tuin, op het hoofd de vr1J
heidshoed, in rechterhand een zwaard. Onder het hek, het
wapen van Holland.
-Kz. Een rozet- DIFFVGITE & CAPRIMVLGI Onder een stralende
zon verjaagt een herder(de prins van Oranje)een schaap
dat wil zuigen aan de uiers van een geit.

1573, brons, 30 mm.

Dugniolle 11, p. 342 n° 2591
Van Loon I, p. 174



Watergeuzenpenning.

EN DESPIT een~ DE LA MES Gezicht in de vorm van
een maan.
-Kz. LIVER TVRX * DAN PAVS Gezicht in de vorm van een
maan.

057~ zilver, 32mm. Gegraveerd zilveren plaatje in de
vorm van een halve maan, met een oogje.

Van Loon I, p.192 fig.l nr.I



Leiden bevrijd van de Spaanse bezetting in 1574.

In een parelrand: VT.SANHERIB.A.IERVSALEM./2.REG.19.
Een engel met ontbloot zwaard verjaagt de soldaten van
koning Sanherib die Jeruzalem belegeren.
-Kz. In een parelrand: SIC.HISPA.A.LEYD.NOCTV.FVG./3.
OCTO.1574. Het Spaanse leger vlucht bij het naderen van
de vloot van de prins. Op de achtergrond de stad Leiden.

1574, zilver, 53mm. 2 exemplaren, waarvan 1 lichter.
[V4N 8VLA&R., ~e"Cla..d.J t
Van Loon I, p.195
r"'dtrirs ~ p. St-53



L~-1sq....~.3

Allusie op Willem van Oranje en de godsdienstige
vrijheid in 1574

In een parelrand een rozet • LAPIS • REIECTVS CAPVT·
ANGVLI· Een gelijkzijdige driehoekige steen. Onderaan
tussen het randschrift een klein gekroond wapen van
Holland.
-Kz. In een parelrand DNS· FECIT • HOC • ET • FV' MI·
IN- oe· H' 1574 Jehova in het Hebreeuws omgeven door
stralen.

1574, brons, 29 mm.

Dugniolle 11, p. 352 n° 2630
Van Loon I, p. 203 n° I



LN'1''''S-I~

Afbreken der vredesonderhandelingen met de koning in
1575

In een parelrand· Q;. SECVRIVS • BELLVM ~ PACE • DVBIA
In een tuin, omgeven door een haag, een klimmende leeuw
met schild en getrokken zwaard.
Kz. In een parelrandcatCVIVS· MODERATVR· HABENAS ~ RATIO
De vrijheidshoed tussen het gesplitste jaartal 15-75
• LIBERTAS / • AVREA •

1575, brons, 29 mm.

Dugniolle I 11: blz 357 n° 2647
Van Loon I : blz 204



Geschillen inzake het katholieke geloof

In een parelrand : SERMO. DEI • IGNIS • INEXTINGVIBILIS
In een parelrand : geopend boek, met rechts zeven
zegels, en bovenaan een vlammend vuur.
-Kz. In een parelrand : • rozet • TVA· MANVS • FECIT • HOC·
DNE • 1575 Tien vlammende harten, verdeeld in drie rijen
van 3-4 en 3 harten

1575, brons, 30 mm, legpenning, twee exemplaren
(tweede lichter van kleur)

Dugniolle 1-11: p. 357 n° 2649, tweede exemplaar
n° 2650
Van Loon I, p. 208 n° I, tweede exemplaar is variante
(jaartal gesplitst door rozet)



L~~r\~3

Weerstand der opstandelingen tegen de Spanjaarden in
1575

In een parelrand L~~ADVERSIS CONSTANS
Een gewapende Nederlandse heldin met helm, staande op
een rots in een woelige zee, zich vastklampend aan een
zuil, achter de zuil een rustende leeuw.
Kz. In een parelrand over gans het veld: GECTO : /
IRS POVR / LE BVREAV / DES FINAN / DV ROY / 1575

1575, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11
Van Loon I :

: n° 2656; blz 358
blz 212.



LN 'If1-s-', '1

De Nederlanders stellen hun hoop op God in de verwarde
tijden van 1575

In een parelrand : rozet. COR. REGIS. IN • MANV. DEI.
Een koninklijke kroon, op de kruising van een zwaard en
een lau~iertak, tussen het gesplitste jaartal 15-75.
Boven de kroon een hand met een hart, komende uit een
wolk.
-Kz. In een parelrandfNON RE STAT SPES ALIVNDE /
INFERIOR GERMANIA Een vrouw zit op een sokkel, naar links,
het hoofd en de rechterhand ten hemel; aan haar voeten
een rustende leeuw. Op de sokkel de letters C.D.C.

1575, zilver? 28 mm.

Dugniolle 1-11 p. 363 n° 2676
Van Orden 11 n° 140
Van Loon I p. 224 variante [ander jaartal)



Lof aan de Volharding en Standvastigheid, 1576

In een parelrand SORTIS PATIENTIA VICTRIX De Volharding
voorgesteld als vrouw, met in de linkerhand een kruis,
aan haar rechterzijde een lam.
In een parelrand ANIMOS CONSTANTIA FIRMAT De Stand
vastigheid voorgesteld als een vrouw, de rechterhand
rustend op een anker. Onderaan in een kleine cartouche
het jaartal 1576

1576, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11 blz. 365 n° 2680;
Van Loon I : blz 218 .,.,.2

1
.tfA..U(f 'Ûl.1f
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Dood van Anna van LJbaringen, prinses van Oranje,
in 1576

In een parelrand Ie ti I ANNA:*: PRINCEPS :~: AVRAICE
In een parelrand een monogram bestaande uit de letters
PAR
Kz. In een parelrand$: DA· PACE · DONE .\ IN : DIEB' .:. NRISJ\.
In een parelrand het kruis van Jeruzalem

z.d. L- 1576 i'], brons, 28 nnIl.

Dugniolle : 11 : blz 366 n° 2687
Van Loon I : blz 220 ~ 1;. 2 j ~. ua 1loI\.'j[



L~~sr:,.,,3

Bij de Pacificatie van Gent in 1576 (U
In een parelrandci·NON • PLACENT • DNO • MILITIS ·OCREAE
Een krijger in volle wapenuitrusting, te paard naar
links.

J\.

Kz. In een parelrand TIMENTI • DOMINVM • OIA • COOPERANTVR •
IN· BONVM. Gideon geknield, naar links, met gevouwen

J • •
handen' ten hemelju1t een wolk, d1e het hebreeuwse woord
voor Jehova omringt, komt een hand tot boven het hoofd
van Gideon, de regen val t neer tot .. op het voor de man
uitge~eide Gulden Vlies; links in de verte een vesting.
Op de afsnede : 1576

1576, brons, 31 mm.
een tweede exemplaar in zilver, maar zonder hand uit de
wolk

Dugniolle I~II : blz 367 n° 2692, n° 2693 (het tweede
exemplaar)
Van Orden I : n° 813
Van Loon I: blz 228.



Tegen de tiende penning.

In een parelrand: .P.V.O.DAT.EDEL BLOET.I577. De prins
van Oranje als soldaat, staande naar links, in de rech
terhand een hamer.
-Kz. In een parelrand: HEFT.ONS.VOER.DEN.IO.PENNIICK.
BEHOT. Negen penningen op een blazoen.

1577, verzilverd, 36mm.

Van Loon I, p.I57 fig.2 p.I58 nr.II



LN1S'l.~.,1

Bucho d'Aytta, benoemd tot proost van het Sint-Baafs
kapittel te Gent in 1577 j Pa':""·~CJl.hf. va", Ge,,~.

In een parelrand CALCVLI • ORDINVM-BELGII· Een bemand
schip, strijkt de zeilen en houdt de ankers klaar.
Aan weerszijden van de mast: PORT SALV·
-Kz. In een parelrand 15 een hostie 77· CVM· PIETATE •
CONCOdtA: Twee in elkaar gestrengelde handen houden
3 harten vast; bovenaan een kroon.

1577, brons, 30 mm. (een gaatje onder de tweede C
van CALCVLI)

Dugniolle I- 11 blz 373/374~ IN!'. t'J.to
Van Orden I : n° 815
Van Loon I : blz 227 {variante 1577 i.p.v. 157~



De evacuatie van Utrecht in 1577.

~n ee~arelrand : -15 wapenschildje van Utrecht 77.

GRATIA· DEI. SVMVS • QVOD-SVMVS • De busten van Filip~

11 en zijn gemalin Anna, naar elkaar; in het midden
bovenaan een kroon.
Kz. In een parelrand CONCOR_DIA· (RES). PARV~. BESCVNT
Het gekroonde wapen van FilipsII, omhangen met het
Gulden Vlies, links een gekroonde P; rechts een
gekroonde A.

1577, brons, 30 mm.

Dugniolle I - 11 blz 371 n° 2707
Van Loon I : blz 231



Met de evacuatie van Tholen is gans Zeeland van Spaanse
bezetting verlost, 1577.

In een parelrand IS IVDICABIT· CAVSAM· SVAM •
Daniel) tussen' vier leeuwen" vraagt o'm hemelse
bescherming. De hand van God daalt tot hem neer uit een
wolk die het hebreeuw~woord voor Jehovah insluit.
Kz. In een parel~and een torentj e • GRATI-i-A. DEI. SVM"
QVOD • SVM· Het gekroonde wapen van Zeeland omringd door
acht wapenschilden.

z.d. [1577] brons, 30 mm.

Dugniolle 1-11 blz 371~no 2710
Van Loon I: blz 232



LN~s'+q.,S

Vredeverzuchting bij het afbreken der onderhandelingen
met Don Juan, 1577

In een parelrand een pij lenbundel DA· PACEM· DNE • IN ..
DIEBVS· NRIS· 1577-: Buste van Filip, 11, naar rechts.
Links van het hoofd het Bourgondisch kruis en rechts het
vuurstaal. Op de schouderafsnede : GELDER
Kz. In een parelrand : een kruis DISSIPA· GENTES· QVE •
BELLA • VOLVNT • PS 68 : Spaanse en Nederlandse soldaten,
met de rug naar elkaar gekeerd.

1577, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11 blz 372 n° 2713
Van Loon I blz 233



L"'~'':f.'l-, "
Het Eeuwig Edict van Marche - en - Famenne in 15.77

)t SVBDVCENDIS • RATIONIB'. Cl : BRVXELL· Het wapen van
Brussel : de H. Michaël in gevecht met de draak.
Kz. In een parelrand)l CONCORDIA. RES· PARVAE· CRESCVNT·
Twee in elkaar gestrengelde handenltussen het gesplitste
jaartal 15-77" houderit.",ercur'iu sstaf vast, met links en
rechts een hoorn des overvloe~.

1577, brons, 28 mm.

Dugniolle 1-11 blz 37 3 n° 2716
Van Loon I: blz 234 ~:-2; .h&.. UI( IM:D:



L"'~s"PJ.~. 'l
De verdrukte steden bevrijden zichzelf van het juK
van Don Juan, 1577.

In een parelrand+AFFLICTOS· DOCET· VlAM· SVAM-1577
De profeet Elias, in een woestijn gezeten naar links; hij
ontvangt een stuk brood uit een h~nd die neerdaalt uit
een wolk. In de wolk het hebreeuwse woord voor Jehovah.
Kz. In een parelrand + LIBERAT • A • CONDEMNANTIBVS •
ANlMAM·EIVS Daniel in de leeuwenkuil; een hand~die

neerdaalt uit de wolk ligt beschermend op zijn hoofd.
J

In de wolk het hebreeuwSf woord voor Jehovah

1577, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11 blz 374 n° 2721
Van Loon I: blz 239



L~4S""1 'S

Aankomst van aartshertog Mathias 1n de Nederlanden in
1577

In een parelrand een lelie • SPEM .x·FERT·..·MATHIAS •
1577 • 14 • NO. De aartshertog Mathias t op een wagen
getrokken door vier paardent naar rechts. Besch_E" en
door een stralende zon zet hij de paarden aan tot spoed.
Kz. een lelie • OFFENSI ·~·NVMINIS·.·ASTRVM Een staartster
over een stad.

1577, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11 blz 375 n° 2726
Van Loon I blz 243 n° I(variante
van het randschrift op k~

andere schikking



Rekenpenning uit 1577

In een laurierkroon ~IECTZ· /. DV
IC DV Je ROY
-Kz. In een versierde cartouche.

1577, brons, 27 mm.

Dugniolle 1-11 blz 377 n° 2733
° ~Van Orden I : n 823.

Ja.
BVREAV / DES • FINAN /

Cl:) IJ-/ LXXVII



Aankomst van aartshertog Mathias in de Nederlanden
in 1577

In een parelrand SPEM)( FERT ,)1. MATHIAS • 15.fa 78
De aartshertog Mathias, op een wagen getrokken door
vier paarden, naar rechts; onder een stralende zon, zet
hij de paarden tot spoed aan.
-Kz. In ee1parelrand'Il.0FFENSI .,. NVMINIS •...·ASTRVM Een
staartster over een stad.

1578, wit metaal4 28 mm.

Dugniolle 1-11 blz 378 n° 2737
Van Orden I : n° 836
Van Loon I: blz. 243 n° I [variante
+ anders geschikt)

datum is 1578



Jan Baptist Houwaert.

In een parelrand: IEHAN.BAPTISTA.HüVWAERT.AET.45.1578.
Buste van Jan Houwaert, blootshoofds en geharnast, naar
rechts. Op de armafsnede : BRVXELLENSIS daaronder: A
LEXANDER.P.F.

~.~ -Kz. In een parelrand: een spade, een pluim en een
~a~ }--~y in een lauwerkrans. Rechts een hoorn des overvloeds
~ links een arend. Dit alles rust op een staaf. Daaron

der een schildpad en een bedelnap. Daaronder: HOVDT.
MIDDEL/MATE

1578, zilver, 62mm.
ALEJANOER P[Ol.....)
Van Loon I, p. 245 nr. I , ~~.i
Medailleurs en numismaten, p.127-128 nr.154 voor de kz.

nr.155 voor de vz.



Jan Baptist Houwaert.

In een parelrand: IAN.BAPTI8TA.HOVWAERT.AET.45.1578
Buste van Jan Houwaert, blootshoofds en geharnast, naar
rechts. Onder de armafsnede : ALEXANDER.P.F.

~ -Kz. In een parelrand: een spade, een pluim en een
~~~~-.~y in een lauwerkrans. Rechts een hoorn des overvloeds,
~ .J links een arend. Dit alles rust op een staaf. Daaron

der een schildpad en een bedelnap. Daaronder: HOVDT.
MIDDEL/MATE

1578, brons, 62mm.
ALiXANDEA P[o.l-t.':J
Van Loon I, p.245 nr.I Variante
Medailleurs en numismaten, p.127-128 nr.154



L'JiS"S.. lof

Algemene lofbetuiging aan Willem van Oranje, 1578

In een parelrand een bloempje TV. SOLVS·DEVS· ET·
MAuGNA- FACIS David met een slinger tegenover de
reus Goliath
-Kz. In een parelrand een bloempje: FIDE·DNO·
ET·IPSE·EFFICIET : Een everzwijn (Spanjaarden)
wordt aangevallen door een leeuw (Nederlanders)
Op de afsnede: 1578

1578 , 1 z i 1ver
2 brons, 29 nnll.

Dugniolle, p. 379 n° 2743
Van Loon I, p. 249 nOI



Overwinning van Don Juan te Gembloers in 1578

In een parelrand. D • [10)· AVST· P • CONFLIC • FV,- DIT •
REBEL-APVD: GEMBL 0 In een parelrand het gekroonde wapen
van Don Juan, omha~gen met het Gulden Vlies.
-Kz. In een parelrand GEeT· DV • BVREAV DES· FINA • 1578
In een parelrand het gekroonde wapen van FilipsII,
omhan~gen met het Gulden Vlies.

""'"

1578, brons, 29 mm.

Dugniolle 1-11 blz 380 n° 2748 [variante: REBEL i.p.v.
REBIL en DES FINA i.p.v. DE FINAN
Van Loon I : blz 252 [FINA'i.p.v. FINAN)



1.....,..~: ~. VICIT • LEO • DE • TRIBV • IVDA In het
veld: Een klimmende leeuw, met in de eene klauw een
getrokken zwaard, in de andere een bundel van vijf pijlen
( de 5 -landschappen)
-Kz. ~~~ • 15 een handje 78·VICTORlAE· PRAEMIV·
LIBERTAS/~ CALC. ORDINV • BELGIl In het middenveld: Een
bundel van zeven pijlen.

1578, zilver, 28 mm.

Dugniolle 1-11 : blz 382 n° 2754
Van Loon I : blz 265



LtJ~S~g, 2.

Sarcastische verwerping van vredesvoorstellen in 1579

In een parelrand M PRAESTAT • PVGNARE • PRO-PATRIA
Bovenaan twee ruiters, onderaan twee voetknechten in
onderling gevecht.
Kz. In een parelrand~=QVAM• SIMVLATA • PACE· DECIPl· 1579
De ontzielde lichamen van de graven Egmont en Hoorn, hun
hoofden op lange staken.

1579, brons 30 mm.

Dugniolle I~II blz 388 n° 2778
Van Loon I : blz 275 2, 1W'.1[



Naar aanleiding van de vredesonderhandelingen te Keulen
in 1579

In een parelrand • CAESARIS • AVSPICO • De keizetijke
arend met in de bek een olijftak.
Kz. : In een parelrand • TE • POSCIM,-,VS • OMNES.
De vrede als een staande vrouw, het hoofd naar rechts,
in de rechterarm een hoorn des overvloeds. Op de afsnede
-1579

1579, brons, 28 mm

Dugniolle 1-11 blz 387 n° 2776
Van Loon I blz 274



Afbreken der vredesonderhandelingen te Keulen, 1580

In een parelrand ·LIBER·REVINCIRI • LEO • PERNEGAT
Rechts de Spaanse koning, met naast zich de paus, biedt
aan de Nederlandse leeuw een vredestak aan, terwijl hij
achter zijn rug de band der inquisitie verborgen houdt
-Kz. In een parelrand :~·ROSIS· LEONEM· LORIS-MVS·LIBERAT
de Nederlandse leeuw vastgeketend aan een zuil waarop
het beeld van de inquisitie staat. Rond de hals van de

t'f"W een halsband waarop men leest : INQVI
Een rat (Willem van Oranje) knaagt de halsband door
Op de afsnede : 1580

Dugniolle 1-11 blz 393J~. t~o

Van Orden I n° 852
Van Loon I blz 279

1580, exempl. brons 30 mm.
exempl. zilver 29 mm.



~~~\IW\t~ '16"\ lil'! "VC""f~~e."\- ,...... Gt,,~. LN1Sto~2

~~~: CAMERAE • RATIONVM GAN .. TRANSLATAE In het
veld : Een gekroond wapenschild, verdeeld in zeven
~ met het wapen van Artois, Vlaanderen,

Henegouwen, Valencienne, Gent, Doornik en Mechelen.
-Kz. ~~~ Een handj e VBERIVS. TRANSLATA·
RECRESCIT- In het veld: Een weelderige olijfboom
splitst het jaartal 1580

1580, zilver, 29

Dugniolle 1-11
Van Loon I :

IIl1Il.. _

n° 2801; blz 393 / 394
blz 280



ltJ~S80.l3

Willem van Oranje naar voo~eschoven als stadhouder
van Holland, Zeeland en Utrecht in 1580

In een parelrand • NON·HAEC·HVMANIS • OPIB. De gekroonde
David, met een slinger in de rechterhand, vertrapt de
wapens van Goliath.
Kz. : In een parelrand••rATA VlAM. INVENIENT
Een galei met vele riemen, op de voorsteven staat
Willem van Oranje. Bovenaan is het jaartal 1580 gesplitst
door een inquisitiepaal ~ waarop het beeld staat van
de Voorzienigheid

1580, brons, 28 mm.

Dugniolle I~II:blz 396 n° 2811
Van Loon I: blz 283 n° 111., .Ji,.1



LW -i S"~O, '1

Willem van Oranje naar voo4geschoven als stadhouder van
Holland, Zeeland en Utrecht in 1580

Een burcht je SI NOrM NOBIS SALT,-EM POSTERIS)
Een tuinman, ~~knield, ent oranjeboompjes op grote
(Spaanse)bomen;~nde man op ee~peer een vrijheidshoed.
-Kz. een burcht je VOS • TERRA • AT· E]GO ExLëvBO.P]ONTO
Het gekroonde wapen van Zeeland tussen het gesplitste
jaartal 15-80

z.d. [1580], brons, 29 mm. (beschadigd)

Dugniolle : 1-11, blz 396 n° 2812
Van Loon I : blz 283 n° :H", /1_2.



willem van Oranje wijst een lijfwacht af.

In een parelrand: GVILEL.D.G.PR.AVRAICAE.CO.NASSAV.A
1580 Buste van Willem van Oranje, naar rechts.
-Kz. In een parelrand: SAEVIS.TRANQVILLVS.IN.VNDIS
Op een woelige zee dobbert een nest met een ijsvogel... ~.

Bovenaan l1nks 1n een wolk: CHRS. U1t de wolk komt een
hand met een bliksem, daarnaast vier kopjes die wind ma
ken.

1580, zilver, 30mm.

Van Loon I, p.284 nr.I, ~.~



Ao...K.ftls\- ~" 6.~ _,..~ VQ.. Att"'~Dt\ t. ~t",\:. L.~"'r 8-1, 'i.

l.fIll9,.~.J.. PRO· cit · LEGE· GREGE· ET. PATt Het
omschrift is gesplitst door de vier schilden der Leden
van Vlaanderen. In het veld: Een ring gesloten door
twee samengevoegde rechterhanden. In het middenveld
het Hebreeuws. woord vOot-' Jehovah
-Kz. : Over gans het veld : ~ 8~ 1 jt /RELIGIONE /' ET·
IVSTICIAe/ • REDVCE· VOCATO / EX·GALL- PACATA / FRANC·
AN D'DVC / BELGlaLIBERT/-VINDICE t Op de afsnede : ·GAN·

1581, brons, 29 mm.

Dugniolle : 111 - IV n° 2831; blz 4
Van Orden I : n° 861
VQ" ~ 1, p. 11~ -fA.3'~' Ilol\. I



Aankomst van de hertog van Alençon te Gent, 1581

J\.. -A.
In een parelrand PRO-CHR. LEGE - GREGE • ET PATR • ( de
tekst is gesplitst door vier schilden der Leden van
Vlaanderen.): een ring gesloten door twee samengevoegde
-rechterhanden omsluit het Hebreeuwse woord voor Jehovah
-Kz. : In een parelrand 8 een appel I-I RELIGIONE I ET-
IVSTICIA-I REDVCE • VOCATO I EX· GALL-PACATA l-nvcE·
ANDEGA- / BELGI •LIBERT / lf VINDICE 'If / Op de afsnede :

·GANDA-

1581, brons, 29 mm.
zilver, 29 nml.

Van Loon blz 297 n° I~f,l,.1.
Dugniolle 11- tv : blz 4 n° 2830



UJ~S8i13

Verwerpen van de autoriteit van Filips 11, 1581

In een parelrandf8> POTIVS • MORI •QVAM· VT· CANIS • AD •
VOMITVM Een man bedreigt een hond met een goedendag
om hem het uitbraaksel opnieuw te doen opeten. Op de
afsnede: 1581
-Kz. : In een parelrand : PERDE· QVI • CONTRISTANT·

..I\.. • • •
ANIMA • MEAM· De man wordt door een p1Jl U1t een wolk
getroffen, waardoor de hond kans kri~ te ontvluchten.

1581, brons, 29 mm.

Dugniolle 111 - IV : blz 2 n° 2827
Van Loon I : blz 298



Penning op de moed der Nederlanden, 1581.

In een parelrand :·INGENIO·&·FORTITVDINE : Een.leeuw
met een helm op de kop, recht_opstaand, naar rechts;
in de rechterklauw een getrokken zwaard, in de linker
een schild met daarop fhristus) monogram. Tussen de
onderste poten een lelie.
-Kz. In een parelrand :·VALET· IRRITATVS·
Een leeuw die zich verbergt achter een palmboom,
wordt door een ruiter met een speer aangevallen. Onder
aan op een cartouche het jaartal 1581

1581, zilver, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 6 n° 2840;
Van Loon I blz 304 ~ariante: schikking rand-
schrift voorzijde)



L~~st-f~~

Inname van Doornik door Alexander Farnese in 1581.

In een parelrand OCCASVS·MIHI·LVCET· ET·ORTVS·
Het gekroonde wapen van Alexander Farnese, omhangen
met de halsketting vantorde van het gulden vlies.
-Kz. In een parelrand: GECTOIRS • DV· YYREAV· DES •
FINANCES· 1581 In een lijncirkel :.PHLO· I-RE- HISP'
Lv-I SITA·POTITO I-ALEX·P·PAR /·TORNA· SVB I

1581, zilver, 31 mm.

Dugniolle DI-IV blz 6 n° 2841
Van Loon I b!z 305 n° 1. ,. ~111--



Inname van Doornik door Alexander Farnese in 1581

In een parelrand rozet VIVE - DIEV· ET • LE • ROY • DE
SPAINGNE : 84 Het Spaan~ wapenschild.
Kz. : In een parelrand~ORNACVM: SVB· EGIT -1581 In een
lijncirkel : PHLO • /RE·HISP·LV/SITA-POTIT/O-ALEX·PR/
·PARME·/ een kleine muis, teken van de muntkame~Atrecht.

Dugniolle II-IV blz. 7 n° 2845 [Keerzijde)
Van Loon I blz 305/306 n oE: ~ N. $ ~.\oS"'



L~ -1s82., ia

De ongelukkige toestand van Henegouwen in 1581

In een parelrand • REBVS • AFFl.teTfs • Henegouwen als
een man die ten gronde is gebliksemd. Op de afsnede
HANINONIA / -1582-
Kz. In een parelrand {D]OMINE • ADIVVA • NOS. een toren
tje~. • In een parelrand twee ineengestrengelde handen
houden een ontbloot zwaard omhoog naar een wolk waarin
men leest : DEVS

1582, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz la n° 2857
Van Loon I : blz 302 ~. 2 I ~.~, iW\.][



Aankomst van de hertog van Anjou in de Nederlanden, 1582.

In een parelrand + FRAN F· FRAN·FRA·VNIC·REG D:G.CO.FL
Buste van Frans, hertog van Anjou, Graaf van Vlaanderen
-Kz. In een parelrand. ADVENTVI·DVCIS·FELICISSIMO 1582
Een galei, het zeil versierd met Franse lelies.
Op de voorsteven een trompetter, op de achtersteven de
hertog in zijn kajuit.

1582, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 10 n° 2860
Van Loon I : blz 308



LtJ~S6.1,3

Aankomst van de hertog van Anjou in de Nederlanden, 1582

In een parelrand t FRAN· F: FRAN • • D • G· COMES • FLA
In een parelrand buste van Frans, Hertog van Anjou, naar
rechts :Kz.-ADVENTVI : COMES • FELICISSIMO : 82 Een galei
naar links, het zeil versierd met Franse lelies, op
de voorsteven een trompetter, op de achtersteven de
hertog in zijn kajuit.

I~82, zilver, 29 mm.

Dugniolle DI-IV: blz 11 n° 2866
Van Orden 11 : n° 146
Van Loon I, p. 308 (variante randschriften)



l~"S"'82/"1

Nederland vol vertrouwen in het beleid van de hertog
van Anjou, 1582

In een parelrand. BELGIA·RENASCERE. Nederland, voorgesteld
als een neerhurkende naakte mO" , wordt rechtgeholpen
door de hertog van Anjou~voorgesteld als een zwevende
engel, terwijl hij wijst naar een wolk die het hebreeuwse
woord voor Jehovah o~eeft. Op de afsnede : • 1582·
-Kz. In een parelrand : TEMPERANDO· ET·PROVIDENDO •
In het midden op een zuil een wapentrofee, links de
Voorzichtigheid die een slang en een standaard vasthoudt;
rechts de Gematigdheid, voorgesteld met een speer en een
pen.

1582, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 11/12 n° 2867
Van Loon I : blz 310



LtJ 45'61 1 S

Mislukte aanslag op Willem van Oranje door Johan
Jauregui, 1582.

In een parelrand.·PRODITIONE • NON • ARMIS. AGITVR.
Jauregui, gekleed als Spaans edelman, richt zijn
pistool naar de prins van Oranje.
-Kz. : In een parelrand • PRODITOR • TANDEM·LVET •
De koning van Spanje, met kroon en scepter,
gevold door een raadsheer en lijfwacht, kijkt naar de regen
van hagel en bliksems, die uit de hemel over hen neerkomt.
Op de afsnede : • 1582·

1582, brons, 29 mm.

Dugniolle m-IV : blz 16 n° 2890
Van Loon I : blz 315



De ambitie van de hertog van Anjou, 1582

In een parelrand +VIM. TEMPERA k PROVEHIT x DEVS
Een huifkar getrokken door twee paardenJnaar links;
de ruiter jaagt de paarden met zweepslagen op.
-Kz ~ : In een parelrand : .. VIS lt CONSILII .c EXPRES ~

MOLE x RVIT • SV[A] De op hol geslagen paarden naar
rechts, zonder ruiter en met een omgeslagen kar.
Op de afsnede : 1582

1582, zilver, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz. 20-21 n° 2907[voorzijde)
n° 2910{keerzijde)

Van Loon I : blz 328



Overwinning van de hertog van Anjou, 1583

lelie FRAN· F· FRAN .. FRA·VNIC·REG.COM·FLA
Buste van François d'Anjou, naar rechts.
-Kz .~·DEFENSOR. LIBER • PROVIN • GAL • BELG •
De hertog te paard, naar rechts) slaat de vijand tegen
de grond. Op de afsnede :.1583-

1583, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV. blz 35 n° 2970;
Van Orden I : n° 901
Van Loon I, blz 324 (var~nte jaartal)



LtJ~s"&3, 2
Mislukte onderneming van de hertog van Anjou tegen
Antwerpen in 1583

In een parelrand: lelie BON·PASTOR-PONIT-ANlMAM·PRO·
OVIB.SVIS Een herder verdedigt zijn schapen tegen een
aanvallende wolf. Uit de wolken schij~een stralend
licht. ~

-Kz. In een parelrand :" VT- SEMINAVERIS • METES -GAND -een
leeuwtje 1583 : Een landman bezaait zijn akker onder

een stralende zon. Achter hem een booO\en een zwaan;
een stad in de verte.

1583, zilver, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV. blz 27 n° 293~~lkleine variante van
2932)
Van Loon I: blz 330



L~~s"B~,3

De Nederlanden wijzen de hertog van Anjou af,
1583

In een parelrand VBI-REX 0 IN • pdVLVMOTIRANNVS'
1583 Rechts een vrouw (De Nederlanden), gezeten
op de grond, wordt de voeten gekluisterd door
de hertog van Anjou in het bijzijn van de koning
van Spanje. Een aanvallende leeuw, rechts)komt
dit evenwel verhinderen. ,
-Kz. : In een parelrand et· POVLO • IVRE • D • ET'
H • DIVORTIVM • de Nederlanden, voorgesteld als
vrou~ vertrapt hare vroegere boeien, en ontrukt
aan de hertog de ring van het verbond dat hij
verbroken heeft. Achter haar een leeuw.

1583, zilver 29-30 mm.
, brons, 28 mm..

Dugniolle lIl-IV: blz 29, ft\IL. 2.!Ji
Van Loon I : blz 331 ~. 2 I "",.1



LU1583,Lt~e~~y~., btl~._e..\"c.... \I"~ Ge.....
Omschrift: BEATVS.POPVLVS.CVIVS-IOVA·DEVS·[EST]
In het veld : De maagd van Gent, gezeten naar
voren, in linkerhand de standaard met de letters
S· p·Q&G- Aan haar voeten een rustende leeuwen het
wapen van Gent. Jaartal 1583 is gesplitst links
en rechts van de maagd.
-Kz. Omschrift :·SOBRIE·VIGILANTER· (bovenaan maar
kleiner) SILLY SILLY (onderaan) HEMBYZE In het
veld : Het wapen van Hembyze met een versierde
helm, waarboven twee hoofden met een lange hals.

1583, zilver, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 29 n° 2942
Van Loon I : blz 332



Succesvolle Spaanse wapenfeiten in 1583

In een parelrand NON.CONVERTAR·DON[Ë~DEFICIANT

Farnese, hertog van Parma, als een ruite~ geharnast
en gewapend, naar rechtsJtegen de grond verslagen
Nederlanders
- Kz. [GjPOVR·L-CHA-D-CO.BR.LIMeLVX-AeNA
Het gekroonde wapen van FilipJ 11, tussen het ,.ept..."
jaartal 15-83 Onder het wapenschild het Gulden Vlies.
Links het gekroonde wapen van Luxemburg, rechts dat
van Limburg en onderaan dat van Brabant.

1583, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 30 n° 2943
Van Loon I blz 334 n° I, ~.~



Succes der Spanjaarden in 1583

In een parelrand MALA: VNDI[QUEj. CLADE[S]
LEen vluchtende haa~ in een krans gevormd door
acht lansen.
Kz. : In een parelrand :-83-/- FORIS· / VASTABIT-/
EOS • GLADI / VS • ET • INT / VS ·PAVOR

1583, brons, 26 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 31 n° 2946
Van Loon I : blz 336, n° r,t;.:f.



Succes der Spanjaarden in 1583

In een parelrand +VI[S]:NESCIA. VINCZ-Een bundel
van vijf pijlen omwonden door een slang.
-Kz. In een parelrand .:. FES[T)INA: LENTE·· 1583·
Een vlinder wordt vastgehouden door een krab.

1583, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 31 n° 2949
Van Loon I: blz 336 f;' 3, ""'.][



Rekenkamer van Doornik, 1583

In een parelrand.PHS-D:G.HISP-PORTVG·ET·INDORVM·
REX· buste van Filips 11, naar links, tussen het
gesplitste jaartal 1583
-Kz. In een parelrand ALLX·P.P·GVBER·GECT-DES·FINAN·
TORN Het gekroonde wapen van de Prins van Parma,
om hangen met het Gulden Vlies.

1583, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 33 n° 2955



ltJ--1~C3, ~

Ernest van Beieren, prinsbisschop van Luik, 1583

In een parelrand ERNESTVS BAVARIAE DVX· Buste van
Ernest van Beieren, naar rechts.
-Kz. In een parelrand of AVDIATVR wALTERA PARS·
1583 Eten wereldbol omgeven door sterren, waartussen
het woord OMNIA.

1583, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV Slz 36 n° 2974
Van Orden I n° 909.



L~ --tS-S4i i..

Succesvolle Spaanse wapenfeiten in 1583

+ DOMINE • IN • VIRTVTE 4 TVA • LAETABITVR. REX
FarneseJde prins van Parma te paard, aan 't hoofd
van zijn troepen, trekt op tegen een stad. Bovenaan
God beschermt de prins.
-Kz. GECT· DV • BVREAV DES • FINAN 11 1584
Het gekroonde wapen van FilipJ 11 omhangen met ~t
Gulden Vlies.

1584, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 48 n° 3027
Van Loon I : blz 334 h. 3 ~ ""..]I'



Verzoening met de Kerk en de Spaanse koning, 1584

een lelie REDVCI-BELG : CONCORDIAE-SACRVM
Een brandend ~t~~y waarboven een duif vliegt
met een palmtak in de bek.
- Kz. een lelie : VER.x.SACRVM.~.1l5847

Twee ineengestrengelde handen houden een slangenstaf
van Mercurius~met er bovenop de vrijheidshoe~ vast.

1584, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 40/41
11
,! tf9t

Van Loon I : blz 342



LÛ~5"8&t1~

Moord op Willem van Oranje door Balthazar Gerards,
1584

In een parelrand )C 0 • DIRVM • SCELVS· NON·MANEBIT •
INVLTVM Balthazar Gerards groet de prins van Oranje
en doodt hem door een pistoolschot. Achter hem, de
koning van Spanje, die hem tot deze daad schijnt aan
te sporen. Op de afsnede 1584
-Kz. : In een parelrand. PASTOREM·OCCIDIT-NE-VOS •
CREDITE-LVPO Een herder wordt te midden van zijn
kudde door een wolf aangevallen. Op de afsnede :
CONFIDITE

1584, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 41 n° 2995
Van Loon I : blz 344/345



L~ o1S8"~",

Holland eert de overleden Willem van Oranje, 1584

In een parelrand: DIOMEDIS·ROBORE·VLISSIS·CONSILIO·
1584 Op een sokkel de gelauwerde hoofden van
Diomedes en Odysseus, van elkaar afgewend. Onder
de sokkel het Hollandse wapenschiUl.
-Kz. : In een parelrand: VNA·VALET·PLVS·IGNAVIS·
QVAM·FORTIBVS·OMNES Een bundel van zeven pijlen

(de Verenigde Gewesten) samengebonden met een bande
rol waarop men leest: AMOR-PATRIAE·FIDES·COIS
FORTVNA

1584, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV
Van Loon I

: blz. 42 n°
blz 347.

2997



Beleg van Antwerpen in 1584

·ETIAM·IN·PATRIA·1584· Een pelgrim(Antwerpen)~
naar links, in de linkerhand een stok, steekt
de rechterhand smekend uit. Aan zijn voeten een
schildpad.
-Kz. In een parelrand ..... SVMTVS·NE.CENSVM.SVPERET x
Ee:~_ keizerlijke arend houdt voor de borst een
schild met het wapen van Antwerpen. Op de afsnede
S~P Q,A

1584, wit metaal, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 42/43 n° 3000
Van Loon I : blz 350



Utrecht spoort aan tot waakzaamheid

VVIGILA4QVIA·N[ËSç]I.DIEM-N[ËQJ,.HORAM In een
parelrand een haan, naar rechts, houdt de wacht bij
een diamant, onder zijn klauw.
-Kz. : 15. 84 NVMMI· RAT ION •VLTRAIEC· Kruisgewij ze
de wapenschilden van Utrecht Reene Amersfoort Wijk

~ ~ ~

en Montfoort.

1584, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz. 43 n° 3003
Van Loon I : blz 350 n° ~ ~I -- jA~ __....'l"~ ...~



L~~~~L

Capitulatie van de stad Antwerpen, 1585

.GECT·DV·BVR·DES·FINAN·DV·ROY·
Het gekroonde wapenschild van FilipsII, omhangen
met het Gulden Vlies.
-Kz. SER·PR·PAR·VIRT-ET·LABORVM·PREMIVM.1585-
zicht op de bedwongen stad Antwerpen, zijn schansen,
zijn haven.

1585, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV. blz 51 n° 3037;
Van Loon I : blz 358 n° r,~.1



Spotpenning op de val van Antwerpen +
De Engelse koningin Elisabeth biedt hulp tegen de
Spanjaarden, 1585

In een parelrand SPRETA·AMBROSIA·VESCITOR·FENOe1585
Links een paard en een ezel (= Antwerpen en Nijmegen),
rechts twee Spanjaarden eten samen uit dezelfde kribbe.
-Kz. : In een parelrand~MAC+E·ANIMI·ROSA·NECTARE·

IMBVTA Links de gekroonde El1sabeth~koningin van
Engeland, gezeten op haar troon; ze geeft rozen aan
twee Nederlanders.

1585, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 53; n° 3044
Van Loon I : blz 362



Eerbetoon aan Farnese, hertog van Parma

·PHS-D-G-HIS[P·pJOR Z REX·CO·FL-J(·onder de buste
{15 een lelie] 85 Buste van Filip.s 11 naar rechts'.
-Kz .• HIC.NON·~.DECIDET.[15Jeen lelie 85 De hertog
van Parma, te paard naar links, valt een draak aan.

1585, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 58 n° 3066



LN"1S85~..,

Filips van Croy, hertog van Aarschot, en echtgenote
Johanna van Blois.

• PHLE • SYRE · DE' CROY •DVC· DARSCHOT
Buste van Filiplvan Croy, hertog van Aarschot
naar rechts.
-Kz •• IENNE DE·BLOYS·DVCHESSE·DARSCHOT Het gekroonde
wapenschild van Filipsvan Croy en Johanna van Blois.
De datum 1585 is gesplitst door het schild.

1585, wit metaal, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 49 n° 3032;
Van Loon I : blz 95



Alexander Farnese.

In een parelrand : ALEXANDER.FARNES:PAR:PLA.DVX.BELG:DVM:
GVB. Buste van Farnese, naar rechts. Op de rand van de
arm: AET.40
-Kz. In een parelrand : CONCIPE CER TAS SPES 1585 In
de verte de stad Antwerpen met de herstelde schipbrug
en het overstroomde omliggendt land. li"Kt A€eXCln4u- te State:

J

rustend in zijn tent. hij steekt zijn han~~uit naar een
J

sater. Onderaan staat : ~~lY'Ol

1585, zilver, 47mm.
[JoNGWELiNCt< I JQ.ef)~J

Van Loon I, p.356 fig.I/~.I

Medailleurs en numismaten, p.173 nr.131
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Zeeland in hoopvolle verwachting van Engelse hulp,
1586.

In een parelrand : een torentj e • AVTOR[E] • DEO •
EAVEN[TEj REGINA· Het gekroonde wapen van Zeeland
omringJdoor acht wapenschilden.
-Kz. In een parelrand LVCTOR· [ET-E] MERGO·1586
Het gekroonde wapen van Zeeland.

1586, wit metaal, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 63 n° 3093
Van Loon I : blz 363



L~~S8"~ 2

Hulp vanwege de hertog van Leieester, 1586

In een parelrand ie SERMO • DEI ·QVOS ENSE -ANCIPI •
ACVTIOR Een degen onder een stralende wolk, waarin
de naam Jehovah in het Hebreeuws.
-Kz. In een parelrand E·R· EST - ALTRIX • ESVRIENTIVM·
EVM· De Engelse koningin Elisabeth, op haar troon,
geeft een zwaard aan twee geknielde Nederlanders;
links van de koningin, een dienaar met een geopend
boek. Op de afsnede : -1586-

1586, wit metaal, 29 mm.
1 exemplaar brons.

Dugniolle lIl-IV blz 64 n° 3096
Van Loon I : blz 365



ltJ-tSS"" 3
Inname van de stad Graaf door Farnese, 1586

In een parelrand een lelie GRAVIA)t SVBACTA ~

TROPHEVM Farnese, hertog van Parma, op een zege~ar

met vier paardenf boven zijn hoofd zweeft een
Overwining~met een bazuin; achter de paarden een
zuil.
-Kz. In een parelrand· TREME "AVRIS JlBATAVA- IS lelie
86 Een Hollander wordt door een Spanjaard aan het
oor getrokken.

1586, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 65 n° 3100 bis
Van Loon I : blz 369 [variante : afsnede voor-
zijde zonder jaartal)



I.~"SS",. ...

Bij de verovering van Nuys door Farnese, 1586

In een parelrand:: D··F • HlS • lAM • REDVCTIS • RELIQV·
SEQVET. Het gekroonde wapen van Vlaanderen en Brabant,
samengebonden door een lint met bovenaan een lauwer
krans. Onder de schilden het jaartal 1586
-Kz. : In een parelrand • GECT.D~VR. DES .FINAN·SVB·PR·
PAR- Het gekroonde wapen van FilipJ 11 omhangen met
het Gulden Vlies.

1586, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 66 n° 3107
Van Loon I : blz 371 ~ ~) ~.S'J..2 1lII\.]I:



L.t\J -1S'8'~ ~

Penning, ter ere van Farnese, voor de Rekenkamer
van Brabant, 1586

In een parelrand VIGILIA ET LABaRE Een kraan
vogel staande met één poot op een plo~ In de andere
poot houdt hij een steen. Het gesplitste jaartal
1586 omheen zijn poot.
-Kz. In een parelrand • G· POVR· LA CHAMB ··n · COMPT·
EN·BRA. Het gekroonde wapen van Filip, 11, omhangen
met het Gulden Vlies.

1586, wit metaal, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 67 n° 3110
Van Loon I : blz 373



Hongersnood in Artois, 1587

In een parelrand. STERILIS • TRISTES • REDDIT • AGER
Bovenaan het gekroonde wapenschil~vanArtois.
Daaronder drie door de winden afgeknakte korenaren.
Het jaartal 15 87 staat doorheen de aren.
-Kz. In een parelrand [-i: SJED. LAETVS. EGENOS·
[1588] Het gekroonde wapen van Artois met links de
zon en rechts de maan. Daaronder vijf rijpe koren
aren.

1587-1588, verzilverd, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 82 n° 317~

Van Loon I : blz 378
R.N.B. 1863 blz 27 n° 29 pl. V;



Hongersnood in Artais, 1587

In een parelrand *. MVLTA· SVNT· MALA • IMPIORVM •
Een ~panjaard, staande, met links van hem de Honger
en rechts de Dood omringd door wapens. Op de afsnede
• 1587.

-Kz. In een parelrand*QVleDNO·FIDIT. BONITATE·EIVS·
CIRCVM- Een hoorn des overvloeds met graan en fruit.
Op de afsnede : DABITVR

1587, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV
Van Loon I

blz 75-76 n° 3143
blz 379



LtJ~s"8~, 3

Verlangen naar vrede in Henegouwen, 1587

In ee$arelrand + MARTlS COMPESCE· FVROREM
Venus ~edwingt met beide handen Mars. Links van haar
het teken i en Cupido aan haar voeten; rechts van
Mars het teken~ en oorlogstuig aan zijn voeten.
-Kz. In een parelrand • FLOS • PACIS • IVSTITIA 1587.
De Gerechtigheid~oven het wapen van Henegouwen, houdt
in de linkerhand een balans, in de rechter een zwaard.

1587, zilver, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: n° 3145
Van Loon I, blz 380

blz 76



Rudolf 11, keizer van het Heilig Roomse Rijk.

RVDOLPHVS 11 ROM:IMP:AVG: Buste van Rudolf 11, bloots
hoofds, naar rechts. Onderaan links: AN.T.A. (~)

-Kz. Een blaadje SALVTI PVBLICAE een blaadje Een
arend met opengespreide vleugels te midden "van wolken,
de kop geheven naar een lauwerkrans •

.,Z.d.[1585-1587), brons, 48mm.
!,8eN taio #' Antova:o, ~f J0t\8."t.
Habi~ 11 2de helft, p.499 nr.3420 en 3423
Armand· I, p.269 nr.7



Uitrusting van de Armada, 1588

In een parelrand x PHS· D:G·,HISP·POR. Z. REX· CO: FL"
Buste van FilipsII, met het Gulden Vlies, naar
rechts. Onder de buste het jaartal 15 88 gesplitst
door een lelie.
-Kz. : In een parelrand 15 lelie 88 x IMMENSI ~

TREMOR)lOCEANI x Het wapen van FiliPJ 11 en van Portugal
voor de zuilen van Hercules. Tussenin een kroon met
een lint dat de schilden met elkaar verbindt.

1588, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 84 n° 3182
Van Loon I : blz 388 ~. 2 ; 1&..3'13 """. ][



Vernietiging van de Armada, 1588

In een parelrand 15 een torentje 88 x VENITJ'IVIT~

FVIT Een gevecht tussen twee schepen. Op de afsnede
·CLASSIS·HISPll
-Kz. : In een parelrand" een torentje 11

SOLI - DEO-GLORIA Op een cartouche het gekroonde
wapen van Zeeland.

1588, verzilverd, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 85 n° 3186
Van Loon I : blz 390~. 2" ~. n ... _.11"



Vernietiging van de Armada, 1588

In een parelrand POST.NVBILA-PHOEBVS·Ao·1588·
Zinkende Spaanse schepen onder een stralende zon.
-Kz. In een parelrand- een torentje.CALCVLI
QRDINVM.ZELANDI~ Het gekroonde wapen van Zeeland,
omringd door acht andere wapenschilden.

1588, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 85 n° 3187
Van Loon I blz 390 -1;_ 3 ~ tt...39'" 4OI\,.lll



Vernietiging van de onoverwinnelijke Armada.

In een parelrand : Een bloempje x DVRVM x EST x CONTRA x
STIMVLOS x CALCITARE x In een parelrand: O.COECAS.
HOMINVM.MENTES/O.PECTORA.COECA De koning van Spanje, de
keizer, de keurvorsten, de paus en bisschoppen zittend,
de blote voeten op een eg met de punten naar boven. Ze
zijn geblinddoekt.

I" ":' tClU'tt. ~~~.:-~z~.}, Een bloempje x TV x DEVS x MAGNVS x ET x MAGNA x
~a FACIS x TV x SOLVS x DEVS x In een parelrand : VEN!.

VIDE.VIVE./.1588. Enkele schepen van de Spaanse vloot
varen te pletter op de rotsen.

1588, verguld zilver, 51mm. met een oogje.



L~~S8t~~

Dankbaarheid jegens God om de vernietiging van de
Armada, 1588

In een parelrandeHO~PROPONIT.DEVS·DISPONIT·

Een man, een vrouwen twee kinderen, geknield, naar
links, danken God, met gevouwen handen. Op de afsnede:
-1588·

~

-Kz. : In een parelrand + HISPANI·FVGIVT·ET·PEREVT•NEMINE·SEQVETE Een vernield Spaans oorlogsschip.

1588, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 85 n° 3188
Van Loon I : blz 392 1;.2,~.JL



Vernietiging van de onoverwinnelijke Armada.

In een parelrand : + FLAVIT x Jehovah in het Hebreeuws x
ET x DISSIPATI xSVNT x 1588. In een parelrand : De
Spaanse vloot.

-Kz. In een parelrand: Een torentje x ALLIDOR x NON x
LAEDOR x In een parelrand : Op een rots in het midden
van de zee een kerk, links van de kerk dreigende onweers
wolken. In het midden vooraan het gekroonde wapenschild
van Maurits van Nassau.

1588, zilver, 53mm.

Van Loon I, p.392 fig.1 ~.I
J



L~~~9... L

Bespiegeling bij de overwinning op de Armada, 1589.

In een parelrand TANDEM·BONA·CAVSA·TRIMPHAT·1589·
Koningin Elisabeth, gezeten op een zegekar naar
links, in de ene hand een palm, in~ndere hand een
geopend boek waarop staat (links) ONZE/VADER/IN DE/
HEMEL (rechts) UWEN/MAEM/WERD/GEHEY
-Kz. In een parelrand,~.SI.NON.VIRIBVS.AT.CAVSA.

POTlORES· Een boom met'~nest jongen, die door een
roofvogel worden bedreigd.

• .I\-
L1nks van de stam BELLV, rechts NECISS

1589, brons, 30 mm.

Dugniólle lIl-IV : blz 95 n° 3230
Van Loon I : blz 394 ~. 2 ~ W\:i[



Nieuw behaalde successen van Farnese na vorige
tegenslagen, 1589

In een parelrand NIL DESPERANDVM AVSPICE.CHRISTO
Farnese) geknield voor een tempel, boven zijn hoofd
in een stralende wolk een afbeelding van de Heiland.
Op de afsnede : 1-5-8-8:
-Kz. In een parelrand 8 een muisje 9.0.CLARIOR·E·
NEBVLIS Een stralende zon over een korenveld.

1588/1589, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 96 n° 3232
Van Loon I blz 399
R.B.N. 1863 n° 31; blz. 28 pl. 5



~~~,iQ,3

Bureau van Financies van de Spaanse Koning, 1589

In een parelrand PHILIPPVS·D:G·HISPANIARVM·REX·DVX·BRA
Buste van FilipsII, met het Gulden Vlies, naar rechts.
Onder de buste 15 89 gesplitst door een lelie.
-Kz. In een parelrand. GECT.DV.BVR·DES·FINAN-DV·ROY·
Het gekroonde wapen van FilipsII, omhangen met het
Gulden Vlies.

1589, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 100 n° 3248
Van Orden II : n° 169



NiS90., {

Godsdienstvrijheid in de Verenigde Provinciën.

In een parelrand : links de paus te paard, een zwaard
in de mond, achter hem drie monnikken. Ze trekken t~_

strijde tegen de koningen rechts. Boven de koningen
drie vogels; bovenaan zweeft een engel. Op de afsnede:
GOnTALMACHTIH/.REGNEERT./t5.90
-Kz. In een parelrand : een draak en de valse profeten
worden in het vuur geworpen. Bovenaan het gekroonde wa
penschild van West-Friesland. Op de afsnede : T BEEST.
WORT.GE/VANGEN een blaadje/OPI.t9

1590, zilver, 32mm.

Van Loon I, p.407



l.~~".90,.2
Breda voor de Verenigde Provinciën heroverd door
Maurits van NassQu, 1590

In een parelrandltPARATI·VINCERE·AVT.MORI-4·NONAR
MARTIl In een parelrand een turfschip met soldaten
legt aan te Breda.
-Kz. In een parelrand binnen een lauwerkrans de tekst
BREDA/A.SERVITVTE / HISPANA·VIN / DICATA·DVCTV·/
PRICIPIS • MAV / RITII eA-NASS -/ A° CI~·l:)·XC·

1590, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 102 n° 3255
Van Loon I : blz 408



Inname van Breda.

In een parelrand: Een bloempje.PARATI.VINCERE.AVT.MORI.
4.MARTII. een bloempje .INVICTI.ANIMI.PR. In een parel
rand : soldaten stappen uit een turfschip waarin ze ver
scholen zaten.
-Kz. In een parelrand : bovenaan het gekroonde wapen
schild van Maurits van Nassau t links een leeuw die in de
linkerklauw een pijlenbundel draagt, in de rechterkla~w

een zwaard. Op de benedenhelft van het veld : BREDA.A.
SERVITVTE /HISPANA.VINDICATAjbVCTV.PRINCIPIS/MAURITII.
A.NASS./AoCI).I~.XC.

1590, zilver, 4Omm.

Van Loon I, p.409



L~"510J' 'i
Bij de verkiezing van Maurits van Nassau tot
stadhouder, 1590

In een parelrand~~HANC.TVEMVR.Onderaan.HAC.NITIMVR.~

Een zuil rustend op een geopend boek, en met boven
aan de vrijheidshoed. Links en rechts drie handen die
vanuit een wolk de zuil vasthouden. Onder de hoed

(gesplitst) LIB ERT boven het boek RE LIG.
-Kz. In een parelrandCALC·SENAT.PROVINC·VNIT·
BELGII • 1590 Twee ineengestrengelde handen houden
zes samengebonden pijlen vast; bovenaan DEO, onder
aan lVVANTE

1590, zilver, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV
Van Loon I :

blz 102 n° 3256
blz 412



LtJof~9D" S
Bij de verkiezing van Maurits van Nassau tot
stadhouder, 1590

In een parelrand.t.HANC • TVEMVR·~·onderaan HAC·
NITIMVR • Een zuil bovenop een bijbel, met bovenaan
een vrijheidshoed; links en rechts vanuit een wolk
drie armen die de zuil vasthouden. Onder de hoed
leest men gesplitst door de zuil; LIB - ERT en
boven de bijbel RE - LIG
-Kz. In een parelrand 1590- CALC·SENAT·PROVINC·
VNIT·BELGII· Twee handen komende links en rechts
uit een wolk houden samen een bundel van zes pijlen
vast. Bovenaan DEO onderaan : IV~ANT.

1590, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 102 n° 3256
Van Loon I : blz 412



LU-1S"'90/ ,

Tegenspoed in de Spaanse Nederlanden, 1590

In een parelrand een handje lAM .IAM.PLACANDVS·
DEVS • 1590 Een man, geknield voor een brandend,
altaa~offert een hart. Bovenaan in een wolk God,
voorgesteld als een oude man.
-Kz. In een parelrand ·GECT-DV·BVR·DES·FINAN·DV*ROY·
Het gekroonde wapen van Filips 11, omhangen met het
Gulden Vlies.

1590, verzilverd, 30 mm.

Dugniolle : lIl-IV: blz 103 n° 3261
Van Loon I : blz 414 n° I~~.~



Tegenspoed in de Spaanse Nederlanden, 1590

Een handje-lAM lAM.PLACANDVS-DEVS.1590
Een brandend altaar waarboven een menselijk hart,
daarboven God omgeven door wolken.
-Kz. In een parelrand-GECT·DV-BVR·DES FINAN-DV-ROY·
Het gekroonde wapen van FilipsII, omhangen met de
tekens van de orde van het Gulden Vlies.

1590, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 103 n° 3261 (of 3262)
Van Loon I : blz 414/415 2/~.j[



LtJ.-c~9-1, i.

Bij de verdrijving der Spanjaarden door Maurits
van Nassau uit Zutfen, Deventer en de Betuwe, 1591

In een parelrand op de voorgrond de schans van
Knotsemburg;op de achtergrond de stad Nijmegen aan
de Waal.
-Kz. In een gevlochten rand tussen twee schildjes
van Utrecht : OB/SECVRITA~EM/ DITIONI VlXRAIE./
ZVTPHANIA DAVEN / TRIAQVE. CAPTlS RECVPERATAM·/
HISPANIS E~AT / QVOQVE FVGATIS / CI~ 1) XCI

1591, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 107 n° 3279
Van Loon I : blz 420



LtJ-isQ-1, 2.

Herwonnen vrijheid voor Zutfen, Deventer, Hulst,
Nijmegen •••. in 1591

In een parelrand FECIT.MAGNA·QVI.POTENS.EST \t
Een gekroonde leeuw, naar links, met in de ene
klauw een bundel van zeven pijlen, in de andere
een zwaard. Boven de leeuw in een stralende wolk,
de naam Jehovah in het Hebreeuws.
-Kz. In een parelrand */ · ZVTPHAN • / DAVEN ·HVLST·
/ NOVIOM-LIB.REST-/ CASTEL·PLVR·CAP./ HOST-EX-
BAT • FVG· / SEN"F~D. PROV· / F· F· (onderlijnd) /
Co • D. XCI-

1591, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 107 n° 3281
Van Loon I : blz 421 n° r, ~.~



Rekenkamer van Brabant, 1591

In een parelrand een handj e CVÏ1TA • IN 'DI[TIONE].
DEI. POSI [r]A • 1591 •
Een hand uit een wolk rechts, houdt een wereldbol
vast met een kruis bovenop.
-Kz. In een parelrand G· POVR· LA-CRAM· DES-COMP
EN· BRA • Het gekroonde wapen van Filip' 11, omhangen
met het Gulden Vlies.

1591, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 108 n° 3284
Van Loon I: blz 422



LJJ-1S~-1, "t

Wantrouwen der Verenigde Provinciën tegenover de
Spaanse vredesvoorstellen van 1591

In een parelrand· PAX • PATET • INSIDIIS· In een
omheinde tuin, waarvan de poort openstaat, zit de
Nederlandse MaagdJde linkerarm rustend op haar
wapenschilà.Rond de tuin naderen Spaanse krijgs
knechten) ten aanval, terwijl bij de poort twee
gezanten komen met een vredestak. Op de afsnede
• 15., 91 •

- Kz. In een parelrand ttJV[T]A ·SALVS·BELLO·
In de omheinde tuin met gesloten poort zit de
Nederlandse Maagd waakzaam met haar schild en
geheven zwaard tussen twee lijfwachten, terwijl
haar soldaten de aanvallers verjagen.

1591, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 109 n° 3288
Van Loon I : blz 423



L~'1S9i, b

De Nederlanden verwikkeld in de "doolhof" der
Franse oorlogen sinds 1591

In een parelrand een leeuwtje DOMINVS • MIHI·ADIVTOR •
Buste van Fili~ 11, naar rechts
-Kz. In een pare1rand een handj e FATA • VlAM· INVENIENT •
1591 Een doolhof met in het centrum een boom.

1591, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 109 n° 3289
Van Loon I : blz 425



Bureau van Financies van de Spaanse koning, 1592

In een parelrand PHLE: P : LA : GRACE : DE DIEV·ROY·DE·
SPA-Ze Buste van FilipsII, naar rechts.
-Kz. In een parelrand: GECT·DV·BVR·DES·FINANCES·
1592 Wapenschild van Spanje, omhangen met het
Gulden Vlies.

1592, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 116 n° 3319



ltJ-1S"91, l
Ontzetting van Rouen door de Roomse voorvechters
Filips 11 en Filips 111, 1592

In een parelrand·DIVO·PHO·II-HISP·REG-ET-D·PHO-Illo
DIVI·FIL· 15 lelie 9[2] Een rechtstaand zwaard tussen
de bustes van Filipj 11 en Filips 111 Op de afsnede
PROPVGNATO / RIBVS
-Kz. In een parelrand·L~TARE·MATER-ECCLESIA
Roomse kerk, voorgesteld als een zittende vrouw
met op het hoofd een tiara en een duif; in de
rechterhand een wereldbol en twee sleutels, in de
linkerhand een duif.

1592, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 111 n° 3298
Van Loon I : blz 426



Afspringen van de vredesonderhandelingen met de keizer
als bemiddelaar.

In een parelrand : een lelie FISTVLA.DVLCE.CANENS.NOS
TRVM.NON.DECIPIT.ARGVM Argus~ rustend tegen een boom,
als hoeder van Juno's dochter~ie in een koe is ver
anderd, wordt door het fluitspel van Mercurius in slaap
gewiegd. Op de afsnede: NON.TEMERE/CREDENDVM
-Kz. In een parelrand: een bloempje. ADVERSVS.INNIXVM.
VLTRO.SESE.ERIGIT.PONDVS. Links een~almboomwaaraan
een bord hangt met het woord : rIJt V:y.tLEctl Twee gees
telijken en drie soldaten trachten het bord te verwij
deren. Op de afsnede : + FRVSTRA + CO/NATVR.

1592, zilver, 58mm.

Van Loon I, p.428 nr.I,I1. t



L~-iSg1/'1

Verovering van Steenwijk, Otmarze en Koevorde
door Maurits van Nassau in 1592

In een parelrand ZELVS·DOMINI·EXERCITVVM·FECIT·HOC
Een arm uit een wolk, waarin de naam Jehovah in het
Hebreeuws, houdt een scepter vast in de hand.
Onderaan zicht op de drie herwonnen steden.
-Kz. In een parelrand.~./STENOVICO·/ OTMARSIA·/
COVORDIA· / CAPTlS • HOSTE· / REPVLSO· SEN· / FCED,.
PRO. F.F. / Cl~.1~ .XCII.

1592, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 113 n° 3304
Van Loon I : blz 431 n° I,~.1



LlJ4-'92..,S- .

Verovering van Steenwijk, Otmarze en Koevorde door
Maurits van Nassau in 1592.

In een parelrand ••~STENEVICO:/VETMARS.COVORD/ FOR'
RECVPERATIS/HOSTE.PVLSO.CVM/GLORIA.DOMVS/.NASSOVI~·I

CIJ· I:>· XCII •

-Kz. : In een parelrand~'·ORD·[PRO]VIN.GER·INF.DECR·

PVB·CVDI·IVSSERVNT Een gekroonde Nederlandse leeuw
naar links, in de eene klauw een geheven zwaard, in
de andere een bundel van zeven pijlen.

1592, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 114 n° 3307
Van Loon I : blz 431 .". 3 • .et.. 'tla. IlIh. J[



L~-fS92.., ~

Beleg van Geertruidenberg door Maurits van Nassau
in 1593

In een parelrand • NEGATA·TENTAT·ITER·VIA·CI~·l~·XCDr
De stad Gertruidenberg in moerasgebied omsingeld door
een oorlogsvloot en legerkamp. Binnen de verschansing
van de stad is een boer aan het pl~en. Bovenaan leest
men : MONS / GERTRVDIS
-Kz. In een parelrand.f:-VIRTVS. REPVLSlE" NESCIA
Een leger aan de voet van de Indische Aornaosberg,

"'-'
waarop een citadel. Bovenaan leest men: MONS /
AORNOS

1593, brons, 29 mm.
zilver, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 117 n° 3324
Van Loon I : blz 436



L~..,s<j~,2.

Beleg van Geertruidenberg door Maurits van Nassau
in 1593.

In een parelrand de stad en de verschansing van
G~truidenber~,omsingelddoor een oorlogsvloot en
een legerkamp.
-Kz. In een parelrand-~:pERTRVDIS./BERGA-AB.HISP./
VINDICANT ORD·/ CONFCED DVCE PRIN/NAS.5.IN-CONSP/
EXERC •HOST -/ •C:o • '1~. x.cm --

1593, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 118 n° 3325
Van Loon I : blz 437 .". t, Wl.ll



Inname van Geertruidenberg.

In een parelrand : de heroverde stad Geertruidenberg,
en de vloot die ze tijdens het beleg ingesloten hield.
-Kz. In een parelrand : een cartouche : GERTRVDIS/BER
GA.AB.HISP.pINDICANT.ORD./CONFOED.DVCE.PRIN/NASS.IN.
CONSP./EXERC.HOST/Ct).I3.XCIII.

1593, verzilverd, 43mm.

Van Loon I, p.437 nr.I



ltJi~93, ...

Godsdienstige rust 1n en militaire kracht van
Utrecht, '1593.

Het jaartal 15 93, gesplitst door een wapenschildje
van Utrecht .• LEX·REGIT·ARMA-TVENTVR-
In een parelrand zicht op enkele steden gescheiden. ~

door een kanaal. Bovenaan 1n een stralende wolk:
BELGIA
-Kz. In een parelrand + CALC • RAT IL ORDINVM.aTRAIECT
In een cartouche het wapen van Utrecht.

1593, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 118 n° 3326
Van Loon I : blz 440



LtJ -tS-S 'i11

Verwerping van de vredesvoorstellen van Filips 11
in 1594

In een parelrand het jaartal 15 94 gesplitst door
een torentj e )C LVCTOR x ET • EMERGO ~ Het gekroonde
wapen van Zeeland in een cartouche.
-Kz. In een parelrand een torentje PACEM·QSTENTAT·
SED·HOC·AGITVR De Spaanse koning overhandigt aan
een Nederlander een vredestak, terwijl een om
gekochte verrader de Nederlander tracht te ont
wapenen.

1594, verzilverd, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 120 n° 3334;
Van Loon I : blz 445



LtJc4S9~, ~

Bevrijding van Koevorde en Groningen in 1594

In een parelrand".PRlE VALENT· CONIVNCTfi.. VIRES
Vijf mannen(de vijf Gewesten)spannen hun krachten
samen om een boom te ontwortelen.
-Kz. In e~parelrand COVORDIA / OBSIDIONE / LIBERATVR:
/MOX-GRONINGA/BlMESTRI·OBSI/ DIO-LIBERTATI/RESTITVITVR
/CI~ 1~ xcrv

1594, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 121 n° 3338
Van Loon I : blz 448/449Jt 4 I /M.l!



LN.-tS"9"'~ 3

Oprichting van een rekenkamer voor Zeeland te
Middelburg in 1594

In een parelrand LVCTOR·ET·EMERGO· Het gekroonde
wapen van Zeeland.
-Kz. In een parelrand- een burchtje·/ INSTITVTA·/
CAMERA.RAT-jlELANDltE.. / PRIMVM·REDD· / THESAVRARIOy
FALCONE /. 1594 •

1594, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 121 n° 3340
Van Loon I : blz 451



L""-1S,I.t/ ~

Oprichting van een rekenkamer voor Zeeland te
Middelburg in 1594

In een parelrand het jaartal 1594 is gesplitst door
een burchtje " LVCTOR" ET~E:MERGO" Het gekroonde
wapen van Zeeland in een cartouche.
-Kz. In een parelrand· een burcht je (Middelburg)
/INSTITVT. /CAMERA.RAT./ZELANDI;E ./PRIMVM.REDD./
THESAVRARIO/FALCONE·/·1594·

1594, zilver ?, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 121 n03341
Van Loon I : blz 45~



llJ-CSfd '-I, f'
Staat van inkomsten en lasten der Verenigde
Provinciën, opgemaakt in 1594

In een parelrand FIRMVM·SERVANDI.FOEDERIS·VINCVLVM·
Een arm komende uit een wolk, houdt een balans in
evenwicht. Op de afsnede IVSTA·RATIO
-Kz. In een parelrand CALCVLVS/A.RATIONI~BVS·/

PROVINCIARVM·/ FOEDER: INFER·/GERM-HABITIS·/
CI~ • IJ· XClll /. _ •

1594, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 122 n° 3343
Van Loon I : blz 452



LtJ JfS9'1 ,.,
Ellende in Brabant, 1594

Een handje.VSQVEQVO-DOMINE.A[NNgr·1594-
Brabant als een vrouw, de armen gekruist op de borst,
te midden van allerhande wapens. Boven het hoofd van
de vrouw, een zwaard en een zweep, gekruist in een
wolk. Op de achtergrond legertenten en brandende
huizen.

-Kz. [G.P]OVR-LA.CHAM-DES"COMP.EN BRA
Het gekroonde wapen van FilipJII, omhangen met het
Gulden Vlies.

1594, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 122 n° 3344
Van Loon I : blz 453



L~.-fsgS.,1.

Oorlogsverklaring tegen Hendrik van Navarra door
Filips 11 in 1595

In een parelrand handje. TVM·DEMVM·MOVET·ARMA
1595 Een Nederlandse leeuw, getroffen door een pijl
in de rechter achterpoot.
-Kz. In een parelrand • CONTEMNIT • AB -ALTO· 1595 f

De Nederlandse maagd gezeten in een omsloten tuin,
/

in de ene hand een standaard, de andere hand rustend
op een leeuw, wordt aangevallen door een varken en
andere dieren.

1595, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 127 n° 3360
Van Loon I : blz 456



LtJ~S9S, 1
Verlangen naar vrede met Spanje in de Vereningde
Provinciën, 1595

In een pare1rand _ NON · CVRAS •PONO ·QVIET IS •CD ~ X~V

Een gewapende krijger op wacht boven op een toren.
-Kz. In een parelrand een gekroonde Nederlandse leeuw,
met in de eene klauw een getrokken zwaard, in de andere
een bundel met zeven pijlen.

1595, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 128 n° 3363
Van Loon I : blz 460 n° X,l(l. i



L~~SgS", 3
De Verenigde Provinciën moedigen Hendrik IV aan
na de slachtpartij te Doulens in 1595

In een parelrand EXPECTA·LDoM~NVM.VILRILjrITERAGE
1595.
Hendrik IV als krijger met zwaard en schild, wordt
aangevallen door een slang, een vos, een wolf en
een beer.
-Kz. In een parelrand een torentje ET-ILLE·
ROBOR[A]BIT- COLR.TVJVM • Het Zeelandse wapen.

1595, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 130 n° 3372
Van Loon I : blz 464



Slag bij Selvolde en Bislich, 1595

In een parelranda· INGEMINANDO·SVBRVET • Verscheidene
krijgers besto.-.men een toren met een stormram.
-Kz. In een parelrand~·/CASTRA CON/ SPEXIT IN SE/
ADVERSARIA / SELVOLDA CVM / BISLECHIO AD/NOV. C~.~/

XCV.

1595, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 130 n° 3374
Van Orden I : blz 267 n° 1018
Van Loon I : blz 465 n° 1



l~~S~S-IS

Bewondering voor Maurits van Nassau, 1595.

In een. parelrand BI • QV/tRERE prins Maurits voorgesteld
als Mars; een veldslag op de achtergrond.
- Kz. In een parelrand.· ET TVERI ~ Cl:> "XCV •
prins Maurits voorgesteld als Pallas, gezeten;in de
rechterhand het Nederlandse wapenschild; in de
linkerhand een standaard; twee legerkampen op de
achtergrond.

1595, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 130/131 n° 3375
Van Loon I : blz 465 n° 2



LtJ1SS'~~

Bedreigins~ van Albrecht Van Oostenrijk tegen Zeeland
in 1596

In een parelrand *FRVSTRA • OPPVGNAT • VSQVEDVM • PROTEGIT·
DEVS Een hand, komende uit een stralende wolk, plaatst
een schild tussen de Zeelandse krijgers en deze van de
Aartshertog.
-Kz. : In een parelrand H- VIGILATE · ET • ORATE • DEO •
CONFIDENTES· Ct~·X3·~wDe Nederlandse Maagd in haar
gesloten tuin, de handen gevouwen ten hemel; links
loopt een gewapend krijger, rechts op een toren een
wachter met getrokken zwaard. Boven de maagd, in een
wolklomgeven door stralen, de naam Jehovah in het
Hebreeuws.

1596, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 133/134 n° 3389
Van Loon I: blz 475



Inname van Hulst door Albrecht van Oostenrijk.

In een parelrand : ALBERTVS.D.G.S.R.E.CAR.ARC.TOL.AR
CHID.AVS. Buste van aartshertog Albert in kardinaals
kieed, naar rechts. Onder de buste: CONR:BLOC.F.
-Kz. In een parelrand: VENI VIDI VICIT/.DEVS./.1596.
De plattegronden van de steden : Kales, Ardres en Hulst
met de aanduiding: CALES, HVLST, ARDERS.

1596, zilver, 39mm. met een oogje.
aLoc/ COtJt [od. VAtJJ
Van Loon I, p.476
Medailleurs en numismaten, p.123 nr.146



lN1SS'~ 3
De trouweloosheid der Spanjaarden, 1596.

*SIMLVL]ATA·PAX·EXITIVM-PARIT In het midden achter
aan staat de Aartshertogiijke Kardinaal met in de hand
een vredes tak; links en rechts van de Kardinaal staan
krijgers die hun wapens aan zijn voeten neerleggen.
Op de voorgrond de onthoofding van de ,raven Egmont en
Hoorn.
-Kz. : VIGILANDO· PAX-FIRMATVR· 15~ 96 Een gewapende
schildwacht op een vierkante toren.

1596, wit metaal, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 134/135 n° 3392 en kz. n° 3393
Van Loon I : blz 477 n° 1t' , r;3- t



LN"'SS'l4 'I
Verovering van Turnhout en andere steden door Maurits
in 1597

In een parelrand bovenaan D·O.M· Kaart met tien
veroverde steden bij de stromen Eems, Rijn, en Maas;
Boven de kaarreen opgerichte wapenstandaard.
-Kz. In een parelrand SIGNIS / AD. TVRNHOVT/XXXIX
POST/OPPIDIS TRANS/RHENVM III-CIS/VI·HISPANO-TRI/
MESTRI· EREPTIS/ Op de afsnede CI~ I' XCVIII S-C.

1597, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 141 n° 3~1g.

Van Loon I : blz 497 - 499 n° x.



Overwinning van Maurits van Nassau te Turnhout.

In een parelrand : een roosje x SOLI x DEO x HONOR x
ET x GLORIA x In een parelrand : een gekroonde leeuw
naar links, in de linkerklau~en bundel van zeven pij
len, in de rechterklauw een ontbloot zwaard.
-Kz. In een parelrand over gans het veld: ORDINVM/AV
SPICIIS.PRIN/CIPIS.MAVRIrli./DVCTV.HOSTE.AD/TVRNHOVTVM.
CAESO/DECEM.OPIDIS.ET/TRIBVS.ARCIBVS.EX/PVGNATIS.ET.TO
TA/CISRHENANA.DI/TIONE.PACATA/.]597.

]597, zilver, 52mm.

Van Loon I, p.496 fig.2 p.496-497 nr.VI



Verovering van Turnhout en andere steden door
Maurits in 1597.

In een parelrand ORDIN/AVSPIC.PRIN/MAVRI.nVCTV/
HOSTE.AD.TVRN/HOVTVM·C~SO/DECEM·OPIDIS·ET /TRIBVS·
ARCIBVS./EXPVG.ET.TOTA./CISRHE.DITIO/NE.PACATA/1597.
-Kz. : In een parelrand ·A.DOMINO·FACTVM-EST·ISTVD·
Het gekroonde wapen van Frankrijk en Engeland, links
en rechts onderaan het wapen van de Verenigde Provinci~n,

allen verbonden door een lint.

lj97, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 140 n° 3414
Van Loon I : blz 496h. 4,,~. lt'11 Ilo/l. VUl



LtJiS9\. "1
Verovering van Turnhout en andere steden door Maurits
in 1597

In een parelrand : ORDIN / AVSPIC.PRIN/MAVRI-DVCTV/
HOSTE" AD #I TVRN/HOVTVM· CAtSO/DEC[E]MeOPIDIS-ET/
TRIBVS·ARCIBVS / EXPVG-ET·TOTA /CISRHE.DITIO/LNJE·
PACATA /1597
-Kz. : In een parelrand·~SOLI·DEO·HONOR·ET·GLORIA

Een gekroonde leeuw der Verenigde Provinciën met in
de linkerklauw een bundel van zeven pijlen, in de
rechterklauw een getrokken zwaard.

1597, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 141, n° 3416
Van LoonI: blz 496~. 3, blz 4-97 n° VII (rOTA i.p.v.
TOTO)



Overwinning van Maurits van Nassau te Turnhout.

In een parelrand : een roosje LIBERTATEM + NEMO + BONVS
+ NISI + CVM + ANIMA + SIMVL + AMISIT In een parelrand
Maurits te paard, met getrokken zwaard, naar rechts.
Op de achtergrond een stad.
-Kz. In een parelrand: zeventien wapenschilden van de
staten van Overyssel. In een parelrand: ORDINVM +
TRANSISSVLANIAE + INSIGNIA In een parelrand : de wapen
schilden van Overyssel, Zwolle, Deventer en Kampen.

Z.d.[1597], zilver, 53mm.

Van Loon I, p.494 fig.3 ; p.495 nr.lIl



Overwinning van Maurits van Nassau te Turnhout en in
name van negen andere steden.

In een parelrand: Roosje .A.DNO.FACTVM.E~~.ET.EST.

MIRABILE.IN.OCVLIS.NOSTRIS. In een parelrand: De veld
slag van Turnhout met de stad op de achtergrond. Op de
afsnede in een cartouche: VICTORIA/TVRNOTANA/.IANV.1597.
-Kz. In een parelrand: Roosje ALPEN.BERC.MEVRS.GROL.
BREVORT.ENSCH.OLD.OTM.LINGEN In een parelrand: zicht
op de negen overwonnen steden. Bovenaan het jaartal :
1597. In een parelrand: Een pijlenbundel VICTORIA.
PARTA.SPATIO.TRlMESTRI In een parelrand : VENIT/VIDIT/
DEVS/VICIT

1597, zilver, 51mm.

Van Loon I, p.494 fig.l p.494-495 nr.I



~~S"~':f../~

Verovering van Turnhout op de Spanjaarden in 1597.

~VICTORIA·TVRNOTANA·24.IANVARII·1597·Het leger van
Maurits verdrijft het leger van Varax.
- Kz . .e-·A·DOMINO· FACTVM·EST.ISTVD· Links het gekroonde
wapen van Frankrijk, rechts dat van Engeland en
onderaan dat van de Verenigde Nederlanden, alle met
elkaar verbonden door een lint.

1597, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 139/140 n° 3412
Van Loon I: blz 490



Expeditie van de Verenigde Provinciën naar Portugees
Indië.

In een parelrand : een bloempje SIDERE * PROFICIANT *
DEXTRO * NEPTVNIA * REGNA In een parelrand : in het
midden Neptunus gezeten op een dolfijn naar links, in
zijn rechterhand een drietand. Op de achtergrond sche
pen en links een stad. Bovenaan in een wolk JEHOVAH in
het Hebreeuws.
-Kz. In een parelrand : in verschillende banderols
ALCK/MAER ; HOORN ; ENCK/HVSEN ; MEDEN/BLICK ; EDAM
MONIC/EDAM ; PVRME/RENT. De banderols zijn telkens ge
scheiden door het wapenschild van deze steden. In een
parelrand : een lelie INSIGNIA FRISlAEtIS~ENANAE Het
gekroonde wapenschild van West-FrieslaKd met links en
rechts een leeuw.

1596, zilver, 55mm.

Van Loon I, p.488 fig.2 p.488-489 nr.I



LNiS~'" a
Drievoudig verbond tussen Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Provinciën in 1596

In een pare1rand.o. eOM}WNIS· QVOS· CAVSA·MOVET· SOeIAT
De drie verbonden mogendheden rond een altaar waarop te
lezen staat LIBERT/PATR.
-Kz. In een parelrand TITVLVS·FOEDERIS-el~·~·XCvt6

Een krijger wijst met een stok naar volgende tekst op
een bord dat is bevestigd aan een zuil :
ODIVM/TYRANNIDIS

1596, "wit metaal", 29 mm.
1 exempl. zilver,

Dugniolle lIl-lV: blz 137 n° 3402
Van Loon I : blz 481/482-483 .J1.4,4tA.1i



L~-1S~', ~

Drievoudig verbond tussen Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Provinciën in 1596

In een parelrand ·FIDE· ET· CONSTANTIA· Het Geloof
en de Standvastigheid, staand~ reiken elkaar de hand;
op de achtergrond rechts een zuil. Boven hun hoofd
de naam Jehovah in het Hebreeuws, omgeven door stralen.
-Kz. In een parelrand • CAtSA~·FIRMABANT·FOEDERA ·PORCA·
15 ~ 96 Een hand komend uit de wolken, slaat met een
kei een varken op de kop.

1596, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 137 n° 3400
Van Loon I : blz. 481/482 f~.3,~.l[



LUiSS'J'

Drievoudig verbond tussen Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Provinciën in 1596

In een parelrand de gekroonde Nederlandse leeuw, rechtop
naar links, houdt in de linkerklauw een bundel van zeven
pijlen, in de rechterklauw een getrokken zwaard.
Onder de leeuw de letters S C
-Kz. : In een parelrand.~,RVMPITVR.HAVD· FACILE. C'~·C).XCVI
Een hand komend uit de wolken houdt een drievoudig
lint vast.

1596, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 136 n° 3398
Van Loon I: blz 481/482 ." 2,,,,,,,.1[



L~1SS'~ S

Drukkende belastingen op de Verenigde Provinciën
1n 1596.

In een parelrand PH(~ }RFER.ET.OBDVRA·ANNO.DNI
15 schildje van Utrecht 96 In ee~arelrand een
schildpad naar links, wordt aangevallen door een
zwerm bijen. ,
-Kz. In een parelrand +G.POVR·LES-ESTKD .VTRECHT +
Het wapen van Utrecht met bovenaan een versierde helm

1596, verkoperd ?, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 136 n° 3397
Van Loon I : blz 480



de trouweloosheid der Spanjaarden, 1596

15~96 VIGILANDO·PAX-FIRMATVR· Een gewapende schild.
wacht, op een vierkante toren.
-Kz •• FA: LIX·QVEM-FACIVNT-ALIENA·PERIC .. CAVTVM
Het paard van Troje in een brandende stad.

1596, wit metaal, 30 nml.

Dugniolle lIl-IV: blz 135 n° 3394 (vz.
Van Loon I : blz. 477 ~. 3 '" ~. 4"''8 M.1Ir

n° 3393)



LtJ1S'~.8

Verovering van Turnhout en andere steden door
Maurits in 1597.

In een parelrand • 0 - MIRANDA • DEI·OPERA In een
cartouche het gekroonde wapen van Zeeland.
-Kz. : In een parelrand-torentje. /HISPANO / APVD
TVRNOV /TVM CA:SO.AT =/ QVE ALPINIANO / TIBERIACO
MEVR/SA UNIVERSISQVE / DITIONIBVS TR=/ANS RHENANIS
/EXPVLSO·/1597

1597, brons, 30 mm.

Dugniolle 111 - IV : blz 142 n° 3421
Van Loon I : blz 497 - 499 n° XIV



Opwekking van hoop op vrede, 1597

In een parelrand een handje DABIT.DEVS·HIS QVOQVE
FINEM·ANNe I597 De Spaanse Nederlanden als een geknielde
vrouw; rondom haar allerhande wapens, achter haar
brandende huizen. Links boven een engel die haar komt
troosten.
-Kz. In een parelrand G·POVR·LA·CHAM·DES·COMP·EN·BRA·
Het gekroonde wapenschild van Filip, 11, omhangen met
het Gulden Vlies.

1597, wit metaal, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 142 n° 3423
Van Loon I : blz 500



Legpenning van Brussel, 1597

In een parelrand .LEGPENNINCK·DER·STADT-V·BRVESSEL
Het wapen van Brussel. .
-Kz.: In een parelrand" CONCORDIA.RESfARVAE. CRESCVNT·
Twee in elkaar gest'rengelde handen houden een slangen
staf en twee hoornen des overvloeds vast. Het jaartal
1597 staat gesplitst links en rechts van de handen.

1597, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 143 n° 3426/als kz. n° 3425
Van Orden I : n° 1032/no 1033



L.NA59~/1i

Bureau van Financies van de Spaanse koning, 1597.

In een parelrand • PHILIPPVS· D:G·HISPANIARVM·REX
Buste van FilipsII, naar rechts. Onder de buste: 1597
Het jaartal is gesplitst door een handje.
-Kz. : In een parelrand G·DV·BVRREAV., DES ·FINANCES
Het gekroonde wapen van Filip,II, omhangen met het
Gulden Vlies.

1597, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 144 n° 3427
Van Orden I: n° 1036



LNiS1lS,i
Moord op graaf Ulrik van Valkenstein door Mendoza
in 1598

In een parelrand. schildje van Utrecht·VT·FERA·TIGRIS.
NON •PONIT· FVROREM· Generaal Mendoza, naar 1inks, in de
rechterhand een zwaard waaraan een mensen~hoofd is
geregen/in de linkerhand een strop. Op de achtergrond
een brandend· huis.
-Kz. In een parelrand X·CALCVLVS·ORDINVM-TRAIECTEN
Twee klimmende leeuwen houden het gekroonde wapen
van de provincie Utrecht. Op de afsnede • 1598-

1598, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 148 n° 3442
Van Loon I : blz 518 (variante TRAIECTEW



Lt\)1SSi,1

Het leger van Mendoza door prins Maurits gestuit bij
Doesburg in 1598.

In een parelrand O·VINCIT·VIM-VIRTVS·CEDERE·NESCIA·
1598- Prins Maurits houdt met een degen de als draak
voorgestelde Mendoza tegen. 'Bovenaan de twee legers
tegenover elkaar, onderaan op een banderol : DOESBORGH
-Kz. In een parelrand Ho SEQVITVR·SVPERBOS ·VICTOR·A·TERGO·
DEVS Een zwevende engel, een zweep in de hand, achter
volgt het af trekkende leger van Mendoza.

1598, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 149 n° 3449
Van Loon I : blz 519 n° I.~.1



L~159t~1

Het leger van Mendoza door prins Maurits gestuit bij
Doesburg in 1598.

In een parelrand #; SVB ·ALIS # EIVS· SECVRVS ·ERIS· CLYPEVS •
VERITAS'EIVS Een zwevende engel, beschermt met een
schild de stad Doesburg en het leger bij de stroom.
-Kz. In een parelrand : 0 SEQVITVR • Sl\TjPERBOS. VLTOR •
A·TERGO·DEVS·CI~.])·HC' Een geharnaste ruiter

(Mendoza)met getrokken zwaard, naar links vertrapt
een krijgsman.
Zelf wordt hij geslagen met een zweep door een hand
die uit een wolk rechts komt.

1598, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 148/149 n° 3446
Van Loon I : blz 519 f} 2, "",,-1[



LtJ '1SSf.4l' lol

Dankbaarheid om het succesvolle optreden van Maurits
tegen Mendoza in 1598

In een parelrand bovenaan. IN.VICTORIA GRATI een man
en een vrouw staande, hoofd en handen opgeheven naar
een wolk waarbinnen de naam Jehovah in het hebreeuws
Links en rechts op de achtergrond twee legers.
Kz. : In een parelrand 15 een torentje 98·DEVS·CAVSAM
NOSTRAM-AGIT· Het gekroonde wapen van de admiraliteit
van Zeeland.

1598, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 148 n° 3444
Van Loon I : blz 520



LN-1S9i I S

Wrede praktijken van Mendoza's soldaten in het land
van Munster, Bentheim, Rekelinghuizen, Bergen en het
graafschap Mark in 1598

In een parelrand6 COELVM • STOLIDVS·QVI. TERRITAT·ARMIS
Drie naakte reuzen vallen de hemel aan met stokken
-Kz. In een parelrandtaARMIS • RVAT. COELESTIBVS -1598
Jehovah in een stralende wolk slaat met het hemelsvuur
de drie naakte mannen ten gronde.

1598, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 148 n° 3445
Van Loon I : blz 521



N-15'99 .{
~

Huwelijk van de aartshertogen Albrecht en Isabella.
BAli.

In een parelrand :.ALBERT.D.G.ARCHI.D.AVST.D.BVRGYCO.
FL.HOL.Z. Buste van aartshertog Albrecht, naar rechts.
Onder de armafsnede : CON.BLOC.F.
-Kz. In een parelrand: ELISABETA.D.G.INF.HISP.D.BVR.
BRA.CO.FL.HOL.ZE. Buste van aartshertogin Isabella,
naar links.

Z.d.[1599], brons, 43mm. met oogje.
eLoc tOtJ[ta4 (VA"'~

R.N.B.1851, p.397
Van Loon I, p.524 nr.lIJ ~~.l
Medailleurs en numismaten, p.125 nr.151-152



Huwelijk van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

In een parelrand: .ALBERTVS.D.G.ARCHID.AVST.D.BVR.BR.
C.FL.DNS.FR. Buste van aartshertog Albrecht, naar rechts
-Kz. In een parelrand: ELISABETA.D.G.INF.HISP.D.BVR.
BRA.C.FL.HOL.ZE. Buste van Isabella, naar links.

Z.d.[1599], zilver, 36mm. met een oogje.

Van Loon I, p.524 fig.3 ; p.524-525 nr. 111



Huwelijk van Albrecht en Isabella.

In een parelrand : ISABELLA. D: G.INFANS.HISP:D:BRAB:
een handje Gekroonde buste van Isabella van Spanje,
naar links.
-Kz. In een parelrand G:DV BVREAV DES FINANCES:1599·
Een gekroond wapenschild, de linkerhelft is leeg, de
rechterhelft vertoon~ het wapen van Spanje.

1599, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 153
Van Loon I : blz 524-526 n° 6



LtJ-t"S~, lof

Expeditie van kardinaal Andries langs de Rijn en
krijgsraad te Maastricht en Emmerik in 1599

In een parelrand.6~NVITO·NVMINE·CI~·1O·XeIXKardinaal
Andries, gekroond en gewapend, gezeten op zijn troon~

houdt krijgsraad.
-kz. : In een parelrand.~·FRVSTRA.CONATVR.IN(A~')PIVS
Het leger van Mendoza naar links, geleid door een hand
uit de hemel. In de wolk OMgeven door stralen, de
naam Jehovah in het Hebreeuws.

1599, zilver ?, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 154 n° 3468
Van Loon I : blz 527



ltJ-1sq~lç

Overzeese expeditie van admiraal Pieter van der
Does in 1599

In een parelrand EN·ALTERA·QV~·VEHAT·ARGO·

Het zeilschip Argo, met op een van de zeilen de naam
Jehovah in het Hebreeuws. Onder het schip S.C.
-Kz. : In een parelrandcD.SIC.NESCIA- CEDERE •FATA- CI~ " IC.
De eilanden Bommel en Thiel, elk van een Terminus
beeld voorzien; tussen de twee beelden de naam
Jehovah in het Hebreeuws.

1599, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 156 n° 3472
Van Loon I : blz 532/533 nO]( ~ fÄa.!



Penning van Maastricht, 1599

TRAIECTVM~AD·MOSAM.1599 Een engel, voor hem het
wapen van Maastricht.
-Kz. : DILIGITE IVSTIClAM QVI IVDICATIS TERRA[~

De Gerechtigheid gezeten naar links, in de ene hand
een balans in de andere een geheven zwaard.

)

1599, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 158 n° 3483
Van Orden I : n° 1048 en n° 1047



L~"",6"oo,,~

Viering van het jubelfeest van het jaar 1600.

ALBERTVS·ET·rs ABELLA·AN~ 1600 Het gekroonde wapen
van Spanje, omhangen met het gulden vlies.
-Kz. :·een handje-LIGAVIT·BELGICVM-DEVS De gekroonde
Aartshertogen Albrecht en lsabella houden de Nederlandse
leeuw tussen zich I G\~ een leiband. Bovenaan in een
stralende wolk IVBILtA

v

1600, brons, 30
zilver, 30

Dugniolle lIl-IV : blz 160 n° 3487
Van Loon I : blz 539 n° I,ti.1.



LN"'oo,2
Viering van het jubelfeest van het jaar 1600

Een lelie • AL+T. ELISAB·D· G' ARCH':'p~...:CES.AVS· B. CO 'FL"
Buste van de Aartshertogen Albrecht en Isabella, naar
elkaar.
-Kz. In een parelrand een lelie.IVBELATE·DEO·IN·VNITATE·
CORDI[S-1}600 Het bourgondisch kruis met de vuurslag,
omgeven door de wapenschilden van de leden van
Vlaanderen.

1600, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 160/161" ,! '''So
Van Loon I : blz 539 1;, 2, &. 5'1t. "",.][



Hoop op bloeiende heropleving onder Albrecht en
Isabella, 1600.

In een parelrand een handje ALBERT.ET.ISAB·PAR·LA·
GRACE-DE·DIEV In een parelrand buste van aartshertog
Albrecht en Isabella van Oostenrijk, naar elkaar gekeerd.
-Kz. : In een parelrand een hand GECTZ·DV-BVREAV.DES·
FINANCES·1600· Twee gevleugelde handen houden samen
drie volle korenaren. Bovenaan: AVSPICE CHRISTO

1600, zilver, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 163 n° 3502
Van Loon I : blz 544



Inname van de Sint-Andriesschans, 1600

In een parelrand~/.QVOS.ORIENS.SVPERBOS.VIDIT.OCCIDENS.

IACENTES Links ;~n zonnebloem bloeit open met de op
komende zon, rechts verwelkt de bloem met de onder
gaande zon. Onderaan S.C.
-Kz. : In een parelrand~'SIC·VOS·NON.VOBIS·CI~.I~e·

De Sint-Andrieschans tussen Maas [MOSA} en Waal
(VAHALlS).

1600, zilver, 29 mm.
, brons

Dugniolle lIl-IV: blz 163/164 n° 3504
Van Loon I : blz 546



~4"OO,Ç

Inname van het St. Andriesfort en de slag bij Nieuwpoort.

In een parelrand : een bloempje COMPVLSO AD DEDIT:PRAE
SID:ANDREAE:CAESO FVGATOQ~ A.NEOP:ALB:AVST In een parel
rand: in het midden de St.Andriesschans die belegert
wordt. Rondom de schans vechtende soldaten, geschut en
enkele vaartuigen. Onderaan ~urits van Nassau gehar
nast te paard.
-Kz. In een parelrand: een bloempje CAPTIS CXXX MILIT.
SIGNIS.ORD:AVSP:PRINCEPS MAVR:VICTOR REDIIT In een pa
relrand: Maurits van Nassau te paard naar rechts, in
de rechterhand een zwaardlboven het hoofd een lauwer
krans, daarboven JEHOVAH in het Hebreeuws,omstraald. Op
de achtergrond een veldslag op het strand en schepen op
zee. Bovenaan links het jaartal : 1600

1600, zilver, 55mm.

Van Loon I, p.548 fig.1
Fl"e4biks.. ~. oBo-f-i

p.548-549 nr.!



Inname van Nieuwpoort in 1600.

In een ·parelrand.wapenschildje van Utrecht • HOC .OPVS 1#

DOMINI-EXERCITVVM Twee legers in strijd bij de stad
Nieuwpoort.
-Kz. 16·:·00. CALCVLVS·ORDINVM·TRAIECTEN· In een
parelrand het gekroonde wapen van de provincie Utrecht.

1600, brons, 31 mm.

Dugniolle-III-IV : blz 164 n° 3507
Van Loon I: blz 548 fis. 4.1R.fr...$lC~iW\.lr



l.tV~l'oo, ~

Vredesvoorstellen na de slag bij Nieuwpoort, 1600

In een parelrandlJl TVTVM-AVDENDI· PRECIVM·OBLATA· LIBERTAS·
Links een Vlaamse leeuw, staande, geketend aan een zuil
waarop staat : FLAND; hij weigert de vrijheidshoed aan
te nemen die hem aangeboden wordt door een hand rechts
uit een wolk. Op de achtergrond een fort en de zee.
-Kz. In een parelrandtDVCE.ALB.AVST.FVGAT.EXERC.AD.
NEOPORT.C~SO.een stapel oorlogstuig gaat in vlammen
op. Rechts op een standaard leest men: ORD.AVS/P.M.DVC/
MDCIIIV

z.d. (1600] brons, 29 nnn.

Dugniolle lIl-IV blz 165 n° 3510
Van Loon I : blz 55t



LW1'Di/~

Belegering van Rijnberk door Maurits van Nassau in
1601

In een parelrand HOSTIS.DlRA.MINITANS·BERCA.PELLITVR.
1601. De versterking van Rijnberk.
-Kz. In een parelrand.~IRATO.NVMINE.NIL·IVVANT.VNDIQ·

COLLECT~·VIRES Het leger van graaf van den Berg;
hij zelf staande tussen de vaandeldrager en een
trommelaar. Bovenaan in een stralende wolk de naam
Jehovah in het Hebreeuws.

1601, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 167 n° 3517
Van Loon I : blz 558



LN~'f)", l

Inname van Rijnberk en bescherming van Oostende door
Maurits, 1601

In een parelrand Ct H(A]NC-CAPIMVS. {V]IRTVTE.DEI. Het
leger van prins Maurits rond de stad Rijnberk.
Bovenaan in een stralende wolk de naam Jehovah in het
Hebreeuws.
-Kz. : In een parelrand~!:DLE]FENDIMVS.ISTAM·CI~l~CI'
Twee schepen varen op en af de belegerde stad Oostende,
bovenaan in een stralende wolk de naam Jehovah in het
Hebreeuws.

li60~t brons, 29 mmo

Dugniolle lIl-lV: blz 168 n° 3521
Van Loon I : blz 560



Bureau van Financies, 1601

Een handje ALBERT·ET·ISAB-PAR·L·GRACE·DE·DIEV.
Buste van de Aartshertogen Albrecht en lsabella
van Oostenrijk, naar elkaar gekeerd.
-Kz. : een handje GECTZ-DV·BVREAV·DES·FINANCES·1601·
Twee gevleugelde handen houden samen drie rijpe koren
aren. Bovenaan leest men AVSPICE CHRISTO

1601, brons, 26 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 169 n° 3523
Van Orden I : n° 1058



N'1'f)~/-i

Verovering van het Spaanse galjoen" St.Jacob" door
Zeeuwse schepen.

In een parelrand: POSSVNT QVAE POSSE VIDENTVR.16 MARTY
.1602. In een parelrand: een Spaans galjoen tussen
twee Zeeuwse schepen.
-Kz. In een parelrand op een banderol : NON SVFFICIT
ORBIS op een andere banderol : QVO.SALTAS INSEQVAR
Tussen de twee banderollen onderaan een wereldbol waar
van een paard springt naar links, achtervolgJ door een

\Jàl· dt z.e.~ springende leeuw van Zeeland.

1602, zilver, 52mm.

Van Loon I, p.564



Inname van de stad Graaf in 1602

In een pare1rand '* QVI wDEV[sj . AD •THENAS· LATITANTEM •
TERRVIT·HOSTEM· Het leger van Men~oza, achter zijn
verschansingen bij Tienen, tegenover het leger van
prins Maurits. Bovenaan in een stralende wolk de naam
Jehovah in het Hebreeuws.
-Kz. : In een parelrand HIC·DEVS.AVRAICIS·EREPTAM·
REDDIDIT·VRBEM·1602·
De versterkte stad Graaf, omringd door een leger.

1602, zilver, 29 nnIl.

Dugniolle lIl-IV: blz 171 n° 3533
Van Loon I : blz 567 n° I,~.~



Inname van de stad Grave.

In een parelrand : * ARS * GRAVE * TOLLIT * ONVS * ORDIN.
TRAIEC In een parelrand : een man die met een hefboom
een zware molensteen optilt. In het midden bovenaan om
straald JEHOVAH in het Hebreeuws. Op de afsnede het ge
kroonde wapenschild van Utrecht.
-Kz. In een parelrand : * INDVSTRIA * ET * LABORE * In
een parelrand: een spade waarrond een lauwerkrans,
rechts van de spade : GRAEF Op de achtergrond de stad
Grave. Op de afsnede : CI~ I~ CII

1602, zilver, SOmm.

Van Loon I, p.S67 fig.2 p.S67-S68 nr.!!



Inname van de stad Graaf in 1602

ARS·GRAVE-TOLLIT·ONVS· Een man tilt met behulp van een
lange hefboom een zware molensteen op. Op de afsnede
ORD TRA gescheiden door het wapen der staten van
Utrecht.
-Kz .• INDVSTRIA·wapenschildje van Utrecht·ET-LABORE·
Een rechtstaande spade, rond. de steel een lauwerkrans.
Op de afsnede CI~.IO·CU·

1602, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 172 n° 3535
Van Loon I : blz 567 /568 ~. 3, -.E



Inname van de stad Graaf in 1602

In een parelrand een torentje.PARTA*TENENS·NON.PARTA·
SEQVOR' Een jager, over de schouder reeds een gevangen
haas, achtervolgt met zijn honden een tweede haas.
Boven zijn hoofd een valk met ee~rooi in de klauwen,
die nog andere vogels achtervolgt.
-Kz.: In ee~arelrand een torentje.GRAVATE.LICET.
TROPHJEA.OSTENDAM·DVPLk.~ondomeen lauwerkrans CALC
CAM·RAT-ZEL 16 02 Het gekroonde wapen van Zeeland.

1602, zilver, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 172 n° 3537
Van Loon I ; blz 567/568 h. 4 J ""'.E:.



Maurits van Nassau.

In een parelrand: .MAVRITIVS.PR.AVR.CO.NASS.CAT.MARC.
VER.ET.VLIS. Buste van Maurits van Nassau, naar rechts.
Op de _QY~Q~snede : AET 34 daaronder: CON.BLOC.F.
-Kz. In een parelrand :NTANDEM.FIT.SVRCVLVS.ARBOR~ANNO

1602. In een krans van twee samengebonden oranjetakken
een volgroeide oranjeboom opgeschoten uit een oude stam.

1602, zilver, 4Omm.
BLOC. c.()~[~d (vat\)]

Van Loon I, p.569 fig.l ; p.569-570 nr.I
Medailleurs en numismaten, p.126-127 nr.153
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Overwinningen op Spanje in 1602.

In een parelrand: een bloempje .GRAVIA CAPTA.TVRMIS
EQVIT.VII CAESIS. In een parelrand: het land tussen
Maas en Waal. Bovenaan rechts: TUSSEN/MAES EN/WAEL
Onder de Maas links : TLANDT/VAN RAVE/STEIN ~~hk. :
TLANDT /VAN/CVYCK 8o"'~~n 'Je."'.v..~ '1\ he\- Hthttt\lwc.
-Kz. In een parelrand: * 1RiREM VI DEPRESS.FRACT.FV
GATISQ.Ao CI~.I3.CII.OR.F.P.FF In een parelrand:
links de Spaanse ruiters die verslagen worden bij Ton
geren, rechts de vloot van Spinola die verslagen wordt.
Bovenaan in een wolk JEHOVAH in het Hebreeuws.

1602, zilver, 55mm.

Van Loon I, p.571



ltJ.-t'ot,,~

Verwoesting van het land van Luxemburg in 1602

In een parelrand *' SIT NOMEN-DOMINI·BENEDICTVM·CI:l I:) Cu
De naam Jehovah in 'het Hebreeuws met rondom een
stralenkrans. ,
-Kz. In een parelrand : HOS.~OVOC.POST./TVMVLT.GRAV1
CAP.TRIRRtDEPRESS/ ET·SVBMERSS·VIII·/EQ.TVRM·C~s1

AGR.LVX·VAST·/SEN·FOE·PP·/ F·F·

1602, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 173 n° 3541
Van Loon I : blz 572



Spinola verschijnt ten tonele, 1603

RELLIGIONE. ET·IVSTITIA 16 (een handje) 03
Een arend, in de ene klauw een zwaard, boven een
altaar waarvan de voorzijde versierd is met een
weegschaal, de andere klauw op een brandend altaar
waarvan de voorzijde versierd is met twee gekruiste
palmtakken. In de bek een offerschaal.
-Kz. : COLLAPSA·RESVRGENT*16 een handje 03 HDe puinen
van een kasteel.

1603, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 176 n° 3554
Van Loon 11 : blz 7



LN~~()3,2.

De aartshertogen voorspellen de uiteindelijke
overgave van Oostende, 1603.

ALBERTVS.ET··ISABELLA·D:G Het gekroonde wapen van de
aartshertogen Albrecht en Isabella, omhangen met het
Gulden Vlies.
-Kz. * een handj e *TEMPORE I(. ET~LOCO *' 1603 Een kreeft
op het punt te worden verbrijzeld door een blok aan
een ketting, die wordt vastgehouden door twee gekroonde
handen.

1603, zilver, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 177 n° 3558
Van Loon 11 : blz 9



\..~~'o3, ~

Uitnodiging tot wantrouwen tegenover het geveinsde
pardon vanwege de aartshertogen, 1603

In een parelrand~ALIVD • IN ·LINGVA.ALIVD -IN -PECTORE
voorstelling van de fabel van de vos en de haan.
-Kz. In een parelrandOIN-ADVERSIS, VIRTVS -CIO 10 Cl" •
Oostende en zijn versterking.

1603, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 178 n° 3559
Van Loon 11 : blz 10 n° I'~2'~



L~1'o"', i
De aartshertogen voorspellen de uiteindelijke overgave
van Oostende, 1604

ALBERTVS • ET- ISABELLA·DG· Het gekroonde wapenschild van
de aartshertogen, omhangen met het Gulden Vlies.
-Kz. Een handj e " TEMPORE. ET "LOCO 11604 *Links en rechts
een hand, waarboven een kroon; ze houden aan een ketting
een steen omhoog, vlak boven een kreeft, als om ze te
verbrijzelen.

1604, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 187 n° 3601 (var. : 1604 i.p.v.
1605)
Van Loon 11 : blz 9 n° 1 (var. : 1604 i.p.v. 1603)



Herovering van Sluis door Maurits van Nassau in 1604

In een parelrand iio TRAXIT *' DVXITJfDEDIT·t.16ê 04
De stad Sluis, met bovenyaan in een wolk de naam
Jehovah in het Hebreeuws~
-Kz. : In een parelrand een torentje .BEATVS·POPVLVS
CVIVS·ADIVTOR·DEVS· In een parelrand.CALC·CAM-RAT.OR·
ZEL· Het gekroonde wapen van Zeeland.

1604, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 182 n° 3579
Van Loon 11 : blz 12 fi4' 6 / ~.4~ -.h. VI



LtJ~t:o""l ~

Welbewust besluit tot overgave van Oostende in 1604

In een parelrand *wapenschildj e van Zeeland *PRVDENS •
TEMPORAxOBSERVAT Een zandloper split~het jaartal
1• 6 •0·4
-Kz. : In een parelrand In een lauwerkrans x wapen-
s·childj e ,van Zeeland ie I ZELA / NDIA · / • een burchtj e·

1604, zilver, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 183 n° 3582
Van Loon 11 : blz 14



LN~'o"'/'"

Trots om de herovering van Sluis en de drie jaar
volgehouden weerstand van Oostende, 1604

In een parelrand • IEHOVA • PRIVS.DEDERAT zicht op de
stad Sluis en zijn versterking. Op de afsnede :

·ORD· TRA-gesplitst door het gekroonde wapen van Utrecht.
-Kz. In een parelrand + schildje van Utrecht + PLVS.
QVAM + PERDIDIMVS Plan van de stad Oostende. Op de
afsnede : CI~· 1:»·C1UI

1604, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 183 n° 3583
Van Loon II : blz 15 b. 4 ~ ~. -16 ""'.W



l.tJ4'oLa, S

Trots om de herovering van Rijnber~, Graaf, Sluis,
Aardenburg en Yzendijke dank zij de drie jaar
volgehouden we~tand van Oostende, 1604

In een parelrand PATRI&'· QVATVOR • EX·ME· VRBES -DEDI -1604
Een kaart met de steden RijnberK, Graaf, Sluis,
Aardenburg, Yzendijk~.

-Kz. In een parelrand$ PLVS·TRIENNIO - OBSESSA-HOSTI·
RVDERA
Haven van Oostende.

1604, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 184 n° 3585
Van Loon II : blz 15 -f1- 5 ~ t6t. ...~ w..Y



LN-t'o'-l, ,

Trots om de herovering van Sluis en de drie jaar
volgehouden weéstand van Oostende, 1604

Cl' ',eaUI
In een parelrand SOLI DEO GLORIA V De stad Sluis.
-Kz. : In een parelrand XPYlEA XAI\KEI2N
De stad Oostende.

1604, brons, 29 nnIl.

Dugniolle lIl-IV : blz 184 n° 3588
Van Loon II : blz 15/blz 17 1;- 6 / 1loh.JZr



Antwerpen eert Spinola om de verovering van Oostende

Een handje TANDEM.INH;ERET.SPINVLIS· 1605 Een zeekreeft
temidden van doornen; bovenaan twee aartshertogelijke
kronen.
-Kz. : G·P·L· CHAM·DES·COMP·EN·BRA· Het gekroonde
wapen van de aartshertogen omhangen met het gulden
vlies.

1605, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 186 n° 3595 Van Orden : "'~ 1084
Van Loon 11: blz 18 ( maar van 1604)



t~~'o5,1

Buskruitaanslag op het Engelse parlement en uit
wijzing der jezuieten in 1605

In een parelrand: een bloempje DETECTVS. QVI. LATVIT •
S.C. Een slang temidden van Franse lelies en Engelse
rozen.
-Kz. : In een parelrand: een bloempje NON DORMITASTfl

~

ANTISTES IACOBI De naam Jehova in het Hebreeuws en een
krans van doornen. Chronogram van 1605 in het rand
schrift.

1605, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 187, n° 3599
Van Loon 11 : blz 22



LN~6o.r,1..

Verlangen naar vrede in de Spaanse Nederlanden, 1605

~PAX.AVT~VICTORIA CRESCAT De Overwinning overhandigt
de sleutel van de Janustempel aan de Vrede. Op de
afsnede :-1606·
-Kz. : CALC.RATI.~CIARVM. In een parelrand
Het gekroonde wapen van de Aartshertogen omhangen met
het Gulden Vlies.

1606, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz. 189 n° 3608JVan Orden: n° 1092
Van Loon 11 : blz 21 (variant: 1606 i.p.v. 1605)
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Penning tot wegname van de neerslachtigheid in de
Verenigde Provinciën t.g.v. een reeks tegenslagen in
1606.

In een parelrand:~SERVAT.VIGILANTIA.CONCORS·C~DCVI

Een bemand schip overvallen door een storm
-Kz. : In een parelrand :.~~MODICAt·/FIDEI.QVID·I

TIMETIS! Is.c.

1606, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 190 n° 3611
Van Loon 11 : blz 24 fij8 i ~ .l\1\.I



LN-1'ot,3

Penning tot wegname van de neerslachtigheid in de
Verenigde Provinciën t.g.v. een reeks tegenslagen in
1606.

In een parelrandO.16 een burcht je 06- DEO.VIGILANTE.PRO·
REGIONE· Zicht op een stad, omgeven door een weelderige
vegetatie.
-Kz. : In een parelrand Zevert'apenschilden)rondom het
gekroonde wapen van Zeeland. Rond het schild:

-ZELANDIA ~

1606, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 190 n° 3614
Van Loon 11 : blz 24 ~. 2; Wl.1I:
Van Orden : n° 1094



Vredesonderhandelingen in 1607.

In een parelrand een burchtj e. IN CASTRIS •CAVE ·AB.OMNI.
RE.MALA 1607 Twee legerkampen tegenover elkaar.
-Kz. In een parelrand op een banderol ZELA NDIA
gesplitst door een wapenschildje van Zeeland
NON.EST.COARCTA~MANVS.DNI.Drie bazuinblazers naar
rechts.

1607, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 192 n° 3620
Van Loon 11 : blz 27



Vredesonderhandelingen in 1607

In een parelrand een handje ALBERTVS·ET.ELISABET-DEI·
GRATIA Buste van de Aartshertogen Albrecht en Isabella
naar elkaar gekeerd.
-Kz. In een parelrand ·RESPICE·FINEM· Een liggende
leeuw(Spanje)naar links met voor hem een keffend hondje.
Op de afsnede ·1607~

1607, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 192 n° 3622
Van Loon 11: blz 29



LN-t't)~,3

Wantrouwen van de Verenigde Provinciën tegenover
het vredesaanbod, 1607.

In een parelrand-een bloempje MENTEMQVE.MANVMQVE
Odysseus(Veren. Prov~ontvangt va~ercurius het kruid
MOLY.
-Kz. In een parelrand. NON. TEMERE FALLIT VR.NON .FI....
DENS Een gewapende Nederlander ontvangt een olijftak
van een hand rechts. Op de afsnede : S.C.
Chronogram van 1607 in het randschrift.

1607, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-TV: blz 193 n° 3624
Van Loon 11 : blz 34
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Oproep tot sterke eendracht der Verenigde Provinciën
bij de vredesonderhandelingen in 1608

In een parelrand FIAT.VOLVNTAS·TVA·CI~I~CVlU

Een staande Nederlander bidt met gevouwen handen tot
een stralende wolk waarbinnen de naam Jehovah in het
Hebreeuws. Ondertussen wordt hem links een vredestak
door een hand aangeboden en rechts een oorlogszwaard.
-Kz. : In een parelrand.~FORTITVDO.BELGICA Een bundel
van 7 samengebonden pijlen met links S. rechts c-

1608, zilver, 30 mm.
, brons, 30 nun.

Dugniolle lIl-IV: blz 194, n° 3628
Van Loon II : blz 36/37,~. 2, W\..1.
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Toegevendheid der aartshertogen in de harde vredeseisen
der Verenigde Provinciën in 1608

Een handje ALBERTVS·ET-ELISABET.DEI·GRATIA Buste van
de Aartshertogen Albrecht en Isabella, naar elkaar.
-Kz. : Bovenaan -MODERATIO, onderaan .1608.een dolfijn
rond een anker geslingerd.

1608, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 195ç~~ "Si
Van Loon 11 : blz 38
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Een stroom van geschriften tegen de vrede, ]608

NIL.PENNA: SED VSVS·1608· Een struisvogel, met gespreide
vleugels, probeert te vliegen.
-Kz. : CALC·CA·COME-DV·GEL·Z·CO·3VT Het wapen van
Gelderland.

]608, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 195 ~! ,~,~

Van Loon 11 : blz 39



LtJ4'o8,LJ

Vredesvoorstellen van 1608 als -bedrieglijk voorgesteld

Zeven door een lint verbonden wapenschilden rondom
het gekroonde wapen van Zeeland; rond het laatste leest
men X ZEELANDIA X
-Kz. 16 een torentje 08 EQVO· NE·CREDITE ·TEVCR Cr]
Het paard van Troje wordt in een stad binnengetrokken.

1608, zilver, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 196 n° 3636
Van Loon 11 : blz 41



Sluiten van het Twaalfjarig Bestand in 1609.

mIIl.

In een parelrand Een schildje van Zeeland J( QVOn-NON.POTES[T]
RATIO·SANAT·MORA Een schildpad.
-Kz. : In een parelrand 16 09 +LVCTOR + ET + EMERGO +
Het wapen van Zeeland met een lint, dat wordt vastgehóuden
door een kleine leeuwenkop die het jaartal splitst.

1609, brons, 30

Dugniolle lIl-IV
Van Loon 11 :

blz 198 n° 3642
blz 46/48 ~'''' ~.li:.
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Lofprijzing van de aartshertogen door de Spaanse
Nederlanden omwille van het Twaalfjarig Bestand, 1609

In een parelrand- een handje ALBERTVS • ET" ELISABET·DEI·
GRATIA Buste van de aartshertogen Albrecht en Isabella,
naar elkaar.
-Kz. : SAPIENT IA·DVCE. Een slangenstaf met links en
rechts een hoorn des overvloeds. Het jaartal 1909
is gesplitst omheen de staf.

1609, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 199 n~ 3647
Van Loon II : blz 46 ~. 8; u... lt, IW\. V1lI



Twaalfjarig bestand tussen de Verenigde Provinciën en
Spanje. Vernieuwing van verbond tussen Engeland, Frank
rijk en de Veren; gde Provinciën.

In een parelrand : x A x DOMINO x FACTVM x EST x ISTVD x
In een parelrand : een hand dat uit de wolken komt, houdt
een lint vast waaraan drie schilden hangen nl. in het
midden het ongekroonde wapen van de Verenigde P"ovinciln
rechts het gekroonde wapen van Groot Brittanië, links
het gekroonde wapenschild van Frankrijk.
-Kz. In een parelrand over gans het veld: ORD.FOED.
BELG./A.REGE HISP.ET.ARC /HID.LIBERI.AGNITI/POS~EL.CONT.

XLII.AN/INDVCIAS PACISCVNTVR/INTERV.REGVM GAL.ET/MAG.
BRIT.ET.CVM/IISDEM.FOEDVS/RENOVANT/A~CI~.I~.CIX

1609, zilver, 52mm.

Van Loon 11, p.SO fig.! p.SO nr.I



L.NA'ot, ....

Vernieuwing van de alliantie tussen de Verenigde
Provinciën en Engeland en Frankrijk in 1609

In een pare1rand •A. DOMINO • FACTVM ..EST •ISTVD. De wapens
van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Gewesten, verbonden
door een lint, vast~gehouden door een hand kome~d uit een
wolk.
-Kz. : In een parelrand ORD·FOCD / BELG-A·REG / HISP - ET
ARCHID / LIBERI·AGNITI·/ POST·BEL·CONT·42 / AN·INDVCI
PACISC / INTERV.REG-GAL./ ET- MAG-BRIT-ET-/ CVM·IISD·
FCED / RENOVANT / 1609

1609, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 200 n° 3648
Van Loon II : blz 50 ~a' 2 ~ "",.lr
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Vernieuwing van de alliantie tussen de Verenigde
provinci~n en Engeland en Frankrijk in 1609

In een parelrand .IVNCTA.CORDAeFIDELILV]M Drie harten
naast elkaar, daarboven in een stralende wolk de naam
Jehovah in het Hebreeuws, onder de harten het gekroonde
wapen van Gelderland.
-Kz. : In een parelrand 16 een wapenschildje van Utrecht
09 • CONTRA • VIM TlRANNORVM. Links de gekroonde Franse
lelie, rechts de gekroonde Engelse roos, onderaan een
gekroonde pijlenbundel van de Verenigde Provinciën.

1609, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 200 n° 3649
Van Loon II : blz 50/51 t;. 3" 1W\:i[
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Medaille voor de gezanten die deelnamen aan het twaalf
jarig bestand.

* CONCORDIA RES PARVAE CRESCUN(T) Het gekroonde wapen
van de Verenigde Provinciën gehouden door twee gekroonde
leeuwen.
-Kz. * DISCORDIA MAXlMAE DILABUNTUR De zeven gekroonde
wapenschilden van de verschillende gewesten, samenge
houden door een lint.

Z.d.[i609], zilver, 65mm.

Van Loon 11, p.54
F~edt~.lCt.~ op, .. f t1-1)



Waarschuwing voor "Rust Roest" in de Verenigde Provinciën,
1609.

In een parelrand:~·QVIESCO. CI~ 1~ c.tX· S.C· Een Nederlands
soldaat, die zijn uitrusting en wapens heeft afgelegd, ligt
te slapen tegen een trom met gescheurd vel.
-Kz. In een parelrand:i.·PLVS • VIGILA. MerCurius trekt aan
het oor van een slapende man.

1609, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 200 n° 365]
Van Loon 11 : blz 56
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Lofprijzing van de aartshertogen Albrecht en Isabella
in Brabant, 1609

VIS.IMPERIO·SECVRA·BENIGNO Een leeuw, naar links.
Bovenaan kruisgewijze een scepter en een vredestak. Op
de afsnede -1609-
-Kz. : G·P.L·CHAM.DES· COMP·EN-BRA- Het gekroonde wapen
van de Aartshertogen, omhangen met het gulden vlies.

1609, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 202 n° 3658
Van Loon 11 : blz 59



L~~'~o,~

De Spaanse Nederlanden prijzen de rechtvaardigheid en
piëteit der aartshertogen, 1610

Boven-aan FELICITAS, onderaan SECVLI. een brandend
altaar met op de voorzijde PIET, bovenaan een balans
in evenwicht, onderaan een globe, een slangenstaf van
Mercurius en een spade. Het jaartal 1610 staat gesplitst
links en rechts van het altaar.
-Kz.-ALBERTVS· ET.ISABELLA·DG. Het gekroonde wapen van
de aartshertogen omhangen met het Gulden Vlies.

1610, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 204 n° 3664
Van Loon 11 : blz 66
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Moord op Hendrik IV in 1610 door Ravaillac.

In een parelrandi'RELIGIO • AMOREM • Twee liefkozende
duiven boven een opengeslagen bijbel. Links en rechts
van de bijbel S C
-Kz. : In een parelrand~~ON·CA!DES·FOVET·CI~ 1~ ex.
Een lam wordt doodgebeten door een wolf die een jezuieten
muts op de kop heeft.

1610, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 205 n° 3665
Van Loon 11 : blz 67



LtJ1'i1 1 i.

De Spaanse Nederlanden danken hun voorspoed aan de
aartshertogen, 1611

·FELICITAS • Ie TERNA. Tussen het gesplitste jaartal 1611
een brandend altaar met op de voorzijde het Christus
~onogram; boven het altaar twee inelgestrengelde handen,
die een slangenêstaf van Mercurius vasthouden.

'-'
-Kz. : ·ALBERTVS· ET· ISABELLA· D: G. Het gekroonde wapen van
de aartshertogen omhangen door het Gulden Vlies.

1611, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 206/207 n° 3670'
Van Loon 11 : blz 74
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Het vierde jaar van het Twaalfjarig Bestand, 1612

In een parelrand *·FORTITVDO. BELGICA· Een pij lenbundel
samengebonden door een lint.
-Kz. In een parelrand ·"fI'J 1:> CXll' 1 INDVCIAR : I IUl'./
S.C.

1612, zilver, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 208 n° 3674
Van Loon 11 : blz 75
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Rechtspleging door aartshertog Albrecht in naam van
de keizer, 1612

,. PC:Q /51]A _ POTENTIA· Een arend met gespreide
vleugels zit op een scepter boven een weegschaal in
evenwicht. Het jaartal 1612 staat gesplitst links en
rechts van de weegschaal.
-Kz. een handj e • ALBERTVS • ET • ISABELLA· D: G· Bus te
van de aartshertogen lbrecht en Isabella naar elkaar.

1612, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 209 n~ 3677
Van Loon 11 : blz 78 n° I/~.~
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Rechtspleging door aartshertog Albrecht in naam van de
ke i zer , 1612 •

Een handje NVLLVM.NVMEN.ABEST.SI-SIT·PRVDENTIA Een
leeuw staande naar links. Daarboven in een stralenkrans
een scepter waarrondeen slang. op de afsnede : 1641. ~

- Kz. : een handJe. G.P.L·CHAM.DES.COMP.EN .BRA Het
gekroonde wapen van de aartshertogen omhangen met het
gulden vlies.

1612, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 209 n° 3679
Van Loon 11 : blz 78 f;.2/~,~



Kortstondige regeringsomwenteling te Utrecht in 1612

+. fen wapenschildje van Utrecht.+FOVEAM+·FODERVNT
Dirk Kanter en Hendrik van He~lsding graven een put op
aanwijzing van een Spanjaard. Onderaan het gekroonde
wapen van de Staat Utrecht tussen het gesplitste jaartal
16 -10
-Kz." 16-12 + IN" EAM +CECIDERVNT De twee delvers vallen
in hun eigen pu~ , terwijl de Spanjaard zich afkeert.
Onderaan het jaartal 1611

1612, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 210 n° 3681
Van Loon 11 : blz 82 n° 1



Oproer in de staat Utrecht bedaard, 1613

In een parelrand een wapenschildje van Utrecht.NEBVLAS ~••
DISSIPAVIT· onderaan het gekroonde wapen van Utrecht;
daarboven een stralende zon die de wolken verdrijft.
-Kz. In een parelrand -i-ET· NEBVLONES··:··De rechtvaardigheid,
staande, in de rechterhand een geheven zwaard, in de
linkerhand een balans. Op de afsnede :-1613-

1613, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 213 n° 3689
Van Loon 11 : blz 83 n° I/~.i
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Oproep tot eendracht in de Verenigde Provinci~n in het
vijfde jaar van het Bestand

J
1613.

In een parelrand ••:••CI' l~ CXII1./INDVCIAR:/ V·/S·C·
-Kz .. In een parelrand-II·FORTITVDO • BELGICA· Een pij len
bundel, samengebonden met een lint.

1613, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 213' n° 3690
Van Loon 11 : blz 83~. 2~ _.1.
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Zeeland beroept zich op God tot bewerkstelligen van
eendracht in de Verenigde Provinciën doorheen de
godsdienstige geschillen, 1613.

In een parelrand een burcht je (HAC )CVTIMVR x ILLO x NITIMVR.
De leeuw van Zeeland, naar links, met in de ene klauw een
bundel van 7 pijlen, de andere klauw geheven naar een
wolk omheen de HebreeuwS! naam Jehovah.
-Kz. : In een parelrande.CALCVLVS xCAMER&- RAT Je ORD -ZEL IC

1613 _'41 In een p.arelrand Het gekroonde wapen van Zeeland
omringd door zeven wapenschilden)alle verbonden met een
lint.

1613, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 213/214 n° 3693
Van Loon : blz 84



Maurits van Nassau verheven in de orde van de Kousenband

In een lauwerkrans : * MAVRITIVS * AVR * PRINC * CaM *
NASS * /ET.MV.MAR.VE.FL.EQ.OR.PERISCELIDIS Buste van
Maurits van Nassau, naar voren. De prins draagt het
lint van de ridderorde van de Kousenband. Links onder
de arm het jaartal :1613.
-Kz. In een lauwerkrans : het gekroonde wapenschild van
de graaf van Nassau, daarrond de orde van de Kousenband
waarop staat HONY ~ SOIT * QVI * MAL * Y * PENSE *
1613, verguld zilver, 57 x 46mm. ovaal met een oogje.

Van Loon 11, p.87



L'J 16-1~, ~

Aartshertog Albrecht tegenover de godsdienstige problemen
in Aken, 1613

In een parelrand een handj e • TANDEM • RESVRGET· Een
brandend altaar waarvan de vlam neergeslagen maar tegelijk
aangewakkerd wordt d~or de wind. Op de afsnede : .1613
-Kz. : In een parelrand • ALBERTVS· ET· ISABELLA D: G•
Het gekroonde wapen van de aartshertogen, omhangen met
het Gulden Vlies.

1613, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 215 n° 3697
Van Loon 11 : blz 81
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Maastricht onder het dubbel rechtsgebied van Brabant en
van Luik, 1614.

In een parelrand-FERDINAN. ET ALBERT.DOMIN Een engel
houdt het wapen van de bisschop van Luik en van de
hertog van Brabant. Op de afsnede N 1614 ..
-Kz. : DENAR· RAT • CIVIT. TRAI ·SVP Het wapen van
Maastricht onder een versierde helm en een ster.

1614, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 217 n° 3707
Van Loon 11 : blz. 90



Loq~ijzing der aartshertogen, 1"614

16 e~en handj e 14· ALBERTVS • ET • ISABELLA· D: G· Bus te
van de aartshertogen Albrecht en Isabella, naar elkaar
gekeerd. Op de afsnede een versiering.
-Kz. : een handj e IMPERIO ti ET OBSEQVIO· Een kring gevormd
door een slang met in het midden een olijftak.

1614, exemplaar zilver, 26 mm.
exemplaar brons,

Dugniolle lIl-IV: blz 217/218 ~. 3~!

Van Loon 11 : blz 91
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De Spaanse Nederlanden kijken zelfgenoegzaam toe naar de
door godsdienstgeschillen gekwelde Verenigde Provinciën,
1614

S[ER]VANDA+ ot DVCIBVS + Onder een kroon de bustes van de
aartshertogen Albrecht en lsabella, beid~naar rechts.
Op de afsnede : CALC·ORD~BRAB·/ CI~.I~.CXV·/ een versiering.
-Kz. : een handj e • CONCORS· VERA· FIDES Het wapen van
Brabant met daarachter, kruisgewijze, een bisscho~staf

met mij ter en een lans met een v(a g en een helm. Op
de vier hoeken het wapenschild van de Brabantse steden,
met elkaar verbonden door een lint.

1615, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 219 n° 3714 IVan Orden I
\tOtl, LoOn 1t) U1t. 82.
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Voorspoed onder de aartshertogen Albrecht en Isabella, 1615

MAGNO·CONSTALTJ·HONESTVM-16 een kopje 15-
Een tak beladen met vruchten, links een hoorn des over
vloeds, rechts een spade.
-Kz. :.ALBERTVS· ET • ISABELLA· D•G· He t gekroonde wapen
van de aartshertogen Albrecht en Isabella, omhangen met
het Gulden Vlies.

1615, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 219 n° 3716
Van Orden I : n° 1126



L~ ""1t, i

De Verenigde Provinciën etaleren met trots tegenover de
Spaanse Nederlanden hun materiële voorspoed te land en
overzee, 1616

In een parelrand-i- ·NON + SIC + IMPY + NON +SIC - Een sterke
vruchtdragende boom aan de oever van een stroom.
-Kz. CALCVLVS·RATI·ORDINVM.TRAIECT Het gekroonde wapen
van de staat Utrecht. Het jaartal 1616 is gesplitst door
het wapenschild.

1616, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 221; n° 3722
Van Loon 11 : blz 95



LU 1'~',2.

Albrecht roept op tot volharding in de militaire
expeditie in het land van Gulik in 1616

In een parelrand 16 een handje 16·ALBERTVS·ET·ISABELLA
D:G·Bustes van de Aartshertogen Albrecht en Isabella
naar elkaar.
-Kz. : een handje·INVIA·NVLLAeVIA.de godin Pallas, in
krijgsuitrusting, staande op een kruispunt.

1616, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 222 n° 3726
Van Loon 11: blz 97 n° 7 ~ft., ra·~



Lij-1'1', ~

Albrecht doet beroep op de Rede om de expeditie van
Gulik tot een goed einde te brengen, 1616

CERTVS • VIARVM·EXITVS·RATIO· Een paardeg:ebit tussen het
gesplitste jaartal 1616 ~
-Kz. : In een parelrand G~P·L·CHAM·DES COMPT·EN·BRA·
Het gekroonde wapen van de aartshertogen omhangen met
het Gulden Vlies.

1616, zilver, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 222 n° 3727
Van Loon II : blz 97 ~. 2 , W\.li



Eeuwfeest van de Hervorming ?

ALBERTVS .ET ISABELLA D:G. Het gekroonde wapen van de
Aartshertogen Albrecht en Isabella, omhangen met het
Gulden Vlies.
-Kz. In een parelrand" VIS ti IMPERIO ~ SECVRAlBENIGNO
Ee" leeuw staande naar links. Daarboven kruisgewijze
een scepter en een palmtak tussen het gesplitste jaartal
1617 .

1617, brons, 27 rom.j
2 exemplaren waarvan één moeilijk leesbaar.

Dugniolle m-IV
Van Loon 11,

blz 225 n° 3737
blz 59 [voorzijde/variant}
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Wij~beleid van de aartshertogen Albrecht en Isabella, 1618.

In een parelrand • ALBERTVS· ET· ·ISABELLA· n·G· Het gekroonde
wapen van de Aartshertogen, omhangen met het Gulden Vlies.
-Kz. : In een parelrand + IMPERAT + ET + SERVAT + 16 + 18
In een parelrand een scepter met daarboven het schild van
Pallas.

1618, brons, 28 mm.

nugniolle lIl-IV : blz 228 n° 3752
Van Orden I : n° 1141



De synode van Dordrecht.

In een parelrand : Roosje x ASSERTA.x.RELIGIONE x In
een parelrand : Zicht op de vergaderzaal van de Dor
drechtse kerkvergadering. Op de koorbank vooraan staat
links 16 en rechts 19.
-Kz. In een parelrand: Roosje x ERVNT x VT x MONS x
SION x CI~ x I~ x CXIX x In een parelrand : Een kerk
op een rots die aan de vier zijden wordt bestookt door
de vier winden. Bovenaan de naam JEHOVAH in het He- :',"
breeuws.

1619, zilver, 58mm.
CVA~ Q~LAJ:~, W.ttt~ 0/ JDl~J

Van Loon 11, p.l05-106
Frederiks, p.63



Onthoofding van Johan van Oldenbarneveldt.

IOANNES AB OLDENBARNEVELT Buste van Oldenbarneveldt
naar voren.
-Kz. DIT 's VADERLANDTluw VADER. luw VOORSPRAAK,REDDERI
RADER.IONTHOOFT OP 'T HOFSCHAVOT/WAAR VONDT HY LOON/BY
GODT. I G. 1574 • 14 SEPT. 10. 16 19. 13 MAl I IOUDT •71 J. 17 .M. 19 D'.

1619, zilver, 55mm.
CSMQLTZ'~Q, ~ AlowDe,.ux]
Van Loon 11, p.109 fig.l ; p.ll0 nr.I
Frederiks, p.63



Uy~enbogaard verlaat de Verenigde Provinciën.

In een parelrand: 16 een lelie 19 x EST x A x PRES
SURA x LARGIOR x ET x MELIOR x In een parelrand :
Uit een wolk, waarin JEHOVAH in het Hebreeuws, een hand
die een druiventros houdt boven een wijnpers waaruit de
wijn stroomt. Rechts achteraan bloeiende druivenranken.
-Kz. In een parelrand : I een lelie W x QVIA x ME x
VESTIGIA x TERRENT x In een parelrand : een leeuw voor
zijn hol naar links, voor hem de beenderen van verscheur
de dieren. Vooraan een vos naar rechts.

1619, zilver, 59mm.
rWÜ"'T~&S, COt'"tt;~!.] -{ W[~NTG~) I[o"....J
Van Loon 11, p.111
Forrer VI, p.498



Rust hersteld door Maurits van Nassau.

In een parelrand: .RELIGIONE.ET.IVSTICIA.RESTITVTIS.
In een parelrand: een gekroonde klauwende leeuw, naar
links. In de rechterklauw een getrokken zwaard, in de
andere klauw een bundel van zeven pijlen. Bovenaan
JEHOVAH in het Hebreeuw~

-Kz. In een parelrand :.èen lelie.RESPVBLICA.DEMVM.FLO
REBIT een roosje .VNANIMITAS. In een parelrand boven
aan: JE.MAIN.TIENwPRAY onderaan: twee in elkaar ge
strengelde handen met links en rechts een bloemenslinger.
Tussen de slinger links : C ; rechts : W. In de orde
van de Kousenband waarop staat: HONI.SOIT.QVI.MAL.Y.
PENSE Het gekroonde wapen van Maurits van Nassau. Links
van de kroon 16 ; rechts 19

1619, zilver, 52mm.
t~6"'TG&S., ~o~A.li"'J

Van Loon 11, p.112-113
Forrer VI, p.498

Variante.



W~~ts

Bevrijding van Oostenrijk door de hulp van aartshertog
Albrecht, 1619

In een parelrand een handje ADVERSIS.IMMERSABILIS·VNDIS·
In een parelrand het schild van Pallas, waarop een scepter
ligt~zwalpt op de onstuimige golven, maar gaat niet onder.
-Kz. In een parelrand -ALBERTVS-ET ISABELLA· D:G· 16 19
Het gekroonde wapen van de aartshertogen met het Gulden
Vlies, dat door een engel rond het schild gehouden wordt.

1619, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 229 n° 3755
Van Loon 11 : blz 122 n° 1~~2A~



L~-1'13, ,

Bevrijding van Oostenrijk door de hulp vanrartshertog
Albrecht, 1619

In een parelrand een handje.1619.·FORTIBVS·EST·FOTVNA
VIRIS In een parelrand een Oostenrijkse leeuw~ stappend
naar links; daarboven een scheepsroer.
-Kz. : In een parelrand G·P·L·CHAM-DES COMP·EN-BRA·
In een parelrand het gekroonde wapen van de. aartshertogen
Albrecht en Isabella; het Gulden Vlies wordt door een
engel rond het schild gehouden.

1619, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 230 n° 3758
Van Loon II : blz 122~. 3 I .hv,t'!. /loh.][



LW.-t'-tg~ ~

Afgunst tegen Antoine de Locquenghien i.v.m. het kanaal van
Brussel, 1619

Een lelie ARTE- VIRIB[VSqJVEeTVENDVM. Het wapen van Antoine
de Locquenghien onder een helm en een hert. Onderaan op
een banderol DELIBERA
-Kz. : • 16 [een kopj e 19.] SPERO· INVIDIAM· Een uil gezeten
op de muur van het kanaal, wordt aangevallen door vier
vogels. Op het kanaal enkele vaartuigen.

1619, brons, 28,5 mm.

R.B.N. 1911 : blz 76, n° 11 pl. V;
Dugniolle lIl-lV: blz 231 n° 3761



LN~'lo, ot.

De Hervormden der Verenigde Provinciën zien zichzelf
versterkt en de val van de Roomse Kerk nabij, 1620

In een parelrand het wapenschildje van Utrecht • LIBERAT10<)
FIDELIVM<l- PROPE· Een geknielde menigte,) de handen ten
hemel naar een wolk die een stralend licht verspreidt.
Op de afsnede : 1620
-Kz. In een parelrand • FVTVRA· IN • TERRIS· DESOLATIO· Soldaten
bekampen een zevenkoppige draak, onderaan het staatswapen
van Utrechtjbovenaan een stralende ster.

1620, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 232 n° 3764
Van Loon 11 : blz 129



L~~'10, t

Een milde Spinola zendt de Nederlandse krijgsgevangent~

teiug naar Frederik Hendrik, 1620

In een parelrand een hoofdj e + ALBERTVS +ET + ISABELLA + D + G +
In een parelrand bustes van Albrecht en Isabella)beiden naar
rechts
-Kz. : In een parelrand 1620· MODERATIO • In een parelrand
een anker met bovenaan een bliksemschicht.

1620, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 252 n° 3766
Van Loon 11 : blz 130



LW"1'2~,:1.

Rechtvaardigheid van het bestuur der aartshertogen, 1621

In een parelrand • ALBERTVS· ET· ISABELLA D· G · In een
parelrand het gekroonde wapen van de aartshertogen, om
hangen met het Gulden Vlies.
-Kz. : In een parelrand -Q[VI}RECTE·FAC[I]ET. een hoofdje·
1621 In een parelrand een stralenkroon doorkruist door
een scepter.

1621, brons, 29 mm. (een klein gaatje)

Dugniolle lIl-IV : blz 235 n° 3778
Van Orden I : n° 1150



Rustbrengend bestuur der aartshertogen, 1621

G·P-L·CHAM·DES COMP·EN-BRA- In een parelrand het gekroonde
wapen van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Het
Gulden VLies wordt doo~:engel rond het schild gehouden.
-Kz. : In een parelrand een handje PERAGIT TRANQVILLA
POTESTAS *1621 In een parelrand een man houdt een
onstuiming paard in bedwang.

1621, verzilverd, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 236 n° 3782



Dood van de aartshertog Albrecht.

In een parelrand : dertien edellieden dragen de lijkkist
van Albrecht met een baldakijn boven de kist. Op de af
snede : M.DC.XXII.XII.MARTI
-Kz. In een parelrand: AVGV8TO.FVNERI.ALB:PIL.BELG:
PRINC:VMBRACVLVM.TVLIT.SENAT:BRVX: Rechts een wolk waar
ui t een hand komt die een zwaard naar bOVL~ houd t .
Het zwaard is omwonden met een olijftak. Daaro\11heen een
zwevende banderol waarop staat : PVLCHRUM/CLARESCERE/
UTROQVE.

1622, zilver, 54mm.

Van Loon 11, p.141



LtJ~'lt, l

De Nederlanden, door de dood van aartshertog Albrecht,
terug onder de Spaanse kroon, 1622.

In een parelrand 16 een handje 22 · REGNANTE • PHILIPPO·
QVARTO- In een parelrand buste van Filips IV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand een handj e • TANDEM·VOLVBILE -FIXVM·
In een parelrand een vierkante grafsteen met op de voor
zijde QVIES Bovenop de steen een globe.

1622, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 237/238 n° 3789
Van Loon 11 : blz 143



Opheffing van het beleg van Bergen-op-Zoom.

In een parelrand : Plan van de belegerde versterkte stad
Bergen-op-Zoom, bovenaan op een banderol : BERGEN. OP.
ZOOM/HISP.FVG.2.0CTBkANNO.1622.
-Kz. In een parelrand: een roosje .HOSTIBVS x MAVRITIO
x DVCE x FVGATIS x JEHOVAE x VICTORIA. In een parelrand
Een oorlogstrofee.

1622, zilver, 56mm.

Van Loon 11, p.149 fig.2 p.150 nr. 11



~1'23,i

Opheffing van het beleg van Bergen-op-Zoom. Hulp van
Haarlem aan Hasselt.

CAMS_
In een pa~~lrand : een roosje CAPITEINEN WAREN.OLICAN.
EN.VANDERrIN.DIEN.TIDEN In een parelrand: op de bo
venste helft de stad Haarlem met daarboven twee wapen
schilden waarboven staat : HAERLEM. Op de onderste helft
leest men: TOT.BERGENS.ONTSET.DIE/VAN HAERLEM.GINGEN./
HASSELT.TE.BEWAREN/VOOR SVYANTS./BESPRINGEN./roosje 1623
roosje
-Kz. In een parelrand: een roosje GODT roosje WIL roos
je ONS roosje BRENGEN roosje INT roosje EEWICH roosje
VERBLYDEN In een parelrand : op de bovenste helft de
stad Hasselt met daarboven twee wapenschilden waarboven
staat : HASSELT Op de onderste helft leest men : roosje
ANNO roosje 1622 roosje/DEN.27.SEPT/EMBER roosje.

1623, lood, SOmm.

Van Loon 11, p.147 fig.l



LtJ16tJ,2.

Penning voor de Rekenkamer van Brabant, 1623

In een parelrand ORBEM· CATH· REG • FAMA .IMPLET •
De Roem staande op een bol, in elke hand een bazuin.
Het jaartal 1623 is gesplitst door de globe.
-Kz. : In een parelrand G·P·L· CRAM- DES.COMP·EN·BRA·
Het gekroonde wapen van FilipJIV, omhangen met het Gulden
Vlies.

1623, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 241, n° 3800
Van Orden I : n° 1162



De Staten goed bestuurd, 1623

In een parelrand ·PHIL.IIII·n·G·REX'· HISP·INDIAR. le
Het gekroonde wapen van FilipsIV, omhangen met het Gulden
Vlies.
-Kz. In een parelrand 16 een handje 23.REGNIS ·IMPERAT
IPSIS- Een hand komende uit een wolk houdt een schietlood
boven twee scepters in kruisvorm.

1623, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 241 n° 3803
Van Orden I : n° 1165.



Bescherming van Landbouw en Handel, 1623.

In een parelrand _HOC _ FOEDERE , CREVI .. AO 1623
Twee handen komend uit een wolk houden een spade en een
hoorn des overvloed,vast.
-Kz. : In een parelrand"~ C ti' VINCVLA tf SERVANT· Een hand
komend uit een wolk, houdt een lint vast waaraan een schiet
lood, een lat, een bijl, een kruis en scepter. Rondom
leest men : LEGE REGE GREGE

1623, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 242, n° 3805
Van Orden I : n° 1167.



Overwinningen in Brazilië en Peru.

In een krans van de zeven wapenschilden van de Verenig
de Provinciën, onder elk schild een banderol met daar
op de naam van elk gewest, met bovenaan tussen twee
schilden een pijlenbundel. In' het middenveld: MAURI
TIUS D.G.PR~NCEPS AURIACAE.COM~NASS~ UC.PROV:CONFAE:GUB.
Buste van Maurits van Nassau naar voren. Onder de arm
afsnede : J.V.BYLAER
-Kz. Tussen twee zegenpalmen : het gekroonde wapen van
prins Maurits met zijn wapenspreuk: HONI.SOIT.QVI.MAL.
Y.PENSE. Onder het schild op een banderol : ~E MAIN
TIENDRAY. Onderaan: 16 CUM l!RIVIg 24 .

1624, zilver, 66mm.
"[~'-lJ t\'iL.AE' J[anJ
Van Loon 11, p.155



De Spaanse Nederlanden trouw aan Spanje, 1624

In een parelrand een hoofdje. PHIL-IIll.D-G.HISP.ET.INDIAR.
REX -"Z' buste van Filips IV; naar rechts.
-Kz. : In een parelrand • FORTITVDINE • ET· FIDELITATE • 1624
Een kroon vastgehouden door links een klinnnende leeuwen
rechts een klimmende hond. Door de kroon steekt een scepter~

1624, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 243 n° 3810
Van Orden I : n° 1169



Breda door Spinola heroverd in 1625.

In een parelrand·VICTORIA·PRVDENTIA. ET· FORTITVDINE •
In een parelrand een klimmende leeuw, naar link~met in de
eene klauw een olijftak, in de andere een slang. Op de
afsnede 1625
-Kz. : In een parelrand een hoofdje .[BRE]DA· A • PHIL • 1111·
HISP • REG • CAPTA· In een parelrand zicht op de stad Breda.

1625, zilver, 2t mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 244/245 n° 3815
Van Loon 11 : blz 163



LN-161,",2..

Penning op het mandaat van Jérome du Quesnoy, eerste
thesaurier, 1625

In een parelrand • CALCVLI • AERARII· BRVXELL' In een parel
rand het versierde wapenschild van Quesnoy.
-Kz. : In een parelrand bovenaan: CENSVS.CVM-SENSV.
Links een open geldkoffer gevuld met geld, rechts een
gesloten geld~offer. Boven de koffers een wakend oog.
Op de afsnede 1625,

1625, brons, 29 mm.

Dugniolle 111- IV : blz 246 n° 3819
Van Orden I : n° 1174



Breda heroverd ?, 1625

PHIL· nII·D ·G • REX • HISP ·INDIAR- 1!e Het gekroonde wapen
van FilipJ IV, omhangen met het Gulden Vlies.
-Kz. : 16 een handje 25· SERVARE • MELIVS·QVAM·[SPER]ARE
Links een boom met vruchten, rechts een hoorn des overvloeds.

1625, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 246/247 n! 3822
Van Orden I : n° 1176.



LU1'1', i

Opwekking tot moedhouden in de Verenigde Provinciën, 1626

In een parelrand het wapenschildje van Utrecht VSQVE!QVO ?
HOSTES·IMMINENT·VNDIQ\E Zicht op een veldslag;bovenaan
de Hebreeuwse naam Jehova in een stralen!bundel, onderaan
het gekroonde wapenschild van de staat Utrecht
-Kz. : In een parelrand 1626 CONFORTAMINI· DEO·CONFIDENTES
Zicht op een zeeslag.

1626, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz'248, n° 3827
Van Loon 11 : blz 164



LN ~'2', 1.

Vie~chepen van Frederik Hendrik stranden bij Kieldrecht,
1626.

In een parelrand een hoofdje· PHIL-IIII·D-G·HISP·ET·INDIAR
REX·~o. In een parelrand buste van Filip$IV, naar rechts.
-Kz. In een parelrand OPTIMA· QVAEQ : AB·ALTO· 1626
Het havenhoofd van Kieldrecht, waar vier schepen vast
zitten op een zandbank. Bovenaan een palmtak met daarrond
een lauwerkrans.

1626, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 247 n° 3826
Van Loon 11 : blz 167



LN~'2i;, {.

Succes voor de Roomse Bondgenoten met hulp van de keizerlijke
troepen, 1628

In een parelrand een hoofdje. PHIL-IIII·D-G-HISP· ET·INDIAR
REX-Ze In een parelrand buste van FilipsIV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand VNIONI·PI~·VICTORIA·LJETA· 1628-
In een parelrand een altaar waarop een pijlenbundel, boven
de pijlen twee gekruiste palmtakken.

1628, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 252 n° 3842
Van Loon 11 : blz 172



W'1'~i,2

De verovering van de zilvervloot door Piet Hein.

Bloempje GENTES.SERVIENT.EI.DONEC.VENIAT.TEMPUS QUO.
EAEDEM.AB.IPSO.SERVITUTEM.EXIGENT. JER.27.V.7. Kaart
van Amerika, de evenaar en de keerkringen zijn aangeduid
TROPCANC/LINEA, AEQUIN/TROPI, CAPRICO
-Kz. BloeJje FILIA BABIL.QUASI.AREA.CALC~ABITUR.AB.
AQUILONE.TEMPORE.MESSIS.EIUS. JEREM.51 V 33, ET 48 Op
de bovenste helft, de Nederlandse vloot vaart de baai
van Ma~tanzas binnen waar de Spaanse vloot ligt. Onder
aan in~een cartouche : Vi~D.SEPT.CI~ I~.CXXVIII.AUSPIC./
FOED.REGIM.BELG.SOCIET.I~D./OCCID.DUCTU.P.P.HEYNI.PO

TITA/EST./IN.ET.SUB.MATANZA./SINU.CUBA.INS.REGIAJCLASSE.
ARGENTEA./REGNI.NOVAE.HISP.

1628, zilver, 64mm.

Van Loon 11, p.173 fig.2 p.174 nr.II



7

Inname van 's Hertogenbosch·.

ORDD.CONFOED.BELG.AV8P:PR.FRED.HENR.FORT. Frederik Hen
drik geharnast op een steigerend paard naar links. Op
de achtergrond de stad 's Hertogenbosch. Op de afsnede :
SILVA-DVCIS/CAPTA
-Kz. FACTVS EST YOVA REFVGIVM & ADIVTOR I~EMPORE OPOR
TVNO 1629 Het grondplan van de stad WE8EL. Rechts trek
ken de soldaten de stad buiten, links treden ze de stad
binnen.

1629, zilver, 58mm.
[LOeFP I 3~f\J

Van Loon 11, p.180



L~-('!9, t.
De Spanjaarden door Frederik Hendrik verdreven uit
Amersfoort, de Veluwe, Wezel en 's Hertogenbosch

In een parelrand 16 een wapenschildje van Utrecht 29
~TERNO'VICT ORI·GLORIA. een stralende wolk 1 HOSTIVM 1
VESALIA 1 EREPTA/SILVA: DVCIS 1 VICTA.I het gekroonde
wapenschild van de staat Utrecht.
-Kz. : In een parelrand FR.HEN·D.G.PR·AVR·CONGRA~TVLATIO·

Het gehelmde hoofd van Frederik Hendrik, prins van Oranje,
naar rechts/ EX/AMERSFORTIA,/VELVA/FVGA &

1629, brons, 33 mm.

Dugniole lIl-IV: blz 254/255 n° 3851
Van Loon II : blz 184 ~ 2" .IA..f1S ~.1[



Vertrouwen der Spanjaarden, 1629

In een parelrand • PHIL·IIIIwD·G·HISP·ET.INDIAR·REX·Z~
In een parelrand het gekroonde wapen van FilipJIV, omhangen
met het Gulden Vlies.
-Kz. In ee~arelrand PIA-SPES-QPTlMA·NVTRIX- 16 een hoofdje
29- In een parelrand een korenschoof met in het midden
een rechtstaand anker.

1629, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 253 n° 3846
Van Orden I : n° 1190



LN .-."30, -i

De Spaanse Nederlanden, in ellende en armoede vervallen,
betuigen hun ontgoocheling tegenover Spanje, 1630

In een parelrand. PHIL·IIII-D.G.RE X-HISP.INDIAR ~C!

Het gekroonde wapen van FiliprIV, omhangen met het Gulden
Vlies.
-Kz. : In een parelrand een handje-SPES·SVPEREST-SOLA,SPES,
VLTIMVM.SOLAMEN Het schip van Staat met gebroken mast.
Bovenaan het jaartal 16 30 gesplitst door een anker.

1630, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 255 n° 3853
Van Loon 11 : blz 189



ltJ-1"o,2.

De Spaanse Nederlanden vinden nieuwe moed en vertrouwen in
Filips IV, 1630

In een parelrand een hoofdje.PHIL-IIII-D-G-HISP-ET·INDIAR·
REX·ge In een parelrand buste van FilipsiV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand 1630· AGITATA·RESVRGO· In een
parelrand een ongehavend schip met volle zeilen op een
woelige zee.

1630, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 256 n° 3855
Van Loon Il : bI z I 90 nOl ~ f,. ~



LtJ 1'~O. ')

De Spaanse Nederlanden, speciaal Kruikenburg, zien na
de regen zonneschijn tegemnet dank zij Filips IV, 1630

In een parelrand 16 een kopje 30·FATO·PRVDENTIA·MAIOR~

In een parelrand een stralende ster omgeven door een
slang.
-Kz. : In een parelrand POST·NVBILA"PHOEBVS:,-
In een parelrand ~et wapenschild van Johan François van
Tourneau~Heer van Kruikenburg, met bovenop een versierde
helm.

1630, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 256 n° 3856
Van Loon II : blz 190 -h. 2, .th.....!'1 ""'.]i'



Spaanse trots om de overzeese overwinning op de vloot van
de Hollandse Admiraal Pater, 1631

In een parelrand PHILIP·IIII.HISP·INDI~'.REX-CATHOLICVS
Buste van FilipJIV, naar links. Onder de buste: Cl' »~I
-Kz. : In een parelrand DVLCIA een handje SIC·MERVIT·
Samson scheurt de muil open van een door hem gevelde leeuw;
onderaan rechts op een kleine cartouche: 1631.

1631, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 260 n° 3870
Van Loon II : blz 196 n° II J ~~. t



Spaanse vloot vernield op het Slaak.

Een kaart van de Zeeuwse eilanden en rivieren met de
vloot van de Verenigde Provinciën en deze van Spanje.
De aardrijkskundige namen staan op het plan. Op de af
snede op een cartouche: A. 'T LEGER VAN PRINS.B.GRAEF
IAM/SAVERT.C.EENIGE AEN GRONT.D'~LOOT.OP/ANCKER.E.TROUP
PEN GEVANGENEN.F.ONSE/OORLOOGHSCHEPEN.VISE ~MlRAEL/VAN
ZEELANDT M.HOILARE C.AERT/MET T'SCHIP VAN SVN EXCELLJC.
C.ROGIERSZ.C.F.JACOBSZ./C.EEUWICHRYCK C.I.D.COCK/C.I.D.oMOL C.D.CORN./C.P.I.V~I.V.W •. uA• ~~~e~

-Kz. Over gans het m1ddenveldv: D.O.M./HISP.CLASSEM
AUSP~RD.BELGIJ, DUCTU FR.HEN./PR.AUR.SUB LEGATO SUO IN
ZEEL./HOLLARIO DISSIPAVIT INTRA VIANEN/&STAVENISSE, EX
POST NE BUL1 CIRCUM/FUSAM, VADISQUE ALLISAM INMANUS/SU
ORUM OMNES DEDIT, AUT PERDIDIT,/SOLO PRAEFECTO COM.JOH.
DE NASSAU/SOCIJSQUE.X.EXCEPTIS; LXXVI NAVI/BUS, & CI~

Cl' CI) CI~ CXL MI~ITIBUS/CAPTIS,PERQUE CASTRA PRINCI
PIS/BERGAM AD ZOMAM GREGATIM/DEDUCTIS.XIII SEPTEMBER
Daaronder het wapenschild van Zeeland, links daarvan
staat: ANNO; rechts: 1631. Daaronder J.L.FECIT~



1631, zilver, 54mm.
LtOf>FPJ J[.~

Van Loon 11 p.197 fig.4 p. 199 nr. IV



Vertrouwen in de godsdienst, het kruis,

In een parelrand ·PHIL·IIII·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX· 2~

In een parelrand het gekroonde wapen van Filips IV, omhangen
met het Gulden Vlies.
-Kz. : In een parelrand -IN· CRVCE·SPERO· 16 een kopje 32
In een parelrand een wapenschil~ links en rechts omgeven
door vaandels en speren. Bovenaan, in een stralende wolk,
een kruis waaronder de woorden : IN HOC SIGNa VINCES

1632, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz'262 n° 3877
Van Orden I : n° 1203



LtJ~'t,2.

Penning op het mandaat van Balthazar de Lauretten, eerste
thesaurier, 1631

In een parelrand FOVENTVR-BALTEA-LAVRO·1632·
In een parelrand een lint in een krans van twee lauwerkransen.
-Kz. In een parelrand een kopje-SERA-IN.FVNDO·PARSIMONIA.
In een parelrand een man tapt wijn uit een vat.

1632, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 262 n° 3878
Van Orden I : blz 315 n° 1204
R.B.N. 1905 blz. 187 n° 13



LN-1,a~,i

De Spaanse Nederlanden, bestookt door de Verenigde Provinciën,
zuchten naar vrede, 1633

In een parelrand·QVID-MISERIS·SVPEREST- een kopje
In een parelrand op de achtergrond links een brandende kerk.
Op de voorgrond links, drie teneergeslagen mannen naast twee
rotkende kanonnen.
-Kz. : In een parelrand TE·POSCIMVS·OMNES-1633·
In een parelrand De Vrede staande naar links, in de rechter
hand een olijftak, in de linkerhand een omgekeerde fakkel.
Ze wordt aanbeden door de drie mannen links. Rechts het
wapen van Vander Marck.

1633, zilver, 29 mm •.

Dugniolle lIl-IV : blz 263 n° 3880
Van Loon 11 : blz 209



l~~"&3,2.

Spottende allusie der Spanjaarden op het weinige succes dat
het gezantschap van de hertog van Arenberg naar Madrid zat
behalen.

In een parelrand een kopje.QV~RENTI-LVX·PARVA·NIMIS·

In een parelrand de wijsgeer Diogenes met in de linkerhand
een brandende lantaarn, waaronder men leest : QVASRO
Links van hem het wapen van André van Wesembeke , eerste
thesaurier van 1632, die deze penning liet slaaan.
-Kz. : In e.en parelrand 11]633.PERITeVNDA-LABORQVE-
In een parelrand drie van de 50 dochters van Danaus,
vullen een ton met water; achter hen een waterput met
op de dwarsbalk een uiltje.

1633, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 264 n° 3881
Van Loon 11 : blz 212
R.B.N. 1905 blz 189 n° 14



Bij de dood van aarb hertogin Isabella in 1633

In een pare I rand een kop je· MORS • NOVA. VITA· PYS· Een
phenix of 'e~iKs met gespreide vleugels, verrijt uit
de as; bovenaan een stralende zon. ~

-Kz. In een parelrand 1634· OMN'IA·PRit:.TER~T. Het
wapen van Johan van Tourneau~de heer van Kruikenburg,
die als eerste deze penning liet slaan.

1634, bron, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 264 n° 3885
Van Loon II : blz 21 7 fi· 2 ~ t&.. t-ti IM.][



ltJ ~'S"'.2.

Door~acht optreden van de landvoogd François van Moncada
tegenover de samenzwering van de Adel, 1634

In een parelrand-VIGILYS·FAVSTOQVE.LABORE· In een parel
rand een kraanvogel staande naar links met één poot op een
wolspoel. 1n de andere poot heeft hij een passer waarmede
hij een meetlat afmeet. Onder de spoel een wapenschild.
-Kz. : In een parelrand een kopj e ~ FTDEIIS ·REVOtVTtONVM
EX1TVS In een parelrand : monogram van Albrecht en lsabella.
~~~~~.
1634, zilver, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 265 n° 3886
Van Loon 11 : blz 221



L~~'~~13

Beleg van Breda opgeheven bij aankomst van landvoogd
François van Moncada, 1634

In een parelrand PHIL·IIII·D·G·HISP·ET.INDIAR·REX·~t

Onderaan 1634 In een parelrand buste van FiliprIV, naar
rechts.
-Kz. : In een parelrand een kopje.FORTIVS·MVNITVR-ADORTVS.
In een parelrand een rechtstaande leeuw met in de rechter
klauw een getrokken zwaard, in de linkerklauw een brandend
altaar.

1634, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 265 n° 3887
Van Loon 11 : blz 222



l~~G2'61.

Schaarste in het Franse, overvloed in het Spaanse leger,
1636.

In een parelrand.een kopje • VT.PAVIT·EDAX.VATEM.CORVVS.
De profeet Elias geknield naar links, wordt brood gebracht
door een raaf. Achter de profeet het wapenschild van
Engelbert van Ravenschot, intendant van het kanaal;het
randschrift bevat een chronogram van het jaartal 1636
-Kz. : In een parelrand.een bloempje·FORTVNA.REDVX.VERSVRA
VICEM De Voorspoed staande op een wereldbol, met in beide
armen een hoorn des overvloeds. Het randschrift bevat een
chronogram van het jaartal 1636.

1636, verzilverd, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 269 n° 3902
Van Loon 11 : blz 217



LN~'sq.li..

De Spaanse Nederlanden niet verontrust door de alliantie
van FrankrijkJVerenigde Provinciën en Oostenrijk, 1637

In een parelrand.IGNORAT.TANTO-NOMINE.TVTA-METVM·
In een parelrand De Nederlandse maagd, gezeten, op haar knie
een schild met de letter F, links een Franse krijger,
rechts een Nederlandse, elk met hun wapenschild. Boven haar
hoofd een arend met een Oostenrijks wapenschild.
-Kz. : In een parelrand CALCVLVS.~RARII.BRVXELL·1637
In een parelrand het wapen van eerste thesaurier Jérome
du Quesnoy met bovenaan een versierde helm.

1637, zilver, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 272 n° 3915
Van Loon 11 : blz 236
R.B.N. 1905 blz 320 n° 18



Herovering van Breda.

* DEO FAU.AU8P.ORDD.FOED.BELG.UIRTUTE.FR.HEN.AUR.PR.
De herwonnen stad Breda.
-Kz. De leeuw der Verenigde Provinciën voor een oorlogs
trofee. Bovenaan het jaartal 1637. Op de afsnede :
BREDA RECEPTA./26.SEPT.

1637, brons, 52mm.

Van Loon 11, p.238 fig.l~~.l



L~~'$\I~

Bureau van Financies van de Spaanse koning, 1637

In een parelrand.PHIL·IIII.D.G-HISP.ET.INDIAR.REX.2e 16
eenkopje 37. In een parelrand buste van FiliplIV, naar
rechts.
-Kz. In ee~arelrand ·GECTZ.POVR-LE·BVREAV·DES.FINA·
In een parelrand het gekroonde wapen van Spanje omhangen
met het Gulden VLies.

1637, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 273 n° 3922
Van Orden I : blz 320 n° 1218



Spaanse successen in 1638, zo ondermeer bij Kallo

In een parelrand een kopje.PHIL.IIII-Dn-HISP·ET.INDIAR.
REX.a.' In een parelrand Filipf IV als krij ger, te paard naar
rechts.
-Kz. In een parelrand 1638 .. AGITATA·RESVRGO· In een
parelrand een ongehavend zeilschip in een woelige zee.

1638, brons, 29 nnn. (2 exemplaren J

Dugniolle lIl-IV : blz 275 n° 3929
Van Loon II : blz 243 n° !,~~.i.



L~~"C,t

Penning op het mandaat van Henri-Charles de Dongelberghe,
eerste thesaurier in 1637

In een parelrand 16 een wapenschildje van Brussel 38
PONIMVR·IMPARES·PARES-TOLLIMVR· In een parelrand rechts
een hand met een beurs geld komende uit een wolk; daar
omheen een banderol waarop men leest: VALEAT POSSESSOR
OPORTET
-Kz. : In een parelrand NIL·CASSIS·ET-VMBO.NI.MAGNOS.
ARMENT-ANIMOS· In een parelrand het wapen van Henri
Charles de Dongelberghe, eerste thesaurie~vastgehouden

door een zittende leeuw met op de kop een versierde helm.

1638, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 276 n° 3933
Van Orden I : n° 1222
R.B.N. 1905, blz. 321, n° 19



LW~' '3, d.
Opwekking in Vlaanderen om de vrede te verwerven door
een militaire overwinning, 1639

In een parelrand een handje • PHIL • IIII.D·G·HISP.ET·INDIAR·
REX • In een parelrand buste van Filip", IV, naar rechts.
-Kz.-: In een parelrand 1639. IN·MANV·BELLI-FINIS.
In een parelrand Twee handen, één met een lauwerkrans,
de andere met een zwaard, komen uit een wolk rechts.

1639, 29 mm, brons.

Dugniolle lIl-IV : blz 278/279 n° 3939
Van Loon 11: blz 249



LtJ~"9, 2
De Spaanse Nederlanden zien na regen de zonneschijn in
1639

In een parelrand 16 - 39· PEDETENTIM • Het wapen van
Jean Roberts, met daarboven een versierde helm.
kz. : In een parelrand een kopje • POST·NVBlLA. Het wapen
van Brussel.PHOEBVS· De linkerhelft vertoont een onweer,
de rechter helft een stralende zon.

1639, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 278/279 n° 3940
Van Loon 11 : blz 250
R.B.N. 1905, blz 322, n° 20



Overwinning van Tromp in de zeeslag bij Duins.

zicht op de zeeslag in Duins. Links onderaan: I.LOOFF.
FE. (...~~\
-Kz. In een krans van druiventakken v: AETERNITATI S./
OB HISP.CLASSË.NAVIB.67 SPEC-/TATIS BELLI DUCIB' .NAUCL.
MILIT 25 M/ONIQ APPARATU INSTRUCTISS.ILLVSTR.PR./HEN.
FRED.AUSP.A MARTINO TROMPIO/HOLLAND.MARIS PFECT.16 SEPT.
1639 NA-/VIB.TA~TU 17 AGGRESSAM,& SEQ.DIE C~RC./NOCT.~

ITERUM OPPUGNATA, ALTEROQ.DIE/II NAVIB.AUCTO.DISSIPATA,
AC SUB ANGL./LITTOR.CASTELLA CEDERE COACTA, IBIQ/PER
MENSE OBSESSA, TANDËQ.A/REG.DECEDERE IUSSA 21 OCTB./
MAGNt VIRT.DELETA ORDD./FOED.BELG.FF.

1639, zilver, 73mm.
LOO':F 1(QftJ
Van Loon 11, p.252 fig.2 p.253 nr.II



LtJ-t'1',,~

Penning op het mandaat van Balthazar de Lauretten, intendant
van het kanaal, 1639.

In een parelrand INTER.VTRVMQVE.VOLA-16 - 39 Het wapen
van Balthazar de Lauretten met daarboven een versierde helm.
-Kz. : In een parelrand een kopje. CALCVLVS - FOSS[~ ]
BRVXELL· Een schip op een kalme zee.

1639, verzilverd 1, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 279 n° 3941
Van Orden I : n° 1223
R.B.N. 1911, blz 176 n° 24



ltJ~639, r
Penning op het mandaat van Frederik Van Marselaer,intendant
van het kanaal van Brussel in 1639

In een parelrand 15 - 39·AQVlE DVCTVS·BRVXELL· In een
parelrand wapen van Frederik Van Marselaer
-Kz. : In een parelrand". INGENIO. ET • PROBITATE •
In een parelrand De gevleugelde H. Michaël houdt in
de hand een balans met op de schaal links een~ier en
enkele bloemen~op de schaal rechts een boek, een winkel
haak, een speer en een Mercuriusstaf. De balans helt
over naar links, alwaar een schild van Minerva.

1639, brons, 29 mm.

Dugniolle : lIl-IV : blz 279 n° 3942
R.B.N. 1911 : blz 175/176 n° 23 pl. VII;



L~~'~~,i

Bureau van Financies van de Spaanse koning, 1641

16 een handje 41· [PHIL.IIII.D-G] HISP·ET-INDIAR·REX·
In een parelrand Buste van FilipJIV, naar rechts_
GECTZ·POVR·LE·BVREAV·DES·FINA~In een parelrand het
gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het Gulden Vlies

1641, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 285 n° 3959
Van Orden I : n° 1230



Huwelijk van Willem 11 van Oranje met NenHeite H(U-ia.~ d6fk~''''

\16... {CCM-fe:a: .... ",!cl,..A.
In het veld de prins en de prinses van Oranje naar el
kaar gekeerd en elkaar de hand reikend. Twee engeltjes
komende uit een wolk, houden een lauwerkrans boven het
hoofd van de prins en de prinses. Bovenaan in het mid~ ~_.

· · h (~" "·aftM': ,den een dU1f omr1ngd door stralen. Rec ts van de pr1nsv
PRINCEPS ME HENRICUS / GENUIT FORTI S.....SlMUS /J.I:EROS NASSAUIAE,
ET/SPONSUM ME JUBET/ESSE TUUM. Links van de prinses :
ALBIONUM GENUIT/REX ME SUMMUSQUE/MONARCHA CAROLUS,/ET
SPONSAM ME JUBET/ESSE TUAM. Op de voorgrond het hof van
Holland.~ Op de afsnede : LONDINI DESPONSATI WILHEL~ET

MARIA/ANO 1641:12 MAl
-Kz. Links prins Willem voorgesteld als ~e~s krijgt van
de Vrede, voorgesteld als een vrouw, een olijftak. De
Vrede houdt in de linkerhand een boek. Achter de Vrede
staat de Liefde met een pijlenbundel in de linkerhand,
en Ceres, voorgesteld als een vrouw met in de arm een
hoorn des overvloeds. Achter de prins een oorlogstrofee.
Op de afsnede : NOUI IMPERII AUSPICIO/BONO/J.BLUM.FE.

1641, verguld zilver, 70mm.
8LVH Jto\a~..J

Van Loon 11, p.258 fig.} ; p.258-259 nr.!



Calvijn.

IOANNES CALVINUS PICARD:NOVIODUN:ECCLES:GENEV:PASTOR. In
een bloemenkrans: buste van Jan Calvijn naar rechts.
Op de Cl..maR~nt4e : 164 1. D.
-Kz. DOCTRfNA & VIRTUS HOMINES POST FUNERA CLARAT roosje
Een gevleugelde Faam staande met de rechtervoet op een
steen waarop staat : VIRTUS. De Faam heeft in de rechter
hand een bazuin, in de linkerhand een boek waarop staat :
DOCTRINA. Links en rechts van de Faam een bloemenstruik.

1641, zilver, 54mm.
[bAI)\.f:t{ I S.\ao'~'''Q.~J

Van Mieris 111, p.336 fig 1
Forrer I, p.320-321

p.337 nr.III



ltJ-1''tt, i.

Penning op het mandaat van Philippe Vander Stegen, eerste
thesaurier in 1641 en 1642

In een parelrand .TANTVM.CALCARIBVS-OPVS·1642. In een
parelrand Het wapen van eerste thesaurier Philippe Vander
Stegen, met daarboven een versierde helm.
-Kz. : In een parelrand Binnen een krans, gevormd door twee
samengebonden lauwertakken en met bovenaan in het midden
een kopje, leest men: SALVS / EX/INIMICIS

.1642, brons, 30 IDm.

Dugniolle lIl-IV: blz 287 n° 3971
Van Orden I : n° 1232
R.B.N. 1905, blz 323, n° 21



Bureau van Financies, 1642

In een parelrand ·PHIL·IIII·D.G. HISP·ET·INDIAR·REX·
In een parelrand Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen
met het Gulden Vlies.
-Kz. : In een parelrand • GECTZ.POVR.LE·BVREAV.DES·FINA·16
een hanje 42 In een parelrand Het Bourgondisch kruis
omgeven door vuurtongen en met onderaan een vuursteen.

1642, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 287 n° 3973
Van Orden I : n° 1233



Aankomst van Willem van Oranje en Iieft"it\U Ma....'c.. in de
Verenigde Provinciën.

LIBERTAS PATRIAE, ME DEFENSORE~TRIUMPHAT, INSIDIATA NI
HIL VIS INIMICA NOCET. In een wrong: Frederik Hendrik,
prins van Oranje, gezeten op een troon, in de rechter
hand een getrokken zwaard, in de linkerhand een snoer
met de wapenschilden van de zeven Provinciën. Met de
voeten vertrapt de prins de verslagen vijand. Links van
zijn troon een schild met helm van de overwonnenen •
Links op de achtergrond zicht op de veldslag, een gebouw
en schepen.
-Kz. QUO TE MARS ET AMOR VOCAT INTRA.DIVA VIRETUM FRUC-

TUM HIC LIBERTAS TE GENITRICE FERET. In een wrong:
De liefdestuin met aan de ingang prins Willem die de
hand reikt aan Het\Hett~ Mo.t'fCl.o Boven de twee zuilen van
de ingang een staande leeuw met getrokken zwaard en een
speer met de vrijheidshoed. In de lucht twee engeltjes
die uit de wolken bloemen strooien. Bovenaan: JEHOVAH
in het Hebreeuwsin een omstraalde wolk.

fi64i\, zilver, 73mm.

Van Loon 11, p.?64-265



Penning ter ere van Ernest, graaf van Izenburg, 1643

Een kopje.ERNESCFceDISEij]BVRGH[GR]ET CAP [GNL.]D~C.DE.NA~
In een parelrand Het gekroonde wapen van graaf Ernest van
Isenburg, omhangen met het Gulden Vlies.

-Kz. : In een parelrand Het gekroonde wapen van het
Graafschap Namen tussen het gesplitste jaartal 1643

1643, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 289 n° 3979
Van Loon 11 : blz 272



Bureau van Financies, 1643

In een parelrand PHIL.IIII.D·G·HISP.ET.INDIAR.REX.~e.16een
kopje 43 In een parelrand Het Gulden Vlies aan een lint.
-Kz. : In een parelrand GECTZ·POUR·LE·BVREAV·DES·FINA·
In een parelrand Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen
met het Gulden VLies.

1643, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 290 n° 3983
Van Orden I : n° 1236



Standvastigheid en wijsheid van Filips IV

In een pa.relrand een kopje • PHIL.IIII.D·G·HISP·ET.INDIAR·
REX·~c. In een parelrand FilipsIV, te paard naar rechts.
-Kz. : In een parelrand GVBERNACVLIS· 1643. In een parel
rand Het schild van Pallas rustend op een anker en kruis-

,}

gewijze een zwaard en een geweer.

1643, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 290 n° 3985
Van Orden n° 1237



Bureau van Financies, 1644.

In een parelrand: GECTZ·POVR-LE BVREAV.DES·FINA~ In een
parelrand Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met
het Gulden Vlies.
-Kz. : In een parelrand IN-MANV.DEI·CVNCTA-SVNT-POSITA·
16 een handje 44- In een parelrand Rechts een hand komende
uit een wolk, boven een wereldbol met een kruis.

1644, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 290/291 ,! ISI'
Van Orden I : n° 1238



Duinkerkse piratenschepen, 1644

In een parelrand A. NAVIBVS.SALVS Een driemaster waarvan
rechts de zeilen bol staan.
-Kz. : In een parelrand FORTITVDINE.ET.PROVIDENTIA. 16~44

Het wapen van baoaalep8i@huêa Jean Van der To mmen , intendant
van het kanaal waarboven een versierde helm.

)

1644, brons, 30 mID.

Dugniolle lIl-IV : blz 291 n° 3989
Van Loon 11 : blz 276



Penning ter ere van Wilhelmina van Croy, echtgenote van
Karel Albert van Longueval, graaf van Bucquoy, 1644

In een parelrand -EX.VTRAQUE·GLORIA. Het gekroonde wapen
van Wilhelmina van Croy, rond het schild een lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand 1644· INSIGNIA·COMITATVS·HANNONIE·
In een parelrand Het gekroonde wapen van het graafschap
Henegouwen.

1644, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 291/292 n° 3990
Van Loon 11 : blz 277



Dood van Hugo Grotius.

HUGO GROTlUS Buste van Hugo Grotius naar voren. Onder
de armafsnede : l.S.
-Kz. MELIOR POST ASPERA FATA RESURGO Een kist met twee
kronen. Bovenaan een wolk. Links van de kist de opko
mende zon, rechts het slot Loevestein, waarboven staat
geschreven: LOEVESTEIN Op de afsnede : N.1583.0:1645.

1645, één exemplaar in zilver, één in tin, 49mm.
S[HEL"2.1NG,J I [o\..o.~

Van Loon 11, p.135
Forrer V, p.544



Inname van Hulst.

Op een banderol : NUNC + SEPES + HORRIDA + RUSCO De be
legering van Hulst. Daarboven twee putti's met het wa
penschild.
-Kz. In een krans van druiventakken in een cartouche :
D.O.M.E.R.S./AN.CHR.M.D.C.XLV FR.H.AUR.PR./P.F.I.POST
QUAM, VICTRICES BATJLEGIONES, AUSU POST RECUPARA-/TAM
LIBERTATE INAUDITO· FOSSÄ/UNA FLUVIOS IV.P IPSA_FLANDI
VISCERA TRAIECISSET; HUISTAM/INTRA MENSIS SPATlU, AESTA
TE/lAM ADULT~ CINXIT, OPPUGNA-/VIT, AD DEDITIONE COMPU
LIT /I.LOOFF.F. Bovenaan het gekroonde wapenschild van
Zeeland.

1645, zilver, 66mm.
LooFF :r[o."J
Van Loon 11, p.288



Bureau van Financies, 1645

In een parelrand PHIL.IIII-D.G.HISP. ET. INDIAR.REX. ~e.I6

een handje 45 In een parelrand FilipsIV, te paard, naar
rechts.
-Kz. In een parelrand -GECTZ·POVR-LE BVREAV·DES·FINA·
Het gekroonde wapen van Spanje.

1645, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 293 n° 3995
Van Orden I : n° 1244



Bureau van Financies, 1646

In een parelrand .PHIL-IIII.D.G. HISP··ET·INDIAR.REX.g e

In een parelrand Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen'
met het GUlden Vlies.
-Kz. In een parelrand GECTZ.POVR-LE·BVREAV·DES.FINA·16
een kopje 46· In een parelrand Een vuurslag waarachter het
Bourgondisch kruis en omgeven door vuurtongen.

1646, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 295 n° 4002
Van Orden I : n° 1252



Het eiland Walcheren, 1646

In een parelrand een torentje CALCVLI.ORDINVM·WALACHRI~

In een parelrand een walvis zwemmend in de zee.
-Kz. : In een parelrand *16 een torentje 46 $ PROTECTOR
~ ET .. HOSTlS In een parelrand het eiland Walcheren.

1646, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 295 n° 4005
Van Orden I : n° 1253



Aartshertog Leopold, landvoogd van de Zuidelijke Neder
landen.

LEOPOLD:GVIL:D:G:ARCHID:AVSTR:DVX.BVRG:l. Buste van
aartshertog Leopold, naar rechts.
-Kz. .TIMORE. - .DOMINI Een kruis met twee lauwertak
ken omvlochten, op de ~inKé"'-'arm van het kruis een open
oog, op de . ~~~~~arm een toom. Achter het kruis een
vluchtende leeuw, vooraan een lam. Links: AWA.F.

Z.d.[1647), één exemplaar in brons en één in verguld
zilver, 48mm. met een oogje.
~A~eIlLoos1 A[t4'4Q.f\J
Van Loon 11, p.3ül fig.l I~. 1



L~1'1.(~.2..

Gematigder houding van Verenigde Provinciën tegenover
Spanj e, 1647

In een parelrand een torentje · NON.TELIS·PRIMIS BELGI
SEPTEMPLICIS ARMIS In een parelrand Een staande leeuw
naar links met in de ene klauw een pijlenbundel en in de
andere klauw een balans in evenwicht. Onder de leeuw het
jaartal 1647
-Kz. In een parelrand een torentje SED CONSTANT LIBRA
LIBERA REGNA PARI In het midden de vrijheidshoed, omringd
door de wapens van de zeven provincies.

1647, brons, 30 nnIl.

verzilverd, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 296 n° 4008
Van Loon 11 : blz 304



Voor de dekens van Doornik

In een parelrand Het wapen van Doornik, daarboven het
jaartal 1647.
-Kz. : In een parelrand • POVR· / • MESSIEURS • /. LES ./
DOYENS • DE· / • TOVRNAY· / S.B

1647, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 298 n° 4015
Van Orden I : n° 1257



Vrede met Spanje in 1648.

FRID.HENRICVS D.G.PRINC.AVRAI.COM.NASS.EC/VABEELE F.
Buste van prins Frederik Hendrik, naar voren.
-Kz. Bloempje VLTIMVS ANTE OMNES DE PARTA PACE TRIVM
PHVS In een lauwerkrans : Een oorlogstrofee, met daar
op acht wapenschilden van de door de prins overwonnen
steden, in het midden een olijf- en een lauwertak.

Z.d.[1648], brons, 65mm.
VA" A8eSLE LPä..\e ..] .

Van Loon 11, p.298
R.B.N.1853, p.186 nr.II
Forrer I, p.3



LtJ-1'Lf ti 1.

Blijde verwachting rond de vrede van Munster, 1648

In een parelrand~:~AM PLACIDVM VENTlS STABIT MARE
In een parelrand De ark van Noë, links boven een duif met
een palmtak, rechts boven in de wolken, de H. Maagd met het
Kind Jezus.
-Kz. In een parelrand 16 een kopje 48. MELLA FLVVNT.DVM
BELLA SILENT. In een parelrand een staande leeuw, de ene
klauw op het wapen van Don.gelberg, in de andere klauw een
versierde helm.

1648, zilver, 29 mm.

Dugniolle 111 - IV : blz 299 n° 4019
Van Loo~ 11 : blz 308 ~. 2" ~. 'oS --.Jl.
R •B•N. 19 11, b 1z. 182 t\!. 27



Vrede van Munster, 1648

In een parelrand • SVB • HOC .CLYPEO· 16 een handj e 48
De stad Brussel, bovenaan in de wolken, een engel met
het wapen van Munster.
-Kz. : In een parelrand PRIL· IIIl-.D.G. RlSP.ET·lNDlAR·
REX.~c In een parelrand Het gekroonde wapen van FilipSIV,
omhangen met het Gulden Vlies.

1648, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 299 n° 4021
Van Loon II : blz 308 "'.4,~. 'aoS ftIh. J!:

(



Vrede van Munster.

In een parelrand : Bloempje ET • IVNCTI * CVRRVM ~ DOM~

iNAE • SVBIERE • LEONES - De Vrede gezeten in een zege
kar. Ze houdt in de rechterhand een hoorn des overvloeds
in de linkerhand een Mercuriusstaf en de leidsels. De
kar wordt getrokken door twee gekroonde leeuwen, de eer
ste leeuw houdt in de poot een scepter, de tweede een
pijlenbundel. Ze rijden over een oorlogstrofee. Boven
de leeuwen staat : PAX/HISPANO-BATAVA
-Kz. In een parelrand: PACIS.FOELICITAS/ORBI.CHRISTI
ANO.QVA.RESTITVTA/QVA.AD.INCITAMENTVM.DEMONSTRATA/TOT
REGNIS ET PROVINCIIS/AD.VTRVMQVE.SOLEM.VTRVMQ3.0CEANVM/
TERRA.MARIQVE.PARTA.SECVRITAS/TRANQVILLITATIS.PVBLICAE/
SPE.ET.VOTO/MONASTERY.WESTPH./ANNO MDC~VIII

. L

1648, zilver, 6Omm.

Van Loon 11, p.312 fig.2 p.313 nr. 111 (vat'OM~ ~t~'" ka.')



Vrede van Munster.

In een lauwerkrans : Zeven maagden in een kring die aan
een lint de wapenschilden van de Verenigde Provinciën
dragen. In het midden van de kring een hoed waarop staat
PAX ET LIBERT.FOED.BELGAR.
-Kz. In een lauwerkrans : LIBERTATI/FOEDERAT:BELGAR:/
POST/TOT:PROPE SAECULI/BELLUM CUM HISPAN:/AETERNA PACE/
AETERNAE FACTAE/ANNO/M.DC.XL.VIII./BOXH:INUENtS.D.F.

(1650 of 1651), zilver, 58mm.
'O~H"a( ---I H<l'"] e.. :br~~tt ...] sr."A$~:Cl ril
Van Loon 11, p.315 fig.2 ; p.316 nr. VII
Forrer I, p.321

Cl



Vrede van Munster.

AMBIGUO PAX ET BELLUM LUCTAMINE CERTANT, PAX EUROPA VO
VET, LAETA TROPHAEA FERAT ~ In een wrong: Mars en de
Vrede, worstelend met elkaar. Links een hand waarop
een wereldbol rust. Op de globe ligt de vredestaf ~.h
Mercurius en een olijftak. Rechts een bloeiende
boom, daarvoor rust een schild en een banier.
-Kz. LAETA TROPHAEA TULIT VICTO PAX OPTIMA BELLO, NUNC
TEMIS IN TERRAM ET COPlA PULSA REDIT. In een wrong:
Mars wordt door de Vrede vertrapt. De Vrede wordt be
straald, ze houdt in de rechterhand ·de Mercuriusstaf
en drie korenaren, in de linkerhand een palm-en tw~

olijftak~n. Op de achtergrond links de Gerechtigheid en
rechts de Overvloed. Op de achtergrond de stad Munster.

D64~ zilver, 60mm.

Van Loon 11, p.315 fig.3 ; p.317 nr. VIII Variante.
In van Loon staat op de afsnede : S 1649 DI



Vrede van Westfalen.

In een parelrand: Bloempje IMP.CAES.FERDINANDO.III.
AVSTR.AVG:ANTIST.ET.PRINCIPE.FERDIN.I.BAVA In een pa
relrand: De apostel Paulu~ in de~~~r. hand een zwaard
en in de !,.~~ hand een boek. Op de afsnede : BONVM.
CERTAMEN/CERTAVI.FIDEM/SERVAVI
-Kz. In een parelrand: Bloempje FELICITAS.TEMPORVM.
1MPRIS:ET.REGVM.PAC1F1C.ET.CONCORD1A Twee ineengestren
gelde handen beschenen door een stralend licht, houden
samen een Mercuriusstaf en twee olijftakken vast. Daar
onder leest men: 1N.MEMOR1AM.PAC1S/VN1VERSAL1S.MONAST/
WESTPH.INITAE.ET.PVB/LICATAE.ANO.1648/24 ET 25.8BR1S

1648, zilver, 53mm.

Van Loon 11, p.320 fig.2 ; p.321 nr.II
Hist.Metalique des Pays Bas, p.308-309 nr.2



Vrede van ~.ij~~.

In een parelrand: HINC.TOTI.PAX.INSONAT.ORBI De stad
Munster met de versterkingen op de voorgrond. Boven de
stad twee engelen. De engel rechts houdt in de tt~ter

hand een lauwerkrans, in de ~n,Kerhand een lauwertak,
de engel links houdt in de linkerhand een palmtak en in
de rechterhand een bazuin. daarnaast het woord PAX Links
van de stad de letters E.K. Op de afsnede : MONASTE-
RIVM/WESTPHA/1648. R
-Kz. In een parelrand een bloempje CAESA~S.ET.REGVM.

IVNXIT.PAX.AVREA.DEXTRAS 24.8BRIS Twee in elkaar ge
strengelde handen houden een olijftak vast, achteraan
links en rechts een hoorn des overvloeds, daaronder een
oorlogstrofee. Bovenaan JEHOVAH in het Hebreeuwsmet
daarrond lichtstralen.

1648, zilver, 53mm.
(kETTLEfl, e."tbt..tJ
Van Loon 11, p.320 fig.3 ; p.323 nr. 111
Forrer 111, p.145



Vrede van Westfalen.
I .. '-U\ pGtttr.."cl
HIC.MAVSOLAEVM.MAR'TIS.PACISQ) TROPHAEVM De stad Mun-
ster met op de voorgrond de versterkingen waaronder de
letters E.K. Daarboven een open lauwerkrans waarin men
leest : MONAST/WESTPH.
-Kz. In een parelrand: PAX OPTIMA RERVM.A~ DNI MDCXL
VIII. 14.0CT. Een kussen met daarop een kroon en een
scepter. Daarboven drie duiven elk met een palmtak in
hun bek.

1648, zilver1 41mm.
[KETTLEIl, E'tt\)e.-.-)

Van Loon 11, p.324 fig.2
wijkt af.
Forrer 111, p.145

p.325 nr. VII Variante, tekst



LtJ"''''t 8~ i
Spanje, in vrede met de Velnigde Provinciën, wil nu ook
vrede met Frankrijk.

In een parelrand CONFICERE EST ANIMVS De tempel van Jan~s

met een gesloten.deur : de Spaanse koning, rechts~tracht de
andere deur te sluiten terwijl de oorlogsgod Mars dit tracht
te beletten. Op de afsnede : 16 een handje 49
-Kz. In een parelrand .PRIL-IIII-D.G. RISP·ET.INDIAR·REX·
~e. In een parelrand het gekroonde wapen van Filips IV van
Spanje, omhangen met het Gulden Vlies.

1649, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 301 n° 4025 of 4027
Van Loon 11 : blz 338



L~.-e''''912.

Tweede huwelijk van Filips IV, met Maria Anna, dochter van
keizer Ferdinand 111, 1649

een torentje. PHIL· IIII·D.G.HISP.REX·DOM·PROV.INS.
In een parelrand bustes van FilipsIV en Maria Anna, naar
elkaar gekeerd. Boven de hoofden twee ineengestrengelde handen
-Kz. In een parelrand een versiering. IVNCTA- SALVS. NOSTRA-
In een parelrandJin een cartouche, het Bourgondische wapen
van de twee echtgenoten.

Z.d. [1649J brons, 28 nnll.

DugniolleDl-Jf : blz 302 n° 4029
Van Loon 11 : blz 341



LlJ-1""'S~ ~

Penning op het mandaat van Jeroen de Maeyer, "quaestor"
van de stad Antwerpen, 1649.

In een parelrand:Binnen een krans van bloemen en bladeren
het wapen van Antwerpen met daaronder de letters

-S P Q A·
-Kz. : In een parelrand een handj e • HIERONIMVS DE MAEYER
QV~TOR GENERALIS· Binnen een lauwerkrans BENE / FACERE /

ET / L~TARI / 1649

1649, brons, 31 mm.

Dugniolle 111 -IV : blz 303 n° 4032
Van Orden I : n° 1260



LW~''i9., Lt

Penning op het mandaat van Leonard Vander Noot, eerste
thesaurier en intendant van het kanaal, 1648-1649

In een parelrand 1649 THESAVRI·CVS[TOS}FIDIS SIMA·CONCHA·
EST Het wapen van Leonard Vander Noot.
-Kz. : In een parelrand een kopj e • NVPER • THESAVRI· CVSTOS •
IAM·LITORA·SERVO In een parelrand Een schip nadert de
aanlegplaats. Op de oever liggen een vijftal oesters,
een allusie op ziJn wapenschild.

1649, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 303 n° 4033
R.B.N. 1905 : blz 326 n° 23 pl.X
R.B.N. 191 I blz 184 n° 28 pl. VII;



N-1' 50,-:1..

Vrede van Munster.

In een kantversiering : Roosje PAX CUM IUSTITIA FORA
TEMPLA.ET RU~*~~Ä2NAT •.. De Vrede met in de.han~ een
Mercur1ussta~Ven een ol1Jftak en de Gerecht1ghe1d met
een vlammend zwaard, elkaar omhelzend. Aan hun voeten
twee wetstafels waarop staat : DEO PRoxfo onderaan I H
-Kz. In een kantversiering : FELIX TERRA FIDES PIETATI
UBI IUNCTA TRIUMPHAT. De Godsvrucht en het Geloof geven
elkaar de hand. Boven hun hoofd : JEHOVAH in het He
breeuws en omgeven door stralen. Op de achtergrond zicht
op de stad Munster.

[1650], verzilverd brons, 58mm.
H[öwtJ J ~Ohaft~]

Van Loon 11, p.315 fig.4 ; p.317-318 nr.IX
Forrer 11, p.521



L~~"SO, t.
Eeuwfeest van de aanvang in 1550 van het graven van het
kanaal Brussel-Vilvoorde, 1650

In een parelrand een kopj e· ~ C . E • IVBILANTE • LIGONE •
In een parelrand een hyskraan lost een ton uit een schip
Kz. : In een parelrand. FACERE.PATIQVE.FORTIA. 16 50
In een parelrand Het wapen van de 36!intendant van het
kanaal Van den Hecke, wiens naam kryptisch verborgen zit
in het randschrift op de voorzijde.

1650, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 303 n° 4034
Van Loon 11 : blz 342

r;oBoNo 1911, blz 268 n° 29



Beleg van Amsterdam.

Op een banderol met in het midden het wapen van Amster
dam: ONS HERT EN HANDT IS VOOR HET LANDT. De stad Am
sterdam met vooraan schepen op de Amstel. Erboven in
een wolk~en hand dat een hart vasthoudt.
- K~ .-~"~~"nJN HOOGHEYT ,PRINS i WILHEMtVAN ORANGË, HEEFT DE
STADT AMSTELDAM BELEEGERT DEN 30 JULY ENDE WEEDEROM AF
GETROCKEN DEN 4 AUGUSTY 1650. In een lauwerkrans : GODT/
HEEFT ONS/BEWAERT.

1650, brons, 65mm.
t'lI\N AiEeLE, p,Ü't--]
Van Loon 11, p.345 fig.l p.345 nr.V



ir
p.350 voor de Kz.

Beleg van Amsterdam.

WILHELMVS II.D.G.PRINC.AVRAICAE COM.NASS.EC. Bu~te van
Willem 11, prins van Oranje, naar rechts. Links onder
de arm: P.V.A.
-Kz. Bovenaan op een banderol met in het midden het wa
pen van Amsterdam: ONS HERT EN HANDT IS VOOR HET LANDT.
De stad Amsterdam met vooraan schepen. Bovenaan een
hand in een wolk dat een hart vasthoudt.

1650, zilver, 65mm. Bestaat uit twee afzonderlijke pen
ningen.
VI"'rU A~ea..el P[i"~~1

Van Loon 11, p.346-347 voor de Vz.



Beleg van Amsterdam.

Op een banderol met in het midden het wapen van Amster
dam: ONS HERT EN HANDT IS VOOR HET LANDT. De stad Am
sterdam met vooraan schepen op de Amstel. Erboven in
een wolk een hand dat een hart vasthoudt.
-Kz. Gegraveerd op de randen van een cartouche : NU
RUST DIEN PRINS. DIE 'T VRYE NEDERLANDT TE LIEFF HAD VOOR
SICH SELFS, SYN VADERS RECHTERHANDT./HEEFT HET DOOR 'T
SWAERT BEHOET, VOOR RAMPEN EN BEDERVEN, DEES HEEFT HET
LANDT BEHOET VOOR RAMPEN DOOR SYN STERVEN,/6 NOVEMB.
In het midden: 30 JULY BELEGERT/4 AUG:VERLATEN./1650.
Onderaan een doodshoofd, daarboven een duif met in haar
bek een palmtak. Links van de duif staat : VERKRACHTING
rechts van de duif: VAN HOLLANDT. In het midden van de
cartouche boven het kasteel : LOEVENSTYN. Vooraan twee
karren getrokken door paarden, en gewapende burgers.
Boven de cartouche in een wolk: GODT HEEFT/ONS BEWAERT.

1650, zilver, de Kz.is verguld, 67mm.
tVA~ A&E eLIi ~ tit.~e."J
Van Loon 11, p.350 nr.VI



LtJ..-t"SD~ ~

Aankomst van de nieuwe Spaanse koningin Maria Anna aan
het Hof, 1650.

Ineen parelrand PHIL .. 1111 • D.G. HISP .. ET. IMDIARVM .REX ,
Buste van FilipsIV, naar rechts.
-Kz. In een parelrand CVM.SOLE.ET.ASTRIS. Een gekroonde
wereldbol met links een stralende .zon en rechts een maan.
Op de afsnede : RECFE.PFEN./.C.L.

Z.D. (165q) brons, 29 TInn.

Dugniolle lIl-IV : blz 304 n° 4035 [variant)
Van Loon 11 blz 356 ~. 2 (variant : randschrift zonder
l' en 1650, en met een afsnede .)



LU~~'o, ~

Aankomst van de nieuwe Spaanse koningin Maria Anna aan
het Hof, 1650

In een parelrand een kopje.PHIL.IIII.D.G. HISP.ET.INDIAR.
REX. ze. In een parelrand Buste van FilipsIV, naar
rechts.
-Kz. In een parelrand CVM.SOLE.1650,ET.ASTRIS. In een
parelrand Een gekroonde wereldbol (het wapen van Oostenrijk);
Links een stralende zon rechts de maan.

1650, brons, 30 mm.

Dugniolle 111 - IV : blz 304 n° 4035
Van Loon II : blz 356/357 -f1- 2/""".1.



UJ~",o,.g

Aankomst van de nieuwe Spaanse koningin Maria Anna aan
het Hof, 1650

In.een parelrand 16 een handje 50 • PHIL·IIII.ET·MARI.ANNA·
HISP.MONAR· In een parelrand Bustes van FilipsIV en Anna
Maria beiden naar rechts
-Kz. : In een parelrand VER&NOVO In het midden een dieren
riem, met boven het teken der Tweelingen een stralende
rijzende zon, onderaan een Spaanse wereldbol tussen twee
hoornen des overvloeds.

1650, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 304 n° 4036
Van Loon II : blz 356 r,. 3 I ~.ls~ 'loh.]I[



Toekenning van het molenrecht aan Brussel in 1650

In een parelrand: een kopje AVRAt.NOBIS.FAMVLANTVR.ET·VNDAa·
In een parelrand Links een windmolen, rechts een watermolen
met bovenaan, symbolisch, de wind.
-Kz. In een parelrand 1650· MOLIS.REGIIS.V'RBANO.THESAVRO.
ADDITIS· In een parelrand Het wapen van Vander Tommen,
met bovenop een versierde helm.

1650, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 304 n° 4037
Van Loon 11 : blz 359
R.B.N. 1905, blz 327 n° 24



N~'St/i.

Bijeenkomst van de Staten-Generaal in Den Haag.
MA~i

UT RUPES IM:M:OTAY STANT FOEDERE IUNCTI. De Nederlandse
maagd, gezeten op een rots in het midden van de zee, on
der de zon en tussen de vier winden. Ze houdt in de
rechterhand een speer met de vrijheidsmuts, in de lin
kerhand een masker. Op de rots de samengebonden wapen
schilden der zeven provinciën.
-Kz. In een versierde rand: DUM TOTUS/MlRATUR ORBIS
ET/ANCEPS EXSPECTAT QUO/RES FOEDERATI BELGIl A/MORTE A -

ItAUSIONENSIUM PRIN/CIPIS EVASURAE SINT ALIIS ALIA/AUGURAN
TIBUS MAGNA BATAVO/RUM AULA AD SOLENNE PROCERUM/CONSILI
UM APERTA TANDEM ANNU/ENTE DEO RELIGIONE FOEDERE/ET MI
LITIA FORTITER ASSERTrS/SOCII IN ORBEM DATIS ACCEPTIS
QUE/MANIBUS A SE INVICEM AMICE DI/MISSI MAL0RUM SPEM AC
VOTA/FEFELLERUNT BONORUM SU/PERARUNT.~~~I.XXVI/AUGUSTI/

IN CUIUS REI MEMORIAM/ZELANDlAE PROCERES/NUMISMA HOC
CUDI/IUSSERUNT.

1651, zilver, 68mm.

Van Loon 11, p.362 fig.l



De Verenigde Provinciën bemiddelen met Spanje en
Frankrijk voor de vrede, 1651

In een parelrand +. PHIL. 1111. D. G. HISP. ET. INDIAR.REX. ~ •.
In een parelrand FiliptIV te paard, naar rechts.
-Kz. In een parelrand.PAX.QVAERITVR.ARMIS· 16 een kopje 51
In een parelrand Twee ineengestrengelde handen houden een
slangenstaf van Mercurius en zes korenaren vast.

1651, brons, 32 mm.

Dugniolle 111 - IV : blz 305 n° 4040
Van Loon 11 : blz 366



Hulp van Spanje tegen Mazarin, 1652

In een parelrand PHIL·IIII·QG·HISP·ET-INDIAR·REX· 16
een handje 52. Buste van FilipsIV naar rechts.
-Kz. : In een parelrand PARC~ERE SVBIECTIS
Een arend met gespreide vleugels, in de ene klauw een
slangenstaf van Mercur'~s en in de andere een bliksem.

1652, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 306 n° 4044
Van Loon 11 blz 367



LN~'ó2"t

Penning op het mandaat van Thomas de Pottere, "qu~tor"

van de stad Antwerpen, 1652.

In een parelrand ; Binnen een krans van bloemen en
takken het wapen van Antwerpen, met onderaan de letters
-SPQA.

-Kz. : In een parelrand • THOMAS DE POTTERE QVESTOR
GENERALIS In een lijncirkel VT VINCAS / CVM /
IVDICARIS / 16 een handje 52

1652, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 307 n04049
Van Orden I n° 1265



LN~'S~,~

Penning op het mandaat van eerste thesaurier Hendrik
van Eesbeke, alias Vander Haegen, 1652-1653

In een parelrand CANDOREM NOTA NVLLA NIGRVM NOTA SIGNAT
HONORIS. In een parelrand Het wapen van Van der Haegen
met bovenop een versierde helm.
"-kz. : In een parelrand INTE!ÇRITAS PVRI/ VELLERIS
IN PRETIO EST 16 een kopje 53 /CAPI POTEST, CORRVMPI
NON POTEST. In een parelrand Een opengespreide hermelijnen
mantel.

1653, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 308, _2 ~OS~

Van Orden ·1 n° 1266
R.B.N. 1905, blz. 329, nt 25



L~~'s1,t

Verovering van Duinkerken en herovering van Barcelona
door Spanje in 1652

In een parelrand PHIL.IIII·D·G.HIS·ET·1ND1AR·REX·
Buste van FilipsIV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand VTROQVE AB LITTORE De Over
winning voorgesteld als een gevleugelde vrouw, kroont
twee dolfijnen links en rechts van haar; onderaan 16
een handje 53

1653, brons,. 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 308 n° 4050
Van Loon 11 : blz 370



Dood van admiraal Tromp.

Buste van admiraal Tromp, naar voren in een omlijsting
met bovenaan twee engelen met een bazuin die een kroon
boven zijn hoofd houden. Onder de buste op een banderol
MYN HERT EN HANDT WAS VOOR HET LANDT.
-Kz. Roosje WAAROM DOET MULLER TROMP DOOR KUNST VAN
GOUT EN SILVER LEEVEN : OMDAT HY D'YSER EEW DOOR KRYGS
DEUGD HEEFT VERDREVEN.OBYT DEN 10 AUG. 1653. In een pa
relrAnd : de Engelse en Nederlandse vloot in een ge
vecht.

1653, zilver, 75mm. Plakaatpenning.

Van Loon 11, p.376 fig.3 ; p.377 nr.lIl



L~~'Sc.a, i.
Penning op het mandaat van Frederik Van Marselaer,
intendant van het kanaal, 1653-1654

In een parelrand RECTIS CORDE LJETITIA op een banderol
onderaan ~~RS·E·LARE (Kryptogram van Marselaer)
Het wapen van Frederik van Marselaer.
-Kz. : In een parel rand QVI IE. QVORIS IE QVE ORBIS /jJNS]
Links op de voorgrond de H. Michaël, in de ene hand een
kruis, in de andere hand een koord waaraan een anker hangt
dat in het kanaal plonst; aan zijn voeten een hoorn des
overvloeds. Op de achtergrond een schip, dat rechts wordt
gevolgd door Mercurius met zijn staf.

[1654?], brons, 30 mm.

Dugniqlle lIl-IV : blz 274 n° 3925
R.B.N. 1911 : blz 269 n° 30 pl. VIII;



Bureau van Financies, 1654

In een parelrand +"PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX. ~e.

Buste van Filips IV naar rechts.
-Kz. : In een parelrand GECT.POVR.LE·BVREAV.DES.FINA:
16 een kopje 54· Het Bourgondisch kruis achter een vuur
slag omgeven door vuurtongen.

1654, brons, 32 mm.

Dugni~le lIl-lV: blz 310/311 n° 4060
Van Orden I : n° 1267



Inwijding van het nieuwe stadhuis te Amsterdam.

Het gekroonde wapenschild van Amsterdam. FUIT HAEC
SAPIENTIA QUONDAM In een parelrand : Mercurius zwevend
boven het nieuwe raadhuis, in de rechterhand zijn slange
staf, in de linkerhand de vrijiheidshoed waarop de woorden
OMNIBUS IDEM Op de voorgrond links Amphion die de lier
bespeelt; aan zijn voeten de puinen van een gebouw met op
één der stenen de namen van vier burgemeesters en 2
schatbewaar~ers : HVIDECOPER / GRAEF / POLL / SPIEGEL.
cass. / AED :~tRONKEL. / MDCLV
-Kz. Een wapenschilcLJPELAGUS QUANTOS APERIMUS IN USUS!
In een parelrand : het schip Argo, bestuurd door Griekse
helden; op een sloep de letters C.P.S. Op de achtergrond
de stad Amsterdam

1655, zilver, 71 mm.
P[COL] Gu~«"

Van Loon 11, p. 399 fig 2, p. 401, nr. 11
Forrer 4, p. 667



Dood van Johan Wolfert, heer van Brederoode.

IOH.WOLFERDVS.D.D.BRED.COM.NAT.EX.COM.HOLL.DOM.S.D.V./
A.VICE.C.H.T.CONF.BEL.I~RSCH.G. Buste van Johan
Wolfert, heer van Brederoode, I kwart naar rechts. Om
de hals de ridderorde van de Olifant. Op de afgeknotte
arm: PA.F.
-Kz. • ETSI • MORTUUS • VRIT • Cl:> C~CLV. Het bla
zoen van het geslacht Brederoode : een kop van een ever
zwijn omgeven door vuurtongen. Onder de kop kruiselings
twee brandende takken.

1655, zilver, 68mm. Plakketpenning
CVAf'tl A(peELe'] PÜ&~'t-J

Van Loon 11, p.402



LtJ A'S'&: 1

De Spanjaarden moeten het beleg van Arras (Van Loon :
Quesnoy) opgeven in 1654

In een parelrand LVD· XIIII·D·G·FR·ET·NA-REX·COMES·ARTESlJa
Buste van Lodewijk XIV, naar rechts_ Op de afsnede
PART CASVELLES.
-Kz. : In een parelrand: bovenaan CANTANS • FVGAT·
Op de achtergrond de stad Arras (of Quesnoy ?);op de
voorgrond rechts vlucht de Spaanse leeuw voor een kraaiende
Franse haan. Op de afsnede : 1655

1655, brons, 27 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 312 n° 4065
Van Loon 11 : blz 404
R.N.B. 1863 4de serie tome I : blz 3sJ pl. VII; n° 42



Affirmatie van het gezag van Filips IV, 1655

In een parelrand + PHIL 1111 D G HISP ET INDIAR REX ze
Buste van FiliPfIV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand 16 een kopje 55 PERSISTAM AD
VTRVMQVE PARATVS een aambeeld met daarboven een scepter,
links een lauwertak ·en rechts een zwaard.

1655, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV': blz 314 n° 4074
Van Loon 11 : blz 408



Penning van Filips IV~

In een parelrand : PHIL.IIII.D.G;HISP. ET. INDIAR.REX.~('
16 +55 Buste van Filip, IV, naar rechts.
-Kz. In een parelrand een kopje.PONDVS.ET.PONDVS.MENSVRA.
ET.MENSVRA. Het vuurstaal, daarachter het Bourgondisch kruis
omgeven door vuurtongen.

1655, brons, 30 tnm.

Dugniolle lIl-IV : blz 314" ...... &.to,"'
Van Orden I : n° 1269



LtJ 01'5S', ,

Penning op het mandaat van Johan Diericxsen, "quaestor"
van de stad Antwerpen, 1655

In een parelrand : Binnen een krans van bloemen en
takken het wapen van Antwerpen met daaronder de letters
-S P Q A·
- Kz. : In een parelrand JOANNES DIERI~SEN QVAtSTOR
GENERALIS In een lijncirkel SIC VIVAS / VT NEMINEM /
TlMEAS / 16 een handje 55.

1655, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 315 n° 4077
Van Orden I : n° 1271



Penning van Lodewijk XIV, 1655 ?

In een parelrand LVD. XlIII. D.G. FR. ET NAV. REX
Buste van Lodewijk XIV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand·NIL·NISr·CONSILIO· Het gekroonde
Franse wapen.

~.d. brons, 25 mm.
[1655 ~ J



LtJ"6S'r/~

Grote verzuchting om vrede in de Spaanse Nederlanden, 1656.

In een parelrand -DA NOBIS PACEM DOMINE·
Buste van Filip,IV, naar rechts, onder de buste: 16 een
handje 56
-Kz. : In een parelrand ·FIDELI MILITIA ET LEGATIONE·
Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het
Gulden Vlies.

1656, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 317 n° 4087
Van Loon 11 : blz 409 [variant: datum gesplitst
door handje}



LtJ ~t)S', 1.

Aartshertog Leopold, landvoàgd der Nederlanden, ca ]656

(~.~~1/"4)

In een oarelrand LEOPOLDO PROREGI BELGARVMVLinks een
olijftak. rechts een lauwertak. in het midden buste van
aartshertog Leopold J landvooQd der Nederlanden~ naar rechts.
-Kz. : In een parelrand : ,CORONA EXVLBATIOMIS.. TIMOR.
DOMINI de H. Michaël vertrapt de duivel. Links het wapen
van Frederik van Marselaer, intendant van het kanaal.

]656, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 318 n° 4091
Van Loon 11 : n° 11 blz 412,



LNIIGS Q.. i.

Ontzetting van Valenciennes en herwinnen van Condé in 1656.

In een parelrand een handje .VALENCIANAM LIBERASTI
CONDATVMQVE • /RECV PERASTI. Buste van FilipJ IV, naar
rechts.
-Kz. In een parelrand bovenaan MlRA~VLOSO DEO
Zicht op de stad Valenciennes.op de afsnede : • HOSTEM ~

,J

/FVGASTI/l 657

1657, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 322 n° 4109
Van Loon 11 ; blz 417 (variante: handje in randschrift
voorzijde)



LW~,s"~.2.

Penning op het mandaat van Johan Vanden Hecke, eerste
thesaurier in 1657-1658

In een parelrand VTILITATI·PVBLIC~ 16 - 57 Het wapen
van Van den Hecke, met bovenop een versierde helm.
-Kz. : Binnen een lauwerkrans THESAVRI / ET FONTIS /
EADEM / CONSTANTIA / een kopje.

1657, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 323 n° 4112
Van Orden : n° 1279
R.B.N. 1906, blz 56, n° 39



Lofrijzing van Filips IV, 1658

In een parelrand 16 een kopje 58 PHIL· 1111 DG HISP ET
INDIAR REX ~e Buste van Filip,IV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand QVIS SICVT REX NOSTER
Het gekroonde wapen van FiliplIV van Spanje, omhangen
met het Gulden Vlies.

1658, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 326 n° 4120
Van Loon 11 : blz 430



L~~'S8/1

De Verenigde Provinciën sturen hulp aan Denemarken, 1658

In een
ARMIS
met in
andere
1658.
-Kz. :
PARI
rondom

parelrand ~ NONTELIS PRIMIS BELGI SEPTEMPLICIS
In een parelrand Een gekroonde staande leeuw
de ene klauw een bundel van zeven pijlen, en in de
een balans in evenwicht. Onder de leeuw het jaartal

In een parelrand * SED CONSTANT LIBRA LIBERA REGNA
De gekroonde wapens van de zeven provincies

een vrijheidshoed.

1658, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 327 n° 4125
Van Orden 11 : n° 207
Van Loon II,blz 304 n° I {variante: 1658 i.p.v. 1647]



L~~G5'9Ji

Wapenstilstand tussen Frankrijk en Spanje in 1659

In een parelrand +.PHIL.lm.D.G.HISP.ET.INDIAR·REX·~.

Buste van FilipsIV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand .: • 16 een kopj e 59.:. PERRVMPET
Een stralende zon doorbreekt de donkere wolken en
beschijnt een stad.

1659, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 329 n° 4134
Van Loon 11 : blz 453



Vrede tussen Frankrijk en Spanje, 1660

een handje-NVMMVS CALCV.CAM:RATIONIS BRAB: A~ PACIS •
In een parelrand Buste van FilipJIV, naar rechts.
-Kz. : 1660·PACE RESVRGENT IVSTITIA+in de ene hand een
geopend boek, in de andere een balans in evenwicht.

I

1660, zilver, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 335 n° 4159
Van Loon 11: blz 461 n° IV~ ~.~



Vrede tussen Frankrijk en Spanje, 1660.

In een parelrand PHIL· 1111· D.G· HISP.ET-INDIAR.REX
Buste van" Filip, IV, naar rechts.
-Kz. In een parelrand 16 ~60 CEDANT CONCORDIBVS IGNIBVS
ARMA In een parelrand De huwelijksgod Hymenaeus, staande
midden allerlei oorlogstuig, in de ene hand een lauwerkrans)
in de andere een fakkel waarmee het oorlogstuig in brand
wordt gestoken.

1660, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 335 n° 4160
Van Loon II : blz 461 n° V/ .,.2



LtJ-1',o,g

Vrede met Frankrijk bekrachtigd door huwelijk van
Lodewijk XIV met Maria-Theresa, dochter van Filips IV, 1660.

PAX • NVPTIIS • FeE LIX Een grote toren (wapen van Doornik)
tussen het gesplitste jaartal 1660-
-Kz. : IN·[OLIVA MIRTV]S Twee ineen~gestrengelde handen
houden een geënte olijf- en mirtetak vast.

1660, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 333 n° 4151
Van Loon Ir : blz 462 n° VI J f;.-i.



Vrede tussen Frankrijk en Spanje, 1660

In een parelrand Het wapen van Jean-Baptiste Larchier,
eerste thesaurier in 1659, waarboven een versierde helm.
-Kz. In een parelrand : Binnen een mirtekrans
AN° 1660 / MARS VICTVS / FVIT / CVPIDINIS / ARCV

1660, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 336,~.~2'i

Van Loon 11 : blz 462 n° VII .I f1.2
R.B.N. 1906, blz 57, n° 40



Vrede tussen Frankrijk en Spanje, 1660.

In een parelrand 16 - 60. FORTITVDINE. ET. TEMPERANTIA.
Het wapen van Van Dongelberg, met daarboven een
versierde helm.
-Kz. In een parelrand een kopj e . FVGAT . NVBES. SOLEMQVE •
REDVCIT. Een zeilschi p in volle zee, rechts boven een
stralende zon, links boven een gekroonde letter P
binnen een kransje.

1660, zilver, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 336 n° 4162
Van Loon 11 : blz 462/463 n° VIIIJf~.3



N1.I'i,t
Verzoening tussen de bisschop en de stad Munster.

In een parelrand : Op de afsnede : MONAST WESTPH/AD.OBED.
REDVC/TVM/ op de rand : ARtlQ.CEL~.DD.CHRISTOPH.BERN.

EPQ.ET.PRINCIPE.MONAST.AoMDCLXI De stad Munster met er
boven op een wolk de H.Paulus met getrokken zwaard.
Links : S.PAVL - PATRON.
-Kz. In een parelrand: PROTECTOR.MEVS.ET.IN.IPSO.SPERA

VI.QVI.SVBDIT.POPVLVM.MEVM.SVB.ME.PSAL 143 Het bis
schopswapen.

1661, zilver, 47mm.

Van Loon 11, p.488



L~iG'i.,l

De Vrede begunstigd door de geboorte van een zoon van
Filips IV, 1661.

In een parelrand PRIL .I~II. D · G· RISP • ET • INDIAR. REX •
16 een handje 61. In een parelrand Buste van.FilivsIIII,
naar rechts.
-Kz. : In een parelrand +· TVTlE PAX VBERTATIS ORIGO·
In een parelrand Een kalme zee beschenen door een stralende
zon; op de voorgrond drijft een ijsvogel op zijn nest.

1661, brons, 32 mm.

Dugniolle 111 - IV : blz 339 n° 4174
Van Loon 11 : blz 496



L'-J~1, 3

Penning op het mandaat van A.-F. Van 6roeckhoven,
eerste thesaurier in 1661.

In een parelrand Het wapen van A.-F. Van Broeckhoven,
waarboven een versierde helm.
-Kz. : In een parelrand SOLA. FIDVCIA·IN-DEO·16 een
kopje 61-
Een vrouw staande naar voren; in de rechterhand een hart;
de linkerhand rust op een anker.

1661, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 341 n° 4181
Van Orden I : n° 1290
R.B.N. 1906, blz 57, n° 41



Bij de geboorte van de Dauphin in 1661

In een parelrand CVI- PAIER. la TERNAS ·POST SJe.CVLA·
TRADAT • HABENAS • Buste van de Dauphin I<(lr~~ , naar
rechts.
-Kz. : In een parelrand QVIQVE. REGAS ·ORBEM·CVM· SENIORE·
SENEX In een parelrand Een gekroonde dolfijn.
Op de afsnede : 1662.

1662, brons, 28 mm.

Dugniotle lIl-IV : blz 341/342, -.! "'11~

Van Loon Ir : blz 49.4 fit 2, """. 1t9S' IloIt. 1.



L~~G62/1

Naar aanleiding van de drievoudige alliantie tussen
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Provinciën, 1662

In een parelrand een wapenschildje NON TELIS (PRIMIS BELGI
SEPTEMPLICIS ARMIS) Een gekroonde Nederlandse leeuw,
klimmend, met in de ene klauw een bundel van zeven pijlen
en in de andere klauw een balans in evenwicht. Onderaan
1662
-Kz. : In een parelrand ~ SED CONSTANT LIBRA LIBERA
REGNA PARI. De zeven gekroonde wapenschilden van de
Verenigde Provinciën rondom een hoge vrijheidshoed.

1662, brons, 35 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 342 n° 4185
Van Loon 11 : blz 497 n° lIJ ~.2



Bureau van Financies, 1662

In een parelrand ~ • PHIL • 1111 • D.G. HISP. ET. INDIAR.
REX. ~c

Buste van FilipsIV, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand 16 een kopje 62 • GEeT. POVR. LE.
BVREAV. DES. FINA.
Ee~. vuurslag met daarachter het Bourgondisch kruis,
omgeven door vuurtongen.

1662, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 343 n° 4187
Van Orden I : n° 1291



LN~"1,4

Marcel Librechts, thesaurier van Antwerpen; 1662

In een parelrand Binnen een krans van bloemen en takken
het wapenschild van het Markiezaat " du Saint Empire"
(Antwerpen), met bovenaan een dubbele arend en onderaan
het schild van Antwerpen (een kasteel met links en rechts
een hand). De letters S.P - Q.A zijn gesplitst door
het schild.
-Kz. : In een parelrand :.MARCELLVS LIBRECHTS QVAESTOR
GENE ~ RALIS In een parelrand LIBERTAS / SVB REGE PlO /
GRATI~SIMA / 16 een handje 62

1662, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 343 n° 4188
Van Orden I : n° 1292



Bureau van Financies, 1663.

In een parelrand PHIL· IIII.D.G.HISP.ET.INDIAR.REX. 16
een kopje 63 In een parelrand Buste van FilipIIV,
naá~ rechts.
Kz. : In een parelrand GECT· POVR.LE.BVREAV.DES.FINA:
In een parelrand Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen
met het Gulden Vlies.

1663, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 344 n° 4192
Van Orden I : n° 1295



LtJ-1161,2.

Legpenning van de Brusselse Schatkamer voor de aanvang
van het jaar 1663

In een parelrand CALCVLVS· Je.RARY · BRVXELLENSIS
Het wapen van thesaurier Karel Jacob Taye, baron van
Wemmel.
-Kz. : In een parelrand · PRO· A? • NAT: . D,!I 1663
In een lijncirket REGNI / PHIL· 1111· / HISP • REGIS /
BRAB·DVCIS / QVADRAGES / TERTIO

1663, brons, 29 mm.
wit metaal, 29 nml.

Dugniol1e lIl-IV: blz 344 n° 4194
Van. Loon II : b 1z 5 14 h. 2



l'J-1G6"t / i
Spotpenning op de oprichting in 1661 van de 'kei van
Amersfoort'

In een parelrand De dooreengevlochten initialen van jonker
Meyster met daarboven een baronkroon en onderaan op een
banderol : 1& RE PERENNIUS
-Kz. : In een parelrand op een verhoog een versierde kei
waarboven het beeld van Pallas. Over het ganse veld een
banderol waarop men leest: PALLADIU / AM'S - FORT / 1664

1664, wit metaal ?, 33 mm

Dugniolle lIl-IV : blz 349 n° 4209
Van Loon 11 : blz 493



L~~" ... ,t
Verbond tussen Spanje en Oostenrijk in 1663 voor de
eenheid van de twee hoofdtakken van het Oostenrijkse
Huis.

In e,en parelrand •PHIL • 1111 • D.G .HI8P. ET .INDIAR.REX.
16 een kopje 64 Buste van Filip,IV, naar rechts.
-Kz. In een parelrand In een woelige zee staan, onbewogen
ondanks de vier stormwinden, twee samengebonden zuilen,
waarop links een leeuwen rechts een adelaar zitten.
Bovenaan 8TABVNT.

1664, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: ·blz 347 n° 4204
Van Loon 11 : blz 515



LtJ-1""I, '1

Huwelijks. en opvolgingspolitiek van Filips IV betreffende
zijn kinderen.

In een parelrand POTENS IN TERRA SEMEN EIVS • 16 een handje
64 ·In een parelrand Buste van FilipsIV naar rechts.
Kz. : In een parelrand IMPERAT.REGIT.PACIFICAT. De drie
kinderen van de koning, Maria Theresia op de Franse troon,
Margaretha Theresia op de keizerlijke troon en tussen beide
de kleine Karel op de Spaanse troon. Op de afsnede onder
elk persoon de respectievelijke wapenschilden.

1664, wi t metaal,. 34 mm.

Dugniolle II-IV : blz 347 n° 4205
Van Loon 11 : blz 516



LN~I'Ii,,,,

Betreffende de aanstelling van Franciscode Moura tot
landvoogd in 1664

In een parelrand • CAR.IAC.TAYE.EX·BAR.DE.WEMEL.F.lERARI·
BRVXELL ·P&E F· 16 A- 64 Afbeelding van de H. Michaël, die
de duivel bevecht. Links het wapenschild van thesaurier
Karel Jacob Taye.
-Kz. In een parelrand MO{EXCELL. DNÖ I FRANC· DE· MOVRA /
MARCH·DE. ChEL. RODRIG / SVB· PHIL·.IIII· HISP· REGE· / BElGIVM·I
PIE·FORTITER·FIDË / GVBERNANTE

1664, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz348 n° 4206
Van Loon 11 : blz 518 ~, 2 I "",:n:
R.B.N. 1906, blz 61 nO'~5



Karel van den Bosch, bisschop van Gent.

In een parelrand: ILLMvs:AC.RMVs.DNvs.CAROLVS.VÄN.BOSCH.
EPVS.GANDAV: Buste van Karel van den Bosch, bisschop
van Gent, naar rechts. Op de rand van de buste: D.W.
1665.
-Kz. In een parelrand: DNVS.TERRIT:S:BAVONIS.COMES.D'
EVERGHEM.~ Het wapen van de bisschop. Onder het wapen
schild zijn devies : CRVCIER NE CRVCIER

1665, zilver, 46mm.
W[AteflLOD'] n[eNts]
Van Loon 11, p.520 Variante
Forrer VI, p.387



Ttoodbestijging van Karel 11 van Spanje in 1665

In een parelrand CAROL·II.D.G.HISP·ET.INDI·REX. In een
parelrand Het Spaanse wapen, omhangen met het Gulden Vlies
-Kz. : In een parelrand bovenaan.REDIT.IDEM./ 16 een handje
66 Een kalme zee, ,een stralende zon tussen de twee gekroonde
zuilen van Hercules waaraan bevestigd de spreuk PLVS
OULTRE

1666, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 353 n° 4231
Van Loon 11 : blz 533 11ft. 2 ~ .. 1T-r'l ' -



LtJ11',,2..

Troonsbe stijging van Karel 11 van Spanje in 1665

In een parelrand Het wapen van thesaurier Ridder Jan
Balthazar de Visscher~ verSierd met helm en arend.
-Kz. : In een parelrand ORITVR ET RENOVAT / 1666
Een kasteel met tuin~ links een gekroonde stralende zon in
de vorm van de letter C.

1666~ brons, 32 mm.

DUQniolle lIl-IV : blz 354 n° 4233
Van Loon II : blz 533 .f4t' 3" -".]['
R.B.N. 1906, blz 158. nt.. 47



Imuguratie van Karel 11 1n Brabant, 1666.

CAROL · 11· D·G·HISp·ET·INDI· REX· ~(' een handje
Buste van de jonge koning Karel 11, naar rechts.
-Kz.(bovenaan) RENASCITVR (onderaan) 1666 Een feniK.
met gespreide vleugels rijst op uit het vuur onder een
st~alende zon; links en rechts een lauwertak.

1666, zi1ver, 22 nuIl.) Sl-.O.ipt"'f\h'~

Dugniolle lIl-IV: blz 351 n° 4221
Van Loon 11 : blz 536 ~.3



Belasting op de schouwen in de Verenigde Provinciën.

~ OPERAE PRO ARIS.ET.FOCIS PRAESTITAE.RED HOSTIMENTVM
Tussen het randschrift kruisgewijze vier wapenschilden
van de vorige burgemeesters van Leiden. In èen parel
rand. Een kamer, in het midden een alchimist gezeten
in een zetel bij het haardvuur. Op de kleine afsnede
de letters A S
-Kz. ARGENTVM EX FVMO, NON ARS SED OBSEQVIVM FECIT. In
een parelnlnl In het midden het gekroonde wapen van
Leiden door twee engelen vast~ehof~en, daaronder op een
banderol : AO 1666. Daaro~~;r~bwT ROOCK DE GROOTSTE
YDELHEYT/DË ALCHYMIST GEEN LOOT KAN TRECKEN/MAER YVER
EN GEHOORSAEMHEYT/DOET ROOCK TOT GOUT EN SILVER STRECKE/
DAER YDER AENSPANT MET DEN RAEDT/IS ROOCK EEN GOUTMYN
VOOR:/DEN STAEDT. Onder de tekst de stad Leiden

~666, zilver, 57mm.
tA'OLF2.00N " .."\.«&l t~] "8
Van Loon 11, p.538/539



Vierdaagse zeeslag tussen Engeland en de Verenigde
Provincies.

De Nederlandse en Engelse vloot in een zeegevecht, voor
aan een brandend schip. Op de afsnede : PVGNANDO.
-Kz. In een lauwerkrans met de wapenschilden der zeven
Verenigde Provinciën, tussen elk wapenschild een pijlen
bundel van zeven pijlen. Over gans het veld : MN~MOSY

NON./SPECTANDAE.VICTORIAE./ET.VIRTVTIS.BATAVAE./CLASSE.
BRITANNICA.QVA=/TRIDVVM.XI.XII.XIII.XllItIV/CI~.I'.C.
LXVI.ENIXIM.REPV=/GNANTE.FORTITER.PROFLI=/GATA.CAPTO.AR
CHITHALASSO/NAVIBVS.XXIII.QVA.MERSIS./EXVSTIS.EREPTIS.
POSTE=/RITATI.INTlMANDVM./ORD:FOED:BELG:F.F.

1666, zilver, 7Omm.
[A ()OLFSz.oow, lCI-\\\-o",cl]
Van Loon 11, p.546 fig.1
Frederiks, p.71
Forrer I, p. 11

p.547 nr.!



Vrede van Breda.

MITIS ET FORTIS De Verenigde Provinciën,staande~voor

gesteld als een maagd; ze houdt in de rechterhand een
scepter met een open oog en in de linkerhand een speer
waaraan een pijlenbundel van zeven pijlen gebonden is.
Ze vertrapt met de voet de Nijd, voorgesteld als een
vrouw. Links achter de maagd een lam, rechts een leeuw.
Op de achtergrond brandende Engelse schepen. Op de af-""..,,-snede: PROCUL.HINCiBESTIA./JUN:REGNIS!22/1667.C.A.
-Kz. De Nederlandse maagd, houdt in rechterhand een
zwaard met een lauwerkrans op de punt, in de linkerhand
een hoorn des overvloeds en een Mercuriusstaf. Ze ver
trapt met de voeten de wapens en de koninklijke waardig
heidstekens. Boven de maagd een hand dat de wapenschil
den van Engeland en de Verenigde Provinciën vasthoudt •

... -/..-



... -1-··
Achter het hoofd van de maagd een banderol waarop staat
IRATO BELLUM - PLACATO NUMINE PAX.EST. Achter de maagd
drie schepen. Op de afsnede' : RED[T.CONCORDIA.MATER./
JUL.31.BRE het wapen van de stad DAE.AoI667. Op de
snede : Roosje NUMISMA.POSTERITATI.SACRUM.BELGA.BRITAN
NOQUE.RECONCIL~TIS.CUM.PRIVIL:ORDIN:HOLLAND:ET.WEST:

1667, zilver, 71mm.
C.A. CAOoLFzoeN" ICt-I\l-ot'tlJ
Van Loon 11, p.555 fig.l
Frederiks, p.71/72
Fo.,l'c.l" "et I Uk.-11,

p.556/557 nr.l



Vrede van Breda.

SIC FINES NOSTROS, LEGES TVTAMVR, ET VNDAS.
(chronogram van 1667) de Hollandse leeuw naar rechts,
met onder de poten wapens. Daaronder: LEO BATAVUS.
In de verte een vloot. Links van de leeuw een monogram OAL
-Kz. Bovenaan het wapenschild van Amsterdam, daaronder
tekst over gans het veld: DEO.AVSPICE./ASSERTIS./NON.
MINORE.ANIMO./QVAM.SVCCESSV./AVITIS.PATRIAE.LEGIBVS./
ADVERSVS.TRES.POTENTISSIMOS./HISPANIARVM.REGES./COACTIS.
DEINDE. SEMEL.ITERVMQ {CONTRA.VICINOS.BRITANNOS./ARMA.
SVMERE.BATAV1S./POST.PACEM.EGREG1A.V1RTVTE.BELLO.PARTAM./
ATQVE.REDVCTA.GENERIS./HVMANI.COMMERCIA./CONSVLES.SENATVSQVE./
AMSTELODAMENSIS./MONVMENTVM.HOC./ CI~ .I~ .C.LXVII./F.C.

1667, zilver, 70 mm.
OAL [LUTM"', lOl" ,;t:,,~]

Van Loon 11, p. 555 fig. 2; p. 557 nr. 2
Forrer 111, p. 503
Frederiks, p. 72



Vrede van Breda.

Bloempje SIC CVNCTUS PELAGI CECIDIT FRAGOR In een pa
relrand : Vooraan Neptunus met zijn drietand staande in
zijn wagen getrokken door vier paarden, op de achter
grond een zeeslag.
-Kz. NULLA SALUS BELLO, PACEM TE POSClMUS OMNES. In
een parelrand : De stad Breda. Daarboven twee gevleugel
de engeltjes die de wapenschilden dragen van Frankrijk,
Engeland, Zweden, Denemarken en de Verenigde Provinciën.
Op de afsnede : BREDA/DEN 7 SEPT.1667. Rechts bovenaan
de afsnede : G.POOL

1667, zilver, 52mm.
POOL G[\M• .-J
Van Loon 11, p.559 fig.3
Forrer IV, p.667
Frederiks, p.72

p.561 nr. VII



L~~Ç(~/'"

Oprichting van de citadel van Char leroi in 1667
\"..../

In een parelrand CAROL·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX.16 een kopje
67 Buste van Karel 11 naar rechts.
-Kz. In een parelrand +.PROPVGNACVLVM • PATRI~. DAT- NOBIS
In een parelrand Plan van de citadel; e~.o"o3t.* ~o'" ~,..,.

1667, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 354 n° 4238
Van Loon 111 : blz 5



L~i"q,s

Penning op het mandaat van eerste thesaurier Peter Joost
Armstorff, 1667

In een parelrand. Het wapenschild van de Heer Peter Joost
Armstorff, met links en rechts een wilde'met een banier
Kz. : In een parelrand DIVVS MICHAEL PATRONVS De H. Michaël
in gevecht met de duivel. In het randschrift een chrono
gram van het jaartal 1667.

1667, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 355, n° 4243
Van Orden 11 : blz 345, n° 1306
R.B.N. 1906 blz 159 n° 48 pI IV



Bureau yan Financies, 1668

In een parelrand CAROL· II·D.G-HIS·ET·INDIA·REX·16 een
handje 69. Buste van Karel 11, met kroon, naar rechts.
-Kz. In een parelrand • GECTZ·POVR·LE·BVREAV.DES·FIN~·
Het gekroonde wapen van Spanje omhangen met het Gulden
Vlies.

1668, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 359 n° 4259
Van Orden I : n° 1312



Vrede van Aken.

De Verenigde Provinciën voorgesteld als een vrouw met
een lauwerkrans, I~ h~ rechterhand een speer waarop
een vrijheidshoe~eunend tegen een trofe~. Rft~~
VO" h4A~ de bijbel en het wapenschild van de Verenig-
de Provinciën, en een hoorn des overvloeds.
Op de achtergrond zeilschepen.
-Kz. Een lauwerkrans met de zeven wapenschilden van de
Verenigde Provinciënjtussen elk schild een bundel van
zeven pijlen. Over gans het middenveld: ASSERTIS.LEGI
BUS./EMENDATIS.SACRIS./ADIUTIS.DEFENSIS./CONCILITATIS.
REGIBUS./VINDICATA.MARIUM.LIBER/TATE.PACE.EGREGIA.VIR/
TUTE.ARMORUM.PARTA./STABILITA.ORBIS.EUROPAEI/QUIETE./
NUMISMA.HOC./S.F.B.C.F./CI'.I~C.LXVIII

1668, zilver, 64mm.
[Af)o\.pl.oew, k.',".~'.l]

Van Loon 111, p.24



Bureau van Financies, 166'

In een parelrand ·CAROL·II.D·G·HISP.ET.INDI·REX.~·16
een handje 69 In een parelrand Buste van de jonge Karel 11,
naar rechts.
-Kz. : In een parelrand GECTZ.POVR-LE.[BVR]EAV.DES.FINA·
Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het Gulden
Vlies.

1669, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 360 n° 4265
Van Orden 11 : n° 1318



LN.ff'9,l

Onthaal van de nieuwe landvoogd Inigo Fernandez de Velasco
in 1668

In een parelrand CAR.IAC·TAIE·EX· BAR· DE· WEMMEL· FVIT
lERARY"BRVXL· PR/ëFECTVS·A!1669· Het wapen van Karel
Jacob Taye, baron van Wemmel.
-Kz. In een parelrand MO/EXCELL··DOMIN· /. INAC. MEL· FERD· /
-DE. VELASCO'/ CASTIL·ET.LEON· /·COMITE-STABILI·/·PRO·
CAROL-II-/ HISP·INDIAR-REGE·CAT./ BELGI~·GVBERNAN

1669,Jbrons, 32 mmo1 wit metaal, 33 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 361 n° 4267
Van Loon 111 : blz 28
R.B.N. 1906,blz. 161, n° 50



LN'-"9-0,i

Driehonderdste verjaardag van de beruchte 'schending der
hosties' en daarop volgende straffen in 1369

In een parelrand. T. AB.ELSHOVT EX.HEVS~DANA FAM
BRVX THE Het versierde wapenschild van eerste thesaurier
The~oor van Elshout, vastgehouden door twee leeuwen.
-Kz. : In een parelrand .DEO.SVO.IVBILANTI.MVNIFICA. Een
gekroond tabernak~l omgeven door een krans van stralen;
onderaan rechts een hand die een geldelijk offer brengt.
In het randschrift een chronogram van het jaartal 1670.

1670, brons, 32 mm.
[ 2 exemplaren - van één verschilt de houding van de hand
een weinig.J

Dugniolle lIl-IV: blz 363, n° 4276
Van Loon 111 blz 37 ft~ .. 2 I Q6a..s.....][
-R.B.N. 1906 : blz 163,~~2, pI IV



Bureau van Financies, 1670

In een parelrand . ~. • CAROL • 11· D • G • HISP • ET· INDIAR •
REX· Buste van Karel 11, naar rechts.
-Kz. : In een parelrand GEeT· POVR • LE·BVREAV.DES·FINA·
16 een kopj e 70· Het Bourgondisch kruis, met het vuur
staal~omgeven door vonken.

1670, brons~ 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 364 n° 4281
Van Orden I : n° 1320



l~~'~,i

Heropbouw van de vestingen en bouw van een versterking te
Brussel, 1671

In een parelrand. T.AB.ELSHOVT EX HEVS"DANA FAM: BRVX.
THE.Het wapenschild van eerste thesaurier Theodoor van
Elshout, vastgehouden door twee leeuwen. J
-Kz. In een parelrand DE~ROMENS IN PROPVGNACVLA THESAVROS
SERVO In een omwalling staat een open geldkist, waaruit
een hand, komende uit een wolk rechts, geld heeft genomen.
Boven de kist leest men: NE.PATEAM PATEO In het randschrift
een chronogram van het jaartal 1671.

1671, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 366, n° 4288
Van Loon 111: blz 44
R.B.N. 1906 : blz 164 n° 53 pl. IV



LtJ ... 6' ~i., 2.
Vredesverlangen in de Verenigde Provinciën, 1671

In een parelrand een schildje NO~ELIS (PRIMIS BELGI
SEPTEMPLICIS ARMIS) Een gekroonde klimmende leeuw met
in de ene klauw een bundel van 7 pijlen, in de andere
een balans in evenwicht.
Onderaan 1671
-Kz. In een parelrand + SED CONSTANT LIBRA LIBERA REGNA
PARI De zeven gekroonde wapenschilden van de Verenigde
Provinciën met elkaar verbonden door een lint, omringen
een hoge vrijheidshoed. .

1671, brons, 36 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 366 n° 4289
Van Loon 111 : blz 48



LtJ~"':I41 ~

Karel 11 van Spanje vertrouwt op de goddelijke bescherming,
1671

In een parelrand -CAROL·II·D.G-HISP·ET·INDIAR·REX·ln een
parelrand Buste van Karel 11, naar rechts.
-Kz. In een parelrand •TVTORE •~ • DEO "-' 16 een kopj e 71
In een parelrand Een kroon waarin kruiselings een zwaard en
een scepter zijn gestoken.

1671, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 367 n° 4292
Van Orden I : n° 1324



Moord op de gebroeders De Witte

CORNELIVS DE WITT.NAT.A.1623 Roosje IOHANNES DE WITT.
NAT.A.1625/SCELERIS=QVE PVRVS INTEGER VITAE Bustes
van de broeders De Witt, naar elkaar toegekeerd. On
der de bustes op een banderol : HIC ARMIS MAXIMVS ILLE
TOGA Onder de banderol het wapenschild van de De Wit~.

-Kz. Roosje NUNC REDEUNT ANIMIS.IN~GENTIA.CONSULIS.

ACTA Roosje ET FORMIDATI.SCEPTRIS.ORACL~INISTRI Twee
samengebonden takken, waarrond een lint, waarop men
leest MENS.AGITAT.MOLEM.ET MAGNO.SE COR PORE.MISCET
De gebroeders De Witt worden aangevallen door een mon
ster met negen verschillende koppen. Links boven de af
snede: AVRY.F. Op de afsnede : NOBILE PAR FRATRVM SAE
VO/FVROR ORE TRVCIDAT./XX AVGVSTI.

1672, zilver, 72mm.
Avty
Van Loon 111, p.87 fig.l
Forrer I, p.38

p.88/89 nr.l



Moord op de broeders De IWitt.

ft.
ILLVSTISSIMI.FRATRES.IO~N:ET.CORNEL:DE.WIT Buste van
de gebroeders Johan en ~ornelis De Witt, achter elkaar
naar rechts. De rand~ekst gaat verder op de snede
Bloempje VIOLENTA MORTE IDELETI.HAGAE COMITIS.2QAVG:
A'O.1672.
-Kz. In een vrfsierde ~and met boven- en onderaan bloe
mentros;~n-i:~WÉEWITTEN,EENSGEZINT,/GEVLOECKT,GEHAET,
GEMINT,/TEN SPIEGEL VAN DE GROOTEN/VERHEVEN EN VER
STOOTEN,/IN ALLES LOTGEMEEN,/STAAN NAER HÛN DOOT BIJEEN/
GELI{K ZIJ HIER NAE'T LEVEN/ZOO KONSTIG ZIJN GEDREVEN

1672, zilver, 48mm.

Van Loon 111, p.87 fig 3 p.19/90 nr.lIl



Moord op de broeders De Witte
I

ILLVSTRISSIMI.FRATRES.I~HAN:ET.CORNEL:DE.WIT Buste
van de gebroeders Johan'en Kornelis De Witt, achter
elkaar naar rechts. H~t randschrift gaat verder op de
snede :Roosje VIOLENTA MORTE DELETI.~GAEJCOMITIS.20
AVG:A'O.1672 !

-Kz. VNA MENTE ET SORT~. Twee schepen worden tijdens
een zwaar onweer te plettter geslagen.

1672, zilver, 48mm.

Van Loon 111, p.87 fig.4
i



N-t"1,1.f

Ontzetting van het bel~g van Groningen en inname van
Koevoorden.

L,. e." t-,.G.,.-.4\
D~be~eger1ng van de sdad Groningen. Links in het veld:

&.lli: '
BEGERINGE/VOOR/GRONINGEN
-Kz. GRON.IS.BELEG.Dook.DE.BI~.VAN.CVEL.EN.MVNS.D.9

'f'" .i~ ,......,;....
IVL.VERL.DEN.17 AV.1672 11:yue 1nname van Koevoorde • On-
deraan: COEVORDEN MET $TORMER/HANT.INGENOMEN DEN/ZO
DECEMBER.

1672, brons, 53mm. /Deae penning heeft in het midden
een gat van 10mm. en lirlks en rechts een klein gaatje/

Van Loon 111, p.tto fig."); p.IIO nr.IV



N~G"'~IS

Ontzetting van het beleg van Groningen en inname van
Koevoorde.
I~ t.t" 'ou.,R..... I

De belegering van de stad Groningen. Links in het veld:
BELEGE~IN~E/VOOR/GRONINGEN
'I" ctl4 ~,• ..a.1" .
-Kz. v R~IS.BRLE~DOOR.~E.BIS.V.CVE.E.MVN.D.9.IV.VEKD."..~...r_..G'17.AV 167 . v De 1nname Tan Koevoorde . Onderaan: COE-
VORDEN MET STORMER/HANDT INGENOMEN/DEN 20 DECEMB.

1672, zilver, 54mm.

Van Loon 111, p.tto fig~t
I

p.tto nr.IV Variante~



Bureau van Financies, 1672 1

CAROL·II.D.G.HISP.ET·INDIA~·REX Karel 11, te paard naar
rechts. Op de afsnede : 16 een handje 72
-Kz. : GECTS.POVR-LE.BVREAV.DES.FINANCES Het Bourgondisch
kruis met de vuurslag, bovenaan een kroon en onderaan het
Gulden Vlies.

1672, brons, 32 mm

Dugniolle lIl-IV: blz 368 1 no 4294
Van Orden I : n° 1326



Eerste steenlegging van de sluis de "Slijkens".

CAROLVS 11 D G HISPANI4RVM ET INDIARVM REX FLANDRlAE
COMES Buste van de joqge Karel 11, koning van Spanje,
met het Gulden Vlies, rlaar rechts. Onder de buste:
ROETT.
-Kz. FLANDRIA.OSTENDE. zicht op Oostende met op de
voorgrond de dubbele S~UiS en de versterkingen. Boven
aan drie kleine engeltjes met een bazuin, een palmtak
en een krans, zwevend oor de lucht, boven hen de hand
Gods uit een wolk. Op een banderol : NEPTVNO.ID FRENVM
CAROLVS APPOSVIT.

1672, zilver, 44mm.
Roen[it-ls , JOl"]
Van Loon 111, p.46
Bingen, p.60 nr.3 ; pl.lIl nr.4



LN-i'I".JS, {
I

Mandaat van Jean-Baptiste Roessoens, 'quaestor' van de
stad Antwerpen, 1673

In een parelrand Rondom een krans van bloemen en takke~
Het wapen van het markieza~t Antwerpen, met links en rechts
de letters SP QA
-Kz. In een parelrand t iOAN BAP~ ROESSOENS • QVli: STOR·
GE~RALIS In een lijncirk~l NIET / VOOR WEl/ DOEN /'
16 een handje 73

1673, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 372 ~ "'! LeS4"
Van Orden I : n° 1329



I

Oorlogsverklaring tegen'Frankrijk in 1673
I

In een parelrand. CAROL • I t · D·G • HI8p· ET -INDIAR-REX· 16
een handje 73. Buste van K$rel 11, naar rechts.
-Kz. In een parelrand EX-Ie VNGVE· • LEONEM •• 16 een handje
73 Een leeuwenklauw lin*s houdt een scepter met bovenaan
een kroon· vast.

1673, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 372; n° 4310
Van Loon 111 : blz 125 I

I



Lij""9~,3

Mandaat van Jean-Baptiste Huart, rentmeester van Ant~erpen,

1673 I

In een parelrand Binnen een krans van bloemen en bladeren.
het wapen van het Marküzaa~ Antwerpen, met links en rechts
de letters S.P. ~, Q.A.
-Kz. In een parelrand · I())AN · BAPT· HVART· RENTMEESTER. GNAL
In een lijncirket OMNIVM ~ REDD. ENDA / RATIO / 16 een
handje 73

1673, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 37Z:no 4313
Van Orden I : n° 1330



L~~'~S/~
l~-

Mandaat van Antoinelde Bro~ckhoven, eerste thesaurier
in 1672

In een parelrand Het gekro~nde wapen van Van Bro5ckhoven,
op de afsnede : · 1673 ·
-Kz. In een parelrand .PATtENS.OMNIA. VINCI[T] Afbeelding
van de H. Michaël die de draak vertrapt (het wapen van
Brussel.)

1673, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 373 n° 4314
Van Orden I : n° 1332
R.B.N. 1906, blz 165 n° 54



Bureau van Financies, 1674

In een parelrand CAROL·II· D·G.HISP.ET.INDIAR.REX·
16 een kopje 74 Het gekroonde Bourgondische kruis, met
het vuurstaal, omgeven doot vonken en het Gulden Vlies.
-Kz. In een parelrq.nd • GECr • POVR. LE • BVREAV. DES. FIN •
In een parelrand Het gekr?onde wapen van Spanje, omhangen
met het Gulden Vlies.

1674, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 376 n° 4328
Van Orden r : n° 1334



L~~6'J.~ t.
I

Mandaat van Jacob Pipenpoy~ eerste thesaurier in 1673

In een parelrand Het vers~erde wapen van Jacob Pipenpoy,
vastgehouden door twee eng!len
-Kz. In een parelrand ·THE AVRI· 1674· CVSTOS De Hil
Michaël in gevecht met de uivel; aan zijn voeten een
geldkist.

1674, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 377!no 4331
R.B.N. 1906 : blz 235, n° ~5~ t'-Vll



Bureau van Financies, 1675

In een parelrànd -CAROL·II·D·G·HISP·ET-INDIAR-REX-16 een
kopje 75. In een parelrand Buste van Karel 11, naar rechts.
Kz. In een parelrand • GECr • POVR. LE • BVREAV. DES • FIN
In een parelrand Het gekroonde Spaanse wapen, omhangen
met het Gulden Vlies.

1675, brons, 31 mm.

Dugngiolle lIl-IV : blz 380 n° 4347
Van Orden I : n° 1339



L~JI''''S~ 2.

Mandaat van Philippe van de Wouwere, eerste thesaurier,
1675

In een parelrand Het versierde wapen van Van de Wouwere
onder het schild 16 een kopje 7[5J
-Kz. In een parelrand • COLLIGO· VT· SPARGAM.
In een parelrand De stad Brussel beschenen door een
stralende zon.

1675, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 381 n° 4353
Van Orden 11 : n° 217
R.B.N. 1904, blz 180 n° IV
R.B.N. 1906, blz 236 n° 56



LtJ~6'.J', i.

Mandaat van J.-L. Madoets, eerste thesaurier, in 1675

In een parelrand Het versierde wapen van J. Madoets
tussen het gesplitste jaartal 16 - 76.
-Kz. In een parelrand BONA·ADMINISTRATIO·OPTIMA·CVSTODIA·
In een parelrand Een gekruist zwaard en scepter, samen
gebonden met een lint, bovenaan een kroon, onderaan een
kist met horizontale en verticale lijnen.

1676, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 384 n° 4366
(variante van n° 4364 - heeft een muntteken en kist enkel 11

n° 4365 - heeft geen muntteken" " " "
R.B.N. 1906, blz 237, n° 57



LN~6'J.',t

Mandaat van Leonard Vander Noot, intendant van het kanaal
van 1675-1678

In een parelrand VAERT VRY VANDER NOOT Het gekroonde
wapen van Van Der Noot.
-Kz. In een parelrand A. NECESSITATE • LlBERTAS -f-eDe
16 een kopje 76 ~ ~. In een parelrand Een zuil met
een fontein. Op de voorgrond het kanaal waarop een bark
vaart.

1676, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 384 n° 4367
Van Orden : n° 1347
R.B.N. 1889 : blz 48 n° 3, pl. 11



Bureau van Financies, 1676

In een parelrand CAROL,II·D.G·HISP·ET·INDIAR·REX
Buste van Karel 11 naar rechts.
-Kz. In een parelrand. een handje.GECTS.POVR-LE.BVREAV.DES.
FINANCES Het Bourgondisch kruis met de vuurslag
Tussen de armen van het kruis bovenaan een kroon, onderaan
het Gulden Vlies Het jaartal 16 - 76 staat gesplitst
links en rechts van het kruis.

1676, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 383 n° 4362



Mandaat van Jan CaoIs, eerste thesaurier in 1676

In een parelrand * SVVM * CVIQVE Een balans in evenwicht
gehouden met een lint, boven de schalen een rekenlat.
Onderaan een zak graan tussen twee gewichten.
-Kz. In een parelrand. Het versierde wapen van Jan CaoIs.
Onder het schild het woord: *FAVETE ~ Het jaartal 1677 .
staat gesplitst links en rechts van het schild.

1677, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV blz 387, n° 4381
Van Orden 11, blz 356, n° 1354
R.B.N. 1906 blz 239, n° 58, pl. VII



Brand van de Nederlandse vloot te Tabago, 1677

In een parelrand LVDOVICVS. MAGNVS REX. Hoofd van
Lodewijk XIV naar rechts. Onder dé hals N
-Kz. In een parelrand • INCENSA· BATAVORVM • CLASSE •
De Overwinning staande naar links, op de voorsteven
van een bark.

1677, brons, 25 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 386 n° 4374
Van Loon IIl : blz 221 -fi. 4.1 tA..112 ..,..:ii:



Bureau van Financiës, 1677

In een parelrand CAROL-II-D·G-HIS P·ET.INDIAR.REX·
Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het
Gulden VLies.
-Kz. In een parelrand ee.n handj e • GECTS ·POVR· LE ·BVREAV "
DES·FINANCES· Het gekroonde Bourgondische kruis, met
de vuurslag, omgeven door vonken; tussen de armen van
het kruis bovenaan een kroon onderaan het gulden vlies
en links en rechts het gesplitste jaartal 16-71

1677, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 387 n° 4378; (variante? - heeft
muntteken op Kz.)
Van Orden I : n° 1351



Herinnering aan de schenking van "het wapen aan Amsterdam
in 1342 en in 1488.

In een eikenloofkrans : links graaf Willem gezeten op
een troon, omringd door magistraten en soldaten, hij
schenkt aan de magistraat van Amsterdam een nieuw wapen
schild. Op de achtergrond boven een poort het oude wa
pen van de stad. Op de rand van de troon: P.V.ABEELE.F.
Op de afsnede : COM.WILH.HOC INSIGNE/AMSTELODAMO DONO/
13 DEDIT 42.
-Kz. In een eikenloofkrans : rechts keizer Maximiliaan
I staande, omringd door soldaten, houdt een keizerlijke
kroon boven het nieuwe Amsterdamse wapen dat hem door
een magistraat wordt aangeboden. Op de afsnede : CAES.
MAX.CORNONAM IMP:/DONAVIT AMSTELO/14 DAMO 88.

Z.d.[1622-1677], zilver, 83mm.
V[,.M) AI&&LG' P[ït.\etp]
R.B.N.1853, p.190 nr.16
Van Loon I, p.254



LtJ ~''1i, 1
Mandaat van Jan Heymans, eerste thesaurier ter vervanging
van Jan Cools in 1678

In een parelrand het versierde wapen van Jan Heymarts
het jaartal 7 - 8 staat gesplitst links en rechts van
het schild.
-Kz. In een parelrand CALCVLVS /ë.°RARY BRVXELLENS
Afbeelding van het wapen van Brussel (H. Michaël bekampt
de duivel).

1678, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 393 n° 4405
Van Orden I : n° 1360
R.B.N. 1906, blz 241, n° 59



Vrede van Nijmegen.

LIBERTAS PACIS SOBOLES PRVDENTIAE ALVMNA De Verenigde
Provinciën, in de rechterhand een speer met de vrij
heidshoed en de zeven pijlen, gezeten tussen de Vrede
links met in de rechterarm een olijftak en een hoorn
des overvloeds, en de Voorzichtigheid rechts met in de
linkerarm een spiegel en een slang. Aan hun voeten een
rustende leeuw.
-Kz. OCCIDIT AD RHENVM NASCITVR AD VAHALIM. De stad
Nijmegen. Daarboven de gekroonde wapenschilden van
Frankrijk en de Verenigde Provinciën, samengebonden door
een keten en een olijftakkenkrans. Alles wordt besche
nen door een stralende zon. Op de afsnede : CI~.~.

LXXVIII.

1678, zilver, 66mm.

Van Loon 111, p.248 fig.1 p.248/249 nr.I



Vrede van Nijmegen.

Roosje CONIVNGVNT SVA TE~EO, SVA LILIA GALLVS Een
lelietak en een pijlenbundel van zeven pijlen samenge
bundeld en gestoken door een lauwerkrans. Rond de krans
leest men : QVIS SEPA-RABIT

,A

-Kz. Over gans het veld : GEDACHTENIS/VAN! 'T VREE~BE-

SLUIT,/SOO LANG GESOCHT,/TE LANG GESTUIT:/IN 'T EINDT
NOCH RUSTIG/DOORGEDREVEN./GODT LAET'DE VREDE-/MAEKERS
LEVEN./M.D.C.LXXVIII.

1678, 2 medailles in zilver een van 42mm en één van 43
mm., 1 exemplaar in brons van 41mm.

Van Loon 111, p. 248 fig.3 ; p.249/250 nr. III



Vrede van Nijmegen.

De stad Nijmegen en een gedeelte van de versterking
van Knotsenburg. Op de voorgrond de gezanten die van
mekaar afscheid nemen. Bovenaan het wapen van Nijmegen
met links en rechts een wimpel waarop men leest : FIR
MATA NEO-MAGI PAX: 1678
-Kz. PACATU8 80LI8 VIRTUTIBU8 ORBI8 De Vrede staande
op een oorlogstrofee, in de rechterhand een gesloten
ring gevormd door een slang, in de linkerhand een palm
tak. Ze draagt aan een lint de gekroonde wapenschilden
van de verschillende landen die aan de vredesonderhande
lingen deel namen. Onder de trofee: I.V.DI8HOUCKE.F.

1678 zilver, 72mm.
Vtp,Nj Di$ ~lf)\JCI(';: 7[o.co~J

Van Loon 111, p.275 fig.2 p.275/276 nr.II



Bij de. vrede van Nijmegen in 1678

In een parelrand Het versierde wapen van P-J Van de
Wouwere. Het jaartal 1679 staat gesplitst links en rechts
van het schild.
-Kz. In een parelrand een kopje PACEMQVE· FERENDI·VICTORI·
HEC.MERCES.ERIT Jason met in de rechterhand het(teruggevonden)
Gulden Vlies, in de linkerhand een getrokken zwaard. Aan
zijn voeten de lijken van twee soldaten.

1679, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 394 n° 4411
Van Loon 111 : blz 251
R.B.N. 1906 blz 242 n° 60 pl. VII



Vrede van Nijmegen, e" Cltr"'e..~ v...k.

In een parelrand ·LOVIS-XIV-ROY.DE.FR-ET.DE.NAf·
Buste van Lodewijk XIV, in harnas naar rechts.
Kz. In een parelrand Een zaal met links een koor en rechts
spelende muzikanten Op de afsnede : .PA~.A·TOVTES·/ NATIONS· ~

1679 •

1679, brons, 25 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 397, n° 4420
vanjLoon III : blz 278 h'~ ).et-.. 1'0 /Wa. Xi:



Bureau van Financies, 1679

In een parelrand CAROL·II· D·G·HISP·ET·INDIAR· REX·16
een kopje 79- Buste van Karel 11, naar rechts.
-Kz. In een parelrand GECT * POVR *LE BVREAV. DES *FIN
Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het Gulden
Vlies.

1679, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 393 n° 4404
Van Orden I : n° 1359



Bureau van Financies, 1679

In een parelrand CAROL~II·D·G·HISP·ET·I[NDIAR .R&1X. 16
een kopje 79- Buste van Karel 11, naar rechts.
-Kz. In een parelrand · GECT *' POVR *' LE BVREAV Jt-DES · FIN
Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het Gulden
Vlies.

1679, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 398 n° 4424
Van Orden I : n° 1362



lu""'Bo,(
Bij het huwelijk van Karel 11 met Maria-Louise d'Orleans,
1680

In een parelrand Het versierde wapen van Jan Heymans.
-Kz. In een parelrand Een takje DVRABIT.AMORIS·PAX·
NODO.FIRMATA·DIV. In een parelrand De Godin Juno gezeten
op een troon, voor haar twee samengekoppelde harten,
waarop de wapenschilden van Spanje en Frankrijk zijn
afgebeeld.

[ 1680 ] J brons, 31 TInn.

Dugniolle 111 - IV : blz 3, 4433
Van Loon 111 : blz 291, n° 11 (variante
R.B.N~ 1906 : blz 243 n° 61 pl. VII

zonder datum], ~2.2



LN"'6o,t
Huwelijk va~arel 11 met Maria-Louise d'Orléans, 1680

In een parelrand ·CAROL.ET.LVDOV·D.G·HISP-ET·INDIAR·
REGES Bustes van Karel 11 en Marie-Louise d'Orléans,
naar elkaar gekeerd onder een koningskroon. Op de afsnede
16 een handje 80
-Kz. In een parelrand PACIS SOBOLISQVE PROPAGO Een
olijftak en een korenaar, samengebonden met een lint.

1680, brons, 34 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 2 n° 4430
Van Loon 111 : blz 291 n° I, ~.~



Lu.c'6i,'i

Mandaat van Jan Heymans, eerste thesaurier o.a. 1n
1679-1680

In een parelrand Het wapen van Jan Heymans
-Kz. In een parelrand onderaan 16 een kopje 81
~ KIPSIS Jt AVGETVR ~ AB .. VNDIS .. -at In een parel

rand links een zeenimf half onder water; ze legt een
koraal die ze uit water heeft gehaald fn een kist rechts
op de ~er.

1681, brons, 29-30 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 10 n° 4464
Van Orden I : n° 1375
R.B.N. 1906, blz. 243, n° 62



L'" ~ "'1~ i
Verbonden tussen Oostenrijk, Spanje, Zweden, Verenigde
Provincies ..• tot handhaving van de vrede van Nijmegen,
1682

In een parelrand CONTRA· INFRACTORES ~ 16 een kopje 82 *
In een parelrand Links de Oostenrijkse arend, rechts de
Nederlandse leeuw, naar elkaar gekeerd, dragen samen een
lans. Een hand komende uit een wolk houdt een olijftak
boven de arend.
-Kz. In een parelrand ·GECT·POVR.LE BVREAV.DES.FIN
In een parelrand Het gekroonde wapen van Spanje omhangen
met het Gulden Vlies.

1682, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz .10 n° 4467
Van Loon 111: blz 299



Mandaat van G. -J.
thesaurier in 1681

LU~6S2/2

Van Eesbeke alias Vanderhaege, eerste

In een parelrand VIRTVS • EST.OPTIMA·SEPES Het wapen VA~

Van Eesbeke, alias Vanderhaege
-Kz. In een parelrand PRESCINDIT + ET + AVGET +
16 een kopje 82 ..
Een hovenier aan het snoeien.

1682, brons, 32 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 11 n° 4470
Van Orden I: n° 1378
R.B.N. 1906, blz 341 n° 63



Bureau van Financies, 1683

CAROL·II·D·G·.HISP·ET-INDIAR·REX.16 een kopje-83
In een parelra~Karel 11 te paard naar rechts.
-Kz. In een parelrand GETS·POVR- [tE·BVREAV.n]ES-FINAN.
Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen met het Gulden

. Vlies.

1683, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 12 n° 4476
Van Orden I : n° 1381



Teruggave van de in beslag genomen papieren aan
Amsterdam.

DISCORDIA RES MAXlMAE DILABUNTUR. Een sloep dreigt te
pletter te slaan te2~n een klip. Boven de sloep drei-

d 1k ,'ftl.,...t l· · .gen e onweerswo enwen regen. In de soep Z1Jn er zes
). .

mannen, waarvan er dr1e rUZ1e maken. Op de afsnede :
DA NOBIS PACEM IN/DIEBUS NOSTRIS.
-Kz. DE NIHILO NIHIL FIT NEC DICITUR. Aan een lint
hangen verschillende voorschriften en hekeldichten, van
links naar rechts : EEN/REGEjNT/AAN; ON/DI; GEINTER/
CIPIEER/BRIEF/VAN/D'AVAUX./; PYE/ACT/E; AMST/ERDA/AAN
DE/STEDE. Daaronder: AMICUS PLATO,/AMICUS SOCRA:/TES,
SED MAGIS/AMICA VERITAS./1684.

1684, zilver, 48mm.

Van Loon 111, p.308/309



Oorlog tegen de Turken, 1684
'-\J·~'8&t,t

In een parelrand Het versierde wapen van Jan Heymans.
-Kz. In een parelrand een kopje VNA FERIT LVNA VICTRIX
FERIT ALTERA PACEM Een gekroonde tweekoppige adelaar met
in de ene bek een lauwerkran~ in de andere een olijftak.
In de rechter klauw een zwaard, in de linker klauw een
halve maan.

L 1684 J, brons, 31 nnIl.

Dugniolle lIl-IV : blz 3, n° 4436
R.B.N. 1906 : blz 343 n° 65, pl. X



Twintigjarig Bestand, 1684

In een parelrand LOVIS·XIV-ROY·DE·FR-ET·DE-NAV
Buste van Lodewijk XIV, naar rechts.
-Kz. In een parelrand LE-REPOS-SVIT·LA·VICTOlRE·
De Rust, gezeten naar links. De afsnede is leeg.

~1684], brons, 28 mm.

Dugniolle 111 - IV blz 14 n° 4485



Bureau van Financies, 1684

In een parelrand + 16 een kopj e 84 +ETERNVM CORONATA
MANEBVNT In een slangencirkel Een trofee van oorlogstuig
-Kz. In een parelrand GETS· POVR·LE·BVREAV·DES·FIN:
In een parelrand Het gekroonde wapen van Spanje, omhangen
met het Gulden Vlies.

1684, brons, 31 mm.

Dugniolle III~IV : blz 16 n° 4494
Van Loon 111 : blz 317 {variante afbeelding voorzijde]



LN ..'t't"f
Mandaat van Jan-Balthazar de Visscher, intendant van het
kanaal o.a. in 1683-1684

In een parelrand IN·CRVCE • SALVS Het wapen van J~B.

de Visscher, Heer van Celles.
-Kz. In een parelrand +' NEe + FLVCTVAT + ILLA + 16 een kopje
84 In een parelrand Een driemaster vaart met de wind
in de zeilen.

1684, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 17/18 n° 4500
Van Orden: n° 1385
R.B.N. 1911, blz 365, n° 52



lW~'8S:t

Mandaat van Jan Heymans, eerste thesaurier in 1683-1684

In een parelrand QVESTOR· rOTIES TOTIESQ: SENATOR
Het wapenschild van Jan Heymans.
-Kz. In een parelrand (bovenaan) • BRVXELLA SEPTENA'RIA'

'-"
(onderaan) NVMERO GAVDEMVS EODEM zicht op het Brusselse
stadhuis. Op de afsnede : 16 een kopje 85

1685, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 18 n° 4501
Van Loon 111 : blz 319
R.B.N. 1906, blz 343 n° 66



L.~-4fB', i
Mandaat van Willem van Hamme, eerste thesaurier in 1685

In een parelrand Het gekroonde wapen van Willem Van Hamme,
links en rechts vastgehouden door een vrouw met ee~ standaard.
-Kz. In een parel rand SEMPER. TIBJ· PENDEAT. HAMVS· 16 een
kopje 86 In een parelrand Een visser, gezeten aan de
oeve~ haalt aan zijn hengel een vis boven water.

1686, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 23 n° 4519
Van Loon 111 : blz 339
R.B.N. 1906 blz 344 n° 67



L~ -1'8'/1
Overwinning van de Oostenrijkers op de Turken, 1686

CAROLO -11 • D·G-REGE·ARMIS • AVSTRIACIS • TVRCA • SVBACTVS •
Het gekroonde wapen van Oostenrijk, omhangen met het
Gulden Vlies.
-Kz. PONTE SVB HOC SOLI SE SVBJICIT ABDITA LVNA
16 • 86 Een horizontale balk"tt'boven een stralende zon

(Oostenrijk), en er onder een halve maan (Turken)

1686, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 25 n° 4528
Van Orden I : n° 1396.



LW~'S'13

Inname van de stad B~u door de Oostenrijkers, 1686

In een parelrand Het gehelmde wapen van Jacques Madoets
Het jaartal 1686 is gesplitst door het schild.
-Kz. In een parelrand DONEC AVFERATVR LVNA·PSL ·7I·V-7
In een parelrand de keizerlijke arend, met een maansikkel
in de klauw, vliegt boven de kerktoren (met kruis) van de
stad Boed.a.. Op de afsnede : • BVDA • CAPTA·

1686, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 26 n° 4531
Van Orden : n° 1398
R.B.N. 1906, blz 345, n° 68



LU4'8~,1

Mandaat van Theodoor Van Elshout, intendant van het
kanaal van 1685-1687

In een parelrand FAMILIA EX HEVSDANA Het wapen van
Th. - L. - Van ELshout, vastgehouden door twee leeuwen,
elk met een standaard. Op de afsnede : .16 een kopje 87
-Kz. In een parelrand ·,DVM ZEPHYRI SPlRANT.ADVERSAS
DESPICIT VNDAS Een driemaster vaart weg, geholpen door
een felle wind rechts bovenaan.

1687, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 26 n° 4534
Van Orden ; n° 1400
R.B.N. 1911, blz 366, n° 54

(



LAj.,.,SC, i
Mandaat van Theodoor Van Elshout,intendant van het kanaal
van 1685 - 1687

In een parelrand FAMILIA EX ILLVSTRI HEVSDANA
Het wapen van Theodoor Van Elshout vastgehouden door
twee leeuwen,elk met een standaard.
-Kz. In een parelrand SVR~GETQVE FAVENTIBVS VNDIS·
16 een kopje 88. Een driemaster met volle zeilen.

1688, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 30 n° 4547
Van Orden : n° 1402
R.B.N. 1911, blz. 367, n° 55



Gastvrijheid verleend te Utrecht aan Franse emigranten.

IHOSTIBVS.ENSE.MINANS.MISEROS.SCIT.PASCERE.MELLE In
een parelrand : Een gekroonde leeuw naar links met de
rechterachterpoot op een bijenkorf, in linkervoorpoot
een pijlenbundel van zeven pijlen, in rechtervoorpoot
een geheven zwaard. Links het gekroonde wapenschild
van Utrecht.
-Kz. Over gans het veld: ALMAE.MATRI.TRAIECTENSI.REI
PVB./GALLI.REFORMATI./AD.IPSAM.RELIGIONIS.CAVSA./PROFV
GI./OMNES.VT.PROPRIA.VISCERA.EXCEPTI./PLERIQUE.PIA.
ALVMNORVM.SORTE./DONATI/HVNC.NVMMVM.GRATI./OFFEREBANT./
A.D.M.D.C.LXXXVIII.

1688, zilver, 43mm.

Van Loon 111, p.355/356



Ontscheptng~ van Willem 111 in Engeland.

GVILIELMVS.III.D.G.PRIN.AVR.HOL.ET.WES.GVB. Buste van
Willem 111 met een harnas, naar rechts. Op de afgeknot
te arm: 1688. Onder de buste: C.L.F.!
-Kz .• TERRAS.ASTRAEA.REUISIT. In de verte de vloot van
de prins, daarvoor de opgestelde strijdkrachten. Voor
aan links een geharnaste ruiter die de troepen aanvoert.
Rechts wordt de gevallen Gerechtigheid geholpen door de
prins. Op de rand rechts onderaan: C.L.

1688, zilver, 49mm.
C.I..

Van Loon 111, p.378 fig.3 ; p.379 nr.lIl [Variante, geen
tekst op de snede en geen kroon rechts van Willem 111
op de Vz.)



Ontscheping van Willem 111 in Engeland.

SOLI DEO GLORIA In het midden een oranjeboom. Links
de Verenigde Gewesten voorgesteld als een gehelmde vrouw
Ze houdt in de rechterhand een speer waarboven een vrij
heidshoed, haar linkerarm rust op de bijbel dil op een
altaar staat. Rechts van de boom een opschrift dat aan
een zuil hangt, boven het opschrift een gekroond wapen
schild. Op het opschrift staat : BRITAN ONT/ROERT MET/
GEVELT/PRINC DOR-/ANGIE ONS/HERSTELT. Onderaan op de
zuil : 1688.
-Kz. IN TVITIONEM RELIG.PROTES. Vooraan rechts de ge
kroonde leeuw van de Verenigde Provinciën vertrapt met
linkerachterpoot een slang, zijn rechterachterpoot rust
op de bijbel, in de linkerklauw houdt hij een pijlen
bundel van zeven pijlen, in de rechterklauw een zwaard
waarrond een lauwerkrans. Links van de leeuw enkele
zeilschepen op weg naar de kust van TORBAY. Boven de
leeuw staat : BRITANNIA Onderaan ligt een opgerold
charter waarop staat: MAG/CART.

1688, zilver, 43mm.

Van Loon 111, p.380 fig.2 p.380/381 nr.V



LtJ~'8S., i

Eerbetoon van de stad Rotterdam aan de tot koning gekroonde
WilLem 111 van Oranje, 1689.

In een parelrand In de verte de stad Rotterdam aan de Maas,
op de stroom enkele vaartuigen. Vooraan in het midden een
palmboom met ervoor het gekroonde wapen van de stad, aan
weerszijden vastgehouden door een leeuw. Onder het wapen
schild een banderol waarop ROTERlODAMUM.
-Kz. In een parelrand Links vooraan een standbeeld van
Erasmus; daarachter een tafel waarrond verschillende
personen zitten. Achteraan een erepoort waarboven een buste
van de stad~houder. Op de fries staat : PRINCIPI PATRlJE~

QUE en tussen de zuilen de letters S C Op de afsnede : 1689

1689, zilver, 31 mm.

Van Loon 111, blz 420



LW "'Cl, t
Penning ter ere van Alfons Van Berge, aartsbisschop
van Mechelen tot 1689

In een parelrand ALPHONS: DE - BERGHES - D -ET· A·S·G·
ARCHIEPS • :MECR .. PRI l BEL ..
Het wapen van de aartsbisschop, onder een bisschop
pelijke hoed.
-Kz. In een parelrand 1689*DES,-,CENDE- VT.ASCENDASit
Rondom een hoge berg een dierenriem met de twaalf
sterrenbeelden.

1689, brons, 30 mm.

Van Orden: blz 369 n° 1407
Van Loon 111 blz 338 (variante 1689 i.p.v. 1686)



LN ~'CJi.J-i

Mandaat van Willem Van Hamme, intendant van het
kanaal van 1688-1690

CAROLE • DES • /i!STVM Het gekroonde wapen van
Van Hamme, vastgehouden links en rechts door
een staande vrouw, elk met een standaard.
-Kz . VENTOSQVE. SECV/E. SECVNDOS· 16 • 91
Een schip, alle zeilen gehesen, de wind in de
zeilen.

1691, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 39 n° 4577
Van Orden I : n° 1410
R.B.N. 1911, blz 368 n° 56



N~c$9t,~

Maximiliaan Emmanuel van Beieren, goeverneur van de
Zuidelijke Nederlanden.

MAX.EMA.DG.EL.BAV.BELG.HISP.GUBERN.PERPET. Buste van
Maximiliaan Emmanuel, goeverneur der Zuidelijke Neder
landen, naar rechts. Onder de buste: P.R.M.
-Kz. ADVENTVS PRINC.IPIS OPTIMI DESIDERATISSIMVS. Ma
ximiliaan Emmanuel te paard, naar rechtsawordt door de
gevleugelde Overwinning gekroond, en door de Nederlanden,
voorgesteld als een gekroonde vrouw, verwelkom ,. Op de
afsnede : ASSERTORI 'FELICITATIS/PVBL.OB SVSCEPT.BELG./
REGIMEN./MDCXCII. Op de snede: SPES ERECTAE IN TE BA
TAVVM TE PVBLICA VOTA EXCIPlVNT ••.• ie F.K.~ ••• 2 Roosjes.

16.,22, tin, 4ünun.
MLüLLe"J '~;~;tr] ijrt;~"ic.\.J

Van Loon IV, p.22 fig.2
Forrer IV, p.199

p.22/23 nr.II



L~~'91,2.

Inname van de stad Namen door de Fransen in 1692.

In een parelrand LVDOVICVS·MAGNVS·REX.
Hoofd van koning Lodewijk XIV, naar rechts.
Onder de hals : N
-Kz. In een parelrand Omschrift en verder op de
afsnede: INVICTISSIMI TRIVMPHATORIS OPVS /
NAMVRCVM CAPT / D·30 IVN·1692-de stad Namen,
met versterkt kasteel.

1692, brons, 25 mm.
gravèur : M ?

Dugniolle lIl-IV blz 41 n° 4584
Van Loon IV blz 25 en blz 27/28 n° V



N~G9'.\~~

Maximiliaan Emmanuel, goeverneur van de Zuidelijke
Nederlanden·.

EMANUEL BAVARIAE DUX BELGII LUX Buste van Maximiliaan
Emmanuel, hertog van Beieren, goeverneur van de Zuide
lijke Nederlanden, naar rechts. Onder de afgeknotte
arm: PH.R.F.
-Kz. TV MARCELLVS ERIS De goeverneur, als Romeins
veldheer, te paard, naar rechts. In de hand de bevel
hebbersstaf. De afsnede is leeg.

1693, zilver, 53mm.
R[oeTTi~U) PK[,t'fp.]
Bingen, p.64 nr.5
Van Loon IV, p.22 fig.l nr.I



Johan Ferdinand de Méan

In een parelrand IOAN~FERD:DE·MEAN·DEC:LEO:

Het gehelmde wapenschild van de Méan; onderaan
het jaartal 1694
-Kz. In een parelrand LVCENT QVE REGVNT QVE
Onder een sterrenhemel, een zeilschip met volle
zeilen.

1694, brons, 30 mm.

Dugniolle lIl-IV



LU"1"',i.

mandaat van Jean-Jacques Van Broe·ckhoven, intendant
van het kanaal van 1694-1698

In een parelrand Het wapen van Jean-Jacques Van
Broeckhoven.
-Kz. In een parelrand.PROTECTIO ·MEA·DE-COELO·
H·V·C·R.1696 Een door paarden naar rechts getrokken
veerboot op het kanaal. Bovenaan het wapen van
Brussel. Onderaan de letter R.

1696, brons, 30 mm.
graveur: R (Roettiers, Filip)

Dugniolle lIl-IV: blz 50 n° 4612
Les Roettiers (~) (108DI) blz 80/8 n° 13
R.B.N. 1911 : biz j69 n° 57 pI XI



L~~6t', 1
Spinola, graaf van Brouai, benoemd tot gouverneur
van Namen in 1695.

In een parelrand GETS.DES.ESTATS·DE·NAMVR·t·6·-·9.6.
Het gekroonde wapen van Nam~en.

-Kz. In een parelrand P·C-F.DE.SPIN·C·DE·BROVAY·GO:
ET CA· GNt.D~~ Het gekroonde wapen van Graaf
Spinola tussen twee palmtakken.

1696, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 48 n° 4607
Van Loon IV : blz 148



~-----

Onrust tot bedaren gebracht in Amsterdam.

MOTOS PRAESTAT COMPONERE FLVCTVS Neptunus staande op
een zegekar met een kroon, getrokken door twee paarden
naar rechts, hij houdt in de linkerhand een drietand.
Met de linkerhand bedaart hij de stormwind rechts van
hem. In het midden vooraan een nest met twee vogels.
-Kz. De opkomende zon en een kalme zee met in het mid
den een nest met twee ijsvogels. Bovenaan een grote
banderol waarop staat : HALCYONI~q~~~EDVCTIS/SENATVS

AMSTELOD./CIVIBVS SVIS HOC/ANTIQVAEf~PECTATAEQ FIDEI/
PRAEMIVM LARGITVR Op de afsnede : MDCXCVI/A.

1696, zilver, 59mm.
A[to~l\e"u1(.J R.
Van Loon IV, p. 161 fig.l nr. 161 nr. n (~fI\~)

Forrer I, p.32



MOTOS.PRAESTAT.COMPONERE.FLUCTUS. Neptunus staande op
een zegekar met een kroon, getrokken door twee paarden,
naar rechts, hij houdt in de linkerhand zijn drietand.
Met de rechterarm bedaart hij de stormwind rechts van
hem. Vooraan in het midden een nest met twee vogels.
-Kz. De opkomende zon in een kalme zee met in het ·mid
den een nest met twee ijsvogels. Bovenaan een grote
banderol waarop staat :.HALCYONIBUS.REDUCTIS./SENATUS.
AMSTELOD./CIVIBUS.SUIS.HOC./.ANTIQUAE.VIRTUTIS./SPEC
TATAEQ.FIDEI./PRAEMIUM.LARGITUR. Op de afsnede : MD
CXYI/I.V.DISHOECKE.F.

C

1696, zilver, 39~. '-~',
l)i'Hoe~I(E , :Eto.e~J<Y~~)\

Van Loon IV, p.161 fig.3 p.162 nr.lIl [~~J



LN4'9~,-i.

Vrede van Rijswijk in 1697; penning verspreid
te Mv, den.

DE BARMHERTIGHEYD [ROEM]T TEGEN HET OORDEEL
Rechts de Barmhartigheid, voorgesteld. als een
vrouw, in de rechterhand een olijftak;"de ti"I('er
hand een aalmoes reikend aan een geknielde vrouw
met kind; tussen beide vrouwen een duif op de grond
-Kz. DE VREEDE T[o;'lYSWYK GESLOOTEN
Allerhande oorlogstuig wordt verbrand op een altaar.
Op de voorkant van het altaar twee Tritons die
het wapen van Muiden vasthouden. Op de afsnede 1697

1697, zilver, 20 mm. Bovenaan een gaatje.

Dugniolle lIl-IV : blz 56 n° 4632
Van Loon IV, blz. 190 n° 11



lU~"'4f 2.
Vrede van Rijswijk in 1697 bren,trust voor de
Nederlandse leeuw. f

In een parelrand Het gehelmde wapen van Jan-Baptist
de Leeuw
-Kz. In een parelrand STABILITA-PACE·QVIESCIT-16
een kopje 97- In een parelrand Twee handen,
komende links en rechts uit een wolk, houden samen
de gevleugelde slangenstaf van Mercurius en twee
olijftakken vast boven een rustende Nederlandse
leeuw, naar links.

1697, brons, 28 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 59 n° 4643
Van Loon IV : blz 195 n° V
R.B.N. 1906, blz 346, n° 69



L~A"'4, ~

mandaat van Jean-Jacques Van Broeckhoven, intendant
van het kanaal van 1694-1698

In een parelrand Het wapenschild van Jean-Jacques
Van Broeckhoven vastgehouden door twee staande
leeuwen, elk met een standaard. Op de afsnede :

·16 een kopje 97·
-Kz. In een parelrand FRANCISCVS + SIRE~IACOB +
RENTMEESTER + Een driemaster op een kalme zee.

1697, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 61 n° 4649
Van Orden I : n° 1415
R.B.N. 1911, blz 370, n° 58



LN~'.',i

mandaat van Jean-Jacques Van Broeckhoven, intendant
van het kanaal van 1694-1698

In een parelrand Het gekroonde wapenschild van
Jean-Jacques Van Broeckhoven, vastgehouden door
twee staande leeuwen, elk met een standaard.
Op de afsnede : 16 een kopje 98
-Kz. In een parelrand +NICOLAVS el- DEYS .... RENTMEESTER ·
Een geankerd schip.

1698, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-IV : blz 62 n° 4655
Van Orden I : n° 1418
R.B.N. 1911, blz 370 n° 59



L~ '" Cl1,2.
mandaat van Guill.-Franç. Van paWenrode, eerste
thesaurier in 1697

In een parelrand Het gehelmde wapen van Van
Paefenrode gehouden door twee staande leeuwen/elk
met een standaard.
-Kz. In een parelrand Binnen een krans van bloemen
S P Q B / ~ 1698 *

1698, brons, 29 mm.

Dugniolle lIl-lV: blz 62 n° 4654
Van Orden I : n° 1417
R.B.N. 1906, blz 347 n° 70



N1~o~i

Onrust te Brussel bedaard door Maximiliaan Emmanuel,
goeverneur van de Zuidelijke Nederlanden.

QUIS TULERIT GRACCHOS De vuurspuwende :Voorspraak,
achter het hoofd vier molenwieken, in de gestrekte lin
kerhand een fakkel, in de andere hand een masker; met
de voeten vertrapt hij de emblemen van de Gerechtigheid.
Links van de Voorspraak een altaar waarop een narrenmuts
ligt, op de voorzijde van het altaar een medaillon met
de buste van de Spaanse koning met het randschrift :
Roosje CAR.II D.G.HISP.ET IND.R.CATH. Op de achtergrond
zicht op een versterkte stad en de zee met enkele sche
pen.
-Kz. SPERNE TI~ VULGUS Links op de voorgrond de stad
Brussel~voorgesteldals een vrouw, gezeten op een troon,
die versierd is met het wapen van Beieren. In de ene
hand houdt ze een getrokken zwaard1in de andere hand de
weegschaal der Gerechtigheid. Rechts van Brussel zicht
op de bezetting door de soldaten van de keurvorst. On
deraan twee soldaten die een gevangene onder de poort
leiden. Links op de trap leest men : BRUXELLAE



1700, één exemplaar 1n zilver en één in brons, 66mm.

Van Loon IV, p.243



Oproer bedwongen in Middelburg.

PERSEI VIRTUT1E DEVICTA Rechts Perseus, als geharnaste
jongeling staande naar voren, in de rechterhand een
zwaard, in de linkerhand het hoofd van Medusa. Links
van Pe~us zijn gevleugeld paard, daarvoor ligt het ont
hoofde lichaam van Medusa. Op de achtergrond de stad
Middelburg en de zee met enkele zeilschepen. Op de af
snede: MEDIOB.ZELAND.XXVI/JAN.MDCCIV.
-Kz. HANe TUE MUR Links de Vrijheid, als een gehelmde
maagd, staande op een schans waarop staat: S.P.Q.M.
Ze houdt in de rechterhand een speer waarop een vrij
heidshoed, rechts van haar een gekroonde arend met het
wapen van Middelburg. Rechts stappen burgers en de ma
gistraten naar het stadhuis. Op de afsnede : VALET IR
RITATA./DISHOECKE.F.

1704, zilver, 48mm.
(YAN] DiStio&CK6 Clo.co~J

Van Loon IV, p.415/416



Penning van Artois

In een parelrand REGI PROAVO Hoofd van Lodewijk
XIV, naar rechts Onder de hals: [1705 ]
-Kz. In een parelrand COMITIA ARTESI~

Het versierde wapen van Artois.

1705, brons, 31 mm.

Dugniolle lIl-IV: blz 85 n° 4731
R.B.N. 1863, blz 11 , 7 c



N1~oS,2..

Peter Kodde, aartsbisschop van Sebaste.

PEl~US.CODDAEUS ARCHIEPISC.SEBASTENUS Buste van Peter
Kodde, aartsbisschop van Sebaste, naar rechts.
-Kz. INSONTEM.FRUSTRA.FERIRE.PARAT. Op de voorgrond
links een gekroonde leeuw, in de ene klauw een pijlen
bundel, in de andere een getrokken zwaard. Rechts een
schaap rustend met de voorpoten op een boek waarop men
leest : RESP. Het schaap word getroffen door een blik
sem komend uit een wolk. Op de achtergrond het pause-
lijk paleis en de St.PietersKe..1( Op de afsnede :
MDCCV

1705, zilver, 44nnn.

Van Loon IV, p.419



Barcelona bevrijd, Brabant bezet, nederlaag van
Tienen, Madrid bezet tijdens de Spaanse successie
oorlog

In elk der vier hoeken van de ruitvormige penning
een tekst; boven: BAR/CELONA/LIBERATA/A.1706.12
MAI/ECLIPSIS SO/LIS; rechts : BRABAN/TIA.OCCVP./
M.MAI.jonder : TIRLEMONT.CLA/DES.M.MAI./
een verwelkte lelie /G.F.N.; links: MADRI/TVM.
OCCVP./M.MAI. In het midden een verduisterde zon.
Kz. MIT GOTT DURCH M.O~.VND L. WIRDS DA VND DOR=
TEN WIEDER HELL. Een stralende zon, omringd door
de kroon van Spanje, Portugal, Engeland en de
Verenigde Gewesten.

1706, zilver, 38,5 x 38,5 mm., ruitvormig
N[Ü~N&r:P.GGA.J G[e.ot'a-J f&it.l..i""J
Van Loon IV : n° 2; blz 454/456.



Keizer Jozef I en de overwinning te Doornik en
Bergen tijdens de Spaanse successieoorlog

IOSPEHVS D • G • ROM. IMPERATOR • Buste van Jozef I,
naar rechts. Onder de armafsnede : P.H.M.
-Kz. : TVRRIS. CASTRA • MONTES VICTI. Een praalzuil
waartegen twee mannen rusten : de Dapperheid en de
Sterkte, gezeten naar voren, elk met een schild.
Op het schild links is de veldslag van Taisniere
voorgesteld, rechts de stad MONS. Tussen de twee
mannen nog een schild met afbeelding van TORNICK
(Doornik). Rechtsfbovenaan zweeft de Faam, met een
bazuin en twee kransen. Op de afsnede : VICTORIA
PACIF· / A:~CCIX

1709, zilver, 44 mm.
M[GLLEtl] P[hitirp] H[tiftt'i&k)

Van Loon IV : n° 1; blz 577
Hist. Mét. Pays-Bas : deelS nOl; blz 152



Aankomst van Maximiliaan Emmanuel van Beieren in de
Zuidelijke Nederlanden. Jeton.

In een parelrand: CONSTANTIA.ET.FIDELITATE Maximiliaan
Emmanuel, gezeten op eert troon wordt gekroond door twee
vrouwen links en rechts van hem. Op de afsnede : G.D.B.
-Kz. In een parelrand, in een krans gevormd door een
slang,: MAX.EMANUEL/D.G.UTR.B.S.P.BR./LIMB.LUX.ET.G.
DUX/S.R.I.ARCH.EL.ET.VIC./COM.PR.FL.H.ET.NAM/L.L.S.R.I.
MARCHIO./DNS.MECHLIN./6.JULY.1711

1711, brons, 25mm.
J)[,J i[AtlCetO J G[aspa..)
Dugn.IV, p.96 nr.4768
G.Van Orde~ p.374/375 nr.1426
R.B.N. 1932, p.40 ( in voetnota)
De Coster, p.50 nr.l055



Vrede van Utrecht.

De Vrede voorgesteld als een gekroonde vrouw, sluit met
rechterhand de deur van de tempel van Janus, op de deur
leest men : ANNO/MDCC/XIII. Rechts naast de deur ligt
de geketende Mo~ en links een geketend man. Links
achter de Vrede staat een wereldbol waartegen een hoorn
des overvloeds rust. Daarachter staat Mercurius,in de
linkerhand een wimpel waarop staat : EUROPAE PAX REDDITA.
Op de afsnede : TRAIECTUM
-Kz. Een jonge vrouw gezeten naar links, op het hoofd
een lauwerkrans, in de ~rnk erarm een hoorn des over
vloeds, in de ~tehterhand een palmtak. Bovenaan licht
stralen. Links van de vrouw een kalme zee met enkele
zeilschepen. Op de afsnede : EUROPA

1713, zilver, 49mm.

Van Loon IV, p.657 fig.2 p.658 nr.II



Vrede van Utrecht.

QVAESITAE TEMPORA PACI~VNT De Tijd, als een gevleugelde
oude man, op het hoofd een lauwerkrans, gezeten op een
wolk naar links, in de rechterhand een cirkel gevormd
door een slang, in de linkerarm een zeis. Onder de
wolk op de achtergrond de stad Utrecht. Links boven de
afsnede : D.WYS. Op de afsnede : FOEDERE ICTO.
-Kz. DIFFINGITE ARMA:PAX EST. Links zit Mercurius, met
een gevleugelde helm, op een geldkist. Rechts van hem
twee smeden die de wapens verbrijzelen. Links onder
Mercurius staat: D.WYS. Op de afsnede : 111 EID.
APRIL./CI~ I~ CXIII.

1713, zilver, 45mm .
.D[IiJ wis (, w..J
Van Loon IV, p.657 fig.3
Forrer VI, p.498

p.658/659 nr.III



De Vrede van Utrecht. Jeton van 'sHertogenbosch.

In een parelrand : AGUNT IN PACE Rechts vooraan de
maagd van Den Bosch, gezeten, in de rechterhand een
speer, de linkerarm rust op het wapen van de stad, aan
haar voeten een uil. Op de achtergrond Den Bosch waar
boven een stralende zon. Op de afsnede een cartouche
waarin de letters : S.P.Q.S.
-Kz. In een parelrand: TEMPORA OPTATA De Vrede, op
het hoofd een lauwerkrans, staande tussen twee kolommen

J
in de linkerhand een mercuriusstaf, in de rechterhand
een palm en een hoorn des overvloeds. Aan de linker
kolom is MQ~ geketend, voor de andere kolom zitten
twee kinderen, waarvan één een balans draagt en het an
dere een boek. Op de afsnede : CI~ I~ CCXIII

1713, zilver, 27mm.

Van Loon IV, p.657 fig 4 ; p.659 nr.IV
Dugniolle IV, p.107/I08 nr.4806



Lodewijk XIV, zonnekoning

Dugniolle lIl-IV: blz 109, n° 4810
Van Orden I : blz 143, n° 238
Fo...-t , ~, -"ra..""" .. ').

In een parelrand • LUDOVICUS MAGNUS REX. Hoofd
van Lodewijk XIV, naar rechts. Onder de hals: 1r
-Kz. In een parelrand UNI SERVAVIT AMOREM Rechts
een zonnebloem wordt door een stralende zon
beschenen. Op de afsnede : LES ESTATS DE. /L'ISLE/
1713

1713, brons, 31 mm.
graveur :lf (Bernard Thomas)



Vrede van Utrecht.

DIVA TEGENS BATAVOS QVA CVSPIDE REPPVLIT HOSTES/NVNC
OLEAS PACIS SVRGERE SIGNA IVBET. Pallas Athena, houdt
in de rechterhand een speer, in de linkerhand een schild
waarop een kat staat afgebeeld, achter het schild een
uil. Links van de godin een opgesloten leeuw met in de
voorpoten een speer waarboven een vrijheidsmuts. Aan
de voeten van Pallas Athena een olijftak, rechts daarvan
de letters D.W.
-Kz. In een krans van olijftakken. Onderaan het wapen
van Amsterdam PACE/CVM POTENTISSIMIS/GALLIARVM ET HIS
PANIARVM/REGIBVS/VLTRAIECTI COMPOSITA/AD DIEM XI.APRILIS
ET XXVI.IVNII/PVBLICA SECVRITATE/ET/LIBERTATE VINDICATA/
PRO/FELICI REIPVBLICAE REPARATIONE/MERCATVRAE INCREMENTO/
ET/SECVLI VBERTATE/S.P.Q.A./VOTA SVSCEPERVNT/CI~ I~ CC
XIII/ET/C1~ 10 CCX1V.

1714, zilver, 71mm.
D[e] "'éJ'] [,\AI,]
Van Loon IV, p.680 fig.l nr.I



Vrede van Utrecht. Jeton.

Utrecht voorgesteld als een vrouw gezeten op een hoop
wapens aan de zeeoever, haar linkerhand rust op het wa
pen van de stad, in de rechterhand houdt ze een olijf
tak. Op zee een drietal zeilschepen. Op de afsnede :
D.DRAPENTIER.
-Kz. VREDE MET SPANGIEN EN DEN STAAT. Boven een kalme
zee, waarop vier zeilschepen vliegt een duif met een
olijftak in de bek. Op de afsnede : MDCCXV.

1714, zilver, 33mm.
ORAPe~TiI:R C:JG."')
Van Loon IV, p.680 fig.3 ; p.681 nr.III
Dugniolle IV, p.113 nr.4823



Inhuldiging van Karel VI te Namen. Jeton.

In een parelrand: CAROL:VI ROM:IMP:HI8P.REX C:NAM:INA:
J8 aCT: Hoofd van Karel VI, naar rechts. Onder de
schouder : R.
-Kz. In een parelrand : CAROLO REGI APPL - AVDVNT NA
MVRANI Het gekroonde wapen van Namen. c.~'"O".a"'- \taft ..'J.1':a.
'" "QnfA'c\.~:~\-.

1717, brons, 30mm.
~[05'lT1Ek:l C,P~~l;,p~

Dugniollelf nr.4864
Vervolg op Van Loon~ p.27 pl.II nr.14
R.• B.N.(1936), ~..·-f".Itl·I"M.~
BiftJ''', ~t~. 91 't..5$



Inhuldiging van Karel VI te Gent.

LAETANTER INAUGURA TUR COMES FLANDRIAE. Buste van Karel
VIt naar rechts. Onder de buste: PH.ROETT:/JUN.F:
-Kz. DEDICAT VOVETQUE GANDA CAESAR! Rechts de stad
Gent gezeten naar voren, in de linkerhand een krijgsba-
nie~ , ze leunt tegen een leeuw die met haar het wapen
van Vlaanderen vasthoudt. Op de achtergrond zicht op
de stad Gent. Chto,u'a'Cll", \ICl~ ~,~,. in bt;4C ~Ch.ÁIC"'.:~Ir\.

1717, zilver, 57mm.
ftoEn Oel.s) PH[;t;rpt Lou:sJ

Vervolg van Van Loonf p.134 pl.XV
Bingen, p.96 nr.5
R.B.N. ( 1902 ), p.477/478 pl.X nr.8



N1~to,i

Weigering van de Verenigde Provinciën om tot het vier
voudig verbond toe te treden.

SISTIT.ADHVC.QVARTA.DEFICIENTE.ROTA. De oorlogswagen
van Mars, getrokken door twee paarden, op de grond zit
de ongewapende Mars. Op de wagen staan drie krijgers
in het midden Duitsland, links Frankrijk en rechts En
geland. Engeland nodigt de Nederlandse maagd uit om
in de wagen te klimmen. De Nederlandse maagd is ge
zeten naar links, ze houdt in de rechterhand een speer
met de vrijheidshoed, de linkerarm rust op een wiel
dat aan de wagen van Mars ontbreekt. Aan haar voeten
een rustende leeuw.
-Kz. Over gans het middenveld : FOEDVS.QVADRVPLEX/IM
PERFECTVM/REPVBLICA.BATAVA/FORTITER.PRVDENTERQ./CVNC
TANTE/MDCCXX.

1720, zilver, 57mm.

tVervolg op Van Loon, p.75/76 pl.VII nr.69



LtJ4~2.~ I i

Penning van graaf Van Lannoy, gouverneur van
Namen.

+ AD: GER: C : DE LANNOY GOUV: CAP. GNAL: ET SOUV;
BAILLY DU PAIS ET COMTE DE NAMUR. Het gekroonde
wapen van graaf Van Lannoy.
-Kz. IETS DES ETATS DE NAMUR • 1721 Het gekroonde
wapen van Namen. Op de afsnede uiterst rechts de
letter R.

1721, brons, 31 mm.
graveur: a (Roettiers, Ph,Qit,. -)

Dugniolle lIl-IV : blz 130 n° 4888
Van Loon",V~..vclA I : blz 44 n° 34 pI. IIl
R.B.N. 1939 : blz 67 n° 1 pl. IX
rOt~c-.. .,. Q,6...4SS



Jeton van 's Hertogenbosch. Jeton.

In een parelrand : Op een banderol SILVA DUCIS Op de
achtergrond de stad 's Hertogenbosch. Op de voorgrond
het gekroonde wapen van de sta~gehouden door twee
naakte mannen.
-Kz. In een parelrand : VINCAT AMOR SILVAE· De Gerech
tigheid en de Nijverheid met hun symbolen links en
rechts van een tafel, waarop een boek ligt. Op de voor
zijde van de tafel staan de letters S - C Boven de ta
fel het Oog Gods omgeven door stralen.

1721, zilver, 27mm.

Vervolg op Van Loon~ p.47 pl.IV nr.39



N1~t9/i.

Eeuwfeest van de inname van I.sHertogenbosch. Jeton.

In een parelrand : IUBILATE DEO op een banderol : SYLVA
DUCIS Zicht op de stad 's Hertogenbosch. Op de voor
grond een bazuin en een mercuriussta~samengebonden met
een lint. Op de afsnede : REDUCTAE URBIS/A~.CMQ.

-Kz. In een parelrand: Drie gekroonde wapenschilden,
waarvan één gedragen door twee mannen. Tussen de schil
den: 17/7BRIS. Links en rechts van het onderste wa
penschild de letters S - C. Bovenaan een slang, een
palm- en een olijftak. Waarvan links : 16, rechts :29.

1729, zilver, 32mm.

Vervolg op Van Loon~ p.56 pl.V nr.53



N1r:J.1!,1
Het W1JS bestuur van Maria Elisabeth, landvoogdes
der Zuidelijke Nederlanden.

MARIA ELISABETHA ARCHIDUX AUSTRI~ BELGAS GUBERNANS;
chronogram van 1729 in deze tekst; buste van
Q.arts·hertogin Maria Eli.sQ~tl-h , naar rechts. Onder
de buste : R.
-Kz. : Pallas, gezeten op een wolk boven een land
schap, heeft in de rechterhand een speer; de linker
hand rust op het schild van Oostenrijk. Op de af
snede : PATRIAM SERVATA / TUEBOR •

1729, zilver, 32 mm.
~[OEiilE:2s ~ Ph,l;rr~ - Loui s1
Vervolg op Van Loon, deel I
l.e~ Roe"~iers ~ .Ma.. ~ 0 ~~ N\ I 1~

n° 74 pl. VII; blz 79/80



Militaire oefeningen in Breda.

MARTE ASSERTA MERCVRIO CONSERVATA. De Nederlandse
maagd gezeten in een tuin, op het hoofd een scheeps
kroon, haar linkerarm rust op een anker, links aan haar
voeten ligt een leeuw met een pijlenbundel. Links van
de maagd staat Mars met getrokken zwaard, aan zijn voe
ten liggen vaandels en een trom. Rechts van de maagd
staat Mercurius, met in linkerhand zijn staf, aan zijn
voeten staan kisten, achter Mercurius een schip dat af
geladen wordt. Mars en Mercurius houden de vrijheids
hoed boven het hoofd van de Nederlandse maagd. Links
boven de afsnede de letter W. Op de afsnede : RESP.
FOED.BELG.DEO/CVRAE CORDIQVE.
-Kz. NE TORPEAT. Pallas Athena staande naar links, in
de rechterhand een speer. Achter de godin een opgesteld
leger van ruiters en voetvolk. Op de afsnede : EXERC.
MILIT.BATAV.AD./BREDAM.M.SEPT./MDCCXXXII.

1732, zilver, 44mm.
[I)e] wtÜGJ C,w.)

Forrer VI, p.499
Vervolg op Van Loonf p.64/65 pl.VI nr.61



Conrad, hertog van Ursel, goeverneur van Namen. Jeton.

CONRARD DUC DVRSEL GOV:CAP.GNAL ET SOUV.BAILLI DE PAIS
ET COMTE DE NAMVR Het gekroonde wapen van de hertog
van Ursel.
-Kz. IETS DES ETATSDE NAMUR 1732. Het wapen van Na
men. Op de afsnede de letter : R

1732, koper, 32mm.
R(OE'TTiet\s1 Cl '''il:ppc lo",\]
Bingen, p.I08/I09 nr.35
Vervolg op Van Loonf p.66 pl.VI nr.63
R.B.N.(1939), p.70 pl.IX nr.2



N1~?>~,i.

Opname der Salzburgse emigranten in de Verenigde
Provinciën in 1733

HIER FINDT DIE WARHEIT SCHVZ VND RVH ~

De Verenigde Provinciën, voorgesteld als een
geharnaste krijger, met in de rechterhand een
bundel van zeven pijlen, en in de linkerhand een
schild, dat hij beschermend over een Saltzburgse
familie van vier mensen houdt. Op de afsnede
MDCeXXXIII
-Kz. : DORT SeHleKT DER HIMMEL SEEGEN ZV.
Nederland, voorgesteld als een vrouw, gezeten
naar voren; de rechtarm rust op haar wapenschild
en omvat een speer met de vrijheidshoed. Boven haar
hoofd een hoorn des overvloeds die zijn vruchten tot
in haar schoot laat neervallen. Links van het schild
een W; op de achtergrond dorpj~s en de zee •

./ .



·/ ..
Op de afsnede
VER·NIEDERL.

AVFNAHM DER SALZB. EMIGR· / IN DEN

1733, zilver, 44 mm.
W~A.MUT"i J Cht'iS\&Q.~

fO~te.~ ie ~ .LfLfo

Ve.vot~ 0r
J

Va" lD40VI/aolel I __~~~{t*,'~IIII\.i.)(){a (~~
~~'~'-4..~~~)



zilveren bruiloft van Mattheus Heggers en Maria Suaving.

DAAR TWEE TROUW HARTEN SYN IN EEN SlET MEN DE HAAT EN
TWIST VERTREEN. Een man en een vrouw naast elkaar ge
zeten, samen verenigd door een ketting rond de hals,
aan de ketting een hart. Rechts van de vrouw een bloei
ende druiventak. Met hun voeten vertrappen ze twee slan
gen. Boven hen een stralende zon.
-Kz. Over gans het veld : TER/GEDAGTENISSE VAN/DE 25
JAARIGE/BRUYLOFT VAN D'HR./MATTHEUS HEGGERS/EN JUFFROUW/
MARIA SUAVING/GEVIERT OP-DEN/20 AUGUSTUS 1734.

1734, brons, 75mm.



Huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Engeland.

FRISIAE SIC GLORIA CRESCIT Buste van prins willem van
Oranje en prinses Anna van Engeland, achter elkaar naar
rechts. Onder de arm van de prins: A.ANDELES[FEC.]
-Kz. TU VOTA DEDISTI. Een altaar met de gekroonde wa
penschilden van de prins en de prinses. Boven op het
altaar twee vlammende harten. Links van het altaar be
merkt men een gekroonde leeuw, daarnaast uit een wolk
een arm met in de hand een oranjeboom. Rechts achter
het altaar een éénhoorn, op de achtergrond een feniks.
Bovenaan in het midden een stralende wolk met de naam
Jehova in het Hebreeuws. Op de afsnede : MDCCXXXIV.

1734, lood, SOmm.
ANb&LGS A[ubELE)
Vervolg op Van Loon~ p.90 pl.IX nr.87



Stichting van het armenhuis te Brussel door
Maria Elisabeth, landvoogdes der Nederlanden.

PIETATE MARIA ELIZ-ABETH ELEEMOSYNA.
Buste van Landvoogdes Maria-Elizabeth naar rechts.
Onder de buste het jaartal M.DCC.XXXIIII . Onder de
armafsnede. : R
-Kz. : CLAMAVIT LEO:" SVPER CUSTODIAM MEAM
EGO SUM: ISAl:21 De leeuw, staande naar links
met de rechterklauw op het Oostenrijkse wapenschild;
op de rand van de sokkel: ROETTIERS F:, onder de
sokkel een dubbele arend.

1734, brons, 67 mm.
~ ~ETTiEAs ~ J(4c,ues]

Forrer V; blz 158 (voorzijde)
Vervolg op Van Loon, deel I : n° 139 pl. XV; blz 137
Les Roettiers : pl. IX n° 17; blz 109



Geboorte en dood van een prinses van Oranje.

SPES ALTERA SURGIT Prinses Anna van Hannover, gezeten,
op haar schoot de pasgeboren baby, links achter de vor
stin een oranjeboom waarvan de vrucht door de wind afge
blazen wordt. Rechts boven de afsnede : N.V.SWINDEREN.F.
Op de afsne2P.: OB PVERPERIVM/XVIIII DECEMB./MDCCXXXVI.
-Kz. * WIL~7~ENR.FRIS.PRINC.AVR.ET ANNA MAG.BRIT. De
gekroonde en door twee gekroonde leeuwen gehouden wapens
van Oranje en van Engeland.

1736, zilver, 41mm.
V[ANJ SwtNf)EtEt.J ~OlotaQ.']

Vervolg op Van Loon~ p.102 pl.X nr. 101



Eeuwfeest van de universiteit van Utrecht.

SOL IUSTITIAE ILLUSTRA NOS. Links de Rijngod zittend,
hij leunt met zijn rechterarm op een urne, met de lin
kerarm wijst hij naar een zwaan die uit de stroom drinkt.
Boven de zwaan een stralende zon met in het midden het
wapenschild van Utrecht.
-Kz. Over gans het veld: CONSULUM ET/SENATORUM TRAIEC/
TENSlUM MUNIFICENTIA/IN STUDIOSOS, CUM ACA/DEMIAE SUAE
SOECULARIA/PRlMA CELEBRARENT/A.D.~I MARTII/CI~ IJ CC
XXXVI. Onder de tekst een gekruiste palmtak.

1736, zilver, 35mm.

Vervolg op Van Loon~ p.107 pl.XI nr.106



N1'3~"i.

Inhuldiging van de prins en de prinses van Oranje als
de Heren van Breda.

VIRTUS ET FAMA TRIUMPHANT. De prins en de prinses van
Oranje, gezeten in een zegekar, getrokken door een leeuw
en een éénhoorn, naar rechts. In de hand heeft de prins
een bevelhebbersstaf. Bovenaan twee engeltjes met een
bazuin, die het wapenschild van Breda dragen. Rechts
boven de afsnede : N.V.SWINDEREN.F. Op de afsnede : IN
AUGURATIO BREDAE/XII:SEPT./1737
-Kz. WILH.CAR.HENR.FRIS.PRINC.AVR.ET·ANNA MAG.BRIT. De
gekroonde wapens van Oranje en Engeland, gehouden door
twee gekroonde leeuwen.

lZ37, ~ilver, 41mm.
'it\N] SW INI)E1lEN Nncot•••]
Vervolg op Van Loo~ p.117 pl.XIII nr.117



N~'J3~,1

Inhuldiging van de prins en de prinses van Oranje als
de Heren van Breda. Jeton.

In een parelrand: IE MAINTIENDRAY. Links het wapen
van Oranje, rechts het wapen van Engeland. Beide wapens
zijn onderaan verbonden met het wapen van Breda door een
lint.
-Kz. In een parelrand: DIVINO FAVORE. In het midden
een pelikaan op een nest, haar jongen voedend met haar
bloed. Op de afsnede : INAUGURATIO./BRED.XII.SEPT./
1737

1737, zilver, 28mm.

Vervolg op Van Loo~ p.117 pl.XIII nr.118



Jeton van de magistraat van 's Hertogenbosch. Jeton.

VINCAT AMOR SILVAE Het gekroonde wapenschild van de
stad 's Hertogenbosch gedragen door twee wilde*mannen.

'-"
-Kz. PRAESENTES CURIA POSCIT Het stadhuis, met links
de letter SJ rechts de letter C. Op de afsnede : 1738

1738, zilver, 37mm.

Vervolg op Van Loo~ p.46 pl.IV nr.37
I

[ander jaartal .)



25 jaar Vrede in de Verenigde Provinciën.

V.LUSTRtFOED:BELG:PACE STABIL. De Verenigde Provinciën
gezeten voor de gesloten Janus tempel; ze houdt in de
rechterhand een speer met bovenaan de vrijheidshoed en
versierd met een palm- en een olijftak. De vrouw houdt
in de linkerhand een open boek waarop staat links : EU/
AN/GE rechts: LI/UM. Met haar voeten vertrapt zij
een zwaard en een vaandel; rechts van de vrouw een ge
kroonde leeuw met een pijlenbundel in zijn klauw. Rechts
van de leeuw ligt de geketende krijgsgod. Boven de
vrouwen de leeuw zweeft de gevleugelde Faam, blazend op
twee bazuinen met een vlag, op de ene vlag staat : JUBI/
LATE op de tweede : XXV Op de rand boven de afsnede :
N.V.SWINDEREN.F Op de afsnede : XI.APRIL./MDCCXXXVIII
-Kz. Op een banderol : ORBIS CHRISTIAN:QUIETE INTER SE
COMPOSITA. De gekroonde wapenschilden van Oostenrijk,
Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, Denemarken en Po
len, onderling met elkaar verbonden door een lint.

1738, zilver, 56mm.
V[A"J S\N'tJ~ERe:N N[itO@Q.Cl~

Vervolg op Van Loo~ p.126 pl.XIV nr.127
:r



Jeton van de Staten van Namen. Jeton.

In een parelrand: CHARLES PRINCE DE GAVRE GOUV.ET CAP.
GEN.DU PAIS ET COMTE DE NAMUR. Het wapen van Karel Em
manuel Jozef, prins van Gavere, in een cartouche gedra
gen door twee leeuwen op een gekroonde mantel.
-Kz. JETS DES ETA~DE NAMUR.1739. Het gekroonde wapen
van Namen, tussen twee vuurstenen.

1739, brons, 33mm.
[Il.o FJTif:"S", JQC'q.\J'~]

R.B.N.(1939), p.7S pl.IX nr.3
R.B.N.(1876), p.162 pl.X nr.41
Bingen, p.123 nr.17



Jeton van de stad Haarlem. Jeton.

COMES CONSILIORUM. Een vrouw gezeten op een baal, naast
een al taarJ versierd met het wapen van Haarlem'" daaronder
VICIT VIM/VIRTUS. Op het altaar een boek waarop de let
ters S C De vrouw rust met een arm op het boek. In de
andere hand heeft ze een penning, op haar kniëen een
mandje met penningen. Op de afsnede : HARLEM
-Kz. ARTE ET MARTE. Minerva.gezeten, met haar rechter

v..- Mia.... •
hand houdt ze een schild~vast dat op haar knie rust. In. L. y.~ u._.C)&'"
de 11nkerhand heeft ze een staf, een kroon en een sch1p~

Haar voet rust op een urne waarop staat : SPARE Rechts
van Minerva een kruik waaruit letters vallen in een let
terbak. Daarachter een drukpers. Links op de achter
grond een vernield bolwerk waarop een vlag staat. Op
de afsnede : DAM:CAPT:TYP:INV:/URB:DEFEN:

1740, zilver, 33mm.

Vervolg op Van LOOnt p.146/147 pl.XVI nr.149



Belasting geheven om de staat voor te bereiden op de
oorlog.

HUIC DEVOTA.TUENDAE. Nederland, voorgesteld als een ge
harnaste vrouw, staande, in de rechterhand een speer met
de vrijheidshoed. De linkerhand rust op het gekroonde
Nederlandse wapen. Achter en voor het schild allerhande
wapens en vlaggen. Links een burger, geknield, bij een
hoorn met geld, op de hoorn leest men: SliM/MUS/ET lMUS.
Onderaan een banderol waarop staat : SECURITAS REIPUBLI
CAE.
-Kz. Bovenaan een balans met in het midden een oog op
een pijlenbundel. Op de linkse schaal een olijftak, op
de rechtse een zwaard. Een tekst op 12 lijnen: UTRUM/
E~EQUO/BONO/1742/ OM HET OORLOGS VUUR TE WEEREN,/DAT"
ALS ANDREN, ONS MOGT DEEREN,/ZORGD DE STAAT DOOR WYS BE
LEID/VOOR'S LANDS HEIL, EN VEILIGHEID,/OM'ER ZONDER VREES
TE LEEVEN./WAT DEEZ'ZORGE KLEM KAN GEEVEN/BRENGT DE WIL
LIGE ONDERDAAN/TOT BEHOUD DER VRYHEID AAN. Onder de
tekst staat een zegewagen getrokken door twee leeuwen,
waarin Amor is gezeten. Rechts van Amor : OMNIA VINCIT
Links van de zegewagen de letters: N.V.S.F.



1742 zilver, 49mm.
VÜ'NY S(witJOI:I.a\] "[itot~",~)

Vervolg op Van LoonA p.161 pl.XVIII nr.168
1-



Inhuldiging van Maria Theresia in Namen. Jeton.

'1f'.. 'ar...."..
vMAR:TH:D.G.R.HUNG:BOH:COM:NAMUR:INAUGURATA. Buste van
Maria Theresia naar rechts. Onder de buste de letter R.

':t.- ."...P.•••t~....
-Kz. v l.ETS DES ETATS DE NAMUR. 1744. Het gekroonde wa-
pen van Namen tussen twee vuurstenen.

1744, brons, 32mm.
R[oE"TTtea& ~ JClC',,".~J

Bingen, p.125/126 nr.27
Vervolg op Van Loo~ p.178 pl.XX nr.184

):



Gouden bruiloft van Adriaan Adriaanszoon van der Lely
en Maria Jacobsdochter van Schaagen.
ADRiA"W An"iA~NS2. VAN ~eA. LeLY ~~ M"AIA lAto.SI). ~A\J SCHAJ\6&"l.
Een palmboom waaraan twee wapenschilden hangen; voor de
boom staan nog twee schilden waarrond een slang lig~ver

sierd met takken en bloemen. Op de rand van de kluit
aarde waarop de boom:staat : M.HOLTZHEY FECIT. Op de af
snede: VER1EENT 19 OCTOB./1694.

""-Kz. Bovenaan in een krans gevormd door een slang, rus-
tend op een wolk de letter L Verder in het veld: ZY,
WELKERS WAAPENS AAN 'T METAAL/ZYN TOEBETROUWT DOOR 'T
KONSTIGH STAAL,/VEREERDE DIT ,DOE SY GEKNIELT/DEN SCHEP
PER LOOFDEN, DIE HEN PAERDE/EN VYFFTIGH JAAR VEREENIGHT
HIELT/EEN ZELDZAEM LUCKGEVAL OP 'DAERDE Daaronder een
sokkel versierd met een hoorn des overvloeds. Onder de
sokkel: TOT DELFT GEVIERT/I744.

1744, zilver, 55mm.
HOLTZHE'Y M[G.~t-'n]



Inwijding van Maria-Theresia

In een parelrand : MAR.TH·D·G·R·HUNG·BO·D·BRA·C-FLA·
INAUGUR- Buste van Maria Theresia naar rechts.
Links onder de buste de letter : R. Onder de buste
het jaartal 1744.
-Kz. : In een parelrand: HAC ARA TUEBITUR OMNES
Een altaar met een brandend vuur, daarboven twee
ineengestrengelde handen die een Koophandelsstaf
en twee korenaren vasthouden. Op de'afsnede :
FIDES / PUBLICA.

1744, zilver, 29 mm., een tweede exemplaar in
b~ons~ legpennin~
~eETTlê({<;~ 'JQ.4\)\!S.j

Vervolg op Van Loon, deel I, blz 178, n° 185; pl. XX
Les Roettiers n° 23; blz 124; pl. Jr
R.B.N. 1898, pl. IX n° 13, en p. 171



N -1~'1 '.I -1.

Frans I, keizer van het Duitse rijk, echtgenoot van
Maria Theresia.

In een parelrand: FRANCISCO I. CORREGENTI IMP. 1745
Buste van Frans I, naar rechts.
-Kz. In een parelrand : DEVOVEBANT ORDINES COMITATUS
NAMURCENCrS Het gekroonde wapen van het graafschap Na
men, omringd door d~.e vuurstenen en vlannnetjes. Onder
het wapen de letter W

1745, koper, 32mm.
W'~A."ell Pf.~fi Pa"~]
Vervolg op Van Loon, p.196/197 pl.XXII nr.206

1:



Willem IV van Oranje aangesteld als stadhouder.

WILH.CAR.HENR.FRISO PRINC.NASS.ET AR. Buste van Willem
IV, naar rechts. Onder de arm de letters: N.V.S:F.
-Kz. GLADIVS DOMINI ET GEDEONIS. Een leeuw staande, de
linkerklauw steunt·~en altaar waarop een boek staat, in
de rechterklauw een geheven zwaard. Op de voorzijde van
het altaar staat : HONY/SOIT/QUI/MA~/PENSE. Achter het
altaar een lans met de vrijheidshoed waarrond zich een

oranjetak slingert. Links achter het altaar een opko
mende zon. Op de afsnede : HOLLANDIAE/PROCLAM:GVBERN./
3 MAIl 1747.

1747 verguld zilver, 38mm. Met bovenaan een oogje.
V[AN] S[wi~OEt.Et.)] NDto~"O~J
Vervolg op Van Loo~ p.227/228 pl.XXIII nr.227

4



Willem IV van Oranje aangesteld als stadhouder .

••.:.: W.C.H.F.PRINC.AVR.ET.ANNA.MAG.BRIT:··· Buste van
Willem IV, prins van Oranje-Nassau1en Anna van Hannover,
achter elkaar naar rechts. Onder de buste een bloemen
slinger.
-Kz. .:•••: STADHOULDER.ADMIRAAL. & KAPITEYN.GENERAAL.
VAN :. • 7/PROVIN/CE/N. Het wapen van de Verenigde Pro
vinciën met de gekroonde wapenschilden van de provinciën
daarrond met een lint.

I

Z.d.[1747), brons, 42mm. Bovenaan een gaatje.

Vervolg op Van Loo~ p.232 pl.XXIII nr.232



Willem IV van Oranje aangesteld als stadhouder.

WIL.CAR.HEN.FRIZO.PRINCE.V.ORANIEN & NASSAU Willem IV
te paard naar links. Op de afsnede : MAY.3.1747.
-Kz. STADHOUDER.ADMIRAAL & KAPITEYN.GENERAAL.VAN.7 PRO
VINTIEN Het wapen van de Verenigde Provinciën, daarrond
aan een lint de zeven gekroonde wapenschilden van de 7
provinciën.

1747,brons, 42mm. met bovenaan een gaatje.

Vervolg op Van Loo~ p.235 pl.XXIV nr.235
1



Willem IV van Oranje aangesteld als stadhouder.

WIL.CAR.HEN.FRISO.PR.VAN ORANJE EN NASSAU Buste van
Willem IV naar links. Onder de buste op een banderol
~HET· VADERLANDT ! l
-Kz. STAD.GEN.DER.VEREENIGDE.NEEDELANDEN .Een gekroonde
leeuw staande naar links, in de rechterklauw een zwaard,
in de linkerklauw een bundel van zeven pijlen. Op de
afsnede : VOX.POPULI.VOX.DEI/1747.

1747, brons, 4Omm. Met een gaatje.

Vervolg op Van Loon, p.238 pl.XXIV nr.239
1



N1q.'t 'l-, 5'

De studenten van de Universiteit van Leiden aan de stad
houder Willem IV van Oranje.

W.C.H.FRISO PRINC.ARAVSIAE ET NASS.GVB.REIP.FOED.CREAT.
MDCCXLVII. Buste van Willem IV van Oranje naar rechts.
Onder de arm: M.HOLTZHEY F.
-Kz. VNVS FOVET ET TEMPERAT. Onderaan in een cartouche
PERENNE HOC MONVMENTVM AVRIACO/PRINCIPI ET PATRIAE FELI
CITATI CONSECRANT/CIVES ACADEMIAE BATAVAE. In het mid
den de zon: daarom heen vijf planeten telkens in een cir
kel. Naast elk van de planeten staat een teken.

1747, zilver, 34mm.
HOLTZHE'Y Hu...t1dJ

Vervolg op Van LOO~ p.242/243 pl.XXIV nr.244



N1~4r:t., ,

Willem IV komt in Amsterdam voorbij als nieuwe stad
houder.

De geharnaste Verenigde Provinciën, gezeten naast een
oranjeboom; haar linkerarm rust op het wapen van Amster
dam, in haar linkerhand houdt ze een speer met de vrij
heidshoed. Links van de boom een altaar met een ~'QM
~end vuur. Op de afsnede : MARME.SCULP.
-Kz. Een oranje- en een palmtak~gekruist en met een
lint samengebonden. Daaronder: OP 'T DOORPASSEEREN/
VAN SYN HOOGH:DE PRINCE V:ORANGE/ALS VERKOOREN /STAD
HOUDER,/DOOR DEN RAAD GEGEEVEN/AAN DE WAGTHEBBENDE/BUR
GERS./DEN 12.MAY.1747/I.E.N.EXC:

1747, zilver, 43mm.
f'1l1t"~ [, 3ohclflf' C.h,ti~"i.nJ

Vervolg op Van LOO~ p.250 pl.XXV nr.250



Willem IV komt 1n Amsterdam voorbij als nieuwe stad
houder.

De geharnaste Verenigde Provinciën, gezeten naast een
oranjeboom, haar linkerarm rust op het wapen van Amster
dam, in haar linkerhand houdt ze een speer met de vrij
heidshoed. Links van de boom een altaar waarop een vuur
brandt. Op de afsnede : MARME SCULPS.
-Kz. Bovenaan een oranje- en een palmtak gekruist, daar
onder: OP 'T DOORPASSEEREN/VAN SYN HOOGH:/DE PRINCE V:
ORANGE./ALS VERKOOREN/STADHOUDER,/DOOR DEN RAAD GEGEEVEN,
AAN DE WAGTHEBBENDE/BURGERS./DEN 12.MAY.1747/I.E.N.EXCUD.

1747 zilver, 32mm.
"AAHELJO~Q"W\ C\u....,t;e-_]
Vervolg op Van Loo~ p.250 pl.XXV nr.250



Willem IV van Oranje aangesteld als stadhouder.

W.C.H.F.PRINC.AVR.ET NA[S]SAV
prins van Oranje, naar rechts.

Buste van Willem IV,
Onder de buste: 1747.

1747, zilver, éénzijdig vierkantig plaatje van 14mm. met
een oogje.

Vervolg op Van Loo~ p.308 pl.XXVII nr.288 (enkel de Vz.)
1



Antwerpen aan de graaf van Loewendahl. Jeton.

Wapen van de graaf van Loewendahl, met bovenop vier hel
men omgeven met vlaggen en wapens op een bundel van drie
kanonnen.
-Kz. PRO GRATITVDINE 1747 S.P.Q.A. Het gekroond wapen
van het markgraafschap Antwerpen.

1747, zilver, 31mm.
[~ofrtliEQ~... lo..f~"f'J

Bingen, p.128 nr.34
R.B.N.(1884), p.40 pl.XVIII nr.1/2



Vrede van Aken.

N-1~'it, i.
Jeton.

. . .lt .
MINACIA MARTIS. Mars naar 11nks, 1nvl1nkerhand een bran-
dende fakkel, in~rechterhand een getrokken zwaard. Links
achter Mars 's Hertogenbosch met haar vestingen. Op de
afsnede : S.P.Q.S.
-Kz. MITESCUNT TEMPORA PACE. De stedemaagd van 's Her
togenbosch, staande, in de hand een olijftak, in de lin
kerarm een hoorn des overvloeds. Links van de maagd het
wapenschild van de stad. Op de afsnede : MDCCXLVIII/
MARME.F~

1748, zilver, 32mm.
MARMe ~1_.. C"ri'~:""J
Vervolg op Van Loon, p.276 pl.XXVI nr.269

Î



Vrede van Aken. Jeton van 's Hertogenbosch

MINACIA MARTlS Mars naar rechts, in de linkerhand een
brandende toorts, in de rechterhand een zwaard. Achter
Mars 's Hertogenbosch met haar vestingen. Op de afsne
de : S.P.Q.S.
-Kz. MITESCUNT TEMPORA PACE. De stedemaagd van 's Her
togenbosch, staande, in de linkerarm een hoorn des over
vloeds, in de rechterhand een olijftak. Links van de
maagd het wapen van 's Hertogenbosch. Op de afsnede :
MDCCXLVIII/MARME.FC.

1748, zilver, 28mm.
~~C~~~~~

Vervolg op Van Loon, p.276 pl.XXVI nr.269 (Variante)
A

r



Vrede van Aken.

In een parelrand : SVPERIS ASTRAEA REDVX BONA SECULA
REDDENS PAX AQVISGR.SANCITA/ANNO LIB.IVBIL.MDCCXLVIII.
Links de godin Astraea, gezeten op een wolk. In de ~hh

~erarm een hoorn des overvloeds, in de ~,.~ erhand een
weegschaal en een olijftak.
-Kz. In een parelrand: IN BATAVIS~QVE SIMVL~PES TEMPO
RIS ALMA FELICIS De Hoop staande tegen een zuil waar
tegen een anker rust. Ze houdt in de linkerarm een hoorn
des overvloeds, in de rechterhand een takje. Ze is omge
ven door stralen en wolken. Onder de godin het jaartal :
MDCCXLIX.

1749, zilver, 3Omm.

Vervolg op Van Loon
À

p.288 pl.XXVII nr.275
I



zilveren bruiloft van Hendrik Sanders en Katharina van
Loo.

HENDRIK SANDERS EN CATHARINA VAN LOO 0,,&1(.,- tth 40ur wofl<t~ lOM-

~....elf\ $~e ....(~ k"OOM sl~qt een bloeiende boom, waartegen twee
wapenschilden rusten. Links een vrouw met in de ene hand
een vlammend hart, in de andere hand een gieter. Rechts
is de dood, voorgesteld als een geraamte, aan het spit
ten. Links boven de afsnede : HOLTZ~Y.F. 6p de afsnede
IN DEN ECHT VEREENT/21 MAART 1724.
-Kz. WY LOOVEN GOD VOOR AL 'T GENOT Een vrouw staande
naar {inks offert een krans op een brandend altaar; op
de voorzijde in een cirkel gevormd door een slang : DANK/
BAARHEID/XXV Op de achtergrond twee graven. Rechts bo
ven de afsnede : M.HOLTZHEY FEC. Op de afsnede : 'T S~

VRE FEEST/GEVIERD

1749, wit metaal, 62mm.
HOLT21-le-y [M~I"J



Legpenning van de staten van Namen op de vrede
van Aken

In een parelrand : MAR. THER. D. G 0 IMPERAT ET
REG HU[NG ET] BOH Buste van Maria Theresia
naar rechts; daaronder: R.I 1749
-Kz. : In een parelrand : AT ILLA VENIT AD EUM
PORT RAMUM OLIVAE Rechts de ark van Noë, gestrand
op de berg Ararat; links de duif met de olijftak
boven de zee. Op de afsnede : VOVEBANT ORDINES /
NAMURE . / w.

1749, brons, 31 mm.
R[9El'H:-IlÇ., 3ac,u~St]

Vervolg op Van Loon, deel I, blz.150 nr. CLIV
pl. XVII (variante 4atum)
Les Roettiers, blz. 129 nr. 36



Op het nieuwe jaar.

SECVRA, QVIETA, GRATA GAVDEAT De Verenigde Provinciën
zittend aan de voet van een vruchtdragende oranjeboom.
Achter haar een rustende leeuw met in zijn klauw een pij
lenbundel. Ze rust met de rechterarm, waarin de speer
met de vrijheidshoed, op een Vredesaltaar, in de andere
hand heeft ze een olijftak. Op de afsnede : BELGIUM
FOEDER.
-Kz. GRATlAE ILLVXIT AVRORA DIVINAE De Tijd, voorge
steld als een gevleugelde grijsaard, zittend op een baal
en rustend tegen een steen waarop h~(t wapen van de erf-. ~"t, ,- ..stadhouder. Naast hem symbol1sche~oorwerpen. De T1Jd
tekent met een passer een kring op de grond en wordt be
schenen door stralen vanuit een wolk. Boven de afsnede
t'~c"ts : 1. G. HOLTZHEY FEC. Op de afsnede : :MDCCL

1750, zilver, 44mm.
"Jt)&.Tzliey J(o~o.ft"J GC.&P~J

Vervolg op Van Loo~ p.3]3 pl.XXVIII nr.292



Dood van Willem IV van Oranje.

WILH:CAR:HENR:FRISO.D.G.PR:AUR:ET NASS:GVB:HAER:FRISIAE......
Buste van Willem IV geharnast naar rechts. Op de~af-

snede : A.A.
-Kz. Over gans het middenveld: NAT./KAL./8EPT.MDCCXI./
UXOR.DUX.ANNAM/BRIT.PRINC.REG.NONO/KAL.APRIL.MDCCXXXIV./
TOT.FAED.BELG.GUB.HER./ELECT.A.MDCCXLVII./OBIIT.UND.KAL./
NOV.MDCCLI.

1751, zilver, 37mm.
A[NbEL&s) A[N1ff~ .
Vervolg op Van Loo~ p.322 pl.XXVIII nr.300

I



Inhuldiging van Willem IV als markies van Vlissingen
en Veere. Jeton.

VETEREM DOMINUM VIDETlS ULYSSEM De prins voorgesteld
als Ulysses, staande tussen zijn zoon Telemachus en zijn
gunsteling Eumenes. Rechts van de prins een gebouw met
gaanderijen, rechts onder de gaanderijen de letters N.V.
S. Links op de achtergrond een antieke dubbele poort.
Op de afsnede : SUUM CUIQUE
-Kz. Bloempje ADGNOSCO STUDIUM MENTEMQUE MEORUM roosje
FID.CIV.VLISSING & VERAE In het midden het raadshuis
van de stad Veere, op de versierde pui staarde stadhou
der, links en rechts bevlagde huizen. Voor het raadshuis
staat een juichende menigte. Op de afsnede : Het wapen
van de stadhouder tussen het jaartal MDCCLI.

1751, zilver, 32mm.
VÜ'tNJ $ [wttJ6et~HJ I\lC,tol....~]
Vervolg op Van Loo~ p.317/318 pl.XXVIII nr.298



N-i':J.Si.,3

Karel van Lorreinen, goeverneur van de Zuidelijke Neder
landen.

CAR.ALEX.LOTH.ET BAR.DUX GUB.BELG. Buste van Karel van
Lorreinen, geharnast met het Gulden Vlies, naar rechts.
Onder de buste : R.
-Kz. ILLO MODERANTE CRESCENT Juno staande naar links
op een met planten bezaaide zode. Ze draagt in de rech
terhand een omgekeerde hoorn des overvloeds, in de opge-

· · ...,"~ h ~stoken l1nkerhand V1er korenaren;~ac te~r~aar een pauw.
Op de afsnede : M.DCC.LI/R.

1751, één exemplaar in zilver, 37mm. en één exemplaar
in brons zonder rand, 33mm.
~[oe""'iellS.] [,locct".s.]
Bingen, p.129/130 nr.38
R.B.N.(1947), p.78/79 pl.VII nr.l



Anna van Engeland goevernante voor de minderjarige Wil
lem V.

WILH.V.D.G.PR.AR.& NASS.BATAVORVM AMOR. Buste van dejon
ge prins WiIIem V, naar Iinks~met een ordelint en de rid
derster. Onderaan äe s=m : J.G.HOLTZHEY.FEC.
-Kz. REGlIS DONIS VT REMP.DITET. Prinses Anna gezeten
op een troon, links van haar de kleine prins. Ze rust
met haar rechter arm op een roer. Ze neemt van de Ver
enigde Provinciën, met haar attributen, een roer in ont
vangst. Op de afsnede : VOTVM INEVNTE ANNO/MDCCLII.

1752, zilver, 41mm.
"'OLTZ.WE:v J[~~fI\"J G(ëf)"~J

Vervolg op Van Loo~ p.330 pl.XXIX nr.306
]:



Begrafenis van Willem IV in Delft.

VNIVERSVS.DEPLORAT.POPVLVS. Graftombe van Willem IV met
op de voorzijde een doodshoofd en een slinger. Op de
tombe ligt een kussen met zijn kroon. Achter de graf
tombe is een-hemel-opgehangen met daarboven ~etgekroonde

wapen van de stad Delft waarrond krijgstrofeëen en een
rouwsluier. Links van de graftombe zit een treurend eng
eltje met een omgekeerde fakkel. Op de afsnede in een
cartouche: IN.EXEQ.G.C.H.F./PR.AR.ET NASS./IV.FEBR.MD
CCLII Onder de afsnede : N.V.S.
-Kz. De rouwstoet op de grote markt van Delft die naar
de kerk gaat. Op de afsnede : IN.SECVNDIS.ET./ADVERSIS.
OFFI-/CIOSISSIMA.

1752, zilver, 37mm.
V["~J stwiNbea~N] NOtoi~6']

Vervolg op Van Loon, p.335/336 pl.XXIX nr.310
I



N1'l-S1, ')

Jacques Winckelman.

D:I:WINCKELMAN SCABI:FRANC:1702 ET RECEP:GNAL.1717 Bus
te van Jacques Winckelman, naar rechts.
-Kz. UTINAM PROMISSA LICERE~OVID:EXEQUI Een vrouw geze~
ten naar voren met in de rechterhand een hoorn des over
vloeds die rust op een tafeltje. Rechts van de vrouw
een wapenschild. Op de afsnede : 1752.

1752, zilver, 37mm.



Ni~S'~, t.

Nieuwjaarspenning op de handel in de Verenigde Provinciën.

QVID E REPVBLICA Pallas Athena, gezeten, leunt met rech
terarm op een tafel waarop staat: J.G.H.F. In de linker
hand houdt ze een ontrold papier waarop staat: PORTO F.
Links aan haar voeten ligt een boek waarop staat : JOURN.
Rechts van Pallas Athena zit Mercurius met een gevleugel
de helm en slangenstaf, aan zijn voeten liggen allerhande
koopwaar en boeken, op het ene staat : GROOTBOEK en op
het andere : KOOP/HAN/DEL
-Kz. NE VMQVAM LVX DEFICIAT. Een halve wereldbol; daarop
een Mercuriusstaf, een hoorn des overvloeds en de zeven
wapenschilden van de Verenigde Provinciën. Links van de
aardbol de opkomende zon, boven de aardbol een halve
maan en wolken. Op de afsnede : MDCCLIII.

1753, zilver, 43mm.
H[pLnH&YJ ~~\a0l~3 C,&•.,J
Vervolg op Van Loo~ p.364 pl.XXX nr.329 (~)

I



Nieuw kanaal van Mechelen naar Leuven. Jeton.

CAR.ALEX.LOTH.ET BAR.DUX GUB.BELG. Buste van Karel van
Lorreinen, met het Gulden Vlies, naar rechts. Op de arm
afsnede : R.
-Kz. INDE OPES. Het kanaal van Mechelen naar Leuven, in
vogelvlucht. Boven het kanaal zwevend op een wolk, Mer
curius met helm en staf en een geldbuidel. Op de afsne
de : FOSSALüVANIENS./M.DCC.LIII./R.

1753, zilver, 34mm.
R[«,e,.,-t6.fl.S ~ Joc4f~e~]

Bingen, p.130 nr.40
R.B.N.(1947), p.81/82 pl.VII nr.4
A.De Witte, p.50 nr.332/333



Academie van Antwerpen.

CAR.ALEX.LOTH.ET BAR.DUX ACAD.REG.ANTVERP.PROT. Buste
van Karel van Lorreinen, geharnast en omhangen met het
Gulden Vlies, naar rechts. Onder de armafsnede : R.

- Onder de buste een dubbele arend.
-Kz. ARTIS DEvLINEAT.PREMIUM. Drie geniëen beelden de
teken, schilder- en beeldhouwkunst uit. Op de afsnede
het kasteel van Antwerpen tussen een olijf- en een palm
tak.

Z.d.[1756], verguld brons, 47mm.
ft [OITliE-lS , J~,."c"J

Bingen, p.113/114 nr.7
R.B.N.(1932), p.8~ pl.IV nr.3
A. De Witte, p.90 nr.126/128



N1':f.5~, 2..
Penning van Namen betreffende de alliantie tussen
Oostenrijk en Frankrijk in 1756

In een parelrand! VOTA ADUATICORUM Het gekroonde
wapen van Namen, met links en rechts een vuurslag.
-Kz. In een parelrand: CONCORDIA AUSTRIJE ET GALLI~·

Oostenrijk en Frankrijk, elk als vrouw met een
wapenschild, reiken elkaar de hand. Op de afsnede :
M·DCC·LVI / R-

1756, brons, 32 mm.
R[OE\'i~flS" ~o.c't\lesJ

Les Roettiers : n° 45; blz 132
A. De Witte (1912) n° 347; blz 52.



.Penning van Namen betreffende de alliantie
tussen. Frankrijk en Oostenrijk.

In een parelrand : VOTA ADUATICORUM •
Het gekroonde wapenschild van Namen met links
en rechts een vuurslag.
-Kz. In een parelrand: CONCORDIA AUSTRllE
ET GALLI& Oostenrijk en Frankrijk reiken elkaar
de hand. Met de andere hand leunen ze op hun

.wapenschild. Op de afsnede : M.DCC.LVI / R.

1756, zilver, 31 mm.
R[9Eï;iER.S] GJuc'tue.'J

Les Roettiers, blz. 132 n° 45
A. De Witte (1912) : blz. 52 n° 347



N1':f.5'1 LJ
Karel van Lorreinen en zijn zuster Anna Charlotte,
abdis van Sainte Waudru te Bergen

CAROLUS ALEX ij LOTH· D" MAG e PRUS · ADM ov ORD "TEUTO ·MODE
Buste van Karel Alexander, hertog van Lotharingen,
met een erekruis, naar links. Op de armafsnede:
NICOLE
-Kz. : ANNA CAROLA LOTH.DUCISSA ABBAT! • REMIRMON •
ET MONT Buste van Anna Charlotte, abdis van
S~ Waudru in Bergen) zuster van de Hertog van
Lotharingen, naar rechts. Op de armafsnede :
1756 / NICOLE

1756, brons, 46 mm.
N\COLE CC~"de. f ...qV)ç"~t.J

R. B•N. 1855; pl. IX; bIz 3 14 •



)J1I)S9,~

Cobenzl wordt ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

In een parelrand: CAR.C.COBENZL AUG.IN BELG.ADMINIST:
Buste van Cobenzl, met het Gulden Vlies, naar rechts.
Onder de buste : R.
-Kz. In een parelrand : GRATITUDO AUGUSTORUM. Een open
boek waarop links : STA/TU/TA. rechts: OR/DI/NIS. Ron
dom het boek de ketting van het Gulden Vlies. Op de af
snede: EX.DECR.S.P.Q.B./1759.

1759, koper, 32mm.
(t(oeTT\Ets , j.cct"f~)

Bingen, p.134 nr.51
R.B.N.(1854), p.455 pl.XVIII nr.1
A.De Witte, p.53 nr.365/366



Niq.SS,l

Cobenzl wordt ridder in de Orde van het Gulden Vlies.
Jeton.

In een parelrand: CAR.C.COBENZL AUG.IN BELG.ADMINIST.
Buste van Cobenzl met het Gulden Vlies, naar rechts.
Onder de buste : R.
-Kz. In een parelrand: GRATITUDO AUGUSTORUM Een altaar
waarboven een geopend boek, daarrond een ketting van het
Gulden Vlies. Op het linkerblad van het boek leest men
STA/TU/TA ; op het rechterblad : OR/DI/NIS Boven het
boek stralen. Op de afsnede : M.DCC.LIX./R.

1759, koper, 40mm.
R[oe1TÎt!tl$., 3o.cct"e~]

Bingen, p.135 nr.53
R.B.N.(1854), p.455 pl.XVIII nr.3
A.De Witte, p.53 nr.362/364



Dood van Anna van Hannover, weduwe van Willem IV van
Oranje - Nassau.

ANNA D.G.M.BR.PR.REG.TOT.BELG.FOED.GVB.MINORENNI PRIN
CIPE Buste van prinses Anna naar -linKs ,omhangen met
de weduwesluier, boven haar hoofd een sterrekrans omge
ven door lichtstralen. Onder de linkerarm: I.G.H.F.
-Kz. NEC MAlESTATE NEC AETATE NEC VIRTVTE MOVETVR Op
een verhoog de graftombe van Anna van Hannover. Achter
de tombe een mantel gevoerd met hermelijn, in het midden
bijeen~ehouden door een k·roon. Voor de tombe staat
haar wapenschild. Op de voorzijde van het voetstuk van
de graftombe ziet men een afgeknotte boomstronk en twee
jonge oranjeboompjes. Links van het voetstuk staat een
globe, daarnaast een roer waarop een pijlenbundel staat,
een geopend boek en een palet met penselen. Rechts op
de plint: HOLTZHEY.F. Op de afsnede : NATA 2 NOV. 1709
DENAT./12 JAN. 1759.

1759, zilver 41mm.
1-1 OLTZl-Iey l:r~Gl"a Gt!~
Vervolg op Van Loo~ p.388 pl.XXXII nr.349

:t



Toegang tot de Hortus Medicus van Amsterdam.

N.4'H~1.

Jeton.

LIBER.INGRESSUS.HORTI MED.AMSTEL. In een krans: Op een
voetstuk het gekroonde wapen van Amsterdam, onder het wa
pen ligt een spade waarrond zich een slang kronkelt.
Links en rechts van het wapenschild een hoorn des over
vloeds. Op de voorzijde van het voetstuk staat de naam
van de houder en een datum gegraveerd, op dit stuk : WIL
LEM/ SMIT / 1760
-Kz. MAXIMUS.AEGRIS.AUXILIATOR.ADEST. In een krans
Aesculaap met zijn slangenstaf voor de toegangspoort. van
de Hortus Medicus.

1760, brons, 51mm.

Vervolg op Van Loon, p.l02 pl.XLVII nr.514 Variante.
~

][



Academie van Brugge.

QUAS NUTRIT ARTES Prinses Caroline van Lorreinen geze
ten op een rots, in de hand een lauwerkrans. Naast haar
het wapenschild van Lorreinen. Rechts onderaan de rots
H. Op de afsnede : CAROL:LOT:PRIN:/PROTECT:
-Kz. AEMULA LAURI Een palmboom met rechts het wapen
schild van de St. Lucasgilde en links het wapenschild
van de architecten. Links en rechts van de boom : M:D
CC:LX Op de afsnede : ACAD:CIV:BRUG:BRAVIUM.

1760, brons, 41mm.
ij[iqA.tEw!ÎtJ , i=tOt\f-t~]

Forrer 11, p.430
Gazette Numismatique 1898, p.7



)e Staten van Namen aan de prins van Gavere.

VOVEBANT ORDINIS NAMURCENSES.1760 Het gekroonde wapen
van Namen met vuurstenen en vlammetjes.
-Kz. .CAR:EM:PRINC;DE GAVRE GUB:AUR:VELL:EQUIT: Het ge
kroonde wapen van Karel Emmanuel, prins van Gavere.
Rond het schild een ketting met het Gulden Vlies.

1760, brons, 31mm.
(~OElTiets., 3c)f,.~'J

R.B.N.(1939), p.79 pl.IX nr.4
Bingen, p.136 nr.56
A.De Witte, p.54 nr.374/378



N~~''i/i.

Karel van Lorreinen, verkiezing op 4 mei 1761 tot
grootmeester van de Teutoonse Orde

CAROL ' D · LOTHARINGlAE MAGNUS ORDINIS TEVTONICI
MAGISTER Buste van Karel Van Lotharingen, met het
teutoonse erekruis, naar rechts. Op de armafsnede
I. L. OEj{LEIN Op de afsnede : UNANIMI ACCLAMATIONE/
ELECTUS D. 4 MAY 1761
-Kz. GODOFR, D • BVLLIONUM ET LOTHARINGlJE HIERo-

SOLYMARUM REX Godfried van Bouillon, in harnas,
staande naar links, met de linkerhand steunend op
zijn wapenschild, in de rechterhand een kruisvaarders
banier. Links een zicht op Jeruzalem. Op de afsnede :
RENATVM SAECVLA / VIDENT

1761, zilver, 44 mm.
OErXLEiN I[o~Glnl'\] L[U)M~Q.""']



Carolus d'Oultremont, bisschop van Luik.

CAR.EX C.AB OULTREMONT D.G.EP.PR.LEOD./DELIC\E CIVIUM
Buste van graaf Carolus d'Oultremont, prinsbisschop van
Luik, naar links. Onder de buste: IACOBI
-Kz. Roosje LUX ORTA EST IUSTO ET RECTIS CORDE LAETITIA
Een zuil waaraan een vrouw het wapen van de familie Oul
tremont hangt, boven het wapen de hertogelijke muts.
Links bovenaan het Oog van God omgeven door wolken en
stralen.

Z.d.LÏ7641, verguld? 29mm.
1:AtoäI [I 'h:lipr- Jo~.,hJ .
R.B.N.(1891), p.91 pl.lIl nr.2 (met een oogje.)



Reconstructie van de abdij van Vorst.

In een parelrand: CAR: ALEX : LOTH : DUX BELG
PRJeF: Buste van Karel van Lorreinen, met een,
ereteken, naar links. Onder de armafsnede : R.
-Kz. : In een parelrand: FELICIBUS AVSPICIIS
Het wapenschild van de abdij van Vorst; boven het
schild een kroon, een kromstaf en een banderol.
Op de afsnede : ABB. FOREST . RENov.1 M.DCC.LXIV.I R:

1764, brons, 32 mm.
R.[ocrro'E:lS:1 [, )o.~'\JtCä,]

Les Roettiers n° 65; blz 139
La Gazette Num. 1907 : blz 65/66.



Mederegentschap van Jozef 11.

N-1'J'~i.

Jeton.

In een parelrand : CAR.ALEX.LOTH:DUX BELG:PRAEF: Buste
van Karel van Lorreinen met eretekens, naar links. Op
de rand van dè armsnede : R.
-Kz. Ln een parelrand : MATRIS LEVAMEN Links keizerin
Maria Theresia, staande naar rechts, in de ene hand een
scepter, met de andere hand geeft ze een rijksappel aan
haar zoon Jozef 11. Op de afsnede : JOS.AUG.IN CONSOR
TIUM/REGNORUM ADSCITO/M.DCC.LXV./R.

U7651 brons, 34mm.
f{(Oe-rTiëlS ~ J~e-t".~J

Bingen, p.140 nr.67
R.B.N.(1947), p.98 pl.IX nr.3
A.De Witte, p.57 nr.400/405



Médaille aangeboden aan Karel van Lorreinen
door zijn antiquair Dom Thomas Mangeart in 1754

In een parelrand : CAROLUS ALEX· DUX LOT. ET
BAR BEL. GUB .GEN • Buste van Karel van Lorreinen,
naar rechts, in harnas en met het Gulden Vlies
omhangen. Onder de buste : I·B·HARREWYN.
-Kz. : In een parelrand: ESSE DAT ET PRODESSE ·
zicht binnen in een ruimte, propvol antikwiteiten.
Bovenaan een zonnetje. Op de afsnede AUG.~C·

OB • D · T • M· / A· NU· ET HIST· CONS· / AN •
M·DCCLXV

1765, brons, 48 mm.
l1A-~A~WfYNI I.(ea"J S[of\i,\e]

R.N.B. 1910 blz 376 - 392; afb. blz 376.



N~')ç~/t.

Willem V van Oranje' - Nassau aangesteld als stadhouder.

WILH.V D.G.PR.AR.ET NASS.TOT.BELG.FOED.GVB.HAER.ETC.
Buste van prins Willem V naar rechts, versierd met het
ordelint van de Kouseband. 0..,,,,,.,,,: l.G. "'DLT2Hey. F~c.

-Kz. VT PATRIAE PATER SIT. Het wapen van Willem V, om
hangen met het ordelint van de Kouseband, waarop staat :
HONY SOIT QUI MAL Y PENSE. Het wapen wordt vastgehouden
door drie kinderen, het kindje links houdt een scepter
in de hand waarboven een alziend oog, het kindje rechts
draagt een helm en heeft in de hand een bevelhebbersstaf,
het middenste kindje houdt een speer in de hand waarboven
een vrijheidshoed. Bovenaan stralen. Op de plint : X.G.
HOLTZHEY.FEC. Op de afsnede : INAVG.VIII MART./MDCCLXVI.

1766, zilver 45mm.
l-JoL"T~Hey :r[.'.~"J Glfea-a)
Vervolg op Van Loo~ p.425/426 pl.XXXV nr.382

I



willem V van Oranje aangesteld als stadhouder.

Roosje:WIL:DEN VYFDEN:PRJNCEN VAN ORANJE.F(sicjN.NASSAU:
Buste van Willem V naar links. Onder de buste: G:D:8
MAART/1748
-Kz. STADHOUDER ADMIRAAL & KAPITEYN GENERAAL VAN DE 7/
PROVINTIEN/D 8 MAART: 1766 In het midden het wapen van
de Verenigde Provinciën met daarrond de gekroonde wapens
van de Zeven Provinciën aan elkaar gebonden met een snoer.

1766, brons, 38mm.

Vervolg op Van Loon, p.428 pl.XXXV nr.38S
....-\':
!



Inhuldiging van Willem Vals markies van Veere en
Vlissingen. Jeton.

Roosje WILH.AVR.V.MARCH.VLISS.ET.VER. In een lauwer
krans: het hoofd van Willem V naar rechts. Onder de
hals de letters: G.V.M.
-Kz. Roosje FELICITAS TEMPORVM Roosje In een krans
van oranjetakken met vruchten en bloemen. In het mid
den een versierd altaar, achteraan een speer waarop de
vrijheidshoed. Links en rechts achter het altaar aller
hande symbolen zoals een slangenstaf, een palmtak, een
vlag en een staf met een Mi"t~~. beeld. Op de afsnede
INSTAURATUS/MDCCLXVI.

1766, zilver, 27mm.

Vervolg op Van Loo~ p.451 pl.XXXVI nr.40B
1



Constructie en herstel van wegen, 1766.

In een gekartelde rand : CAR. ALEX • LOTH : DUX BELG :
PRJEF: Buste van Karel van Lorreinen, met eretekens,
naar links. Op de armafsnede : R.
-Kz. : In een gekartelde rand: UTILITATI POPULORUM
Een rij bomen, op de voorgrond rechts drie werkende
mannen, boven de bomen een drijvende wolk. Op de
afsnede : EXTRUCT~ ET / REPARAT~ VI~ / M·DCC.LXVI

1766, zilver, 34 mm.
R[oenäelS] C"J~c,ue~J

A. De Witte : n° 406/409; blz 57
Les Roettiers : n° 68; blz 140/141
R.N.B. 1947 : n° 4 pl. IX; blz 99.



N'1'}t':J,i.

Huwelijk va~ Willem V van Oranje-Nassau en Frederica
Sophia-Wilhe~ina van Pruisen.

WILH.V D.G.PR.ARAVS.ETc .FRED.SOPH.WILH.D.G.PR.REG.BORVSS.
ETC. Hoofd van Willem V en van Frederica Sophie prinses
van Pruisen, naar elkaar gekeerd.
-Kz. FAVSTO OMINE. Een huwelijksaltaar waarop de wapens
staan van het prinselijk paar, erboven een gekroonde ade
laar die een scepter en een lauwerkrans in zijn klauwen
houdt. Rechts een engeltje dat het vuur op het altaar
aansteekt. Links, half achter het altaar een leeuw met
in zijn klauw een pijlenbundel. Op de voorzijde van het
altaar een cartouche waarop men leest: CEL.BEROL.fIV
OCT. Boven het geheel het Alziend Oog van God omgeven
door stralen. Op de plint :I.G.HOLTZHEY FEC. Op de af
snede : MDCCLXVII

1767, zilver, 45mm.
H(!)lTZI-lt=y I[ohQ"~ G[eo"3)
Vervolg op Van Loo~ p.447/448 pl.XXXVI nr.40S

1.



Huwelijksplechtigheid in Berlijn van Willem V van Oranje
Nassau en Frederica Sophie Wilh~ina van Pruisen.

WILHELM.V.AURIA &FREDERA.SOPHIA.WILHELMA.PRUSSIACA Bus-- -te van Willem V van Oranje Nassau en Frederica Sophie
van Pruisen, achter elkaar naar rechts. Onder de buste
G.V.MOELINGEN.
-Kz. SPES PATRIAE POPULI DELICIAE Twee engeltjes ~"

w.~ deze links een vlammend hart en een bloemenkrans,
deze rechts een vlammend hart en een kroon, houden boven
een brandend altaar versierd met allerhande symbolische

~

voorwerpen. Op de afsnede : NUPTIAE CELEBRATAE/BEROLINI.
IV.OCT./MDCCLXVII

1767 zilver, 37mm.
v[itl.Q MOEt:UJ&E"J G['1'~b\u'J
Vervolg op Van Loo~ p.445/446 pl.XXXVI nr.403

:I



N.-t!J'C,i.
Zilveren bruiloft van Johan Osy en Cornelia van Wevelinc
hoven.

Het gedeelde wapen van de families in een cartouche opge
hangen aan een lint waarop staat : ARTE LABORE PATIENTIA
Onder het wapen een landelijk tafereel, links de toren
van Zegwaard. Op de afsnede : XXII APRIL/MDCCLXVIII
-Kz. TER GEDAGTENISSE VAN DEN XXV IARIGEN TROUWDAGH
Over gans het veld : VAN DEN WEL/EDELEN GESTRENGE/HEERE/
JOAN OSY/HEERE VAN PALENSTEYN/EN ZEGWAERT &C.GEBOORE/DEN
IX JULY MDCXCIX/EN VROUWE/CORNELIA PETRONELLA/VAN WEVE
LINCHOVEN/GEBOORE/DEN IX N0Vtl./MDCCV Onder een mirte-
en palmtak: T.V.BERCKEL F.

1768, zilver, 65mm.
V["'tJ~ 8eRct<fL Tr"r.d~~1

jI
Vervolg op Van Loony p.IS pl.XXXVIII nr.421
Gazette numismatique(1905), p.67/68 nr.l0



N1fJ.'S,t..
Blijde intrede van Willem V van Oranje en zijn echtgenote
in Amsterdam.

WILH.V.D.G.AR.ET NASS. SOPH.WILH.D.G.PR.R.B. Buste van
prins Willem V en prinses Sophia, achter elkaar, naar
rechts. Onder de buste : ~.G.HOLTZHEY FEC.
-Kz. Bovenaan een genie, gezeten op een trofee, die het
wapen van Amsterdam vasthoudt. Daaronder over gans het
veld: OP HET/PLEGTIG INHALEN EN VERBLYF/VAN HUNNE/DOORL. I

EN KON.HOOGH./DE PRINS EN PRINCESSE/VAN ORANGE EN NASSAU/
TE AMSTERDAM 30 MEY 4 JUNY 1768/DOOR DEN RAAD GEGEVEN/
AAN DE WAGTHEBBENDE/BURGERS.

1768, zilver, 34mm.
itOLTZHEY ~[ot..-'''J Or-os.,1
Vervolg op Van Loo~ p.16/17 pl.XXXVIII nr424(a)

JI



Bezoek van Christian VII, Deens koning, aan de
'Nederlanden.

In een gekartelde rand: CAR·ALEX·LOTH-DUX BELG
PR[~]F: Buste van Karel van Lorreinen, met ere
tekens, naar links. Op de armafsnede : R.
-Kz. In een gekartelde rand : ADVENTUS REGIS
DANI~ Christian VII, koning van Denemarken, en
Karel van Lorreinen reiken elkaar de hand.
Op de afsnede : M·DCCLXVIII./ R·

1768, zilver, 34 mm.
R[oeiT't.uj [, '3Q.e."Uf~
Les Roettiers n° 74; blz 143
A De Witte n 0 ~"'-'1tç; ~~. 51
R.N.B. 1947 : n° 6 pl. IX; blz 102.



25 jaar bestuur van Karel van Lorreinen in de
Nederlanden.

In een gekartelde rand : CAR. ALEX • LOTH.DUX BELG.
PRA;F : Buste van Karel van Lorreinen, met eretekens
naar links. Op de armafsnede : R.
-Kz. : In een gekartelde rand: QUOD I BELGII
PRJEFECTUR·I XXV ANNIS I FORTITER, HUlMAJNE,
PRUD·I GESSIT I OD~I BRUXEL-CAROLINI / SODALES I
PRINCIPI CARISS./ 1769

1769, zilver, 34 mm.
(l.[or:lT'ea.s1 LJGc,."e8
Les Roettiers n° 75: blz 143
A. De Witte: n° 432-436 : blz. 58/59
R.N.B. 1940-'46 : n° 2 pl. 11; blz 91.



15 jaar bestuur van Karel van Lorreinen in de
Nederlanden.

CAR·ALEX·LOTH·DUX BELG·PRAaF: Buste van Karel
van Lorreinen, met eretekens, naar links.
Onder de armafsnede : R.
-Kz. : QUOD IBELGII PRAEFECTUR· I XXV ANNIS /
FORTITER, HUMANE, PRUD-I GESSIT I ODAËI BRUXEL
CAROLINI I SODALES I PRINCIPI CARISS I 1769

1769, brons, 31 mm.
R[OEill~R~] L 'JGo,,,es]
Les Roettiers n° 75; blz 143.
A. De Witte : n° 432-436; blz 58/59.
R.N.B. 1946-46 : n° 2 pl. 11; blz 91.



Fixatie van de grenzen van Frankrijk en de
Nederlanden

In een parelrand: CAR. ALEX • LOTH · DUX BELG.
P~F: Buste van Karel van Lorreinen, naar links,
met eretekens. Op de armafsnede :R.
-Kz. : In een parelrand : LIMITES PROVINCIARUM
ASSIGNATI In een landschap links vooraan een
zuil met het wapen van Oostenrijk, rechts achteraan
een zuil m~t het wapen van Frankrijk. Tussen de
twee zuilen een rusten~ leeuw der Nederlanden.
Op de afsnede : M·DCC.LXIX·

1769, zilver, 34 mm.
l[oFn·IElS] LJo.t,"e~]

Les Roettiers n° 78; blz 144/145
,A. De Witte n° 442/448; blz 59
R.N.B. 1947: n° 7 pl. IX; blz 103



Prijs van de Koninklijke Academie vàn Gent.

CAR • ALEX • LOTH • ET BAR· DUX ACAD. REG. GAND • PROT
Buste van Karel van Lorreinen naar rechts. Onder
de buste : R.
-Kz. ARTIS DELINEAT.PREMIUM. De Vrije Kunsten
worden voorgesteld als drie kleine genieën.
Ze tekenen, schilderen en beeldhouwen.
Op de afsnede : M.DCC.LXVIIII/ R

1769, verguld brons, 47 mm.
R[OETT'~ASJ [, J~('"u~s]
A. De Witte: n° 1297130; blz 90 - zie n° 126
Les Roettiers : n° 17; blz 118



N1"1q.o,i

Geboorte van prinses Frederica-Emma Wilh~ina van Oranje
Nassau.

WILH.V.PR.AR.BELG.GUBERNATOR. Hoofd van Willem V, prins
van Oranje, naar rechts. Onder de hals: T.V.BERCKEL.F.
-Kz. AUXILIANTE DEO BATAVIS LUX ORTA Aan een met vruch
ten beladen oranjeboom is een lint bevestigd waarop men
leest :tGULIEL.V./PRIMOGENITAE/XXVIII NOVEMB./MDCCLXX/R .

.------- ---- -fG. vrvs At. '.llJ.5. '0". f>.t.clf.fs..,~h:
1770, z1lver, 33mm. L~A14Li".
V[JlN'J BE-CltKe-L Ttta,e60o"1
Gazette numismatique(I905), p.73 nr.I7
Vervolg op Van Loo~ p.35 pl.XL nr.443

y



Bouw van het Luthers bestedelingenhuis te Amsterdam.

PAUPERUM CONFUGIUM. Het Luthers gesticht van Amster
dam. Op de afsnede : ACHREMATOCOMIUM/LUTHERANORUM/CON
DITUM./MDCCLXX./T.V.B.
-Kz. PIETATE SENATUS AMSTELOD. De Godsdienst voorge
steld als een vrouw, staande, ze leunt met de linker
hand op de bijbel die op een altaar ligt, in de andere
hand houdt ze een kruis. Op de afsnede : ECCLESIA LU
THERAN./SUFFULTA ET/DEFFENSA/T.V.BERCKEL F.

1770, brons, 3~.
V[A"'J '~A.cI(E L T L~~d.e4u:J
Vervolg op Van Loon 11, p.39/40 pl.XLI nr.450
Gazette numismatique (1905 ), p.72/73 nr.16
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Gouden bruiloft van Jacob van der Lelyen Maria van
Assendelft.

IACOB VAN DER LELY VIR.CONS.DELFL:PRAET:ET CHOMARCH:ET
MARIA MAGD.VAN ASSENDELFT Aan een boom, bestraald door
een alziend oog, hangen de wapenschilden van de echtge
noten. Achter het wapen van de man zijn er kruiselings
twee pijlenbundels en ernaast vier fruitbomen waarvan de
eerste één en de tweede twee scheuten heeft. Achter het
wapen van de vrouw een bloemtak en ernaast een altaar
met vooraan de letter L en bovenop twee vlammende harten
Op de plint: G.V.MOELINGEN F. Op de afsnede : DELPH:
JUNCT.26 NOV./1720
-Kz. Onder een samengebonden lauwer- en palmtak : VI
DERUNT FAUSTI, QUORUM HIC/INSIGNIA SPLENDENT,/CONJUGU
JUNCTOS FOEDERE LUSTRA/DECEM./GRATIA RARA DEI, CONCES
SA PARENTIBUS/OLIM;/RARIOR IN NATIS CONTlNUATA/TAMEN./
MIRAMUR, DUM VITA MANET:POST/FATA NEPOTI/HAEC SERO ME
MORENT JUSSA/METALLA LOQUI. Op de afsnede : DELPH:CELE
BR.26 NOV./1770



1770, zilver, 55mm.
V[ANJ MOeL\NGEtV G[Ysl.,.,tj
Vervolg op Van Loo~ p.42/43 pl.XLI nr.453

1



Gundac Thomas, graaf van Starllemberg

GUNDAC • TROM • S.Rtl. COM.A STARREMBERG
Buste van Gundac Thomas, graaf van Starhemberg}naar rechts.
Op de rand van de arm : V.BERCKEL F.
-Kz. PIETATE ET CONSILIO De Vroomheid en de Vijsheid,
voorgesteld als vrouwen, drukken elkaar de hand boven een
brandend altaar waarvan de voorzijde versierd is met het
wapen van Starhemberg. Uiterst links een brandende antieke
lamp, rechts een ontrold perkament. De afsnede is leeg.

Z.d. [177~Jbrons, 40 mIn.

V[AtJ) Sea.ckéL Clhf'odDo",]

Cat. Maillet n° 7385
A. De Witte(Cat. Poi'Çons et Matrices) n° 161-162-163
-Gazette Numismat. vol 12; blz 150, n° 156



Prijs van de Academie van Brussel.

· MARIA THERESIA.AUG.SCIENT.PATRONA. Buste van Maria
Theresia, naar links. Onder de buste: B.DUV.
-Kz. In een lauwerkrans : PALMA/ACADEM.CAESAR./REGIAE/
SCIENTI.ET LITTE./BRUXELL.EX/LARGIT.PRINC. Onderaan:
I N WÜRTH

1772, zilver, 51mm.
nu"D"l~"'J 1:. Pib~ -$;--J Q\èndCl..-I"J e.... \AJÜA.1H I[ot.""'~J ",&po",.&<]
Forrer I, p.488
fOI'.-et- »r; p. S,.,.



Brand van de schouwburg van Amsterdam.

Op een banderol : EX HlS RENASCERE PHOENIX Een vrouw
in wanhoop gezeten op de puinen van de afgebrande schouw
burg. Aan haar voeten gebroken instrumenten. Op de af
snede: MULCIBER VASTAVIT/IV IDUS MAJAS/MDCCLXXII/T.V.
BERCKEL.F.
-Kz. In het midden bovenaan brandende muziekinstrumen
ten en een bijenkorf, daaronder: TONEELSPEL ZWYG:DE/
SCHOUWBURG BLAAKT,/DOOR EIGEN LICHT IN/BRANDT GERAAKT;/
TREUR YSTROOM:UW/TONEELSPELWONDER/HAALD IN EEN NACHT DEN/
SCHEDEL ONDER. Daaronder een guirlande.

1772, brons, 32mm.
VrA~:l Qftek&L TLh.e4f)~)(..l
Vervolg op Van Loon~ p.57/58 pl.XLII nr.469
Gazette numismatique(1905), p.108/109 nr.26
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Tweede eeuwfeest van de bevrijding van Vli~singen.

EBEN=HAEZER. In het midden een rond altaar, met op de
voorzijde een portret van Willem I. Op het altaar een
brandend wietrookvat en een pyramide waarrond twee slan
gen. Op de achtergrond de haven van Vlissingen. Op de
afsnede : EX DECRETO CONCILII/CIVILIS BELLI CVDI CVRA
VERVNT/A.D.VI APR.CI~ I~ CCLXXII.
-Kz. ET SPONTE ET FELICITER De Vrijheid, als een ge
helmde vrouw met in de hand een speer waarop de vrij
heidsmuts, weert het Geweld van zich af, terwijl ze het
Bijgeloof vertrapt. Op de plint: T.V.BERCKEL F. Op
de afsnede : DEN 6 APRIL 1572.

1772 zilver, 40mm.
vo-.:i.i 8eR,CKE-L T(~tC!)el~l-J

.JLVervolg op Van Loon~ p.54/55 pl.XLII nr.465
Gazette numismatique(1905), p.106/107 nr.22



Geboorte van prins Willem - Frederik.

WILHELMUS.V.D.G.PRINC.AURIA.&NASS. Buste van Willem V,
prins van Oranje, naar rechts. Onder de buste: GYB:V:
MOELINGEN:F.
-Kz. SPES RATA PIGNUS FELICITATIS De maagd Nederland,
staande in een tuin, ze heeft een baby in de arm en wordt
door een meisje bij het kleed vastgehouden. Op de afsne
de : NAT.COMES BURENS/XXIV.AVG:/MDCCLXXII

1772 zilver, 37mm.
VÛ''';j t-1oa.h.)~ GY['JI[t*]
Vervolg op Van LOOjf p.65 pl.XLIII nr.477



Prijs voor de wedstrijd
Antwerpen.

van beelden in sneeuw in

CAR.ALEX.LOTH.ET BAR.DUX ACAD.REG.ANTVERP.PROT. Buste
van Karel van Lorreinen, geharnast met het Gulden Vlies,
naar rechts. Onder de armsnede : R. Onder de buste een
dubbele arend.
-Kz. In een lauwerkrans: Een kroon/OB.STATUAS./E.NIVE.
CONFECTAS . /MOECEN: •ANTVERP : ID •D• IM. DCC. LXXI I . Ieen hand
je met links en rechts een toren.

1772, zilver, 47mm. Met oogje en ringetje
R[oenl~A.s) ti 'J.t,.u'~]
R.B.N.(1848), p.205/206



Stichting van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen en Letteren te Brussel in 1772

CAR-ALEX·LOTH.DUX BELG·PRlEF: Buste van Karel
van Lorreinen, om de hals eeneretekenJnaar
rechts. OP de armafsnede : I.R-
-Kz. : MUNIFICENTIA / AUGUST~/SCIENT: ET LITT: /
ACADEMIA REGIA / INSTITUrA / BIBLIOTECA PUBL : /
ERECTA BRUX: Op de afsnede : M-DCC·LXXII-

1772, zilver, 35 mm., achtkantig.
H~RlE\VYN) I['A"'., ~QP~'s\~

A. De Witte n° 464/469; blz 60.



Clemens XIV - Opheffing van de Jezuieten~orde.

CLEMENS XIV.PONT.~.V. Buste van paus Clemens XIV,
met kalotje, schoudermanteltje en stool, naar rechts.
-Kz.' SALVS GENERIS HVMANI De Godsdienst.) als vrouw
voorgesteld, gezeten op een wereldbol, in de rechterhand
een groot kruis, in de linkerhand een olijftak. Boven het
hoofd van de vrouw, de H. Geest als duif. Op de afsnede :
JESVITARVM SOCIET./ DELETA./MDCCLXXIII. Op d'e plint rechts
T•V. BERCKEL ti F.

1773, zilver, ~O mm.
VCAtJ~ GHtKeL T\}\fd>cleot'J
Gazette Numism. 1905, blz 138 nr. 34
Vervolg op Van Loon 11, blz 73, nr. 486, XLIV
Forrer 1, blz 72



Clemens XIV- Opheffing van de Jezuieteno~de.

CLEMENS XIV PONTIF.MAX. Buste van paus Clemens XIV, met
kalotje, schoudermanteltje en stool, zegenend naar rechts.
-Kz. NVNQVAM NOVI VOS DISCEDITE A ME OMNES Christus, met
twee apostelen; Petrus heeft twee sleutels in de hand;
Christus verdrijft drie jezuieten. Op de afsnede : EXAVG.
SOC.IESV MEMOR.MDCCLXXIII/PS.CXVII 23.

1773, zilvér, 45 IDm.

Vervolg op Van Loon 11, blz 7~, nr. 487, pI XLIV
Forrer 1, blz 72



Oprichting van armenhuizen en verbe~terings

gestichten

CAR • ALEX • LOTH • DUX BELG. PRPa F: Bus te van
Karel van Lorreinen, om de hals een ereteken,
naar rechts: Op de armafsnede : I-H.
-Kz. : MISERATIONIS / ET / EMENDATIONIS / ~DES/

PER PROVINCIAS / EXSTRUCTlE Op de afsnede :
M·DCC·LXXIII·

1773, zilver, 35 mm, achtkantig·
H[ARlEw'IN) ~q,V\ ~Ot\rs~]

A. De Witte n° 474/482; blz 61.



Tweede eeuwfeest van de bevrijding van Leiden.

PRO NOBIS VERITAS De maagd van Leiden, gezeten tegen
een altaar, haar linkerarm rust op haar wapenschild,
haar rechterhand houdt ze beschermend over de Hollandse
leeuw met zwaard en vrijheidshoed. De leeuw ligt op
een Spaanse trofee. De maagd vertrapt het Bijgeloof.
Links bovenaan een opkomende zon. Op de afsnede : JU
BILEMUS DOMINO
-Kz. DEO PROPUGNATORI De Godsdienst, als een vrouw,
staande naast een altaar. Links bovenaan een opkomende
zon. Op de afsnede : SECUNDO LIBERAT./LEIDAE JUBIL./
MDCCLXXIV

1774, zilver, 28mm.

Vervolg op Van Loo~ p.8t/82 pl.XLV nr.494 A
:r



LW '1~q. ... , 't

Tweede eeuwfeest van het ontzet van Leiden in 1574

Bovenaan DEI MANV J i AQVA Links vooraan een urne waaruit
overvloedig water vloeit. Op de achtergrond zicht op de
stad Leiden. Boven de "stad. een wolk waar"uit een hand met
een geheven zwaard. Op de afsnede: MDLXXIV / 11 C : F : K
-Kz. : I~I JVBIL~~O"LIBERATIONIS LEYDENSIS
Een omkranste zuil met bovenaan het wapen van de stad,
daaronder een wimpel waarop staat : VIRTVTE FORTITVDINE
en daaronder drie schilden met een afbeelding van de
Burgemeester P.A. Van Der Werff, van de bevelhebber Johan
Van Der Does en van de stadssecretaris Jan Van Hout. Op
de afsnede : CELEB: 3 OCTOB:/1774.

1774, zilver, 30 mm.
k[ONSeJ C. r·

Vervolg op Van Loon 11) blz 80/81
(Variante van n° 492 pI XLV)
fo....e... 3.. ~.2oi
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Maximiliaan van Oostenrijk bezoekt de Zuidelijke
Nederlanden

CAR • ALEX • LOTH • DUX BELG· P~F. Buste van
Karel van Lorreinen, met een ereteken, naar rechts.
Op de armafsnede : I.N.
-Kz. : MAXIMILIANO / AU STRIACO 1 BELGICASI

~

PROVINCIASi'PERLUSTRANTE Op de afsnede : M.DCC·LXXIV.

1774, zilver, 35 mm., achthoekig.
H[A p.te\v)l~] l.te.~ ~Qr\·iS\C1
A. De Witte n° 485/494; blz. 62.



N1~~5~i.

Christophe Bartenstein, primus van de Leuvense Univer
siteit.

CHRISTOPHORVS.BARO.DE.BARTENSTEIN. In een cartouche :
Het gekroonde wapen van de familie Bartenstein, links
en rechts een lauwertak.
-Kz. Over gans het veld: OB./REPORTATAM./LOVAN./PHILO
SOPH.LAVREAM./LAETA.MATER./C.F./M.D.C.C.L.X.X.V.

1775, zilver, 45mm.
[~Afl~UAflT ~ ~~.ft 8op\ts.\-c)

R.B.N.(I913), p.228/229 pl.VII nr.3
A. De Witte, p.92 nr.I50/151



N"1'4'J5,l

Intrede te Brussel van Christophe Ba~stein, primus
van de Leuvense Universiteit.

ACADEMIA BELGICA LOVANII Hoofd van de gehelmde Minerva,
naar links. Voor Minerva, op de punt van een lans zit
een kleine uil. Onder de buste: T.V.BERCKEL.F.
-Kz. HONOS VIRTVTIS PRAEMIVM. Minerva, staande met
helm en lans, kroont het wapenschild van de familie Bar
tenstein dat aan een zuil hangt. Op de afsnede : CHRIS
TQPH.BAR.A.BARTENSTEIN/BRVXELL.PRIM.IN PHILOSOPHIA/XX
AVG.PROCLAM.LOV.VRB~T./VICTOR INTRANS V SEPT.MDCCLXXV.

~V"M.'

1775 brons, 39mm.
VDt~~ B&ae.KeL T[ht_OOtj
Gazette numismatique(1905), p.164/165 nr.47
A.De Witte, p.92 nr.152/154



Tweede eeuwfeest van de stichting van de Universiteit
van Leiden.

CON8TANTIA CON8ECVTVM. Rechts de maagd van Leiden, in
de linkerarm die rust op het stadswapen een speer waar
op de vrijheidshoed;~ontvangtvan Willem I de stichtings
acte van de Universiteit. De prins, die links staat~

houdt in de rechterhand een scepter met bovenaan Pallas
Athena.
-Kz. IN CC.ANNOR:JVB:FVND:ACAD:LVGD:BATA De Universi
teit. Op de afsnede : CELEBRATO VI.IDIB:/FEB:MDCCLXXV.

1775, zilver, 49mm.

Vervolg op Van L00Îf p.88 pl.XLVI nr.SOl



N~'l'J-S"J lof

OpYichting standbeeld voor Karel van Lorreinen

CAR • ALEX " LOTH· DUX BELG· PRlE F:
Buste van Karel van Lorreinen, om de hals een
ereteken, naar rechts. Op de armafsnede : I·H.
-Kz. :OPTIMO PRINCIPI Standbeeld van hertog
Karel van Lorreinen op een sokkel.
Op de afsnede : M·DCC·LXXV.

1775, zilver, 35 mm. achthoe~~
HCA~E\JIY~J I&Gf\ ~~p\-,c\-e] (J

A. De Witte n° 498/502; blz 62/68.



Jubileum van de heilige Rombaut, patroon
van Mechelen

S. RUMOLDUS MART. MECHLIN • PATRON •
Buste van de H. Rumoldus, naar rechts.
-Kz. : PRAESULI SUO DEVOTA JUBILAT
De stad Mechelen, gezeten, in de rechterarm
een palmtak en een kruis, in de linkerhand
een wierookvat. Links van haar een schild
met het wapen van de stad. Op de afsnede :
MECHLINIA.
Chronogram van 1775 in randschrift keerzijde.

[1775], zilver, 28 mm.

A.De Witte (180MS) n° 506/507; blz Q3
R. B. N. 1896 : b1z 311
Gazette Num. vol. 8-11; blz 163 n° 46



Eerste steenlegging van de kerk van Coudenberg te
Brussel.

CAROLUS LOTHARING.DUX BELG.GUBERNAT. Buste van Karel
van Lorreinen, naar rechts. Onder de buste: R.
-Kz. Over gans het veld: PRINCIPI.OPTIMO./ET PIISSIMO./
QUOD. /TEMPLI. CAUDENB • /PRIMUM. LAPIDEM • /POSUERIT • I' Op de
afsnede : 17 JAN 1776.

1776, brons, 44mm.
t{[O&TliER.~ ,1t>.tttUfS) t.-.- [MAftQV-.ItT, JtQ,f\"~G.P~'S~f)

A. De Witte, p.93 nr.158/159



25e Verjaardag van de hertog van Brunswijk - Wolfenbüttel
als goeverneur van 's Hertogenbosch Jeton.

LAETITIA SILVADUCENSIUM. Links, Lodewijk Willem Ernst,
he~~Yjal\Rr.~n~~!j.k,~Yenbüttel,goeverneur van 's Her
togenoö~h~voorgesEeL~als een vrouw met in de arm een
palm en met de hand rustend op haar wapenschild. Op de
afsnede : GUBERNAT.V LUSTR./DUCIS BRUNS~/MDCCLXXVI/T.V.B

-Kz. DECUS ET SECURITA Een gevleugelde Genie houdt het
wapen van de hertog boven de stad. Onderaan op een ban
derol: GUBERNET DIU. Op de afsnede : S.C.

1776 zilver 3~.
vc,,~i at:.~tkeL1 ·rLIa••!-.:.l

.u.
Vervolg op Van Loonv p.95 pl.XLVI nr.507
Gazette numismatique(190S), p.16~/I~g nr.SO



tJ 1~q.q., 1

Stichting voor de kinderen en weduwen van de
soldaten van Maria Theresia in de abdij van
Mesen, ,en organisatie van een militaire
academie te Antwerpen t.t.v. Karel van Lorreinen.

CAR . ALEX .LOTH • DUX BELG. PRAEF Bus te van
Karel van Lorreinen, naar rechts; om de hals
een ereteken.
-Kz. : INSTITUENDIS./ MILITUM./ FILIIS./ ET.
MATRIBUS./ VIDUIS • ALENDIS • /~DES.ATTRIBUTlE·/

ANTVERPI~.ET./ MESSINlACl. / M·D·CC.LXXVI·

[J. 777J, zilver, achthoL!(15 ' 34 nnIl.

R.B.N. 1889 : n° 1 pl. IX; blz 273/274
Gazette Num. vol 11 (1903 ••• ) blz 3.



Medaille voor de Academies voor Schone Kunsten.

CAROL.ALEX.LOTH.ET BAR.DUX. Buste van Karel van Lorrein
en, met het Te~toons Kruis, naar rechts. Op de armaf
snede : 1778 Onder de buste: T.V.BERCKEL.F.
-Kz. ARTIUM LIBERALIUM TUTELA AC PRAESIDIUM Vier kleine
geniëen verpersoonlijkade teken~ schilder-, beeldhouw, en
bouwkunst. Op de afsnede : ACADEMlAE/BELGlCAE./T.V.B.

1778, zilver, 46mm. 3 exemplaren met een oogje, waarvan
2 met een versierd oogje, waar~an één met een ketting.
VCIIlN) 8rttkEL T["'odo.&-]
Gazette numismatique(1906), p.6 pl.l nr.59 .



Schuttersvereniging van Amsterdam. Jeton.

PRO MERITIS. Pallas Athena, die een schutter kroont en
hem een ereteken geeft. Links .van~haar een vlag met de

cli ~.'t.,.. ..........,.-
woorden: PRO.ARIS.ET daaronderYhet wapen van Amster-
dam. Rechts van de schutter een obelisk waarop twee wa
penschilden. Op de afsnede : IACULATORUM SODALITAS/AM
STELODAMENSIS/MDCCLXXIX
-Kz. CERTOS HVC DIRIGIT ICTVS. Een gekroonde adelaar,
met op de borst een schildje, zit op een schietschijf
met daarachter kruisgewijs twee geweren. Op de afsnede
D.MEYER.F.

1779 t _zilver, 33mm.
nreJ ME-'tEA [, HJ

Vervolg op Van Loo~ p.134 pl.L! nr.545
:Ir



Transformaties van het quartier du parc en
de Place Royale te Brussel t.t.v. Karel van
Lorreitnen

CAR • ALEX • LOTH·DVX BELG·PRAEF· Buste van
Karel van Lorreinen, naar rech'ts .Om de hals
een ereteken.
-Kz. Bovenaan -een meetlat, een schietlood,
een passer, winkelhaak -en een hoorn des overvloeds.
In het middenvèld : BRVXELLAE / ARElS ET
AEDIFICIIS / AVCTAE ET ORNATAE • / M.D .CC .LXXVIII.
Onderaan een guirlande.

[1779] zilver, achtkantig, 34 mm.
['JAN ~I:A.C\(~L lh~oc1.o"J

R.B.N. 1889 : n° 3 pl. IX; blz 284
GazetteNum(1903 .•• ) vol 11 :'no 2pl1;
blz 9.



Bouw van het Palais duO Conseil van Brabant

MARIA THERESIA AUG.LOTH.BRAB.LIMB.DUXM·S·I·
Buste van Keizerin Maria Theresia, naar rechts.
Onder de buste : T· V·B ·
-Kz. :' THEMIDI TUTELARI. Zicht op de voorzijde
van het Palais du Conseil; op de afsnede
S·P.Q.B·/ EXTRUI CURAVIT. /MDCCLXXIX

1779., 1 exempl. zilver, 33 mm., een tweede exemplaar
in brons
V[A~] S[PRC.lCéJ..j Tfrtodoot'J
Gazette numism., 1906 : blz 81; n° 72.

)



Aanwezigheidspenning van de Akademie van Weten
schappe~ en Lettefen te Brussel~

MARIA TERES· AVG. Buste van Maria Theresia,
naar rechts.' Onder de buste: T.V.B.
-Kz. : In een krans gevormd door twee lauwer
takken : NVMISMA I ACADEMIAE ·1 SCIENTIARVM I ET
LITERAR. I BRVXELL.

[1779J" zilver, 33 mm.
V[PsN) ![Ea~'tELJ i["eodoo~]

R.B.N. 1888 : n° 1; pl. VII; blz 288



Karel van Lorreinen en de bestrijding van de
dysenterie-"epidemie in de zomer van 1779.·

CAR · ALEX·LOTH·DVX BELG·PRAEF. Buste van l<arel
van Lorreinen, om de hals een ereteken, naar rechts.
Onder de buste : T.V.B.
-Kz. : GRASSANTE / PER PROVINCIAS / PERNICIALI
MORBO / SALVS POPVLORVM / PROCVRATA / PROVIDENTIA
PRINCIPIS· / M·DCC·LXXIX· Onderaan een guirlande.

1779~ zilver, 34 mm; achthoekig
V[AWJ \l[FtllCELJ T[heotlcotJ
R. B. N. 188 9 : n 0 4 pl. IX ; b1z 28 9
Gazette Numis. 1906, blz. 82



N1'l-~t>, '1.

Aartshertogin Maria Christina en hertog Albert van Saxen
Techen.

MAR··CHRIST·AVST-ALB·CAS·SAX-nVX·BELG·PRAEF·
Buste van Aartshertogin Maria Christina en hertog Albert van
Saxen en Techen,naar elkaar gekeerd.
-Kz. : over gans het middenveld: JOSEPHVS·II./ AVGVSTVS./
MATERNI*IMPERII./ ET.VIRTVTIS·/ HERES·/ MDCCLXXX.

1780, zilver, achthoekig) 34 mm.
CVAtJ GEP.~k&"1 Thtocloot')
Gazette Numism. vol 8-11 blz 86, n° 76
Vervolg op Van Loon, 11, blz. 152 (variante van beschrijving;
geen afb.)
R.N.B. 1888 : blz 64-65, pl. 1 nr. 1



N~'Io80, 2..

Verdrag tussen Rusland, Zweden, Denemarken en de Ver
enigde Provinciën.

"~uat!
GEWAPENDE NEUTRALITEIT. Een geharnasteVmet een zwaard ~
àe aaRà draagt aan een keten de wapenschilden van Rusland,
Zweden, Denemarken en de Verenigde Provinciën.
-Kz. Bovenaan in het midden een stralend Alziend Oog.
Daaronder : JEHOVAH/WREEKER DER VERBONDEN/STAAF KATHA 
RINA'S/HULPVERDRAG;/ZOO BLYF'T ONZYDIG/ZEEGEZAG,/TOT HEYL
DER VOLKEN/ONGESCHONDEN: Op de afsnede : M.DCC.LXXX./
A.V.BAERLL.

1780 zilver, 32mm.
V[I\Nj &AEllLL A[tl..tCll,OllllJ
Vervolg op Van Loo~ p.135/136 pl.LI nr.548

1r



Dood van Karel van Lorreinen.

D.CAROLO.ALEX.LOTH.BELG.PRAEF.OPT.PRINC. Buste van Ka
rel van Lorreinen, met het Teutoons Kruis, naar rechts.
Onder de buste: T.V.B.
-Kz. MEMORIAE AETERNAE. Graftombe van Karel van Lor
reinen waarboven een harnas en een schild. Aan de voet
van de graftombe zit België, voorgesteld als een treur
ende vrouw op een leeuw. Ze houdt in haar linkerhand
het wapenschild van Lorreinen. Rechts van België een
altaar met een waakvlam. Op de afsnede : MORITVR IV
NON.JVLII./MDCCLXXX.

1780 zilver, 33mm.
V(AN~ B~_~Ke-LJ Tt~'edoe ...)
A.De Witte, p.65 nr.523/524
Gazette numismatique(1906), p.85/86 nr.75



Dood van Wolter Jan Bentinek, adjudant van Willem V.

WOLTER JAN BARON BENTINCK Graftombe van baron Bentinck
waarop een urne met rechts daarvan een Mercuriusstaf en
-hoed. Boven de urne een sterrenkroon . L...ks van de
tombe een schild, kanonnen, een vlag en een speer waar-
rond een lauwertak. Re&hts van de tombe een schip. De
voorzijde van de tombe is versierd met het wapen van ba
ron Bentinek. Op de afsnede : ALS KAPITEIN GEWOND DEN
S./ALS SCHOUT BY NAGT EN ADJUD./OVERL.DEN 24.BEGR./28
AUG. 1781 •
-Kz. DEUGDS BELONING Op een sokkel het wapen van de
admiraliteit van Amsterdam. Op de sokkel de Overwinning
die de Engelse roos vertrapt, daaronder : OP DOGGERSBANK
Achter de sokkel een oorlogstrofee. Op de plint : l.G.
HOLTZHEY FEC. Op de afsnede in een cartouche : OP/HOOG
GEZAG.

1781, zilver, 4Smm.
HOL-rZ....EY lr,~." ..J G[e0'"2J
Vervolg op Van Loo~ p.IS7 pl.LIII nr.565

J(



Zeeslag van Doggersbank.

INJVRIIS COAC~A. De Nederlandse maagd met een wapperen
de mantel, in~rechterhand een speer. Links van de maagd
een brandend altaar waarop erepenningen hangen en waar
van de voorzijde versierd is met de vrijheidshoed. Ach
ter de maagd een vat en een baal met de kentekens van de
Oost- en de Westindische Compagnie. Rechts van de maagd
de Nederlandse leeuw die ankers en geschut vernietigt.
Links op de plint : ~.G.HOLTZHEY FEC. Op de afsnede :
IN VADO ASELL.V AVG./MDCCLXXXI.
-Kz. IMMORTALIBUS BATAVVM GLORIAE VINDICIBUS Een vlam
mende ster versierd met zeven lauwerkronen met een ere
teken omwonden. In elke kroon staat de naam van een ka
pitein die zich onderscheiden he~ : JOH.ARN./ZOUTMANj
SALOMON/DE~EL; I.H.VAN/KINSBERGEN/EQVES;ADRIAAN/BRAAK;
EV.CHR./STARINGH;W.J.BARON/BENTfcK; WILLEM/VA~RAAM
Links en rechts van de middenste kroon staat : A-A.

1781, zilver, 45mm.
HOLTtHev ~[o\ao"...J (',[tOI'21
Vervolg op Van Loo~ p.153 pl.LIII nr.562

Ir



Zeeslag van Doggersbank.

Rechts, Engelse schepen die zich terugtrekken, links het
Nederlandse schip dat zijn stelling handhaaft en waaruit
een kreet opstijgt : HOEZEE DE BRIT RUIMT ZEE Op de af
snede: OP DEN VYFDEN/DER OOGSTM./1781.
-Kz. Bovenaan een scheepskroon daaronder: 0 BATAVIER./
GOD STAAFT UW REGT:/DAAR ZOUTMAN MET/ZIJN HELDEN VEGT./
HERSTELT HIJ DE EER/DER VRIJE VLAG./TROTS OVERMAGT./IN
ÉÉNENSLAG. Onder de tekst een lauwerkrans. Daaronder
de letters: A. V.B.

1781 zilver 3Omm.
vÜ'tJ:i erA&ALL} Attl,'•• ..J
Vervolg op Van Loon, p.155 pl.LIII nr.563

f



Inwijding van keizer Jozef 11.

In een parelrand: IOSEPH·II·AVG·DVX BVRG·BRAB·
COM·FLAND· Hoofd van keizer Jozef 11 naar rechts.
Rond het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. : In een parelrand; in een krans gevormd door
een laurier- en een palmtak : VINCVLVM / FIDELITATIS /
PVBLICAE./ MDCCLXXXI

1781, zilver, 27 mm.
[VA" %J:RCKEl" i\\eodoo.,]
R.N.B. 1900 : n° 21 pl. VI •. Blz.216 nr. 1
Gazette Num. 1906, n° 82, blz 104



Reis van keizer Jozef 11 door Holland.

lOS· 11. D·G.R.IMP.G.ET.H.REX Buste van Keizer
Jozef 11, met een'lauwerkrans op het hoofd, n~ar

rechts. Onder de buste de letters I.V.B. : F.
-Kz. : DEI DOORLUCH/TIGSTE/REIZIG~R/IN/HOLLANDI

1781 •

1781, zilver, 30 mm.
VIf\NJ~[AERLLJ 'I.

Vervolg op Van Loon deel 11, n° 560 pl. LIl;
blz. 150.



Reis van keizer Jozef 11 in de Nederlanden.

IOSEPHVS 11 AVGVSTVS. Buste van Keizer Jozef 11,
om het hoofd een lauwerkrans, naar rechts.
-Kz. : BELGII FELICITAS De Belgische Maagd,
staande, in de rechterhand een Mercuriusstaf, in
de linkerarm een hoorn des overvloeds. Op de
afsnede : ADVENTVS AVGVSTI./MDCCLXXXI.

1781, zilver, 28 mm.

Vervolg op Van Loon, deel 11, blz. 152.



Handelsverdrag tussen de Verenigde Provinciën en de
Verenigde Staten van Amerika.

JUSTITIAM ET NON TEMNERE DIVOS Mercurius kroont al vlie
gend het wapen van Amsterdam, dat op een monument hangt.
Onder het wapen een perkament waarop staat : PRO/DRO/MVS
Rechts een kraaiende haan die met een wichelroede wijst
naar een hoorn des overvloeds die onder een anker ligt.
Op de achtergrond zeilschepen. Rechts op de plint :~.

G.HOLTZHEY FEC. Op de afsnede : S.P.Q.AMST./SACRVM.
-Kz. FAVSTISSIMO FOEDERE JVNCTAE.DIE VII OCTOB.MDCCLXXX
11. De Faam, als een gevleugelde vrouw gezeten op een
wolk, blaast op een bazuin. Ze houdt de wapenschilden
van de Verenigde Provinciën en van Amerika met dàarboven
een scheepskroon in haar armen. Onder de wapenschilden
ligt de leeuwenhuid en de knots van Hercules.

1782, zilver, 45mm.
HOLTZMEY 'I(.~.""J Gt'.1J
Vervolg op Van Loo~ p.177/178 pl.LV nr.575

1



Ni"S!,2.

Bezoek van Paul Petrow en Maria Federowna aan Brussel.

PAVL.PETROW.ET MAR.FEDEROWNA MAGNI RVTHEN.DVCES. Buste
van de Russische prinsen achter elkaar, naar rechts.
Onder de armafsnede van de prins: T.V.B.
-Kz. Emblemen in verband met Handel, Schone Kunsten,
Wetenschappen en Oorlog. Op de afsnede : BRVXELLIS./
MENSE JVL./MDCCLXXXII.

1782, zilver, 40mm.
VC"NJ 8~~en"'J T[~eocLooc"]

Gazette numismatique(1906), p.131 nr.94
R.B.N.(1896), p.433



N1"~, t

Het Utrechtse wapengenootschap " Pro Patria et Libertate"
in 1783 opgericht. Jeton.

In het midden het wapen van Utrecht, omgeven door een
lint waarop staat : PRO PATRIA ET LIBERTATE. Rond het
wapen de acht standaarden, met op elk vaandel een op
schrift : DE/PEKST/OKKE; DE/SWARTE/KNEGTE; T'FOR/TUYN;
TUR/KYEN; PAPE/VANDEL; DE/BLOED/KUYL; DE/ORANIE/STAM; DE
HAND/VOED/BOOG Op de afsnede in een cartouche : INCIPE
MARS PATRIAE/FELICIA.FATA REDUCE/MDCCLXXXIII/DE MEYER.
-Kz. In een lauwerkrans onderaan samengebonden met een
strik : Bovenaan op een wimpel : AD UTRUMQUE PARATUS
Rechts een wolk waaruit een arm komt met in de hand een
geheven zwaard en een palmtak. Onder de arm : BRACHII
FORTITUDO/SOLIDAE PACIS CUSTOS

1783, zilver, 34mm. Twee exemplaren waarvan één zonder
Bet jaartal 1783 op de afsnede.
DE: Meyet{[ H~
Vervolg op Van Loo~ p.219/220 pl.LVII nr.596 A en B

:n:



Bewapening van de Utrechtse burgerij en open stellen
van stadsdiensten voor burgers die behoren tot gelijk
welke godsdienst.

In een krans van eikenbladeren : UTRECHTS BURGERY GEWA
PEND DEN 24 IVNI 1783 RECOMANDATIE AFGESCHAFT DEN 11
AUG. 1783 TOT STEUN DER VRYHEID De maagd van Utrecht, ge
zeten op een troon, haar linkerarm rust op een stapel boe
ken waarvoor het wapen van Utrecht staat, in haar hand
houdt ze een speer met de vrijheidshoed, met de rechter
hand reikt ze een geweer aan een burger die voor haar
staat, ze vertrapt met de voet een perkament waarop staat I

RECOM/MANDA/TIE Op de achtergrond komen ongewapende bur
gers toegelopen.
-Kz. In een krans van eikenbladeren waarin een lint is
gevlochten met volgende woorden: GEREF; ARMEN; LUTERS;
MENIS; R.CATHOL ZY ZYN CHRISTENE EN VRYE BURGERS MET
ONS Rechts het Geloof, voorgesteld als een vrouw, op het
hoofd een sluier, in de linkerhand een bijbel en een
kruis, biedt aan de maagd van Utrecht, links gezeten, een
verzoekschrift aan. De stedemaagd wijst met~ ~t~~rhand



het woord UNIE aan dat op een boek staat dat op haar
knie ligt. Onderaan op een banderol : STADS BEDIENIN
GEN VOOR LIEDEN/VAN ANDEREN GEZINTEN/VERKRYGELYK VERSOGT
DEN I7/NOV. 1783 TOEGESTAAN DEN 22 XR.I783

1783, verguld brons, 42mm.

Vervolg op Van Loo~ p.220/221 pl.LVII nr.598
T



N1'1-SS,1.

Voortdurende vrede tussen de Verenigde Provinciën en
Jozef 11 door bemiddeling van Frankrijk.

GEEN KRYG TUSSCHEN U LIEDEN Rechts de Nederlandse leeuw
met zijn attributen, naar links. Achter de leeuw de ge
neraliteitsvlag. Boven de leeuw het Alziend Oog omgeven
door stralen. Links vliegt de adelaar met twee scepters
in de klauwen, aan de kop van een troep roofvogels. Tus
sen de leeuwen de adelaar een lelie. Op de afsnede :~

DE LELY HEEFT DEN KRYG/VERHOED./EER 'T ZWAARD ZICH/BAADE
IN MENSCHEN/BLOED./I.EVERTS
-Kz. Op een banderol : VOLGENS DEN MUNSTERSE VREDE VAN
DEN 30 IAN;1648 Verder op de afsnede .NADER BEVESTIGD
OP DEN/XX SEPT:MDCCLXXXV/EN BEKRAGTIGD OP/DEN VIII NO
VEMB~CCLXXXV Een stuk land gescheiden door de Schel
de, twee grenspalen duiden de twee gebieden aan, op het
eerste leest men : ST/BR op het tweede : SAF Een ket
ting is over de Schelde gespannen en is met sloten aan
de grenspalen vastgemaakt. Op de voorgrond ligt de rus
tende Nederlandse leeuw met zijn attributen. Boven de
leeuw zweeft een engel met een olijftak en een wimpel
waarop men leest : NIET VERDER



1785, zilver, 45mm.
&V&(TS I,
Vervolg op Van Loo~ p.271/272 pl.LXI nr.626a

Z



Eedaflegging van de Utrechtse schutters op het regerings-
reglement. Jeton.

De maagd van Utrecht, staande naast een altaar, waarvan
de voorzijde versierd is met een vrijheidshoed en het
jaartal 1786. Bovenop het altaar ligt een hijl-bundel
en een brief met drie zegels. De maagd wijst met haar
linkerhand naar de brief. Twee officieren en een burger
leggen voor haar de eed af. Op de achtergrond staat de
burgerij die het geweer presenteren.
-Kz. In een lauwerkrans: UTRECHTS/BURGERSCHUT/TERY,BE
ËDIGD/STADS REGERINGS/REGLEMENT OP DE/NEUDE, DEN XX MAART/
MDCCLXXXVI, /DES AVONDS TEN/ i 11 UURE.

1786, zilver, 33mm.

Vervolg op Van Loon, p.288/289 pl.LXIII nr.63gb

i



~J.1q.8', 1

Albert Casimir van Saksen-Tesehen en Maria Christina,
landvoogden der Zuidelijke Nederlanden.

MAR · CHRIST· AVST ·ALB -CAS -SAX-DVX~ BELG .PRAEF ..
Buste van Aartshertogin Marià~Christina en hertog
Albert Cásimir, naar elkaar gekeerd.
-Kz. Bovenaan een gesloten lauwerkrans.
Daaronder: PRINCIPES OPTIMI / BRAB.CIVIT./
DONAT! / MDCCLXXXVI· Onderaan een gekroond wapen
schild omhangen met een lauwertak

1786, brons, 34 mm., achthoekig



Rust in Rotterdam.

N'l'J.S~,oi

Jeton.

GEHOUW EN GETROUW. Een altaar waarop een kussen ligtj
daarop een zwaard, een olijftak en een lauwerkroon. Op
de voorzijde van het altaar leest men: EEN-/DRAGT. De
afsnede is leeg.
-Kz. Het gekroonde wapen van Rotterdam, met daarachter
twee hijlenbundels, versierd met een guirlande. Links
van het wapen de letter S rechts de letter C Onder het
wapen een opengevouwen mantel waarop men leest : ERKEN
TENIS/VOOR DE BEWAARDE RUST/BINNEN DE STAD/BY DE HERSTEL
LING/VAN S'LANDS/WETTIGE CONSTITUTIE/Ao.I787.

1787, zilver, 36mm.

Vervolg op Van LOOjf p.353/354 pl.LXVIII nr.696



Karel Willem, hertog van Brunswijk, hersteller van de
orde in de Verenigde Provinci~n.

CAR.GVILIELM.FERD.DVX BRVNSV.ARM.BORVS.PRAE_DVX. Buste
van Karel Willem, hertog van Brunswijk, naar rechts. Op
de armafsnede : H.B. Op de afsnede : RESTAVRATOR CON
CORDIAE/BELGnE
-Kz. NOVITER ET PEREN-NITER IVNCTA Een altaar met een
pijlenbundelJsamengebonden met een lint waarop men leest
NON AMPLIVS DISSOL~VENDAE Boven het altaar een hand uit
een wolk, dat een lint vasthoudt waaraan de schilden van
de zeven provincië~n hangen. Op de afsnede : 1787

'-

1787, zilver, 42mm. ~
1 [OLTStHAuseflJ r/3.~."Wl.SJ HLei,,~:,la]
Vervolg op Van Loon, p.366/367 pl.LXIX nr.712

~

J



Gelderland op het behoud van het Gemenebest.

VT RVPES IMMOTA MANET. Drie gehelmde vrouwen rond een
altaar. Elke vrouw draagt een wapenschild nl. van
Nijmegen, Zutphen en Veluwe. De voorzijde van het al
taar is versierd met het wapen van Gelderland.
-Kz. In ee~ krans van oranjebladeren en -bloesems : RE
PVB./AB.INTt1TV./SERVATA./ORD.D.G.ET.C.Z.C.I. - .1788.

1788, zilver, 40mm.
CSC~lepP ~ ~.\tQWl ~I.:ft"'c.~

Vervolg op Van L001r p.39ü pl.LXXIV nr.776



Inwijding van de Staten van Brabant.

RetvPflAT'S ILf'GI6V.s · AC · ( ,
~L In een parelrand. In een gesloten krans van lauriertakken

LIBERTATE./SANCITA./SOLENNI.IVRE./IVRANDO~/REPVBL.

-Kz. In een parelrand In een gesloten krans van lauriertakken
OMNIVM /BRABANTIAE /ORDINVM / CONSENSV /PRID.CAL./ IANVAR./
MDCCLXXXX.

1790, zilver, 33 mm. zelfde exemplaar in brons.
rVA~ Bl:lelCf:L1 ""''',.(00..)

Gazette Numism. vol. 12 blz 53/54 n° 118
R.N.B, 1866, blz 497



Nt?-9o, t

De Staten van Vlaanderen op het afschudden van het Oos
tenrijks juk.

In een parelrand en een lauwerkrans : JVGO/AVSTRIACO/EX
CVSSO/RELIGIONIS ET/PATRIAE/LIBERTATE/VENDICATA/SOLI DEO/
HONOR/1789
-Kz. In een parelrand en een lauwerkrans: EX/DECRETO/
COMITIORVM/FLANDRIAE/1790

1790, één exemplaar in zilver en één exemplaar in brons
met gekart~lde snede, 33mm.
rVl\~ G!'lc!t6L, T~t.f1DO'''1

A.De Witte, p.68 nr.563
Gazette numismatique(1907), p.55 nr.120



Keizer Leopold 11, hertog van Limburg, aan de
Limburgse vrijwilligers.

LEOPOLDVS·II·AVG.DVX·LIMBVRGI· Hoofd van keizer
Leopold 11 naar rechts.
-Kz. In een krans gevormd door twee lauwertakken
FIDIS·/ FORTIBVSQVE./ VOLVNTARIIS./ LIMBVRGENSIBVS./
PALMA · / MDCCXC·

1790, zilver, 33 mm., met oogje.
[VA'N 'ERC.l<.E'L Th~oo\ooY 111



N~q.S1~ 1
Terugkeer naar de Nederlanden van de landvoogden
Albert Casimir van Saksen-Teschen en 'Maria Christina.

MAR.CHR·AVST·ALB.CAS.SAX.DVX·BELG.PR. Buste van
Maria-Christina en Albert van Saksen, gouverneurs
der Nederlanden, naar elkaar gekeerd.
-Kz. : LAETITIA PVBLICA. Vrouw, staande, in de
linkerhand ~en roeispaan, in de rechterhand een
lauwerkrans. Op de afsnede': IN. BELG .REDEVNT.. •OPT·
PRINCIPES·I MDCCXCI·

1791, 1 exempl. zilver, 35 mm., een tweede
exemplaar in brons.
tVAtV 1\bReK~L ïhfOdoo~

GazetteNumis. 1907, n° 135; blz 109
R.N.B. 1888 : n° 5 pl. 111; blz : 59



Inwijding van keizer Leopold 11

In een parelrand: LEOPOLD·II-AVG·DVX· BVRG6BRAB.
COM·FL- Buste van Keizer Leopold 11, naar rechts.
Om het hoofd een .lauwerkrans.
-Kz.: In een parelrand; in een krans gevormd door
een palm- en een lauwertak, onderaan samengebonden
met een lint: BELGICAE-/ SALVS./ AVGVSTO./ DATA·
FIDE,/MDCCXCI·

1791, zilver, 24 mm.
[VA~ ~e~eKEL Thto~DO~)

R.N.B. 1900 : n° 29 pI IX; blz 427
Gazette num., 1907, n° 130; blz 106
A. De Witte : n° 574; blz 70



Inwijding van keizer Leopold 11.

In een parelrand : LEOP,OLD .11 .AVG .DVX •BVRG .BRAB •
COM·FL· Hoofd van keizer Leopold 11 naar rechts.
Om het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand jin een krans gevormd door
een palm- en een lauwertak: BELGICAE·/ SALVS-/
AVGVSTO·/ DATA-FIDE-/ MDCCXCI·

1791, 1 exempl. zilver, 28 nnn., een tweede
exemplaar in brons
["AAI ~Ettl(E L ""'tod.oer]
R.N.B. 1900 : 'no ,28 pl. IX; blz 426
Gazette Num. 1907, n° 129; bl~ 105
A. DE Witte : n° 572/73; blz 69



Inwijding van' keizer Leopold 11.

In een parelrand: LEOP.II.AVG.DVX.BVRG.BRAB.COM.
FLA. Hoofd van keizer Leopold .11, naar rechts.
Om het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. : In een parelrand; in een krans gevormd
door een palm- en een lauwertak, onderaan samen
gebonden met een lint: BELGICAE·/ SALVS./ AVGVSTO./
DATA-FIDE·I MDCCXCI·

1791, 1 exempl. zilver, 22 mm., een tweede exempl.
in brons
[vA~ BEl.tkEL ihtodoo':J

R.N.B. 1900 : n° 30 pl. IX; blz 427
Gazette Num. 1907, n° 131; blz 106
A. De Witte : n° 576/578; blz 70.



Inwijding van keizer Leopold 11, als graaf van
Henegouwen.

In een parelrand: LEOP.II.R.IMP.S.A.DVX.BVRG.COM.
'HANN. Hoofd van keizer Leopold'II, graaf van
Henegouwen, naar rechts. Om het hoofd een lauwer
krans.
-Kz. : In een parelrand) in een krans gevormd door
een palm-·en een lauwertak, onderaan met een lint
samengebonden: BELGICAE·/ SALVS./ AVGVSTO./ DATA·
FIDE •/MDCCXCI •

1791, brons, 22'mm.
t~Ah1 'EleKeL "'~~od.oo~]

R. N•B• 190 1 : b1z 187
A. De Witte : n° 579; blz 70



Inwijding van keizer Leopold 11, als graaf van
Namen 9

In een parelrand: LEOPOLD·II·AVG·COM.NAMVR.FELIC·
INAVG· Hoofd van keizer Leopold 11, naar rechts.
Om .het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. : In een parelrand: ALB.8AX,PAC.MAR·CHR.
AVST,PRAES.BELG·PRAEF. Het gekroonde wapenschild
van Namen met links en rechts een olijftak.
Op de afsnede : X.KAL.SEPT./ 'MDCCXCI./ LAETIT·
PVBLICA ·

1791, brons, 33 mm.
(VA~ \ERLKeL T~tod.Of)~J

R.N.B. : 1900 : blz 422
Gazette Num. 1907, n° 134; blz 108



Huwelijk van de erfprins Willem Frederik met
Frederika Louise Wilhelmina, prinses van Pruisen,
op 1 oktober 1791.

WILHELM.FRIDERIC.PR.HEREDIT.ORAN.ET NASSOV.DIETZ/
FRID • LVIS ·WILHELMINA PR BORVSSlAE REG.FILIA
Buste van Frederik Willem Van Nassau en Frederika
Louise Wilhelmina van Pruisen, achter elkaar naar
links. Onder de buste: F. LOOS IUN
-Kz. : SEMPER TECVM FLOREBIT Op de voorzijde van
een afgeknotte zuil is een gekroonde Pruisische
adelaar afgebeeld; tegen de zuil staat het wapen
der Unie. Uit de zuil komt een bloeiende rozen
struik. Rechts staat de gevleugelde Hymenaeus, met
de fakkel, en hij geeft een geplukte roos aan de
prinses die links van de zuil staat. Op de afsnede
CELEBRAT.NVPTlAE / D.I OCTOBRIS./ MDCCXCI

./ .



1791, brons, 45 mm.
LooS F~'t6 ..\e~ Wilhf2W\]

Vervolg op Van Loon, deel 11 n° 797 pI LXXVI;
blz. 411-412



Inwijding van keizer Frans 11 als graaf van Namen.

In een parelrand: FRANC.REX·APOST-ARCH·AVST·COM·NAM·FELIC·
IN~VG· Hoofd van Keizer Frans II naar rechts.
-Kz. : In een parelrand MONVMENTVM FOEDERIS Het gekroonde
wapenschiJ.l van Namen. Op de afsnede ; VOVEBANT ORDINES /
NAMVRCENSES / III·IDVS I~II'MDCCXCII

1792, brons, 33 mm.
tVAu &iACteeL, Thf.dOCD~J

Gazette Num. vol 12 : blz 114 n° 145



Inwij ding van keizer F-rans 11 in Vlaanderen

In een parelrand FRANC· 11. AVG·DVX· BVRG·BRAB.COM.FLAN
Hoofd van Keizer Frans 11 naar rechts, om het hoofd een
lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand In een krans gevormd door een
laurier- en een eikenloof tak, onderaan samengebonden door
een lint; ·PATR· SAL-/ PRINC. ET • CIVIVM'/ SOLElt·SACRAM·/
ASSERTA • / MDCCXCII.

1792, zilver, 22 mm
[VAN 'Elctal , Tk.ot:loo..j
R.N.B. 1901 blz 208 n° 33 pl. V
Gazette Num : ~ol. 12 n° 141; blz 113



Inwijding van keizer Frans II'in Vlaanderen

In een parelrand: FRANC·I1·AVG.DVX· BVRG-BRAB-ÇOM.FLAND
Hoofd van Keizer Frans 11, naar rechts; om het hoofd een
lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand In een krans, gevormd door een laurier
en een eikenloof tak, onderaan samen...gebonden door een lint :
PATR· SAL-/ PRINC . .[ËT J C1VIVM'·/ ASSERTA·/ MDCCXCIIt

1794, brons, 22 mm, een tweede exempl. met bovenaan een
gaatje.
[VA~ B~A.e.&<eL ~ nt.OÓ.OOf.]

R.N.B. 1901: blz 209 n° 34 pl. V;
Gazette Num.' vol 12 blz 113. n° 142I ,I ,



Inwijding van keizer Frans 11, als graaf van
Henegouwen.

In een parelrand: FRANCISCVS · HVNG·BOH·REX· CaM
HANN· Hoofd van Frans 11, keizer van Oostenrijk,
naar rechts. Onder de hals: 1792
-Kz. : In een parelrand:HAEC ARA TVEBITVR OMNES·
Een brandend altaar waarboven twee handen vanuit
een wolk de mercuriusstaf houden. Op de afsnede :
FIDES / PVBLICA·

1792, brons,~. 22 mm.
[VI'N aER.CkEL iht~do"t'J

Gazette Numismatique vol 12 n° 143; blz. 113/114



N1'l-91,5"
Penning van de Staten van Namen ter herinnering
aan de kroning van keizer Frans 11 te Frankfurt
am"'.-Main op 14 juli 1792.

In een parelrand:FRANC-II·AUSTR·COM·NAMURC-IMPER·
CORON· Hoofd van Frans 11, keizer van Oostenrijk,
naar rechts;' rond het hoofd een lauwerkrans.
-Kz. In een parelrand:VOVEBANT ORDINES NAMVRCENCES
Het gekroonde wapenschild van Namen met links en
rechts een guirlande. Op de afsnede : FRANCOFURTI/
AD MENUM /111 NONAS.JULII MDCCXCII

1792, brons, 33 mm.
[VA~ BEP.Ck:êL "~e()dootJ

Gazette Numismatique vol. 12; blz 143, nr. 148



De komst van Karel Lodewijk, aartshertog van
Oosienrijk, als kapitein-generaal in Belgi~,
en het verdrijven daaruit der Fransen in 1793.

CAR·LVD,ARCH·AVST-BELG·PRAEF· Buste van Karel
Lodewijk, aartshertog van Oostenrijk, naar rechts,
met om de hals het lint van de orde van Maria
Theresia.
-Kz. : FVSIS·/ FVGATISQ·GALLIS / BELGARVM·/ CVM·
PRINCIPE-SVO./ FORTVNA-REDVX'/ MDCCXCIII· Bovenaan
een guirlande, onderaan kruiselings een palm- en
een lauriertak.

1793, zilver, 34 mm., achthoekig.

Vervolg op Van Loon, deel 11, n° 815 pl.· LXXVII;
blz 430.



Inwijding van keizer Frans 11 in Vlaanderen

In een parelrand FRANC·II.AVG.DVX·BVRG.BRAB.COM.FLAN·
Buste van Keizer Frans 11, naar rechts; rond het hoofd een
lauwerkrans.
-Kz. : In een parelrand~In een krans gevormd door een laurier
en een eikenloof tak, onderaan samengebonden met een lint ~

PATR·SAL·/PRINC·ET-CIVIVM·/ SOLEN.SACRAM·/ASSERTA·/MDCCXCIV

1794, zilver, 24 mm.
tVAtJ B~~~\C&,-, T\\I"öco...J
R.N.B. 1901' blz 209 n° 36 pl. V
Gazette NUIIl.,vol.12"blz 146/147) n° 152



Aankomst in de Oostenrijkse Nederlanden van
keizer Frans 11.

FRANCISCVS II.AVG.DVX BVRG.BRAB·COM.FLAN· Hoofd,
met een lauwerkrans, van keizer Frans 11, naar
rechts.
-Kz. : In een krans gevormd door twee eikenloof
takken, onderaan samengebonden met een lint.
PRINCIPIS·/ SVI·/ ET·PATRIS·/ ADVENTV·/ BELGAE·/
IX· APRILIS·MDCCXCIV.

1794, zilver, 39 mm.
[VAtJ ~Ef'tl(E:L Tneoe\Qo':.1
Gazette Num. vol 12 - n° 6 pI 11 (blz 60); n° 154
blz. 147
R.N.B. 1904 : n° 2613 blz 353.



Eerste nationale vergadering in Den Haag.

In een krans van eikebladeren : MAIESTAS/POPULI
-Kz. Over gans het veld : PRIMUS/ACONDITA/REPUBLICA/
CONVENTUS/POPUL~ATAVI./KAL.MART./MDCCXCVI./B.C.V.CAL
KER F./EX. S. c.

1796 zilver, 36mm.
vr~t.Ji C.[AlKilJ &tClt't~cl;J CO\l'I~H~
Vervolg op Van Loo~ p.460/461 pl.LXXX nr.837

:re



Tweede prijs voor Joseph Guislain.

/ Gegraveerd / à Mr. J.Guislain / 1809
-Kz. 2 Prix / de la Gramm.

1809, zilver, 27 mm. Met oogje.



Tweede prijs voor Joseph Guislain.

/ Gegraveerd / à Mr. / J.Guislain / 1809
-Kz. 2 Prix / de l'Ecrit

1809, zilver, 27 mm. Met oogje.



N~f"~,1.
Frederik Willem, prins van Oranje,., w...o\~ So\tue..tl" ".r,\-.

In een parelrand FR: WILH: PRINZ. V: ORANTEN SOUV: FURST ZU
NASSAU. U: D: VER:NIEDER~LAND' een roosje Buste van prins
Frederik Willem, naar links, in uniform met ordelint en
ereteken. Onder de arm: S[TET]N[ER] /JETTON.
-Kz. : In een parelrand ER BRIMGT UNS NEUES GLUCK. zicht
op Amsterdam en op een druk bev'aarde Amstel. O·p de afsnede
AMSTERDAM / D. 2 DEC: 1813.

1813, wit metaal, 34 mm.
STmNEQ. L1ohG~~ T\lOW\o.,)

R.B.N. 1848 blz 88/89 nr. 8
Dirks (Atlas) pl. I+nr. 11 : beschr. 3e deel Ie stuk blz. 27



N-1i1~, 2

Erepenning der Haagse vrijwilliger~bij het begin van de
staatsomwenteling naar Woerden uitgetrokken.

In een parelrand VOOR VADERLAND EN ORANJE •••;.: ft.' twee
gekruiste zwaarden.
-Kz. : In een parelrand een krans van een olijf- en een
eikentak: XVII /NOVEMBER/MDCCXIII.

1813, zilver, 16 mm. met een oogje en ringetje.
(WEUS, H..D tJ
Dirks (Atlas) pl. 1 ; n° 4
blz 17.
R.B.N. 1848 blz '88'/~'!

beschr. in 3e deel Ie stuk



1\1111-1"', 1.

Strooipenning bij de inhuldiging van Willem I, prins van
Oranje, tot soeverein vorst der Verenigde Nederlanden.

WILLEM D.G.G. PRINS VAN ORANJE NASSAU * Buste van prins
.Wil1em~naar links.
-Kz.. SOUVEREIN VORST DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.
In een lauwerkrans: GEHULDIGD / TE / AMSTERDAM / MDCCCXIV.

1814, brons, 23 mm.) tweede exemplaar in zilver
rL~~EMI4t-J.. Htl'lti..ik]

Dirks (Atlas) pl. IV, n° 23 beschr. in 3e deel Ie stuk,
blz 35.
R.N.B. 1848, blz 89 nr. 11



tJ ~f~"',l

Ter ere van Nic6laas Karel, baron von Vincent, gouverneur
der voormalige Oostenrijkse Nederlanden.

NIC. CAR EX. BAR A. VINCENT 1814 Het gekroonde wapen van
gouverneur Baron Karel von Vincent, waarond een lint met
een ridderkruis.
-Kz. : BELG.PRAEFECT.CAE8.AU8T.GEN.LOC.TEN. Rondom een
eikenkrans; het middenveld is leeg.

1814, , 40 mm.

R.B.N. 1848 : blz 441, nr. 197
Dirks (Atlas) pl. V n° 30;beschr. in 3e deel 1 stuk, blz 44



N~11&,1.

Vereniging der Nederlanden tot het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden.

WILH: NASS: BELG: REX. LUXEMB: M: DUX Hoofd van koning
Willem I, naar links. Op de halsafsnede : MICHAUT.
-Kz.: * PARIBUS SE LEGIBUS AMBAE INVICTAE GENTES AETERNA
IN FOEDERA MITTUNT Links de Belgische Maagd, met ~n de
linkerarm een hoorn des overvloe~jrechts de Nederlandse
Maagd, met in de linkerhand een versierd scheeproer; ze
reiken elkaar de rechterhand. Tussen hen de wapenschilden
van België en Nederland met bovenop een koningskroon.
Op de rand van de sokkel : MICHAUT'.FECIT. Op de afsnede :
POSTRID. ID. MART / CO 0 CCCXV.
1t~S-., ~·.Quat-" ~D~ j ee.~ twe.cle e.tWlptA.... i~ ....CM~
M'iC.t1~u" r,Au, U\\, Ç'''.Mt''''1

R.N.B.. 1848, blz. 91 nr. 19
Dirks (Atlas) pl. VI n° 38; beschr. in 3 deel 1 stuk, blz 51



N1i1S"",2,

Willem I koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

WILLEM DE EERSTE KONING VAN NEDERLAND. Buste van koning
Willem I, naar links, in uniform-onder de armafsnede :

;
TREBUCHET F.
-Kz. : VERGENOEGD EN KLOEKMOEDIG. Een gekroonde recht
staande leeuw, in de rechterklauw een getrokken zwaard,
in de linkerklauw een schild waarop het rijkswapen staat.
Op de afsnede : DE NEDERLANDEN / VEREENIGD / MDCCCXV.

1815, brons, 48 mm.
T~E~Ue.lieT t(!~...21~ F..o.~'G'sJ

Dirks (Atlas) pl. VI n° 39; beschr.
blz 53.
R.N.B. 1854, blz 345
R.N.B. 1848, blz. 91, nr. 20

derde deel Ie stuk;



Instelling van de Militaire Willemsorde

WILLEM I. KONING DER NEDERLANDEN. Hoofd van koning willem I,
riaar links. Onder dehalsafsnede : BRAEMT F.
-Kz. : INSTELLING DER MILITAIRE WILLEMS ORDE M D CCCXV.
Links en rechts een olijftak, in het middenveld het kruis
van de Willemsorde, boven het kruis een kroon;op de armen
van het.kruis staat: VOOR / TROUW / MOED / BELEID. Een
vuurslag vormt het hart van het kruis, tussen de armen ziet
men het Bourgondisch kruis.

1815, verguld; 45 mm.
t\tAEMT t, p,',,,... , 30slp\.~

R.B.N. 1853 : blz 194/195 n° 2
R.N.B. 1848 blz 93 nr. 29
Dirks (Atlas) pl. 'VI n° 40; beschr. in 3e dëel Ie stuk
blz 55/56



De prins van Oranje en de slag van Waterloo.

In een parelrand CROWN PRINCE OF ORANGE HOLLANDS GLORY
De prins van Oranje, te paard en met getrokken zwaard naar
links.
-Kz. : In een parelrand, in een krans gevormd door een
palmtak en een olijftak: WATERLOO / JUNE 18.1815.

1815, , 24 mm.

Dirks ,(Atlas) pl., VII n° 47; beschr. in 3e deel Ie stuk
J

blz 63



De stad Brussel aan de gewapende burgerij.

* MAGIST. BRUX. CIVIB. SUIS OB ASSERT. URB. SECUR.
het wapen van Brussel ( de H.Michael vechtend tegen de
draak).
-Kz. : In een krans van eikenloof: BELGICI / REGNI / HABENAS
CAPESSENTE / WILHELMO / NASSOVdEO / MDCCCXV.

1815, koper, 35 mm.

R.N.B. 1848 : blz 93, nr. 30
Dirks (Atlas) pl. VIII n° 55a, beschr. in 3e deel Ie stuk
blz 68/69



De stad Brussel aan de gewapende burgerij.

* MAGIST. BRUX. CIVIB. SUIS OB ASSERT. URB. SECUR.
Het wapen van Brussel .
-Kz. : In een eikenloof: BELGI __ CI / REGNI / HABENAS
CAPESSENTE / WILHELMO / NASSOVOEO / MDCCCXV.

1815, verguld brons, 23 mm~~et een oogje en een lint.

Dirks (Atlas) pl. VIII n° 55 b; beschr. in 3e deel Ie stuk)
blz 69
R.N.B. 1848, blz 93 nr. 30



Inhu~diging van koning Willem I te Brussel.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX. Hoofd van koning Willem I
naar links. rechts onder de rand van de hals; BRAEMT. F.
-Kz. : In het midden een altaar waarvan de voorziide versierd
is met een pijlbundel. Bovenop het altaar een kussen waarop
een rol ligt met het opschrift : GRONDWET· / VAN HET /
KONINGRIJK / DER / NEDERLA Links van het altaar
staat een vrouw, in het haar een diadeem; zij biedt een
koningskroon aan aan de vorst, die rechts van het altaar
staat;hij draagt een hermelijnen mantel en strekt de rechter
hand uit over de grondwet. Op de rand van de sokkel:
BRAEMT F. 1828 Op de afsnede :. BRUXELLIS / DIE XXI
SEPTEMBRIS / MDCCCXV.

1815, verguld, 46 mm.
S«'ltM'" r, pi'..... ~.~fp~

R.B.N 1853 blz 194
R.N.B. 1848 blz 93 nr 27
Dirks (Atlas) pl. IX n° 61;beschr~ in 3e deel Ie stuk blz 82



N~i15", 8
Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

WILH: NASS: BëlG: REX. LUXEMB: MAGN: DUX. Hoofd van koning
Willem" I, naar links. Onder de halsafsnede : LP. SCHOUBERG
-Kz. : SALUS POPULI.SUPREMA LEX. Voor een troon rechts
staat de koning,getooid met hermelijnen "mantel en ordelint.
Hij ontvangt van Minerva links een rol waarop men leest :
GROND I WET / VAN HET KONINGR I DER / NEDERL Achter Minerva
het gekroonde wapen van Nederland Op de afsnede :
BRUXELLIS D : XXI SEPTEMBRIS / MDCCXV. Op de plint van de
afsnede : X.P. SCHOUBERG F.

1815, brons 56 mm.
$ettoulet~ I~'-'.~f\"1 P~~"tI$]
Dirks (Altas) pl. IX nr. 62; beschr. in 3e deel, Ie stuk,
blz. 83
R.N.B. 1848 : blz 92, nr. 21



Strooipenning b~ de eedaflegging van Willem I

WILH NASS. BELG. REX LUXEMB.M. DUX. Buste van Willem I
naar rechts. Op de halsafsnede : VAN DE GOOR F.
-Kz. In een krans van olijfbladeren : PATR. SAL /REG. ET.
ORD./ SOLEN. SACRAM./ASSERTA /MDCCCXV.

1815, 23 mm.~4 exemplaren in verschillende materialen
v,,~ &E C,ODl [, 'i'...... WtlV~:t"'J
Dirks (Atlas) pl. IX n° 63 a ; beschr. in 3e deel Ie stuk
blz 83/84
R.N.B. 1854, blz 240
R.N.B. 1848 blz. 92, nr. 22



Strooipenning bij de eedaflegging van Willem I

WILH. NASS. BELG. REX. LUXEMB. M.DUX Buste van Willem I
naar rechts. Op de halsafsnede: VAN DE GOOR F.
-Kz. : PATR. SAL. /REG. ET. ORD./ SOLEN. SACRAM./ ASSERTA.
MDCCCXV.

1815, brons, 23 mm.
VA~ ~E Goot [I Pl''''.' WOt\#\·"'t-)
Dirks (Atlas) pl. IX n° 63 b;beschr. in 3e deel Ie stuk,
blz. 84.
R.N.B. 1854, blz 240.



Napoleon I Bonaparte op Sint-Helena.

In een parelrand: ·Napoleon, gezeten op een rotseiland,
naar links, met uit~gestrekte rechterarm. Op de afsnede
WAAR ZAL IK / ONTKOMEN.
-Kz. : In een parelrand: BONAPARTE / OP / sr HELENA /
onderaan D ft AA.

U813 - 181~, brons 1, 27 mmo
.D' AA

R.N.B. 1848 : blz. 122, nr. 182
Dirks (atlas) pl. IX n° 65; beschr. 1n 3e deel Ie stuk,
blz. 84



Kamer van Koophandel te Antwerpen.

GUILLAUME I. Ral DES PAYS-BAS Hoofd van koning Willem I,
naar rechts. Op de halsafsnede : VAN DE GOOR F.
-Kz. : CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS. De scheldegod>rustend
tegen een dolfijn, in de rechterarm een'hoorn des overvloe~,

in de linkerarm een scheepsroer. Op de afsnede : op een
banderol M.D.CCC.XV~daarboveneen hand. Links: DROZ F.

1815, zilver, 32 mm., een tweede en dikker exemplaar in
brons.
'IA.., DE Gooit (., P.'tt\-e 'Ja,,}....J ~ 1)~o2 [ol JefUt -Ptl,"p.1
R.N.B. 1848 : blz 93, nr. 29
R.B.N. 1854 : blz 241 n° 5
Dirks(Atlas) pl. IX n° 66A jbeschr. 1n 3e deel Ie stuk
blz 85



Eerste bijeenkomst der Provinciale Staten van Zuid-Brabant.

Staande leeuw, kop naar rechts, één klauw rustend op het
wapen van Brabant, in de andere klauw een geheven zwaard.
Op de afsnede : VAN DE GOOR F.
-Kz. LEGE./SACRAM.ASSERT./BRAB.ORD. BRUXELL./CONVOC./
WILHELMUS REX./VIII.ID.JUL./ MDCCCXVI.

1816, brons, 47 mm.
VAtJ 1)(: ~oo" [, Pit..... Welu~re"J

Dirks (atlas) pI XI n° 77; beschr. in derde deel, eerste
stuk, blz 89
R.N.B. 1854 blz 242, nr. 6



N~8"', 2.

Stichting van het Groot Oosten met prins Frederik als
grootmeester aan het hoofd.

FREDERIC PR:, DES PAYS~BAS Buste van prins Frederik
in uniform met eretekens, naar links. Onder de buste
F ,'. SIMON.
-Kz. JNST:. DE LA GR ••• L .t. D'ADM .'. DES PROV ...
MERID' ,'•. DU ROYAUME DES PAYS-BAS • een winkelhaak,
een passer, een driehoek, een waterpaslood en een meetlat;
achter deze symbolen een aCGciatak. Bovenaan een
hoofdje van Apollo omgeven door stralen.

1~16, zilver, 45 mm., een tweede, dikker exemplaar in brons
S'M()~ t:; JtQ~ Hf~"; J
R.N.B. 1848 blz. 123 nr. 187
Dirks(atla~pl. XI n° 79(97 + 132);beschr. in 3e deel Ie
stuk, blz 90



Huwelijk van Willem Frederik met Anna Paulowna

W·F·G·L· PRINCE VAN ORANGE MET A·P-GROOTHERTOGIN VAN
RUSLAND * Borstbeelden van prins Willem Frederik van Oranje
en groothertogin Anna Paulowna van Rusland.
-Kz. : Op een versierd altaar staan twee vlammende harten
met pijlen doorboord. Op de voorzijde van het altaar in
een bloemenkrans GEHUWT ITEI S! PETERSBURG I 1816.
Aan de voet van het altaar links het wapen van Nederland,
rechts het wapen van Rusland. Links en rechts van het
altaar een boom. Op de afsnede : A" D·A ·

1816, tin, 42 mm.
A te I)·A.

Dirks(atlas) pl. XI
stuk blz. 92
R.B.N. 1848, blz 95

nr. 81.beschr. in derde àeel eerste
J

nr. 38



Kö~g Willem I

WILH: NASS: BELG: REX. LUXEMB: M: DUX: Hoofd van koning
Willem I, naar links. Onder de halsafsnede : SIMON F.
-Kz. In een krans van eikenbladeren het gekroonde rijkswapen,
gehouden door twee rechtstaande gekroonde leeuw'". Onder
het wapen een banderol met het devies JE MAINTIENDRAI
Rechts onder het lint : S

1816, brons, 47 mm.
SiMO~ [,3'Q'-' H,wu.'·J
R.N.B. 1848 blz 95, nr. 39
R.N.B. 1850 blz 153 n° 3
Dirks (atlas) pl. XII n° 86.beschr. in 3e deel Ie stuk,

J
blz. 93



lJ1C1',S

Wilhelmina Frederika, echtgenote van koning Willem I

FRID.LUD.WILHEM.BELG.REGINA. Buste van koningin Frederika
Wilhelmina, naar links, op het hoofd een diadeem. Onder de
arm: SIMON.
-Kz. In een krans van eikenbladeren het gekroonde wapen van
Nederland gehouden door twee rechtstaande gekroonde leeuwen.
Onder het wapen een banderol met het devies : JE MAINTIENDRAI
Rechts onder het lint : S

1816, brons, 46mm.
SIMoU t.lfQ", Ht~"IJ

R.N.B. 1848 : blz 96, nr. 40
R.B.N. 1850 : blz 154, nr. 4
Dirks (atlas) pl. XII n° 8~ beschr. in derde deel Ie stuk,
blz. 94



d.oc.~~.~ tJ~8<1'" ,
Wilhelmina Frederika l.C. MOt'lor"'c, V van koning Willem I

W.F.L.C. MARIANNE. Buste van kSBiRgiR Wilhelmina naar
links. Onder de buste: SlMON G. nu Ral
-Kz. : Twee gekroonde leeuwen rusten tegen het ruitvormige
gekroonde wapen van Nederland. Links en rechts van het
wapen een bloemenslinger. ''r'' cl. S""f "ft\.ts • $

1816, brons, 47 mm., tweede exemplaar in wit metaal
SiMIN ti ~t." Mt....'J
Dirks (atlas) pl. XII n° 90 beschr. in 3e deel Ie stuk;
blz. 94/95
R.B.N. 1850 blz. 154 nr. 8



Hulde van de Staten van Henegouwen aan koning Willem I.

PRO REGE ET PATRIA CONCORDES In het midden een. altaar
waarvan de voorzijde versierd is met het gekroonde wapen
van Henegouwen. Voor het altaar links en rechts een
rustende leeuw. Achter het altaar een gehelmde en geharnaste
ridder met in de linkerhand een speer. Links staat de
ste~aagd en rechts een landman met in de linkerh.and een
ploeg. Alle drie houden ze ee~ttoven het altaar waarop de
Grondwet ligt. Naast de ~aagd de gevleugelde mercuriusstaf,
naast de landman een hoorn des overvloeds. Op de afsnede
PRIMA JULII / MDCCCXVI Links schuin boven de afsnede
H. SlMON G rechts: P. DU ROl.
-Kz. : Over gans het veld: REGI I WILHELMO PRINdpPT.I
COMITIA HANNONIAE /RESTAURATA /PRAESIDE DE BOUSIES /
DICANT.

.... I·· ·



·.. / ...
1816, brons, 46 mm.
SiMOtJ CJtQ~, '-'tM"')
Dirks (atlas), pl. XIII n° 95
eerste stuk, blz. 97
R.N.B. 1850, blz. 152, nr. I
R.N.B. 1848, blz. 95, nr. 37

beschr. in derde deel,



Akademie voor Wetenschappen en Letteren.

GUILELMU*. BELGARUM REX. Hoofd van koning Willem I
naar rechts. Onder de halsafsnede : BRAEMT F.
-Kz. : In een krans gevormd door twee olijftakken~ NUMI8MA/
/ACADEMIAE / SCIENTIARUM / ET LITERAR. / BRUXELL.

1816, zilver, 33 mm.
BtAEM'- ti Pit....e 1oS'p~J

R.N.B. 1848 : blz 97, nr. 49
R.N.B. 1853 blz. 195 n° 4
Dirks (atlas) pl. XV n° 117;beschr. in 3e deel Ie stuk;
blz. 111



Penning der Waterloovereniging.

DEO- REGI· PATRI1e. XVIII JVNI M-D- CCC -XV Tussen twee
samengebonden palmtakken een alziend oog omgeven door
stralen; daaronder een kussen waarop een kroon en een
scepter en een vruchtendragende oranje~tak. Rechts
van het kussen een rustende leeuw met een zwaard f~n een
schild waarop een pijlenbundel.
-Kz. : In een eikenloofkrans met bovenaan een rozfet:
SOCIETAS / WATERLOANA I MARTIO MILITUM ANIMO / PROBAT&.
FIDEI / AUSPICE FREDERICO AUG. / BELGAR. PRe

1816, 1 exempl. brons, 30 nnn., tweede exemplaar i~n zilver
[8tAE-MT~ Piel'l't Jo$f' \Q

Dirks (Atlas) pl. XXXII n° 244; beschr. in 3e deel Ie stuk
blz. 192/193
R.B.N. 1848J blz 94 n° 34
R.B.N. 1853,blz 196 n° 6



Louise Augusta Wilhelmina

LOUISE AUGUSTE WILHELMINE Buste van prinses WilhE~lmina,

naar links. Onder de buste SIMON F.
-Kz. Onder een stralend Apollohoofdje twee wapensehilden
waarboven een kroon, links het wapen van Nederland, rechts
het wapen van Prufsen.

1816, bron, 47 mm.
SiMO~ [,lfQW\ Ht.....J
Dirks (atlas) pl. XII nr. 91, beschr. in derde deel eerste
stuk, blz 95
R.N.B. 1850 : blz 154 n° 7



Huwelijk van de latere Leopold I met prinses Charlotte

• H' R'H ·PRIN: CHARLOTTE' LEOP. PRIN: OF COBOURG. Bus te
van prinses Charlotte en prins Leopold, achter elkaar, naar
rechts.
-Kz. : Een open krans gevormtAdoor twee takken. Bovenaan
in het midden een wolk omgeven door stralen, in het midden
twee ineengestrengelde handen, daaronder MAY 2./1816

1816, , 25 mm.



Eerste prijs voor dokter Joseph Guislain.

ECOLE DE MEDECINE DE GAND De Aesculaapknots met slang,
gekruist met een lauwertak. Op de fasnede : MDCCCXVI
-Kz. /gegraveerd/: Classe d'Anatomie / et Physiologie/
-/Premier Prix/remporte par / Jos Guislain

1816, verguld, 46 mm. Met oogje en ringetje.

Prosp.er Claeys, Méd. Gant. Mod. 1792-1892, p.61-62



Eerste prijs voor dokter Joseph Guislain.

ECOLE DE MEDECINE DE GAND De Aesculaapknots met slang,
gekruist met een lauwertak. Op de afsnede : MDCCCXVI
-Kz. /gegraveerd/ Classe de Pathologie / interne / - /
Premier Prix / remporté par / Jos. Guislain

1816, verguld, 46 mm. Met een oogje en een ringetje.

Prosper Claeys, Méd.Gant.Mod. 1792-1892, p.61~62(variant)



Eerste prijs voor dokter Joseph Guislain.

ECOLE DE MEDECINE DE GAND De Aesculaapknots lnet slang,
gekruist met een lauwertak. Op de afsnede : ]~CCCXVI

-Kz. /gegraveerd/ Classe de Chirugie /-/Premier Prix /
remporté par /Jos Guislain

1816, verguld, 46 mm. Met oogje en een ringetje

Prosper Claeys, Méd.Gant.Mod. 1792-1892, p.61-62(variant)



Koninklijke Maatschappij voor Vaderlandse Taal- en Letter
kunde te Brugge.

Een gehelmde vrouw (Minerva), gezeten naar links. Voor
haar een altaar waarop enkele boeken liggen. Op de voor
zijde van het altaar leest men: TENKATE/:_VONDE:L" / WAGENAAR.
De vrouw houdt met de rechterhand een krans boven de boeken;
de linkerarm houdt een speer en rust op een schild, met een
gekroond wapen. Links boven de afsnede : DE HONDT F.
Op de afsnede : EENDRA G.'T EN / VADERLANDS~IEFDE

-Kz. In een open lauwerkrans KONINKLIJKE / MAATSCHAPPIJ /
VAN / VADERLANDSCHE TAAL-/ EN LETTERKUNDE,/TE BRUGGE.

1817~ brons, 40 nnn.
Of HONCT t, r"GftSo.-,J
Dirks(atlas) pl. XVIII, nr. 130; beschr. in derde deel
eerste stuk blz.127
R.N.B. 1892 blz 588



Opening van de nieuwe haven van Middelburg.

ONDER ZIJNE SCHADUW HERLEEFT MIJNE WELVAART De stedemaagd
van Middelburg, gezeten tegen een vruchtdragende oranjeboom,
de linkerarm rustend op het stadswapen. In de rechterhand
een hoorn des overvloe~, en daarrond korenaren en een
mercuriusstaf. Achter de maagd op een sokkel staat een zuil
waarop een koningskroon ligt. Op de voorzijde van de z~il

leest men : HEIL / DES / VOLKS. Loinks voor de stE~demaagd

het nieuw gegraven kanaal. Op de achtergrond zicht op de
stad. Op de afsnede : HULDE VAN MIDDELBURGS / KOOPLIEDEN./
SIMON P. DU Ral
-Kz •• MIDDELBURGS NIEUWE HAVEN. Het nieuw gegraveIl kanaa~
met binnenvarende schepen; links en rechts een juichend~

menigte. Rechts achteraan een opkomende zon .

.. ./ ...



... / ...

Op de afsnede : BEGONNEN 1815. GEOPEND 1817./ ONO.ER DE. ,
REGERING VAN / WILLEM I KONING DER NEDERLANDEN / BOUIUE
DEL.

1817, wit metaal 1, 46 rnm.
SiMOtJ ['3fQtf\ H'~--lJ ~ 'oUA-:sÉ [~.P.J

Dirks (atlas) pl. XIV, nr. 101, beschr. in~frtle d4~el,
eerste stuk,blz 100rR.N.B. 1850 : blz 155, nr. 9



Belonings- of prijspenning van koning Willem I

GUILLAUME PREMIER ROl DES PAYS-BAS. Hoofd van kOl:ling
Willem I, naar rechts. Onder de halsafsnede : B&~EMT F.
-Kz. leeg.

1817, zilver, 37 mm.
tu. 11IiMT [. P;f~tt '3oS'p~]

Dirks (atlas) pl. XV; n° 110; beschr. in 3e deel l/e stuk,
blz. 104



Stichting van de Académie Royale des Beaux-Arts te Antwerpen.

GUILLAUME PREMIER Ral DES PAYS-BAS Buste van koning
Willem I, naar rechts. Op de halsafsnede VAN DE GOOR. F.
-Kz. : ~ LA VILLE D' ANVERS LE XVIII OCTOBRE MDCCCXVIII *
In het middenveld: EN / MEMOIRE / DE L'INSTALLATION / DE /
L'ACADÉMIE ROYALE / DES BEAUX-ARTS.

1817, zilver, 38 mm.
'If\tJ a~ ~()OA C, P,',,,,. WO&u~; ...J

R.B.N. 1848 n° 53 blz. 98
R.B.N. 1854 n° 243 blz 242
Dirks (atlas)pl. XV Jl'Vl. 108 ; beschr. in 3e deel 1.~ stuk
blz 104



Stichting van de Académie Royale des Beaux-Arts tE~ Antwerpen.

GUILLAUME PREMIER ROl DES PAYS-BAS. Buste van WiJllem I,
naar rechts; op de 'halsafsnede : VAN DE GOOR F.
Kz . * LA VILLE D' ANVERS / EN / MÉMOIRE / DE L' IN8TALLATION */
DE / L' ACADÉMIE RO·YALE / DES BEAUX-ARTS / LE XVIII OCTOBRE
MDCCCXVII.

1817, wit metaal, 37 mm.
VAt.J DE GOOQ. C, Pit ....' Wo,U~l.rJ

Dirks (Atlas) pl. xv n° IO~beschr. in 3e deel Ie stuk,
blz. 103/104
R.B.N. 1848 blz. 98 nr. 53
R.B.N. 1854 blz 242 nr. 9



Raadspenning van de stad Antwerpen

SENATUS POPULUSQUE ANTVERPIENSIS Het gekroonde wè3.penschild
van Antwerpen; daaronder: CONSILIUM
-Kz. : iERARIUM CIVIUMQUE JURA SERVARE Een fasc/as met
daarboveJtgeopend boek; op het linkerbladleest m/an :
SALUS / POPULI j op het rechterblad : LEX / SUPREMA..
Boven het boek een balans in evenwicht. Op de afsnede
MDCCCXVII; recht~ovenaan : JOUVENEL

1817, zilver, 38 mm., tweede exemplaar in brons
~OUVeNeL [.Aclotp'llc C~Il.t)\-io"J

Dirks (atlas) pl. XVI n° 120;beschr. in 3e deel Ie stuk,
blz. 114
R.N.B. 1848 blz. 98 n° 55



Huwelijk van Willem Frederik met Anna Paulowna

FAUST. ADVENTUS Prins Willem Frederik en.prinses Anna
Paulowna, staande op een zegewagen, getrokken door twee
leeuwen. De wagen is versie.rd m~t di w?-.penscpiJ.dc~n ~an à~ IÁ
vorsten. Naast de prinse~~~~~ge;Thu\'ei.~tPg:f<~;~r:ëY~nïts'"
dat een hart aanbiedt; onderaan rechts een banier" mat l::l(~t

~Iapen 'Jan Brussel. Links tegen de snede: SIMON (;.P. DU Ral
Op de afsnede : XVII. aCT. MDCCCXVI.
-Kz. : IN/WILHELMUM. FRID. AURANTIAC /ET. ANNAM. JPAULI.F/
DUM/ FELI.CIB. NUPTIIS. JUNCTI/AUGG. PRINCIPES/BRU:KELLAS.
1NGREDIEBANTUR/CIVIUM.PIETAS

1816, zilver, 52 mm.
SiM.~ r,'JtQ~ Htru"iJ

Dirks (atlas) pl.XI nr. 80 ; beschr. in derde deel eerste
stuk, blz. 91
R.N.B. 1848, blz. 97 nr. SI, blz. 123 nr. 184
R.N.B. 1850, blz. 153 nr. 2



Oprichting van de Akademie voor Beeldende Kunst tla Brussel.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX. Hoofd koning Willem I, naar
links. Onder de halsafsnede : BRAEMT FECIT
-Kz. : In een open krans van mirteloof met boven E~n onder
aan een rozet : ACADEMIA REG./BRUXELLENSIS/ARTIS GRAPHICAE/
ELEMENTlS DOCENDIS/INSTITU~A/MDCCCXVII.

1817, brons, 50 mm.
BA"EMT r~ 'i'....t 10'.'\.]

Dirks (atlas) pl. XIV; n° 105; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 102/103
R.N.B. 1853 : blz 196 n° 7



Oprichting van de Akademie voor Beeldende Kunst tE~ Brussel.

GVILIELMVS· I. BELGARVM REX Hoofd van koning Wi lle~m I,
naar links. Onder de halsafsnede : BRAEMT FECIT
-Kz. In een open krans van mirte met boven- en ond.eraan een
rozet : ACADEMIA REG./BRUXELLENSIS/ARTIS GRAPHICAE/
ELEMENTlS DOCENDIS/INSTITUTA/MDCCCXVII.

1817, verguld, 37 mm.
B~A'MT C, p.,...., -:So)tp")

Dirks (atlas) pl. XIV n° 106j beschr. in 3e deel Ie stuk b~.103

R.B.N. 1853; blz 197 n° 10



Eerste prijs voor dokter Joseph Guislain.

ECOLE DE MEDECINE DE GAND De Aesculaapknots Dlet slang,
gekruist met een lauwertak. Op de afsnede : MDCCCXVII
-Kz. IR PRIX / DES ACCOUCHEMENS / DECERNE A I J.GUISLAIN

1817, verguld, 46 mm. Met oogje en een ringetje.

Prosper Claeys, Méd.Gant.Mod.1792-1892, p.61-62(variant)



Eerste prijs voor dokter Joseph Guislain.

ECOLE DE MEDECINE DE GAND De Aesculaapknots rnlet slang,
gekruist met een lauwertak. Op de afsnede : MDCCCXVII
-Kz. IR PRIX / DE CHEMIE ET BOTAN./DECERNE A /
J.GUISLAIN

1817, verguld, 46 mm. Met oogje en ringetje die ver
keerd staan ten opzichte van de tekst.

Prosper Clays, Méd.Gant.Mod. 1792-1892, p.61-62(variant)



Zegel van de Universiteit van Gent.

SIGILL.ACAD.REG.GANDENSIS ERECT.ANN.MDCCCXVII Het
gekroonde wapen van de universiteit van Gent m,et onder
aan het devies: INTER UTRUMQUE.

1817, koper, 45 mm.

Van Acker, K.G.; Het wapen van de universiteit van Gent
In : De Brug, VII (1964)4, P 257-262



Raadspenning'van de stad Brussel.

Het gekroonde wapen van Brussel. Links onderaan 'Vran het
schild: BRAEMT F.
-Kz. : In een krans gevormd door twee eikenlooftak.ken,
met een lint samengebonden: S.P.Q.B.

ij81ál zilver, achtkantig)31 mmo
BA.AëtviT t, P,et-I-t J")f,k)

Dirks (atlas) pl. XVI n° 121;beschr. in 3e deel Ie stuk,
b lz. 115

~.B.N. 1848 : blz 99, nr. 61



Beloningspenning van de tuinbouwvereniging te Doornik

TORNACENS. soc. HORTICULT. Tussen twee samengebonden
palmtakken: CULT./REMUNER./EX./DECR.
-Kz. Leeg.

1818, zilver, 37 mm., een tweede exemplaar in brons

Dirks (atlas) pl. XVIII, nr. 135; beschr. in 3e deel Ie stuk,
blz. 130
R.N.B. 1848 : blz 448, nr. 239
Guio~h I , blz. 32, pl. 10, nr. D~



De Assurantie maatschappij Securitas te Antwerpen opgericht

SECURITAS Een gehelmde vrouw, gezeten, heeft in de rechter
hand een speer, de linkerarm rust op het wapen van Antwerpen,
dat geplaatst is op een voetstuk. Op de voorzijde van het
voetstuk leest men 29~ DIE MARTIS/1819 Op de afsl1Lede
ANTVERPIA
-Kz. : In een krans gevormd door twee olijftakken;
NAVES/ET/A:DES/ASSECURATAt

1819, brons, 30 mm., een tweede exemplaar in zilver

Dirks (atlas) pl. XIX n° 142;beschr. 1n derde deel eerste
stuk, blz. 135
R.N.B. 1848 blz. 101 n° 68



Prijspenning van het Koninklijk Instituut.

Een vrouw~op het hoofd een diadeem, gezeten in een
antieke zetel, naar links. De zijkant van de zete~l is
versierd met het wapen van Nederland; achter de ze,tel
enkele olijftakken. Links voor de vrouw staat: een. brandend
al taar, met op de versierde voorzij de ~ APOLLINI/ET /MINERVlE /
S. De vrouw houdt in de linkerarm een scepter, en in de
rechterhand een beker waarmede ze de vlam aanwakkert.
Op de achtergrond 4 zuilen, met op de architraaf de tekst
INSTITUTUM REGIUM Op de plint recht~boven de afsnede :
BRAEMT FECIT.
-Kz.: Rondom een lauwerkrans. Het middenveld is lleeg.

n8191, brons, 59 nnIl.
BtI.~rMT Cl Pit,.,., jo'.p~J

Dirks (atlas) pl. XX n° 150J beschr? in 3e deel Ie stuk,
blz 139
R.N.B. 1853 blz 198 n° 17
~
R.N.B. 1848 blz 123, nr. 185



Overlijden van de geneesheer J.F.L. Van Hende te Brugge

VAN HENDE M.D. NATUS THORALTI MDCCXXXVIII MORTUUS
BRUGIS MDCCCXIX Hoofd van J.F.L. Van Hende naar links.
Rechts van het hoofd een Aes,ulapivsstaf. Onder de hals
afsnede : F. DE HONDT. F.
-Kz. : In een eikenloofkrans : PROFUIT PROXIMO.

rr 819t, brons, 40 mm.
Dë RO~OT' Cl r..Of.~S"s]
Dirks (atlas) pl. XX n° 152; beschr. in 3e deel te stuk,
blz. 140



N. A141~,~4

Prijs van de Gentse Universiteit voor Joseph Guislain.

HONOS ALlT ARTES Een gedrapeerd altaar met t~~e lauwer
kransen. Rechts van het altaar Minerva met in de
linkerarm een lier; met de rechterhand kroont ze een
jongeling die links van het altaar staat. Op de af
snede gegraveerd: UNlV. GANDAV. Links boven de afsnede
SIMON G - rechts : DU ROl
-Kz. /gegraveerd: J.GUISLAIN / IN CERTAM. LITERAR./
ERUDlTlORlS JUVENT. /BELGICAE / VICTORI / DOCTB.INAE
PROEMIUM~~:tXIX

1819, ~8\ilà ln'e~ls, 33 mmo

Dirks toevoegsel, p.98 pl.J. nr. LXVIII (variant)



Medaille met het zegel van de Universiteit Vat1 Gent.

In een randversiering SIGILL.MAI.ACAD.GANDAV. Het ge
kroonde wapen van de universiteit van Gent, tussen twee
palmtakken. Onder het schild op 'een banderol INTER
UTRUMQUE Onderaan tegen de ·rand·: BRAEMT GANI>. FECIT.
1819~

- Kz. In een randversiering :~~E,àn ster!DECRETO!
GULIELMI I.!AUG.BELG.REG.!ACAD!FUNDATORIS/ANN.M.D.CCC.XVI./
CONCESSUM/-

1819, brons, 68 mm.

Van Acker, K.G.; Het wapen van de universiteit van Gent
In : De Brug, VIII (1964)4, P 257-262



Tegenzegel van de Universiteit van Gent.

In een randversiering: Een ster/DECRETO/GULIELMI I./
AUG.BELG.REG./ACAD.FUNDATORIS/ANN.M.D.CCC.XVI./
CONCESSUM/ een roosje met blaadjes
- Kz. Onder een gaatje met stempel, N°2. Het hand
vat is gebroken.

1819J,zilver, 68mm.

Van Acker, K.G.; Het wapen van de universiteit van
Gent. In: De Brug, VII (1964)4, P 257-262



2.5. Stempel met het Universiteitswapen (s.d. - s.n.)

Negatief bee1d (ware grootte)

Positief bee1d (ware grootte) Negatief bee1d (grootte x



}J~8to,1.

Ter ere van de koninklijke familie en aanverwanten.

Het wapen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlande~;

onderaan op een banderol : JE MAINTIENDRAI
-Kz. A LA .FAMILLE ROYALE DES PAYS-B. MICHAUT 1820.
In het midden een medaillon met hoofd naar links van
koning Willem I en tekst WILHELMUS BELG. REX. ~ond dit
medaillon zes rozetten. Rondom nog zes dergelijke
medaillons, in wijzerzin te beginnen van onderaan links
hoofd naar rechts van koningin Wilhelmina en tekst
WILHELMINA BELG. REG. ; hoofd naar rechts van keizer
Alexander 1 en tekst ALEXANDER RUSS. IMPERATOR P.R.;
hoofd naar rechts van prins Willem Frederik en tekst
WILHELMUS F. AURIAC. PR.; hoofd naar links van prinses
Anna Paulowna en tekst A. PAULOWNA AURIAC. PRe ; hoofd
naar links van koning Frederik Willem van Pruisen en tekst
FRED. WILHELMUS BORUS. REX; hoofden naar links en achter
elkaar van prins Frederik en prinses Marianne en tekst
W. FREDERICUS W. MARIANNA.



·.. / ...

1820, zinK, 54 mm.
[S\MO~ ~ 1eQft l-tev'lt.Q (Mlel1l11u" ~ ':>

Dirks (atlas) pl. XXI, nr. 154; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 141-142
Fo....tp r., UA. s,,~



N.-t3to,2..

Oprichting en inwijding van de KoninklijkeAkademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam.

een rozet WILLEM I KONING DER NEDERLANDEN Buste
van Willem I, naar links.
-Kz. : KONINKLYKE/AKADEMIE/VAN/BEELDENDE/KUNSTEN/TE/
AMSTERDAM/8 MAART/1820

1820, zilver, 42 mm.

R.B.N. 1848, blz 102 n° 79
Dirks (atlas) pl. XXI n° 156 8 ,) beschr. in derde· deel
eerste stuk, blz 144



\11820, ~

Penning van de Société Royale des Beaux Arts te Brussel.

GVILIELMVS I. BELGARUM REX. Hoofd van koning Willem I
naar links, onder de halsafsnede : BRAEMT FECIT
-Kz. : SOCIETAS REGIA/BRUXELLENSIS/ARTIUM LIBERALIUM/
STUDIOSA

1820, brons, 50 mm.
&RASMï CJ.ltp~ ~i'.-.4.J

Dirks (atlas) pl. XXI n° 158.beschr. 1n derde deel eerste
~

stuk, blz 145/146



Dankpenning van Geldenaken voor verleende hulp bij en na
de brand in de stad.

WILH: NASS: BELG: REX. LUXEMB: M: DUX: Hoofd van koning
Willem I, naar links. Onder de halsafsnede : SIMON F.
-Kz. : MAGISTRATUS POPULUSQUE GELDONIENSIS. Bovenaan in
het midden het wapen van Geldenaken. Het verdere veld
is leeg.

1820, zink ?, 46 mm.
S\MO~ t:lfOf'\, He~"~J

Dirks (atlas) pl. XXII n° 161 J heschr. in 3e deel Ie stuk,
blz 147
R.N.B. 1850 blz 157 n° 1.6
R.N.B. 1848 blz 101 n° 71



tJ~S20, s
Op het negende halve eeuwfeest van het mirakel van de
hostie te Brussel na het mishandelen der misbroàen in 1370

SAINT SACREMENT DE MIRACLE BRUXELLES EeIl tabernakel met
het H. Sacrament, omgeven door stralen.
-Kz. : JUBILE DE 1820 / EN REPARATION / DES OUTRAGES /
AUX S"T!S HOSTIES / AN 1370 • / een s terre tj e

1820, brons, 32 mm., tweede. exemplaar in ?

Dirks (atlas) pl. XXII n° 167; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz ls1
R •B •N. ,} 848: b 1z 102 n° 74*



Manneke Pis

De voorzijde van een gevel met in het midden een nis;
daarin staat op een voetstuk het beeldje van Manneke-Pis.
Op de afsnede : DUBOIS. F.-1820 ..
-Kz. : AU / PLUS ANCIEN / BOURGEOIS / DE BRUXELLES / 1648 /
een roosje

1820, zink 1, 29 mm.
Duacts fJ~]

R.B.N. 1848 n° 75 blz 102



Prijspenning van de universiteit van Luik

HONOS ALlT ARTES Een gehelmde Minerva, staande rechts van
een altaa~draagt in de linkerarm een lier; met de rechter
hand houdt ze een krans boven een jonge man .links van
het altaar. Op het altaar liggen nog twee kransen. Links
boven de plint van de afsnede de letter S.
Op. de afsnede : UNIV. LEaD.
-Kz. : Gans het veld is leeg.

[1822.1 brons, 33 tnm.
SDMO"-»:) [, JeQ~ HerH.'J
Dirks (atlas) pl. XXVI, nr. 198, beschr. 1n derde deel
eerste stuk, blz 163
R.B.N. 1848, blz 104, nr. 89
R.B.N. 1850 bl~ nr. 19

15"



N~t22. 2.
Prijspenning van de Universiteit van Leuven.

HONOS ALIT ARTES Een gehelmde Minerva, staande rechts
van een altaar, draagt in de linkerarm een lier~ met de
rechterhand houdt ze een krans boven een jonge man- links
van het altaar. Op het altaar liggen nog twee kransen.
Links boven de plint van de afsnede de letter S. Op de
afsnede : UNIV.LOVAN.
-Kz. Gans het veld is leeg.

1822, brons, 33 mm.
St'MO~J C, ~f."". Hf~t":.J

Dirks (atlas) pl. XXVI n° 198, beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 163 (variant)
R.N.B. 1848; blz 104 n° 89{variant)



N-16a2,3
Prijspenning van de Sociéte de Flore te Brussel.

SOCIÉTÉ DE FLORE BRUXELLES. MDCCCXXII. Flora, voorgesteld
als staande vrouw) leunt met de linkerarm tegen een altaar;
in de linkerhand houdt ze een lauwerkrans) in de rechterarm
een hoorn des overvloeds links achter haar een ploegschaar
en korenaren. Op de afsnede : BRAEMT F.
-Kz. : Een gesloten krans van bloemen, korenaren en vruchten.
Het veld is leeg.

1822, brons, 37 mm., een tweede exemplaar in verguld brons.
BR4F:twtT C':J•.\tr~, P,'f ....~

Di~ks (atlas) pl. XXVI n° 195; beschr. in derde deel
eerste stuk; blz. 161/162
Guoth, blz 281 n° 290 pl. XLII
R.B.N. 1853 blz. 200



N-18t3.,~

Huwelijk van prins Frederik Willem met prinses Elizabeth.

FRIDERICVS G~ELMVS PRINCEPS REGNI HERES. ELISABETHA
LODOVICA PRINC * Buste van Prins Willem Frederik en
Prinses Elizabeth, achter elkaar naar rechts. Op de hals
afsnede van de prins: BRANDT F.
-Kz. : Een gevleugelde jonge~an, staande links van een
altaar, houdt in de linkerarm een fakkel; de rechterhand
rust op de twee prinselijke wapenschilden. Op de voorzijde
van het altaar leest men : MVTVO / IVNCTA / AMORE .
Op de afsnede : XXIX NOV. MDCCCXXIII

1823, brons, 41 mm.
8tAtJbT C. He~ ..', tt-AMI"iS]
Staat vermeld in Forrer I blz. 141



Nt18U_2

Vierde eeuwfeest van het uitvinden der boekdrukkunst te
Haarlem door Laurens Jansz ..Koster.

Een monument'tussen twee rijen bomen, op de voorzijde het
omkrarldwapenschild van L. J. KOSTER en bovenaan een beuken
tak. dp de afsnede het gekroonde wapenschild van Haarlem.
Rechts onder de plint van de afsnede : D.V .• Z.
-Kz. : In een open krans met drie symbolische figuren(een
gevleugelde letter A.~ een slangcirkel en een olielamp):'

TER EERE VAN / LOURENS JANSZ. / KOSTER./ UITVINDER / DER
BOEKDRUKKUNST / DOOR / BURGEMEESTEREN / EN RADEN DER STAD /
HAARLEM./ OP HET IV EEUWGETYDE / MDCCCXXII

1823, ~ilver, 40 mm.
0(&3 VLlttts] e,,-. z.coo~~

Dirks (atlas) pl. XXVIII n° 215; beschr. in derde deel
eerste stuk blz. 174/175
R.N.B. 1848 : blz 106, nr. 110



"'-1823.. 3
Vierde eeuwfeest van het uitvinden der boekdrukkunst te
Haarlem door Laurens Jansz. Koster.

LAUS URBl LUX ORBl Een gevleugeld genius, staande~met

in de rechterhand een brandende fakkel omgeven door stralen;
de linkerhand rust op het wapenschild van het geslacht
Brederode; naast het schild een stapel boeken met een
olijftak, links achter het genius een drukpers, en links
daarvan een geopend boek waarop staat : DONATUS / GRAMM.
QUln en het wapenschild. van Haarlem. Op de afsnede
CI~CCCXX - CIOCCCCXXV / BRAEMT: FECIT
-Kz. : CELEBRATUM HARLEMI X JULiII C~ I~CCCXXIII

~

In een lauwerkrans SAECULARE IV / TYPOGRAPHIAE /
lNVENTAE / HARLEMl / A / LAUR. JANl F. COSTERO



, .. / ...

1823, brons, 41 mm.
8lA&MT [; P.et-... joS.p~J

Dirks· (atlas) pl. XXVIII, n° 214; beschr. in derde. deel
eerste stuk. blz 174
R.8,~. -1''1& J fAA. ~o, 11\)'\ .. ~D9
R.&.N. 1f~1" ~.t"o ftJ'. 22



Op de opening van het groot Noordhollands kanaal.

WILHELMVS. I. BELGII. REX. LVXEMB. MAGN. DVX. Hoofd van
koning Willem I, naar links. Onder de hals I.P.
SCHOUBERG F.
-Kz. : NOVA. AMSTELODAMVM. APERTA. NEPTVNO. VIA de zeegod
Neptunus, staande op een wagen getrokken door twee paarden,
in de linkerhand zijn drietand. Links de riviergo~d IJ
rustend tegen een urne, met indtrechterhand een roeispaan.
Rechts zit de Amsterdamse stedenmaagd, de linkerhand
rustend op haar wapenschild en een hoorn des overvloeds.
Op de achtergrond de nieuwe sluizen.
Op de afsnede: CANALI. HaLL. SEPT. REGlIS. AVSPICIIS./
PERFECTa. LAETATVR. CIVITAS / A~ MDCCCXXIV./ I.P. SCHOUBERG F.

1824, brons 64 mm.
Sc HOU'tt& ~[o\e.""f,1 P[e~..U\j
Dirks (atlas) pl. XXX n° 233.beschr. in derde deel eerste

,)

stuk, blz. 186
R.B.N. 1848 : blz. 108 n° 114



Oprichting van het monument te Waterloo.

MONUMENTUM WATERLOOéUM. / ERECTUM / MriCCCXXIV. De leeuw
van Waterlo. Op de voorzijde van het voetstuk: XVIII

JUNI / MDCCCXV. Onderaan: VAN DER STRAETE DIR. VAN GEEL
SCULP. BRAEMT INC.

1824, lood, 50 mm. Eenzijdige proefslag.
BlAE MT [, 'ie....! Josep~

Dirks (atlas) pl. XXXII nr. 240; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 190-191 (enkel Kz.)



N~~t'1~ ~

Op de stichting van het Hospice des Vieillards te Brussel

Zicht, in vogelvlucht, van het oud~ingengesticht te Brussel.
-Kz. over gans het middenveld: GUILLIELMO I. / BELGARUM
REGE , / CURANTIBUS F. DE PAGE, / J. DE LA COSTE, J. DE
SNELLINCK,/ F. DE FREINS, /TH. VAN REYNEGOM DE BUZET,/
G. MARCQ , CH. J. DE LIAGRE, / J.G. DIERT DE KERCKWERVE,/
J.B. KOCKAERT ET J.F. DE STROOPER,/ HOC HOSPITIUM / SENIBUS
EXCIPIENDIS AEDIFICIlTUM./ A~L.~P./ PRAET. URB. L. DE WELLENS /
A. MDCCCXXIV./PARTOES AED. ARCH.

1824, brons, 33 mm., een tweede exemplaar in zilver
rJouv"~eL., Atl.Q,~e e\\t'~s\o&'''~J

Dirks (atlas) pl. XXXII n° 245; beschr. in derde ~deel eerste
stuk blz. 193
R.B.N. 1848; blz. 107/108 n° 113



Publicatie van de Sciences Médicales.

Links op een zuil staat een beeld van Aesculapius;
daarnaast op de grond een kruik met een slang en een klein
versierd altaar; een man rechts wordt van een ziekbed tot
voor het beeld geleid door twee naakte figuren; aan zijn
voeten een geknielde vrouw. Op de afsnede GUERIN PINX
BARRE SCULP / MDCCCXXIV.
-Kz. In ~,'n bloemenkrans' LES / SOUSCRIPTEURS /
ASSOCIÉS / POUR TRANSMETTRE / A LA POSTÉRITÉ / LES
SCIENCES MÉDICALES / ACQUISES AU XIX SIÈCLE./C.L.F.
PANCKOUCKE / ÉDITEUR

1824, brons, 50 mm.
BAttle [JeQ.~ ~Q.cct"e\J ~ QUIA,t"



250 jarig bestaan van de universiteit van Leiden

Beeld van de staande Minerva van Otricoli, met in de
linkerhand een lans en in de gestrekte rechterhand een
victoria~eeldje.

-Kz. : In een open krans van olijftakken:
ACAD. LVGD.BAT./NATALEM/DVCENT: QVINQVAG./CELEBRANS/ VIII
FEBR./MDCCCXXV.

1825, brons, 31 mm.
[\lA~ J:)e~ I<ELLE='N # Oo.v:tÁ)

Dirks (atlas) pl. XXXIII n° 251; bescb~ 1n 3e deel eerste
stuk, blz. 202
R.B.N. 1848; blz 109 n° 121



Beloningspenning voor trouwe dienst bij de Zee- en
Landmacht.

Een gekroonde koninklijke hermelijnen mantel waarop een
grote letter W. Links onderaan de mantel een letter S.
-Kz. : VOOR TROUWEN DIENST Het gekroonde wapenschild
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, omringd
door vaandels en allerhande oorlogstuig. Op de afsnede
SIMON F.

1825, zilver, 35 mm., tweede exemplaar in brons
S'MO~ CJtQl'l Hc~"'J

Dirks (atlas) pl. XXXIV, n° 252;
beschr. in derde deel eerste stuk, blz.2ü5 (variant)



Huwelijk van prins Frederik met Louise van Pr.,isen

FRIDERICUS NASSOV. BELG. PRINC * LUDOVICA REGIS BOÎRUSS.
FI~ ~~~ Hoofden van prins Frederik van Nassau en~
prinses Louise van van Pruisen, achter elkaar, naar rechts.
De prinses heeft om het hoofd een bloemenkrans.
-Kz. : r••,)e FAVSTA DIES AMORI ....,j, NVPT. AVGVSTOR. CELEBR.
D. XXI M. MAIl A. MDCCCXXV De gevleugelde Venus zweeft
door de lucht en strooit rozen; aan haar schouders een
kleine Cupido, die in de rechterhand een brandende fakkel
draagt. Rechts onder Venus: G. LOOS DIR. GUBE. FEC.

1825, brons, 42 mm.
Gu,c CHt\flwe.'-'1 ~ Lot)~ G[o~~tteeL J[a'''''''Q..cl1
Dirks (atlas) pl. XXXV n° 254;beschr. in derde deel
eerste stuk blz. 210/211
R.N.B. 1848 blz 110 n° 126



Nt18t~e.,

Huwelijk van prins Frederik en Louise van PrvLsen, en
hun aankomst in de Nederlanden.

FAUST. ADVENTUS Een Romeinse zegewagen getrokken door
vier paarden, en bestuurd d"oor een Amor met een brandende
toorts. Op de wagen staan, hand in hand, Frederik, prins
der Nederlanden en prinses Louise van Prufsen; rechts de
letter S op de plint van de afsnede;
Op de afsnede : NUPT. CELEBR. / XXI MAIl MDCCCXXV
i~z. : een gekroonde hermelijnen mantel met de wapenschilden
".\.~Yft.l k 11 h f ·vall.Uet vorstenpaar. Boven de roon een Apo 0 00 dJe
omgeven door stralen Rechts onder de mantel de letter S

1825, brons, 55 mm.
SrfkONJ C. :s~..'" Ht~'.ij

Dirks (atlas) pl. XXXV n°
eerste stuk, blz 213
R.N.B. 1848, b1z 109
R.N.B. 1850, b1z 158

257 · beschr. in derde deel
~



N18tS".S"
Gouden bruilof~vanWillem Willink en Hester Bierens.

GEHUWD VYFTIG JAREN DEN VIII OCTOBER MDCCCXXV
Bustes van Willem Willink en Hester Bierens, achter elkaar
naar links. Onderaan: BRAEMT FECIT
-Kz. : In een krans van sterren: WILHEM WILLINK /
GEBOREN XII MAART / MDCCL./ HESTER BIERENS / DEN XIX
NOVEMBER / MD.CCLVII. / GETROUWD / DEN VII.I OCTOBER /
MDCCLXXV.

1825, verguld brons, 42 mm.
~RAe.Mï LJei'f'.t P.-, ....-j

Dirks (atlas) pl. XXXVI n° 265
eerste suk blz. 217/218
R.N.B. 1853 blz. 202 n° 25

beschr. in derde deel



Prijspenning voor de Nederlandse nijverheid op de
tentoonstelling te Haarlem.

,WNtr!,t StAL0 e~ t"IN h t.al'" " #

BELGÄm.-ÏNDÜSTRÏÄE- De-"Ni'-jverheid voorgesteld als een
I ••

gekroopde vrouw, gezeten naar 11nks op een vers1erde
sokkel~ Haar linkerarm rust op het wapenschild der
Nederlanden; met de rechterhand kroont ze een gevleugeld
genius, die in de rechterarm een bijenkorf draagt. Rechts
van de Nijverheid een oranjeboom en een hoorn des overvloeds.
Op de afsnede : ARTES. REMUNERATAE EX. DECRETO. REG.
Links boven de afsnede : BRAEMT F.
-Kz. : Een olijfkrans. Het middenveld is leeg.

08zi! brons, 58 mm.
~~IfI"M T t, 'J.~"" P,t....&J
Dirks (atlas)pl. XXIX n° 267; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 218-219
R.B.N. 1853 blz. ZOl, nr. 23



H~B2r, ti
Jubelfeest van deH. Rumoldus, patroon van Mechelen.

In een parelrand H. RUMOLDUS PATROON DER STAD MECHELEN.
Buste van de H. Rumoldus in geestelijk gew~aad.

-Kz. : In een parelrand, in een ope~rans vaftolijftakken
met bovenaan een ster: JUBEL- / - FEEST / MDCCCXXV.

1825, brons, 32nnn., een tweede exemplaar in wit metaal

Dirks (atlas) pl. XXXVIII n° 26~ beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 219
R.B.N. 1848, blz. 111 n° 131



N4C1S'1 i
Jubelfeest van de H. Rumoldus , patroon van Mechelen

A. MARTYRIO ANNO ML. Buste van de H. RUMOLDUS, naar
links. Onder de buste AD. JOUVENEL F.
-Kz. SENATUS POPULUSQUE RUMOLDO CONSECRANT De stad
Mechelen voorgesteld als een gekroonde vrouw, gezeten naar
links. De linkerarm rust op het gekroonde wapenschild van
de stad; in de rechterhand houdt ze een olijftak.
Op de afsnede : AD. J. C.h..onD~"Qft-\ VOrt '1'1' =" I-c",d,c.l.fri~·.

1825, zilver, 27 mm.
JOU\lEN&L A~ (oQ,1" J C' C.~tL":o."'.J

Dirks (atlas) pl. XXXVII nr. 269, beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 220
R.B.N. 1848 : blz. tIl n° 129



N~'2',-i

Opening van het kanaal in Henegouwen tussen Schelde en
Haine.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX Hoofd van koning Willem I
naar links. Onder de halsafsnede : BRAEMT FECIT
-Kz. Plan van het kanaal met aanduiding van de steden
TORNACVM, MüNTES en CONDAT. Links de Scheldegod met
een roeispaan en een hoorn des overvloeds, rustend tegen
een urne waarop staat : SCALD. Rechts de Haine als een
waternimf met een roeispaan en een urne, waarop staat : HAN.
Bovenaan een zwevend genius met op het hoof~een stralen
verspreidende vlam; hij houdt een banderol waarop staat
NAVIGATIO PATRI§.. RESTITVTA Op de afsnede : REG: OPT:
PATRI: PATRIlf. / HANNONIA GR: /MDCCCXXVI.
Rechts boven de afsnede : BRAEMT F.

1826, 50 mm., 3 exemplaren (brons, zilver, verguld brons)

./ .



Stichting van de gevangenis van Gent.

SONTIBVS OPERVM EXERCITIO E~NDANDIS zicht op de
gevangenis te Gent, gezien in vogelvlucht. Op de afsnede
OPVS COEPTVM A. MDCCLXXII / EXACTVM A. MDCCCXXVI / B.RAEMT F.
-Kz. : Over gans het veld: AEDES /An CVSTODlAM SONTIVM /
AtVSP. MAR. THER. AVSTR. BELG. PRe / EX DEeR. ORD. FL. ET
AER. PROVINC. / IN VRBE GANDA PARTIM EXTRVCTAI/ GVILIELMVS
I. BELG. REX / CONSILII THERESIANI HERES / SPONTE SVA ET
AER. PVBL. PERFECIT / LEGIBVS AVXIT / ET FIRMAVIT

1826, brons,. 33 mIn.

Bt~eMT C, "J.~tp~, fltl-l4J
Dirks (atlas) pl. XXXVIII n° 286J beschr. in derde deel
eerste stuk" UIa.. t21
Claeys, Prosper; Les Médailles Gantoises Modernes, 1792-1892,
blz. 112

./ .



R.N.B.

R.N.B.

1848 blz. 113 n° 138

1853 blz. 203/204 n° 28

./ ..
IV



·/ ..

Dirks (atlas) pl. XXXVIII nr. 283; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 225-226
~Allê~ C,'l."'''' ".....,J

~R.N.B. 1848 blz. 111/112 nr. 133

R.N.B. 1853 blz. 202/203 nr. 26



Nieuwe weg in Luxemburg geopend.

s"er IPSE VIA FACILI DISTANTES NOS VOCAT AD SE.
In een lijncirkel het hoofd van koning Willem I naar links.
Onder de halsafsnede GRUN sc.
-Kz. WILHELMO I. GRATI LUCILIBURGT.
In een lijncirkel : ITER IMPERVIUM! INTER SAXA APERVIT! ET
VALLIBUS INTERRUPTUM! DUOBUS FERREIS PONTIBUS! CONTINUAVIT!
MUNIFICENTIA REGIA.!ANNO!MDCCCXXVII

II1IIl.?, 651827,
Gttu~

D.irks (atlas)pl. XXXIX n° 288; beschr. in derde deel eerste
stuk blz. 230
R.B.N. 1848: blz 115 n° '152



Gent wint muzikale wedstrijd te Brussel.

CERTAMEN MVSICVM MVNIFICENTIA REG.' BELG. ET VRB. BRUXELL.
MDCCC'XXVII. een bloempj e. Een lier omringd door acht
muurkronen waarop telkens de naam van een stad vermeld is,
nl. GAND., MONT. H., BRVG., LOV., ANTV.,· ANG., NAM., CORT.
-Kz. In een eikenloofkrans : VRBI I GANDAE I COREM REG.I
SEN. ET pOP.I oMN. VOTIS I VICTRICI

1827, 27 mm.,.vier exemplaren ( 1 verguld zilver,. 1 zilver,
1 brons, 1 wit metaal.}
&tA&MT t~ Jes.p~P'·.""'''J

Dirks (atlas) pl. XXXIX n° 289; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 232
R.B.N. 1853 blz. 204 nr. 30
R.B.N. 1848 : blz. 115 nr. 153



N1Blq... 3
Concordaat tussen paus Leo XII en koning Willem I.

LEO XII PONT. MAX.GUILIELM. I BELG. REX Buste van paus
Leo XII en koning Willem I, naar elkaar gekeerd; tussen
de hoofden een ster; onderaan MDCCCXXVII; links tegen de
snede F. DE HaNDT ·F.
-Kz. In een krans van acht mijters het woord PAX, waarbij
de P eruitziet als een P-vormige oranjeboom; de A is
een door~stralen omgeven driehoek waar~n de naam Jehovah in
het Hebreeuws; de X is gevormd door twee gekruiste sleutels;
onderaan BELG. PIETAS SAC.

1827, brons, 47 mm.
ne= HO~bT p C~"f.i~1
Dirks (atlas), pl. XXXIX, nr. 292; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 234-235
R.B.N. 1848, blz. 115-116, nr. 155



./ .

1'1'181 Q.,'"

Hulde aan Willem I voor 't graven van het kanaal van
Terneuzen.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX Hoofd van koning Willem I
naar links, onder de halsafsnede : BRAEMT. F.
-Kz. FLUVIIS. EXUNDANTIBUS. NAVIBUSQUE. NOVA IN OCEANUM
VIA. MDCCCXXVII Neptunus staande naar links, de'rechtervoet
op de voorsteven van een antiek schip, versierd met een
pijlenbundel en een scepter. Hij houdt in de linkerhand
een drietand, met de rechterhand wijst hij naar de nieuwe
sluis. Rechts vooraan zit Ceres met in de linkerarm een
hoorn des overvloeds en in de rechterhand korenaren.
Op. de afsnede : REGI. OPT.ORDD. FLAND. ORIENT./ ET ZELAND
CUM SENAT. GAND. / GRATI./ BRAEMT. FECIT. 1828

1827, brons, 45 mm. een tweede exemplaar in zilver
BAA5MT (,Pie...... Jo~P~J



·/ ..

Dirks (atlas) pl. XL n° 29~ beschr. in derde deel eerste
J

stuk blz. 238/239
R.B.N. 1848 blz. 114 n° 150
R.B.N. 1853 blz. 204 n° 29



Opening van het kanaal Gent-Terneuzen.

In een parelrand LANDBOUW EN KOOPHANDEL· Vijf kore~aren

tussen een merc~usstaf en een roeispaan en onderaan een
ster.
-Kz. In een parelrand, in een open olijfkrans: KANAAL /
VAN / NEUZEN OP GENT / GEOPEND / DEN XVIIlNOV: I MDCCCXXVII /

1827, 21 mm., drie exemplaren (brons, zilver, verguld)
8IAeM" t .. ~es'p\ ' ..'e .....eJ
Dirks (atlas) pl. XL; beschr. in derde deel eerste stuk,
blz. 239/240.,tAA.218
R.B.N. 1848, blz. 115 n° 151
R.B.N. 1853, blz. 205 n° 31



Paus Leo XII Concordaat van 1827.

LEO · XII PONT· MAX Buste van paus Leo XII, met kalotje~

schoudermanteltje en stool, naar rechts. Onder de buste:
J. LECLERCQ.F.
-Kz. NVLLA DIES PACEM HANC NEC FOEDERA RVMPAT. VIRG
In het veld LEONI XII . P. M. / LEGIBVS / REMPVBL. CATH.
ROM./ IN BELGIO RECTVRIS I PROVIDENTI!ECCLESIA GRATA I-I
XVIII IVNII / MDCCCXXVII.

1827, 51 nml., drie exemplaren (brons, zilver, verguld brons)
LECL~le.Q J Cutief\ G.lI».ittJ
Forrer III,blz 365
R.N.B. 1854, blz. 345



Willem van Croy.

GUILLELMUS DE CROY Buste van Willem van Croy, naar links
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.MCCCCLVIII/OBIIT/AN.MDXXI

Z.d.LÏ816-1827], brons, 47 mm.
SiMO~ [:1«0"', l-h.~":J

R•N•B • VI, 1850 , p. 159 nr. 1



Ogier Ghislain van Busbeke.

A.GHISLEN.BUSBEC Buste van Ogier Ghislain Busbec, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/COMINII/AN.MDXXII/OBIIT/AN.MDXCII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
CiMOW Lf '3eo.~ Hef\ ..,]
R. B. N. VI, 1850, p. 159 nr. 2



Johan Van Oldenbarnevelt.

JEAN D'OLDEN BARNEVELDT Buste van Johan Van Oldenbarne
velt, naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.MDC.XIX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SÎMON t"J~O" H'~~tJ

R•N•B• I V, 1850 , p. 159 nr.. 3



Philippe de Comines.

PHILIPP DE CO~NES Buste van Philippe de Camines, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.M.CCCC.XLV./OBIIT/AN.M.DIX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~iMON [, jfO~ ~fV\"('J

R. N• B. IV, 1850, p. 159 nr. 4



Hubert Goltzius.

HUBERT GOLTZIUS Buste van Hubert Goltzius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS IVENLOAE I AN .MDXXV •10BIIT/AN .MDLXXXIII

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
ÇiMO~ C,JtQ~ Wt~ ...rJ
R. N. B. VI, 1850, p. 159 nr. 5



Emanuel Van Meteren.

EMANUEL VAN METEREN Buste van Emanuel Van Meteren, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPlAE/AN.MDXXXV/OBIIT/AN.MDCXII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMOl\J Cl Jea", "ie.,...rJ
R. N•B. VI, 1850, p. 159 nr. 6



Gabriel Vander Muyden.

GABRIEL MUDÉE Buste van Gabriel Vander Muyden, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BRECHT/OBIIT/AN.MDLX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SaMON C, J.a", Hell\~;.J

R. N. B. VI, 1850, p. 159 nr. 7



Michiel Coxcie.

MICHAEL COXCIE Buste van Michiel Coxcie, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/MEC~LINIAE/AN.M.CCCCXCVII./OBIIT/AN.M.DXCII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
S;MO~ C,"3f~~ \(f~ ..rJ
R.N.B. VI, 1850, p.159 nr.8



Nikolaas Cleynaerts.

NICOL.CLENARD Buste van Nikolaas Cleynaerts, naar links
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/DIESTAE/AN.'CCCXCDI/OBIIT/AN.MDXLII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~·cMON t :ltQ'" Wt~,"i J .
R.N.B. VI, 1850, p.159 nr.9



Petrus Nannius.

PETRUS NANNIUS Buste van Petrus Nannius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ALKMARIAE/AN .MD/OBIIT/AN .MDLVII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~iMOlV t, J'Q~ He'''IoIJ
R.N.B. IV, 1850, p.160 nr.lO



Franciscus Sonnius.

FRANCISCUS SONNIUS Buste van Franciscus Sonnius, naar
links. Onder de armafsnede SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.MDLXXVI.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~'MOtv C., "Jeo,l.1 He" ..;]
R. N•B• VI, 1850, p. 160 nr. 11



Joannes Stadius.

JEAN STADlUS Buste van Joannes Stadius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/LOENHOUT/AN.M.D.XXVII./OBIIT/AN.M.D.LXXIX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
S;M,ON tIl J'Q~ Hen..'.)

R.N.B. IV, 1850, p.160 nr.12

I

·1



Christophe de Longueil.

CHRISTOP DE LONGUEIL Buste van Christophe de Longueil,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS.AN./MCCCCLXXXVIII./OBIIT./PATAVII/AN.MDXXII.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMON Co' jfo.~ Hf~"'J
R. N•B. IV, 1850, p. 160 nr. 13

I

I
--_.~



Desiderius Erasmus.

DESIDERIUS ERASMUS Buste van Erasmus, naar links. On
der de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ROTTE~AMI/AN.M.CCCC.LXVII/OBIIT/AN.M.D.XXXVI

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SIMOl'J C_ j,o.I;\ ijt~ t-'J
R. N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 14



Cornelius Graphaeus.

CORNELIUS GRAPHAEUS Buste· van Cornelius Graphaeus, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ALOSTI/AN.M.CCCC.LXXXII./OBIIT/AN.M.D.LVIII

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~;MOtJ C.. Je~~ He,u.']
R•N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 15



Johannes GoropiusBecanus.

J.GOROPIUS BECANUS Buste van Johannes Goropius Becanus
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.MDXVIII./OBIIT/AN.MDLXXII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
s;~otV C~ 'Jt~~ "l'~ r'J
R. N•B• VI, 1850, p. 160 nr. 16



Adrianus Junius.

ADRIANUS JUNlUS Buste van Adrianus Junius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/HORNAE/AN.MDXII./OBIIT/AN.MDLXXV.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~iMO~ C., JfOu~ H'~.iJ

R. N. B• VI, 1850, p. 160 nr. 17



Justus Lipsius.

JUSTUS LIPSIUS Buste van Justus Lipsius, naar rechts.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NA~US/YSSCHOE SUP./AN.M.D.XLVII~/OBIIT/AN.M.D.CVI.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SIMON C, :1,0-", \olf~l-')

R. N•B • VI, 1850, p. 160 nr. 18



Albertus Pighius.,

ALBERT.PIGHIUS Buste van Albertus Pighius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/CAMPIS/AN .MCCCCXC/OBIIT / AN .'MDXLII

Z.d.[1816-1827), brons, 47 mm.
C"MO~ C,~fQ~ l-(tW\p,J

R. N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 19



Hugo Grotius

HUGO GROTlUS Buste van Hugo de Groot, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. : NATUS / DELPHIS / AN. MDLXXXIII. / OBIIT / AN. MDCXLV.

z.d. [i816-182fl, brons, 46 nnn.
SiMOtj C,JeQ~ l-t.rlta')

R.B.N. 1850 : blz. 160 n° 20



Daniel Heinsius.

DANIEL HEINSlUS Buste van Daniel Heinsius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/GANDAVUM/AN.M.D.LXXX/OBIIT/AN.MDCLV.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SlMOU C, J.o~ He., ..r]
R. N. B• IV, 1850, p. 160 nr. 21



Erycius Puteanus.

ERYCIUS PUTEANUS Buste van Erycius Puteanus, naar rechts.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/VENLOAE/AN.M.D.LXXIV./OBIIT/AN.M.D.C.XLVI.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SlMoN C, 'JfCl~ WtVl"'W
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.22



Balthazar Moretus.

BALTHAZAR MORET Buste van Balthazar Moretus, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPlAE/AN.MDLXXIV./OBIIT/AN.MDCXLI.

z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
SiMOl\) C, jtCt~ Ht~ ..i]
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.23



Gerard Mercator.

GERARD MERCATOR. Buste van Gerard M~rcator, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/RUPELMUNOE/AN.MDXII/OBIIT/AN.MDXCIV.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
9iMOl\J c. Jt."'~ Hf~ ..rJ
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.24



Abraham Ortelius.

ABRAHAM ORTELIUS Buste van Abraham Ortelius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPlAE/AN.MDXXVII/OBIIT/AN.MDXCVIII

Z.d.[1816-1827), brons, 47 mm.
S;Mo", C. 'Jc." HfM"")
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.25



Theodoor Rombouts.

THEODORUS ROMBOUTS Buste van Theodoor Rombouts, naar
links. Onder de buste: SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPlAE/AN.MDXCVII./OBIIT/AN.MDCXXXVII.

Z:d.[i816-1827], brons, 47 mm.
S.l--\ON C, J,QM He", ...'..1
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.26



Janus Secundus.

JOANNES SECUNDUS Buste van Janus Secundus, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/HAGAE COM./AN.MDXI./OBIIT/AN.MDXXXVI.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
~iMO\\J (, .J.a~ )(e~ ..,~

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.27



Kwinten Matsijs.

QUINTINUS MATSYS Buste van Kwinten Matsijs, naar links.
Onder de armafsnede : F.DE GRAVE.F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIA/AN.M.CCCC.L./OBIIT/AN.M.D.XXIX.

Z.d.LÏ816-1827], brons, 47 mm.
DE êtAV~ f[~Q""o;). A.~.J

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.28
R.N.B. 1902, p.518



Lucas van Leiden.

LUCAS LEIDANUS Buste van Lucas van Leiden, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/LEIDANUS/AN.M.CCCC.XCVI/OBIIT/AN.M.D.XXXIII

z.d.Li816-18271, brons, 46 mm.
SlMO~ (, 'jfQ.", Her\r(J

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.29



Jan Vermeyen.

JOANNES MAYO Buste van Jan Vermeyen, naar links. Onder
de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BERVERWYCK/AN.MD./OBIIT/AN.MDLX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMo~ [I JeQ~ He~rD

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr~30



Lambert Lombard.

LAMBERT LOMBART Buste van Lambert Lombard, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/LEODII/AN.M.D.VI.

z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
Sh-1o~ [~Jeo", He~r;J

R. N. B• VI, 1850, p. 160 nr. 31



Pieter Breughel.

PIERRE BREUGHEL Buste van Pieter Breughel, naar rechts.
Onder de armafsnede : DE GRAVE F.
-Kz. FLORUIT/AN.M.D.XXX.

z.d.lI817], brons, 47 mm.
-bc GR"VE t F&-Q~f .tsA, :J ,]

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.32
R. N. B. 1902, p. 518
Forrer 11, p.312



Maarten De Vos.

MARTIN DE VOS Buste van Maarten De Vos, naar links. On
der de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIAE/OBIIT/AN.M.D.C.IV.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMo~ C., Jeat'\ Hf~r'J

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.33



Miereveld, Michiel.

MICH.JANSON MIREVELT Buste van Michiel Miereveld, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F
-Kz. NATUS/DELFIS/AN.M.D.LXXXVIII./OBIIT/AN.M.D.CXLI.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMO'J C.. leat;\ ~'e~",a

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.34



Bartholomeus Spranger.

BARTHOL.SPANGER Buste van Bartholomeus Spranger, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIAE/AN.M.D.XXVI./OBIIT/VINDOBONAE.

z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
SiMOt\) Cl JtQIl'\ He~""i1

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.35



Hendrik Vroom.

HENRICUS VROOM Buste van Hendrik Vroom, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/HARLEMENSIS/AN •MDLXVI

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
S\MON t_J~Q~ tie~"C

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.36



Abraha~ Bloemaert.

ABRAHAM BLOEMAERT Buste van Abraham Bloemaert, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/GORCOMII/AN.MDLXVII/OBIIT/AN.MDCXLVII

Z.d.L)816-1827], brons, 47 mm.
S'MON t;, :lCQ., Hfn...J
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.37



Otto Venius.

orro VENlUS Buste van Otto Venius, naar links. Onder
de armafsnede : SIMON F.
-KZ.NATUS/LUGDUN~ATAV./AN.M.DLVI./OBIIT/AN.MDXXXIV.

Z.d.[1816-1827] ,.brons, 47 mIn.
SlMON t", :1eQ~ HfV'~iJ

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.38



Maarten Ryckaert.

MARTINUS RICHARD Buste van Maarten Ryckaert, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIAE/AN.MDXCI./OBIIT/AN.MDCXXXVI

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
$iMo'" r.ltQ~ H't't'l)
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.39



Pieter Paul Rubens.

P.PAULUS RUBBENS Buste van Pieter Paul Rubens, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NÉ/A ANVERS/EN M.D.LxxjVII./MORT/EN M.De.XL.

"'-""

z.d.li816-1827], brons, 47 mm.
~i~o~ C., 1tQ(I\ t-(f\4\~;J

R. N. B. VI, 1850, p. 160 nr. 40



Antoon Van Dijek.

ANTONIUS VAN DYCK Buste van Antoon Van Dijek, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIA/AN.M.D.XCIX.loBIIT/AN.M.D.C.XLI.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMOt\J C, 'Jeu", He., ..ij
R. N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 41



Mathias Van Wesenbeke.

MATTHAEUS WESENBEC Buste van Mathias van Wesenbeke,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPlAE/AN.MDXXXI/OBIIT/AN.MDLXXXVI

Z.d.[1816-1827), brons, 47 mm.
Sit--to~ C# Jecc'" Hl"u.']
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.42



Gaspar De Crayer.

GASPAR DE CRAYER Buste van Gaspar De Crayer, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANVERPlAE/OBIIT/AN.M.D.C.LXIX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
"MOt\) t.,"JfQ"" Hf~";)

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.43



Rudolphus Agricola.

RUDOLPHUS AGRICOLA Buste van Rudolphus Agricola, naar
links. Onder de armasnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/IN BAFFLOM/AN.MCCCCXLII./OBIIT/AN.MCCCCLXXXV.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
S\MON L., J,o,W\ H.~ ..;]
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.44



Daniel Seghers.

DANIEL SEGHERS Buste van Daniel Seghers, naar rechts.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIA/AN.M.D.XC./OBIIT/AN.M.D.CLX.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMO~ C, :1e-ar\ Ht",.ä1
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.45



Rembrandt Van Rijn.

REMBRAND VAN RHYN Buste van Rembrandt, naar links. On
der de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NÉ/A REIN/EN M.DC.VI./MORT/EN M.DC.LXXIV.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMO N L" 3,0\", Htft ..iJ
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.46



Herman Boerhaave.

HERMAN BOERHAAVE Buste van Herman Boerhaave, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/MDCLXVIII/PROPE LEIDAM/MORTUUS/MDCCXXXVIII

z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
'itwtoN ttl1,b", Ke"piJ
R. N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 47



Petrus Forestus.

PETRUS FORESTUS. Buste van Petrus Forestus, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ALCMAR/AN.M.DXXII/OBIIT/AN.M.DXCVII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~iMo~ C, 'Jeo", Ht", pi)
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.48



Jacob Cats.

JACOBUS CATS Buste van Jacob Cats~ naar links. Onder
de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BROUWERSHAVEN/AN.M.DLXXVII./OBIIT/AN.M.DCXXXVI.

Z.d.[i816-1827), brons, 47 mm.
9'Mo~ C'3te&'" We~";J

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.49



Orlando Lassus.

ORLAND. LASSUS Buste van Orlando Lassus, naar links.
Onder de armafsnede : 'S IMON· F.
-Kz. NATUS/MONTIBUS HANNON/AN.MDXX./OBIIT/AN.MDXCIII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~;MOt\) C~ Jco."l H.~c.:J

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.SO



Joannes Taisnier.

JOANNES TAISNIER Buste van Joannes Taisnier, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ATHI/AN.M.DIX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
!.ÎMON C" JtCl~ l-(tfl\ "'J
R. N. B. VI, 1850, p. 160 nr. 51



Viglius Aytta van Zwichem.

VIGLIUS ZUICHEMtUS Buste van Viglius van Zwichem, naar
'-"'"

links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/IN BARTHUSEN IN FRISIA/AN.M.D.VII./OBIIT/
AN.M.D.LXXVII.

z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
SiMON Cl j,a., He~ ..iJ
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.52



Andreas Vesalius.

ANDREAS VESALIUS Buste van Andreas Vesalius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BRUXELLIS/IN BELGICA/AN.M.D.XIV./OBIIT/AN.
M.D.LXIV. /-1:

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
çlMo~ C', ~tQ.\4\ Ht~L-iJ

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.54



Piet Heyn.

PIET HEYN Buste van Piet Heyn, naar links. Onder de
armafsnede : SI~ON F.
-Kz. NATUS/DELtHAVEN/AN.MDLXXVIII/OBIIT/AN.MDCXXIX

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMO~ ti :teQ'" H,v-at-;J
R.N.B. VI, 1850, p. 160 nr.SS



Michiel Adriaanszoon de Ruyter.

ADR.RUYTER. Buste van Michiel Adriaanszoon de Ruyter,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ULISSINGAE/AN.M.DCVII/OBIIT/AN.M.DCLlXXvI

v

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
~'MO~ t, J.a", Hf"'''';)
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.56



Maarten Herpertszoon Tromp.

M.HERPERTS TROMP I. Buste van Maarten Herpertszoon Tromp,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/A LA BRIELLE/AN.M.D.LXXXXVII/OBIIT/AN.
M.D.CLIII.

Z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
SèHo~ t, Jfa." Ht~,;]

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.57



Johan De Witte

JOANNES DE WIT Buste van Johan De Witt, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.M.DC.XXV./INFOR~ATE/OBIIT/AN.M.DC.LXXII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
S;MO~ t,'1eQ~ KfM"'J
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.58



'Pieter Adriaanszoon van der Werff.

PETR.ADRIA~VAN DE WERF Buste van Pieter Adriaanszoon
van der Werff, naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/LUGD.BATAV./AN.M.D.XXIX./OBIIT/AN.M.D.CIV.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMOt\) t, ~.Q~ H'Vl"'.l
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.59



Rembert Dodoens.

REMBERTUS DODONAEUS Buste van Rembert Dodoens, naar
links. Onder de armafsnede : FONSON F.
-Kz. NATUS/MECHLINlAE/AN.M.D.XVIII./OBIIT/AN.M.D.LXXXV.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
Fo~so'" t, J'Ck\l\ BCL"..~~Qe~y J
R. N•B. VI , 1850, p. 160 nr. 60



Rogier Van Der Weyden.

ROGER VAN DER WEYDE Buste.van Rogier Van Der Weyden,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz • AN •MDXXIX.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMc.~ t. JeQ" We'''-i]

R. N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 61



Frans Rooman.

FRANCISCUS ROMEIN Buste ·van Frans Rooman, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/GANDAVI/AN.MDCXLVI/OBIIT/AN.MDCCXXXV

Z.d.[i816-18271, brons, 47 mm.
SiMo~ t. J~C&." He", ..,]

R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.62



David Teniers.

DAVID TENIERS J. Buste van David Teniers, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ANTVERPIAE/AN.M.D.CX./OBIIT/AN.M.D.CX.C.IV

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
~àMO~ C."JtQ~ H't\r'j
R.N.B. VI, 1850, p.160 nr.63



François Xavier De Feller.

FRANC.X.DE FELLER Buste van François Xavier De Feller,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BRUXELLIS/AN.M.D.CC.XXXV./OBIIT/AN.M.D.CCCII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
9iMO~ C,'JfQ~ \-1'ft"~.J

R•N•B. VI, 1850, p. 160 nr. 64



Louis Engelbert d'Arenberg.

LOUIS ENGELBERT DUC D'ARENBERG Buste van Louis Engelbert
hertog van Arenberg, naar links. Op de armafsnede :
SIMON F.
-Kz. NÉ LE III.AOUST/MDCCL/MORT LE VII.MARS/MDCCCXX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiNO~ t, JtQ~ Hf", ..iJ
R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 65 en p. 157 nr. 17



Charles Joseph de Ligne.

PRINCE DE LIGNE. Buste van Charles Joseph de Ligne,
naar rechts. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BRUXELLIS/AN .M.DCC .XX.XV I OeiiTI AN. M .J)CCC.XIV.

Z.d.[ï816-1827), brons, 47 mm.
S.l'-totJ C, j.QI'\ Hflf\la;]

R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 66



Hendrik van Brederode.

HENRICUS DE BREDERODE Buste van Hendrik van Brederode,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.MD.XXXI./OBIIT/AN.M.D.LXVIII

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMON C, J,Q.., Ht~ ...i)
R •N•B. VI, 1850, p. 16 1 nr. 67



Philips van Montmorency, graaf van Hoorne.

P.DE MONTMORENCI COMES DE HORN Buste van Philips van
Montmorency, graaf van Hoorne, naar links. Onder de
armafsnede : SIMON F.
-Kz. CAPITE PLEXUS/BRUXELL./AN.MD.LXVIII.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMOU t, j,Clw-t ""'~"Q

R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 68



Lamoraal van Egmond.

LAMORAL COM.EGMONTIUS Buste van Lamoraal van Egmond,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.M.DXXII/OBIIT/AN.M.DLXVIII.

Z.d.[1816-182iZ brons, 47 mm.
~iMO~ t, ~••~ \olf~ ..iJ
R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 69



André Modeste Grétry.

A.E.MODESTUS GRETRY Buste van André Gretry, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/LEODII/AN.M.D.CC.XLI/OBIIT/AN.M.D.CCCXIII.

z.d.Li816-1827], brons, 46 mm.
S;~ow r~ JflQ,. H't'I-!)

R.N.B. VI, 1850, p.161 nr.70 en p.159 nr.26



Karel van Lorreinen.

CAR.ALEX.LOTH.DUX BELG.F[sic]RAEF. Buste van Karel van
Lorreinen, naar links. Onder de armafsnede SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.MDCC.XII./OBIIT/AN.MDCCLXXX.

Z.d.L)SI6-1827), brons, 47 mm.
SiMOtV C, jfCL~ W''''''Ü
R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 71



Philips van Marnix van St.Aldegonde.

PHIU! DE MARNIX STE.ALDEGONDE Buste van Philips van
Marnix van St.Aldegonde, naar links. Onder de armaf
snede : SIMON F.
-Kz. NATUS/BRUXELLIS/AN.M.DXXXVIII./OBIIT/AN.M.D.XCVIII.

Z.d.[ï816-1827], brons, 47 mm.
ÇiMOtJ (, J~otft He~ ..iJ
R.N.B. VI, 1850, p.161 nr.72



Simon van Slingelandt.

SIMON VAN SLINGELAND Buste van Simon van Slingelandt,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT!AN.M.VCCXXXVI.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
Ç'IMotJ t, 1fQ~ Htvu·iJ

R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 73



Willem Lodewijk van Nassau.

G~.LUDOVICUS NASSOVlAE Buste van Willem Lodewijk van
Nassau, naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.M.V.CXX.

Z.d.L)816-1827], brons, 47 mm.
~iMotV t, Je.~ Hf~~;J

R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 75



Johan de Knuyt.

JOHAN DE KNUYT Buste van Johan de Knuyt, naar links.
Onder de armafsnede SIMON F.
-Kz. AN.M.VCXXX.

z.d.li816-1827], brons, 47 mm.
SIMOtJ t, jfJGlf,4\ He"'''i]
R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 76



Willem Buys.

VILLEM BUYS Buste van Willem Buys, naar links. Onder
de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AMSTERbAMI/AN.M.VCLXI.

Z.d.[j816-1827], brons, 47 mm.
S\r--to~ t,,:1'Q~ Hen ..'.3
R. N •B. VI, 1850, p. 161 nr. 77



Petrus Pechius.

PETRUS PECKlUS Buste van Petrus Pechius, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/SCALDIAE/OBIIT/AN.MDLXXXIX.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
~tMCN C"Jeolft We~"';J

R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 78



Gaspar Fagel.

GASPARD FAGEL Buste van Gaspar Fagel, naar rechts. On
der de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/HARLEMI/AN.MVCXXIX./OBIIT/AN.MVCLXXXVIII

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
S').to~ t., 'Jfa~ He~ ..a
R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 79



Jan Hendrik van Kinsbergen.

VAN KINSBERGEN Buste van Jan van Kinsbergen, naar links.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/TENTOBURGII/AN.M.DCCXXXV./OBIIT/AN.M.DCCCXIX.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
S'MOtJ t~ J~Q.~ Hetl\~.J

R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 80



Jean Henri Van Swinden.

J.R.VAN SWINDEN Buste van Jean Henri van Swinden, naar
links. Onder de armafsnede :. SIMON F.
-Kz. NATUS/AMSTEnbAMI/AN.MDCCXLVII/OBIIT/AN.MDCCCXXIII.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SÀMON t, '3'Q~ HeM,.ü

R. N•B. VI ,1850, p. 161 nr. 81 en p. 158 nr. 21



Pieter Coecke Van Aelst.

PETRUS COECKIUS Buste van Pieter Coecke van Aelst, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ALOSTI/OBIIT/AN.M.VLI.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
~\MO~ Cl ~eQ~ He~ .. iJ
R. N • B. VI, 1850, p. 161 nr. 82



Jan van Scorel.

JOANNES SCHORELIUS Buste van Jan van Scorel, naar rechts.
Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.M.VLXII.

Z.d.l)816-1827], brons, 47 mm.
S'MON C, J'Q~ Hl~"!J

R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 83



Anton Mor.

ANTONIUS MORUS Buste van Anton Mor, naar links. Onder
de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/ULTRAJECTI/VIVE~BAT/AN.M.VCLXVIII

Z.d.[i816-1827), brons, 47 mm.
Ç1Mo~ C, '3.ClL~ W.", ...)
R.N.B. VI, 1850, p.161 nr.84



Johan Arnold Zoutman.

J.ARNOLD.ZOUTMAN Buste van Johan Arnold Zoutman, naar
links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz." OBIIT/HAG~ECOM./AN.MDCCXCIII.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SèMOI\t C., Jt'Q~ Htt\,.W
R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 85



Philips van Hohenloke-Langenburg.

PHILIPS VON HOHENLO Buste van Philips van Hohenloke,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.MDCVI.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMoU C., ~eCll~ Htft ..a
R.N.B. VI, 1850, p.161 nr.86



Willem Crul.

WILLEM KRUL Buste van Wil1em Crul, naar links. Onder
de armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.MDCCLXXXI

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMOtJ C, 3.0.,. H'~\I·Ü

R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 87



Anthonie van Montfoort.

ANTOINE DE MONTFORT Buste van Anthonie van Montfoort,
naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.M.D.XXXIV./OB.U1TRAJECTI/AN.M.D.LXYXIII.

z.d.Li816-1827],· brons, 47 mm.
Ç1MoN C,'3.CLV\ He~"'J

R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 88



Willem I, prins van Oranje-Nassau.

GUILLELM.PRINC.AURIACAE Buste van Willem I, prins van
Oranje, naar links. Onder de armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/DILEMBURGII./AN.M.D.XXXIII./INFORTUNATE/OB.
DELPHAE/AN.MDLXXXIV.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
"MOl\) t.,J.a"" H.t~ ..a
R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 89



Maurits, prins van Oranje-Nassau.

MAURITIUS PRINC.AURIACAE Buste van Maurits, prins van
Oranje-Nassau, naar links. Onder de armafsnede :
SIMON F.
-Kz. NATUS/DILEMBURGII./AN.M.D.LXVII./OBIIT/AN.M.DC.XXV.

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
SiMON t" JtGM H'", ..W
R.N.B. VI, 1850, p.161 nr.gO



Frederik-Hendrik, prins van Oranje-Nassau.

FUS.HENRICUS PRINC.AURIACAE Buste van Frederik-Hendrik.
prins van Oranje-Nassau, naar links. Onder de armaf
snede : SIMON F.
-Kz. NATUS/DELPHAE/AN.M.D.LXXXIV./OBIIT/AN.M.DC.XLVII.

Z.d.[1816-1827], brons, 47 mm.
SiMo~ C" lfQ"t HI"'ltU
R. N•B. VI, 1850, p. 16 1 nr. 91



N~8ttl,"

Willem 111, prins van Oranje, koning van Engeland.

GUILLELMUS 111 PRINC.AURIACAE Buste van Willem 111, prins
van Oranje, koning van Engeland, naar links. Onder de
armafsnede : SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.M.DC.L/OBIIT/AN.M.D.CC.II

Z.d.[i816-1827], brons, 47 mm.
'lMc~ t, "3.0.'" HtW\to~

R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 92



Jan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau.

J.GUILLELM.FRISO PRINC.NASSAVlAE Buste van Jan Willem
Friso, prins van Oranje-Nassau, naar rechts. Onder de
armafsnede : SIMON F.
-Kz. OBIIT/AN.M.D.CCXI./IN MOERDYK/SUBMERSUS

Z •d •[i 8 16- 1827J, brons, 47 mm.
SiMO~ t,., J.o.M Hf"'''')
R. N. B. VI, 1850, p. 161 nr. 93



N4fBL '+., C3'8

Willem IV Karel Hendrik Friso, prins van Oranje-Nassau.

GY§.HENRICUS F~.AURIACAE ,Buste van Willem IV, prins
van Oranje-Nassau, naar links. Onder de armafsnede :
SIMON F.
-Kz. NATUS/AN.M.VCCXI./OBIIT/AN.M.CCLI.

z.d.Li816-1827], brons, 47 mm.
~\Motv t,1e.~ HI~ ..iJ
R. N•B. VI, 1850, p. 161 nr. 94



N-t82!~ !.
Willem I tot scheidsrechner geroepen in de geschillen
tussen de Engelsen en Noord-Amerikanen over grensscheiding.

WILHELMVS I NEERLANDIAE REX LVX. M. DVX Buste van
koning Willem I, in uniform en met eretekens, naar voor.
-Kz. In een eiken100fkrans : ABI ANGLISI ETI AMERICANISI
SEPTEMTRIONAL./ DE 1 TERMINO MOTO 1 ARBITER 1 VOCATUS 1
1829

1829, brons, 42 mm.

Dirks(atlas) pl. XLI n° 310; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz. 245/246
R.B.N. 1848 : b1z 118-11~ n° 167



N4ftt9~t

Hulde van de Maatschappij van Nijverheid te Gent aan
Willem I.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX Hoofd van Willem 1'1 naar
links. Onder de halsafsnede : BRAEMT FECIT
- Kz .: '* SOC IETAS INDUSTR. GAND. GRATA EX AER. PRIV. D.
In een lijncirkel : REX OPT. P.P. / GANDAVENSIUM /
INDUSTRIAM / ADPROBAT EXCITAT / PRAESIDIO TUTATUR / URBIS
HOSPES / XXX MAIl / MDCCCXXIX.

1829, brons, 37 mm.
8RIfi\&MT [,J•.st,.~ .i'......J
Dirks (atlas) pl. XLII n° 311; beschr. in derde deel eerste
stul<,b1z. 247
R.B.N. 1848 : blz 119 n° 169
R.B.N. 1853 : blz 206 n° 35
C1aeys,P; Médai11es Gantoises Modernes, 1792-1892, blz.
125-126



N.-fttS~ 3
Inwijding van het kanaal in Henegouwen tussen Schelde en
Haine.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX. Hoofd van koning Wi11em I,
naar links. Onder de halsafsnede ': BRAEMT FECIT
-Kz. Over gans het veld : GVILIELMO I. / BELGIl OPTIMO REGI/
ART. VTIL. ET INDVSTRIAE PROTECTORI / CANALE AB HANIA AD
SCALDIM/ INVISENTI/HOC GRATI ANIMI TESTIMONIVM/OFFER. I.P.
NICAISE CONCESS. CONDITOR/ANNO REP. SAL. MDCCCXXIX/IVN XIII

1829, zilver, 50 IDIIl.
SRAE kT t, JOk'\' Pa'.".!]
Dirks (atlas) pl. XLII n° 312; beschr. in derde deel eerste
stuk

J
b1z. 248

R.B.N. 1848 blz. 119 n° 170
R.B.N. 1853 : blz. 206 n° 36



N"C294f "t
Op de gunstige tijd voor de beoefening van kunsten en
wetenschappen in de Nederlanden.

GVILIELMVS. I BELGARVM. REX Hoofd van koning Willem I
naar rechts. Onder de halsafsnede : AD. JOUVENEL. FILS
-Kz. : DEVS NOBIS ~C OTIA FECIT Minerva, staande in
lang gewaad en met helm,de beide armen zijwaarts gestrekt,
de linkerhand boven een globe, de rechterhand boven de
romp van een beeld op een voetstuk.
Onderaan de afsnede : AD. JOUVENEL FILS.

1829, brons, 45 mm.
Jo"ve~eL A~[oQ'\.4l" ~..:a(:lo."']
Dirks(at1as) pl. XLII n° 313; beschr. in derde deel
eerste stuk~b1z. 249
R.N.B. 1848 : blz. 118 n° 166



N-t8t9.,f

Bezoek vanWillem I aan het kabinet van J.d'Huyvetter te
Gent.

SVPELLECTlLlS BELG. FlCTlL. ET VlTR. PALEOTHECA. Op een
sokkel allerhande antieke vazen en kruiken. De grootste
in het midden draagt het jaartal MDXX. Op de afsnede :
GANDAVl MDCCCXXlX. / BRAEMT. F.
-Kz. : Over gans het veld : OB FAVOREM / QVOD GVILIELM.
I. B. R. / PALJeOTHECAM / VISIT ADPROBAVITQ. / JOAN .,', .
D'HVIJVETTER. /ACAD GRAPH DIRECTOR / GRAT. CONSEeR.

1829, brons, 27 mm., een tweede exemplaar in zilver.
8tt~EMT [, Jose,'" Pit ....tj
Dirks (atlas) pl. XLII n° 315; beschr. in derde deel
eerste stukJblz. 250
R.B.N. 1848 blz •. 119-120 n° 171
R.B.N. 1853 blz. 206 n° 37



N~8t9,~

Draagpenning van de beginperiode van de Belgische Revolutie

Penning in de vorm van een geopend boek, met bovenaan een
pijlenbundel. Op het blad links: GRONDWET / ART. I.
Op het blad rechts : LOl / FONDAMENTALE / ART. I.
-Kz. : Op het blad links in plaats voorzien voor de naam
en het N° van de drager, op het blad rechts.
FIDELE JUSQU'A L'INFAMIE / LEX / REX / 1829.

1829, zilver, 25 à 30 x 30 mm.

Dirks (atlas) pl. XLIV n° 332; beschr. in derde deel
eerste stuk blz. 265
Guioth blz 1 pI 1 n° 1

~ )



f\1~'8t9, t;

Draagpenning van de beginperiode van de Belgische Revolutie

Draagpenning in de vorm van een opengeslagen boek met
bovenaan een pijlenbundel. Links: L.F. I ART. 151.
rechts: L.F. IART. 161.
-Kz. : links : twee ineengeslagen handen daaronder :
FIDELE I JUSQU'a I L'INFAMIE De rechterzijde is leeg.

1829, zilver, 24 à 30 x 30 mm.

Dirks (atlas) pl. XLIV n° 333; beschr. in derde deel
eerste stuk blz. 266
Guioth blz 2 pl. 1 n° 2



N-t8tli
Voor Meulenaere en Vilain XI~ geweerd uit de Staten
Generaal.

LE POUVOIR LES PROSCRIT, LE PEUPLE LES COURONNE./
DE MUELENAERE, VILAlN XlIII ELIMINÉS DES ETATS GENERAUX
EN 1829. In het middenveld, buste van de heren De
Meulenaere en Vilain XIV, achter elkaar, naar links.
-Kz. : PRO ARIS ET FOCIS Voor een altaar staat een geopend
boek waarop men leest : PACT. INAUG. Boven het altaar twee
indngestrengelde handen, komend uit een wolk; tussen
de handen een pijlenbundel met daarboven een vrijheidshoed.
Op de afsnede. : EX.1ERE.BELG.

i829, brons, 40 mm.

Dirks (atlas) pl. XLIV n° 33~beschr. in derde deel eerste
stuk, blz. 270
GUbth~blz. 4,pl. l)no 3



tJ-f8~o,1

Draag- en beloningspenning voor het deelnemen aan de
oorlog op Java.

WILLEM I. KONING DER NEDERLANDEN. Hoofd van koning Wi11em I
naar links. Op dehalsafsnede : V.D.K.
-Kz. : In een krans gevormd door een eiken- en een palmtak
OORLOG / OP / JAVA./ 1825 - 1830.

1825 - 1830, brons, 30 mm - achtkantig, met' oogje en
ringje.
V['\w.] n[&Qj kr~LL.e:f\J] [, ba"'d.J

Di~ks (atlas) pl. XLIII n° 327; beschr. in derde deel
eerste stuk blz. 255
R.B.N. 1848; blz. 121 n° 174



Ter ere van baron de Stassart.

G~ J~ A~ B°!-' DE STASSART Dï.' DE NAMUR AUX ETATS GA~'

Buste van Baron Josephus de Stassart, naar links.
Onder de armafsnede: BARBIER
-Kz. : In een open krans van eikenloof met bovenaan een
rozet: AU / COURAGEUX / DÉFENSEUR / DES LIBERTÉS /
PUBLIQUES • / / 8 JAN. 1830

1830, brons, 45 mm.
8AR&\eR [.~..tes A"&.,s~.]

Guoth blz. 7 pl. 1 n° 4
Dirks (atlas) pl. XLIV n° 335; beschr. in derde deel
eerste stuk~blz. 271



Eerste tentoonstelling van Nijverheid te Bruss~l.

GVILIELMVS I. BELGARVM REX Buste van konin$ Willem I.
Onder de halsafsnede : BRAEMT F
-Kz. : INVENTAS. VITAM. EXCOLUERE·PER·ARTES Zicht op de
voorgevel van het paleis van Nijverheid; op het fronton
boven: S.p-Q.B-I INDUSTRIAF ET ARTIBUS IMDCGCXXX
Boven op het dak drie beeldenjop de'afsnede : CIVITAS
BRUXELLENSIS 1 OtDIFICAVIT 1 BRAEMT F.

1830, brons, 46 mm.
&R.AEMT CJJos,p", Pft....aJ
Dirks (atlas) pl. XLIV n° 338; beschr. in derde deel
eerste stuk,blz 273/274
Guoth blz 1t pl. 1 n° 7 (variant)
Guoth II,blz 5 pl. 1 n° I



W~830,~

Kalmte en onwrikbaarheid van Willem I tijdens db
Belgische Revolutie.

WILHELMVS I NEERLANDIAc REX LVX.M.DVX Bust~ van
koning Willem I, naar voren, in uniform met eretekens.
-Kz. : SAEVIS IMMOTVS IN VNDIS Een hoge rotslmidden
in een woelige zee. Op de afsnede : A DIE 25 AUG. 1830 /
AVSPICE DEO

1830, brons, 42 mm.

Dirks (atlas) pl. XLV n° 343; beschr. in derde aeel eerste
stuk blz. 283
Guioth blz. 18 pl. 11 n° 12



De wijsheid van Willem I.

SAPIENTIA GVILIELMI I NASSAVII Minerva, voqrgesteld
als een geharn~te vrouw, staande voor een alta~r,

waarvan de voorzijde versierd is met de beeltenis van
koning Willem I en een sfinx. Minerva houdt in de
rechterhand een lauwerkrans en in de linkerhandl een lans
met bovenaan het wapenschild van Nederland. OPI de grond
rechts een uiltje. Op de afsnede MDCCCXXX Lin~s op de
sokkel van het altaar: BRANDT.F. I

-Kz. : In een eikenloofkrans : AESTVANTE / EVROrA / BELG.
FOEDER / STABILIS PACIS / ARX / ET /PRAESIDIVM

1830, brons, 50 mm.
8tAt-J-DT [, f.{tnt-' F"'Q~ç";s1
Dirks (atlas) pl. XLV n° 344j beschr. in derde d~el eerste
stuk, blz 284
Guioth blz. 18/19 pl. 2 n° 13



N~830,'

Huwelijk van Frederik Hendrik Albert, prins van Pruisen,
met Wilhelmina Frederika Louisa Marianne, pri~ses der
Nederlanden.

Een zwevende, gevleugelde Hymenaeus, houdt in ~e rechter
hant! een bloemenkrans met de lettert F.H.A.; in oe linker
hand een brandende fakkel en een bloemenkrans ~et de
let ter! : W. F. /L. M. Onderaan tegen de snede : I

D. VAN DER KELLEN F.
-Kz. : In een krans van rozen: FRED. HENR. AtB./PRINC.
BORUSS. ET / WILH. FRED. LOUIS. / MARIAMNA BELG./REGIA
PROLE / FELICISS. CONNUB. JUNCTIS / RAG. COM. ! 'XIV SEPT./
MDCCCXXX. I

1830, brons, 46 mm.
VAtJ b'R 'CeLLeN .tarAV1qJ
Dirks (atlas) pl. XLVI n° 354; beschr. in derde deel
eerste stuk, blz 289



Huwelijk van Frederik Hendrik Albert, prins van Pruisen,
met Wilhelmina Frederika Louisa Marianne, prin~es der
Nederlanden.

roosje ALBERTUS PRINC. BORUSS. ET MARIANNA NASSOV. REGIS
BELG. FILIA. Buste van prinses Marianne van Nassau en
prins Albert van Pruisen, achter elkaar, naar *echts;
onder de bustes: G. LOOS D. C. PFEUFFER F.
-Kz. FORTES CREANTUR FORTIBUS ET BONIS Een:gevleugelde
Hymenaeus staat op een voetstuk met in de rech~erhand een
brandende fakkel en in de gestrekte linkerhand :eenbloemen
krans. Tegen het voetstuk de gekroonde wapensqhilden van
'Pruisen en van de Nederlanden. Op de afsnede :,
SOLLEMN. NUPT. CELEBR./HAGAE COMIT .D.XIV SEPT.i
MDCCCXXX

~830, brons, 42 mm.
LoOS G[ot~t.t. 8et-nhC\t-cl] ~ PFe\JFF~" c.~.."rof~ Ko. ..lJ
Dirks (atlas) pl. XLVI n° 355; beschr. in derde: deel
eerste stuk blz. 289



W~830, ~

Bombardement van Antwerpen.

De stedemaagd van Antwerpen, voorgesteld als een gesluierde
vrouw, zit op een gebroken zuil, naar rechts; op haar knie
houdt ze een plaat ·waarop staat: 27/0CTI 1830. Rechts de
puinen van een kade, op de achtergrond de mast van een
schip. Links de toren van de St Michielskerk. Op de
afsnede : S'P'Q'A- IVEYRAT F.

-'-Kz. : A VAINCRE SANS PERIL ON TRIOMPHE SANS GLOIRE
In een lijncirke·r r INCENDIE I DE L'ENTREPOT I ET BOMBARDEMENT
IDE LA VILLE D'ANVERS I PAR LES ORDRES I DE GUILLAUME DE
NASSAU I ROl DES PAYS-BAS .1 --- I LE GÉNÉRAL CHASSÉ I
Cl DE LA CITADELLE

1830, brons, 41 mm.
VI'VI",- Cl Ad"'t"'t H'p,ot"l~.J
Dirks (atlas) pl. XLVIII n° 385; beschr. in derde deel
eerste stuk blz'. 304
Guioth : blz.50 pl. VI n° 49



Inhuldiging van Willem 11 te Amsterdam.

In een parelrand : INGEHULDIGD XXVIII NOV MDCCCXL
Op een boek liggen kruisgewijze een staf en een scepter
met daarboven een kroon. Op de rug van het boek leest
men : GRONDWET
-Kz. : In een parelrand : WILLEM / 11 / KONING / DER /
NEDERLANDEN

?, 23 mm.

Dirks (atlas) pl. LXX n° 576; beschr. in derde deel~

tweede stuk~blz. 5



Apollonius Rhodius.

APPOLONIUS Hoofd van Apollonius Rhodius naar links
rond het hoofd een lauwerkrans. Onderaan: SIMON F.
-Kz : Het ganse veld is leeg.

[1824 - 1830 ? ?], brons, 47 mmo
~ iMO~ [Jfo.V\ Ht~"~J

R.B.N. 1846 b1z 83, in voetnoot nr. 8
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