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Beschrijving
1574, Leiden, vroedschapspenning, Vz. leeuw met zwaard en stadswapen,
schild, Kz. 7-regelige tekst, AR. 31mm., vL.196.1, unc
1590, Inname van Breda door Maurits, vz. turfschip met 5 soldaten, kz.
bladerkrans, bessen en rozen, 7-regelige tekst, gaatje overigens ruim zeer fraai
1614, Matthis en Anna van Oostenrijk, Borstbeeld naar rechts met kanten kraag
D.MATTHIAS-CAES.AUG.G.H.B.R.(ovaal) 20x16mm, eenzijdig. Borstbeeld
naar links met hoge kanten kraag en diadeem D.ANNAROM.-IMP.G.H.B.R.,
AR(ovaal), 20.5x16mm., éénzijdig, beide onder borstbeeld ingekrast 16P14,
gegoten, Forrer vol.VIp.260, Paulus van Vianen, uiterst zeldzaam
1648, Vrede van Munster, med. J.Hohn & S. Dadler. Pax en Justitia omhelzen
en kussen elkaar, aan hun voeten 2 wettafels van Mozes/Geloof en Godvrucht
geven elkaar de hand, op achtergrond de stad Munster, AR.66.57gr., 59mm.,
vL.II.315.4, ruim zeer fraai, met randbeschadiging
1651, Leiden, schutterspenning, Vz. gekroonde leeuw met zwaard en
stadswapen, Kz. 1651, gekruiste musketten tussen LEY-DEN, cf van Orden
14.3, zeer fraai
1655, Opening van het nieuwe stadhuis van Amsterdam. Med. G. Pooll. Gezicht
op 't Stadhuis met rechts de Nieuwe Kerk, boven zwevende Mercurius met hoed
en mercuriusstaf; op de voorgrond op lier spelende Amphion en
mensenmenigte. Langs rand: stralend stadswapen FUIT HAEC SAPIENTA
QUONDAM/ Amsterdamse Maagd geflankeerd door 2 leeuwen in Hollandse
tuin, op achtergrond gezicht op de stad vanaf het IJ rondom 36 wapenschilden
van de Burgemeesters, op rand 6 Burgemeestersnamen en jaartal; CORN.DEG
RAEF.IOAN.HYDECOPER.HENR.THEOP.SPIEGEL.SIMON.AB.HOORN.COS
S.CORN.WITSN.NICOL.TVLP.AEDIL MDCLIX, AR90.20gr., 70mm., vL.II.399.1,
bijna prachtig
1677, Deense Zeeslag tegen de Zweden in de Kogebucht, gekroond monogram
van Christiaan V 1670-1699, onder stralende naam van God, waaronder
4-regelige tekst, links arm uit wolken komend en rechts 8 kindertjes, daaronder
7-regelige tekst, scheepskroon en tekst/De Zeeslag. Op de voorgrond het
Deens Admiraalschip de "Christianus", in gevecht met het Zweedse slagschip
de "Mars" het welk de vlag streikt ten teken van overgave, daarvoor 2 sloepen,
AR(galvano), 127.6mm., Galgter 124, prachtig
Z.J.(1694), Alkmaar, vroedschapspenning, AR.32.3mm., vL.168, prachtig
1698, Overlijden van Dirck Muller, omkranst doodshoofd geplaatst op 2
gekruiste beenderen waarboven een gevleugelde zandloper waarachter 2
zeisen. Om deze voorstelling is een banderol geslingerd met de tekst Salich
sijnde dooden die in den Heere Sterve Want Sy rusten van hare Ar-bevt.
Onderaan cartouche omgeven door korenhelmen waarop gegraveerd; De Doot
is/een inganck/ten leven. Langs rond tekst/ Doek met gegraveerde inscriptie:
Ter Nagedachtenis/van/DIRCK MULLER/In den Heere gerust/Anno den
Duysent/Ses Hondert 98 den/4 luny Out sijnde/24½ Jaer, boven doek
lauwerkrans langs rand tekst, gegoten en gegraveerd, AR.62x56.6mm.,
gew.34.54gr., cf Fred, afb.62-3, Bemolt, prachtig, op passend zilveren staande
penninghouder
Z.J. (begin 17 Eeuw), Plaquette, cartouchvorm, naar Paulus van Vianen. In
ovaal staande Minerva vrijwel naar voren met lans en schild in landschap
waarin Kerk en Hofstee. Aan onderkant op de band PAVLVS DE VIANA FECIT
ET INVE, boven de Minerva 2 hoorns van overvloed, waarboven zittend naakte
Juno met pauw, allen haar achterkant zichtbaar en Venus van voren afgebeeld
met twijg en Cupido, in 't midden van de cartouche, ter weerszijden leeuwenkop
waaronder vogel(duif). De onderkant is versierd met een gevleugeld
engelenkopje, AR(gegoten) en fraai geciseleerd, 112.5x78mm., gew.59.02gr.,
eenzijdig met draaggaatje, prachtig
Z.J., (1e helft 17e eeuw), op de deksel van een later zilveren doosje,
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voorstelling van Abraham die zijn zoon Isaac gaat doden maar hij wordt
weerhouden door een aanvliegende engel, het geheel in landschap met links
een knecht met ezel en links voor Isaac een rokend vat met daarboven tussen
de bomen een bok. In het verschiet huizen, boven aan de rand wolken waaruit
hemellicht, ingestempeld met gekroond wapenschild, De voorstelling, 67mm.,
ruim zeer fraai, geplaatst op 19e eeuwse doos
Z.J., (17e eeuw), JACHTSCENE, in landschap met rivier, jager, valkenier,
hengelaar en 2 honden, met watermolen en huizen in het verschiet. Plaquette,
AE(gegoten), 90mm, met op rand 3 kleine gaatjes, Frederiks Dutch Silver I,
pagina 162, 67(dit exemplaar), zeer fraai
1705, Den Bosch, Vz. gezicht op de stad, Kz. de Gerechtigheid en de Nijverheid
bij een altaar, Thr. Berckel, AR 22mm., prachtig
1708, Overlijdenspenning van IOHANNES DE GRAAF, Doodshoofd naar links
rustend op een cartoucheachtige sokkel waarop gegraveerd: De Doot Is/Een
Inga ck/Ten Leven, Banderol om doodshoofd met Salig Syn de Dooden die in
den Heere Sterven/ter/Gedagtenis/van/den 28 Octob. 1662/Obiit/den 28 Octob.
1708/Priester 20 Jaaren/Pastoor/in Amsterdam is 15 Jan/9 maanden, AR
gegoten en gegraveerd, 52.7x46mm, gew.19.95gr., Bemolt, type B3, Bemolt-,
ruim zeer fraai
1717, Religieuze Nieuwjaarspenning med. Christian Wermuth 1661-1731,
gewijd aan 200 Jaar herdenking reformatie M. Luther, AR.20mm.
1720, Op het ondermijnen van het viervoudig verbond tussen Oostenrijk,
Engeland, Frankrijk met de zeven verenigde Nederlanden, randschrift, Zy holt
nog niet bij gebrek van het vierde wiel, De Verenigde Nederlanden deden nog
niet mee. AR.70mm., ca.82gr., vL.V, pag.67, prachtig
1741, ELISABETH CHRISTINE VON BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL,
1691-1750, med. M.Donner, Vz. Bb. van E.Christine met weduwensluier naar
rechts/steigerend paard vastgehouden door hand uit de wolken komend
ASNUTUM DEI, AE(verguld), Knijpb.1166, 61mm., prachtig
1748, Familie penning ter Ere van 5 Jarige Prinses Carolina, dochter van Willem
V, Holtzhey, AR, vL.XXV pl.253, prachtig
1751, Inhuldiging Willem IV als Markgraaf van Vlissingen en Veere,
N.v.Swinderen, deze strooipenning werd door Prins Willem IV zelf uit het raam
van het stadhuis geworpen naar de burgers van de stad, AR.32mm., unc
1773, Bevrijdings penning Eeuwfeest Groningen, Vz. Maagd met helm, bijbel en
vrijheidshoed, Kz. altaar met wierookvat, achtergrond zeilschepen en ploegende
man, AR. 28.5mm., unc
1786, Utrecht beëdiging Utrechtse Schutterij op de Neude, Vz. stadsgodin, Kz.
9-regelige tekst, AR. 31mm., vL.6398, prachtig
1787, Orangistisch draagteken, Willem V en Wilhelmina van Pruisen ,
Borstbeeld Willem V naar links binnen pyramide vormig versierde rand
waarboven strik met oog/Borstbeeld Wilhelmina naar rechts binnen een zelfde
rand, fragment van blauwe stof zichtbaar, de beide kanten zijn op elkaar
gesoldeerd, gegoten en fraai geciseleerd, AR.37mm., prachtig
1788, Stadhouder Willem V, Bb. Willem V naar links met voor hem een staande
putto met vlag wapperend en achter hem leeuw onder Oranjeboom, langs beide
kanten een klein plantje(37x37mm.), het geheel op een groene ondergrond
onder bol glaasje, in latoen koperen lijstje, 77mm., prachtig
1788, Stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruissen, in zilver
gedreven voorstelling van het Bb. van Wilhelmina van Pruissen, in zilver
gedreven voorstelling van het Bb. van Wilhelm V en Wilhelmina op sokkels,
achter de Prins Putto met omgekeerde fakkel en achter de prins leeuw. In in
koperen lijstje met bol glas, de voorstelling 38x45mm., het lijstje doorsnede
76.5mm, prachtig
1799, Willem Frederik George Lodewijk, Erfprins van Oranje Nassau)de latere
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Koning Willem II, med. Eugene Morel, messing verguld plaatje met het
portret)68mm.' onder glas gezet op deksel, in een met schildpad bekleed noten
houten doosje, 86mm, H.29,5mm., Forrer IV, p.146, prachtig
Z.J., (eind eerste helft 18e eeuw), TRICTRAC, houten schijf, vz. Bb. Lodewijk
XV/Bb. Wilhelm Carel Hendrik Friso(stadhouder Willem IV), hout 52mm., dikte
12mm., ruim zeer fraai/prachtig
1800, op het Nieuwe Jaar Med. D.F. Loos 1735-1819, Janusvormig hoofd
samengesteld uit vrouwen en mannen hoofd/landschap met boom, zittende
herder en opgaande zon, AR.36.5mm.B.77/2, prachtig
1815, Invoering van de Nederlandse Grondwet door Koning Willem I, Buste van
Willem I, Kz. Koning overhandigt de grondwet aan Nederlandse Maagd, med.
J.P.Schonberg, unc
1819, Nieuwjaars Geboorte penning, med. D.F. Loos 1735-1819, Janusvormig
hoofd samengesteld uit vrouwen en mannen hoofd/fragment van de dierenriem,
waarop steenbok, waterman, vissen, AR.36.5mm., prachtig
1824, Penning ter ere van de opening van het Noord-Hollands Kanaal in 1824.
Op de voorzijde het portret naar links van de koning met de tekst:
"WILHELMVS. I. BELGII. REX. LVXEMB. MAGN. DVX." Onder de afbeelding:
"I.P. Schouberg F." Op de keerzijde staat de tekst: "NOVA. AMSTELODAMUM.
APERTA. NEPTUNO. VIA." en: "CANALI. HOLL. SEPT. REGIIS. AUSPICIES.
PERFECTO. LAETUR. CIVITAS. Aº MDCCCXXIV. I.P. Schouberg F.", messing
49mm., unc
1825, KRONING VAN CHARLES X, med. E.Gatteaux, Bb. gekroond en gehuld
in hermelijnen mantel naar rechts/Kroningsscene te Reims, AE(verguld),
77mm., Wurzb.4327, prachtig
1840, NAPOLEONS GEBALSEMDE LICHAAM NAAR PARIJS
OVERGEBRACHT, med. J.P. Montagny, Vz. Kop van Napoleon naar
rechts/Franse Maagd met 2 palmtakken en bloesemtak en bloemlint, daarachter
Eros, daarvoor op trap de dragers met de kist, waarachter een menigte mensen,
kerk en schip, AE(goud verguld), 53mm., prachtig
1845, 's Gravenhage, Ruiterstandbeeld Willem I onthuld, bij Paleis Noordeinde,
Vz. Willem II, Kz. standbeeld, med. Bouvet, 69mm., prachtig
1848, Den Haag. Oprichting standbeeld Willem van Oranje. Door J.P.
Schouberg. Vz. het standbeeld met hondje. Kz. zesregelig opschrift in sierkrans,
Brons 65 mm., Dirks 674, ruim prachtig
1849, Op het overlijden van Willem II, J.P. Schouberg, Willem II in uniform, Kz.
11-regelige tekst met verwijzing naar zijn veldtochten, brons 65mm, Dirks 681,
unc
1859, AARTSHERTOG KAREL VAN OOSTENRIJK, Vz. Kop van Karel naar
rechts/Ruiterstandbeeld van Karel opgericht door Franz Jozef op het
Heldenplein, AE(verguld), 90mm., prachtig(twee minieme vlekjes en vijlspoortje
aan rand)
CA.1860, Hulde van een kunstenaar aan zyn Koning en Vaderland, med. Karel
Wiener, 63mm, ruim prachtig
1861, ERNST AUGUST, Koning van Hannover, med. F.Bremer, Onthulling van
het ruiter standbeeld van de Koning, vz. Kop naar rechts/ruiter standbeeld,
AE(verguld), 70mm., Forr.I, p.271, prachtig
1874, 25-Jarig Regeringsjubileum Willem III, med. Geerts, Nederlandse Maagd
onthult porttret Koning op medaillon, Gevleugelde Geschiedenis schrijft op
tableau, Koning tussen Nederlandse Maagd en Gerechtigheid, Zwiers 294, unc
1875, KEULEN TENTOONSTELLING, onder Patronage van Augusta van
Preussen, med. K. Kullrich, Vz. Hoofd van Augusta/lauwerkrans met tekst,
AE(verguld), 41.5mm., prachtig
1876, prijspenning Willem III, Borstbeeld van Willem III naar rechts, omschrift
WILLEM KONING DER NED.G.H.V.L., door J.P. Menger, Kz. 14-regelige tekst
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aan/P. Hoekstra/scheepsgezagvoerder/voor de grote vaart/als erkenning van
zijne /aan de/wetenschap der zeevaart door overlegging/van
uitmuntende/scheepsjournalen/bewezen diensten/van wege/den Koning/1876.
Hoekstra was walvisvaarder, zat met het galjootschip "Harlingen" vastgevroren
in het ijs, augustus 1826, naar aanleiding van de uitgave van het dagboek wat
hij met name bijhield voor de verzekeraars, zilver, in origineel rood bekleed
doosje, Willem III, unc
1876, Volledig gegraveerde Friese beloningspenning Jillert Jellema, VZ Het
wapen van Franeker gehouden door twee vrouwen in Cereskledij en S.P.Q.F. /
KZ Gegraveerd: Huldeblijk aan Jillert Jellema, Dz. Wethouder van Franeker
1851-1876, zilver 52 mm, 62,2 gram, prachtig in origineel (geheel versleten)
8-hoekig doosje
1892, prijspenning van Koningin Emma Regentes, ontwerp Bart van Hove, door
J.M.P. Menger en W. Schrammer, Vz. borstbeeld naar links met diadeem en
sluier, eronder signatuur van beide stempelsnijders, omschrift EMMA
KONINGIN-MOEDER DER NEDERLANDEN, Kz ovaal veld met gegraveerd
Joh. Hoekstra, in gekroonde lijst met leeuwenkoppen en oranjetakken,
daaronder W.S., zilver 45mm., 51.06gram, (in origineel palmhouten doosje,
Zw.976, prachtig
1892, PAARDENSHOW, Bath, West of England, Society Show, vz. stappend
paard(goudverguld) naar rechts, Marpin Webb, London, met verschuifbaar
draagoog, AE 35mm,; 1913, Paarden Concours te Ardennais, AE 41.5mm
1897, Prijspenning VerenigingVooruit, med. Lambertus Zijl, unc
19e Eeuw, Twee ovalen hoog reliëf portret plaquettes Karel van Lotharingen en
Keizer Frans III, gepatineerd wit metaal ca.92x110mm., prachtig naar 17e
Eeuws voorbeeld
Z.J., (eind 19e Eeuw), PRIJSMEDAILLE, med. J.C.Chaplain 1839-1909,
Victoria met krans en palmtak, begeleidt naakte mannelijke figuur/glad,
AE(verzilverd), 78mm, prachtig
Z.J., (eind 19e eeuw), plaquette, Mythologische voorstelling, Zeus en Hera
luisterend naar harp spel van orpheus, daarachter Charon met zijn boot,
Mercurius, de 3-koppige hond Kerberos etc., AE(ovaal), 80x111.5mm, prachtig
1906, DERDE EEUWFEEST REMBRANDT'S GEBOORTE, med. R.Mayer, Bb.
naar rechts(zelfportret/halfnaakte vrouw met palet en penselen, AE 60.5mm.,
prachtig
1913, Crediet Vereniging Amsterdam 1853-1913, aangeboden door de
agentschappen en het bijkantoor, vGoor, 70mm., unc
1927, ter herinnering aan het Hofvijverfeest, gehouden ter gelegenheid van de
meerderjarigheid van Prinses Juliana, Vz: de Haagse Hofvijver met een
staatsiesloep, op de achtergrond het Mauritshuis, de departementsgebouwen
en het torentje aan het Binnenhof; wapenschilden; omschrift. Kz: Boven het
door vruchtdragende oranjetakken omgeven gekroonde wapen van Prinses
Juliana gaat de zon op en wappert haar standaardvlag; jaartallen 1909 en 1927;
omschrift. Ontwerp: Jac. J. van Goor. Brons, 60 mm (Zw. 129)., prachtig
1938, PRINSES BEATRIX GEBOREN, langs rand de hoofden van de
voorvaderen, med. J.C. Wienecke, AE.69.5mm; 1948, INHULDIGING JULIANA,
tot Koningin te Amsterdam, med. J.G. Hekman, AE.60.5mm., prachtig
CA. 1938, Rijswijk, Hondenpenningen, alle verschillend, 3 stuks(zink), 7 stuks
aluminium. Den Haag 1938-1939(2 stuks), bijgevoegd houten penningdoosje
Z.J., HENRI MONDOR, 1885-1962, med. Moquot, kenner van Franse literatuur,
chirurg etc., portret/boekenkast, AE 69mm., 1969, België Bibliotheek Regio
Alberto Primo, med. A.Poels. Het gebouw, daarvoor ruiterstandbeeld van Albert,
AE.80mm., Bijgevoegd: 1963 Herdenking 70- Jarig bestaan van de Belgische
Journalistenbond, AE(verguld), 30.5mm., tnv. P.Struve
1969, MORPUGO, 100 Jarig bestaan Antiquairs, Vz.-, Kz. Bb. Joseph en Lion
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Morpugo; 1985, Kon.Kempen & Begeer, Opening van het nieuwe bedrijfspand,
AE 61x81mm., FMC ELFSTEDENTOCHT(eenzijdig plaatje), 2017-125 Jaar
genootschap voor Munt en Penningkunst
1981, Herdenkings medaille oprichting Belgisch Rekenhof(150 jaar), in origineel
doosje
1985, Rotterdam, Schielandshuis 1665-1985, AE(gegoten, ovaalvormig),
67.5x54mm., bijgevoegd 1989, Centraal Bureua voor de statistiek 1899-1989,
med. W.Vis, AE.70mm., prachtig
1993, De Koning en de Vogel, med. Linda Verkaaik, inschrijfpenning Vereniging
van Penningkunst, AE(gegoten en geëmailleerd), 79mm., oplage slechts 73
stuks, prachtig
1998, Anti Kernbom penning, med. Loeki Metz. Vz. steigerend en strvend
paard/zon, slak, paddestoelen en grasspriet, AE(gegoten), 71mm.,
Beeld.1998-3, p.135, nr.86, prachtig
Z.J., (begin 20e eeuw), plaquette, Bb. vrouw met sluier naar links, voor haar drie
boompjes, med. St. Schwartz, AE59x80.5mm., bijgevoegd; Hoofd van Christus
naar links gebogen met doornenkroon, AE 63.5x51mm., prachtig
Z.J., (2e helft 20e eeuw), LEDA EN DE ZWAAN/Veer, AE 79x76.5mm., bijna
prachtig
Z.J., (2e helft 20e eeuw), UIL IN BOOM, ontwerp eenzijdige terracotta penning,
grijskleurig, 64mm., bijgevoegd Z.J. Bb. 2 meisjes naar links onder
bloesemtak/eenzijdig, op rand dP. lood/tin, 81mm.
Z.J., (2e helft 20e eeuw), VULKAAN UITBARSTEND, plaquette in hoog relief,
AE(eenzijdig gegoten), 111x128mm., bijgevoegd 2 andere penningen, prachtig
Z.J., (2e helft 20e eeuw), plaquette, Bb. van lieflijke Jonge vrouw, IVA, med.
Knoploch, AE(gegoten) 121.5x109.5mm, prachtig
Z.J., (2e helft 20e eeuw), Plaquette van De F.P.S. Brabant, twee staande
vrouwen met loshangend en gevlochten haar(pijpekrullen), elkanders armen
vasthoudend naar links kijkend, AE(gegoten) 163.5x95.5mm., prachtig
PERPETUAL CALENDER, 2 schijfjes draaibaar, EARL KITCHENER G.C.B.
MINISTER OF WAR 1914, zijn portret naarvoren met puntige
snor/PERPETUAL/CALENDER/CHANGE DAY ON/FIRST OF EACH MONTH,
ar, 45MM.
PERPETUAL CALENDAR 1907-1927, schijf draaibaar waarop de dagen en de
maanden en teksten, THE UNDERLINED JAN&FEB FOR LEAP YEARS ONLY,
PLACE DESIRED MONTH UNDER YEAR, fabrikant HG London, met 2
zilvermerken, gegraveerd monogram(JWP), AR.38.5mm
PERPETUAL CALENDER 1934, de 31 dagen van de maand en op de schijf
daaronder de beginletters van de dagen en de week, blauw
geëmailleerd/versierd met bloemen en plantmotieven, P-BS in ovaal, AV(9
karaat), 24x30mm., patent 9/.375/anker/t, met bewerkte ophanging
PERPETUAL CALENDAR, 3 draaibare schijfjes , kz. geemailleerd, lauwerkrans
met in 't midden H(rood) en C(blauw), versierde ophanging met rozet
SIX YEAR/POCKET CALENDER 1938-1943, twee draaibare schijven, met
inscripties/omtrent gebruik, onderste schijf gelobd en fijn gegraveerd met bogen
en cirkels, AR.43x48mm.
ITALIE, G.HASETTI FEDI FIRENZE, 3 schijfjes, St.Victoria met hoorn van
overvloed, De maanden/4 Victoriae, de dagen, AR, 28x35mmm prachtig
CALENDARIO 1907-1927, 2 nikkelen schijfjes waarvan onderste gelobd(4x), kz.
versierd met bloemen, blad, vruchten en sikkel met korenaren, 33mm., ruim
zeer fraai, attractieve penning
PERPETUAL CALENDER, 2 schijfjes, draaibaar, fijne karteling, kz.
PATENT/F.W.P&CO/3 merkjes, zilvergehalte, 1897, Birmingham, met fraai
bewerkte ophanging
PERPETUAL CALENDER 1902, de 31 dagen van de maand en op de schijf
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daaronder de beginletters van de dagen en de week, Peach Brothers
1901-Northhamptonstreet-Birmingham, P-BS in ovaal
EWIGER KALENDER, 3 schifjes draaibaar. Met wijzer op voor- en keerzijde, in
het midden GESCHUTZ, langs rand De Dagen/binnenste cirkel VORM NACAM
ABEND FRUH, buitenste cirkel maandaanduidingen, putti als hanger,
AE24.5x36.5mm.
PERPETUAL CALENDER 1900, de 31 dagen van de maand en op de schijf
daaronder de beginletters van de dagen en de week
PERPETUAL CALENDER 1903, de 31 dagen van de maand en op de schijf
daaronder de beginletters van de dagen en de week
PERPETUAL CALENDER 1904, de 31 dagen van de maand en op de schijf
daaronder de beginletters van de dagen en de week
PERPETUAL CALENDER 1898, de 31 dagen van de maand en op de schijf
daaronder de beginletters van de dagen en de week
PERPETUAL CALENDER 1904, de 31 dagen van de maand en op de schijf
daaronder de beginletters van de dagen en de week
PERPETUAL/CALENDAR 1924, 2 schijfjes draaibaar, WEMBLEY EXHIBITION
1924, AE 24x33mm., als ophanging gaande leeuw naar links met oog
AMERIKA CALENDER, nikkel schijfje op koperen verzaagd schijfje waarop de
maanden(boven) en datum, dagen(beneden, WMK DAVID/CHICAGO
COPYRIGHT & PAT PENDING/TO ADJUST MONTH/TURN GIVEN YEAR, etc.
IMPROVEMENTS.PAT MICH.& 1888
EWIGER KALENDER, 3 schijfjes draaibaar, DER TAG-DIE NACHT/AUFGANGUNTERG./de 7 dagen, bewerkte ophanging, AE 26.5x33mm.
CALENDARIO PERPETUO, 3 schijfjes draaibaar, IL GIORNO-LANOTTE LEVATRAMA/De dagen, ophanging beschadigd, AE.25mm., ruim zeer fraai
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, met
versierd(beschadigd) oog
PERMANENT ALMANACK PERRY & CO's, Days lastst, night lasts, SUN RISE
SUN SET/dagen van de week, met bewerkte ophanging, 31x36.5mm., met 3
draaibare schijfjes
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar,
deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar,
deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar, met
versierd oog
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, THE DAY THE NIGHT/SUN
RISE SUN SET/Dagen van de week, AE 20mm., (oog afgebroken), AE
20-25mm.
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar,
deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, nikkel middelste plaatje
draaibaar, met versierd oog
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar,
deze van nikkel, met versierd oog, AE22.5x32.5
ALMANAC PERPETUAL, 3 schijfjes draaibaar, middelste plaatje draaibaar,
deze van nikkel, met versierd oog, 3 stuks met kleine verschillen
KALENDER PENNINGEN 1933-2003, uitgegeven door de Austrian Mint,
complete set, in zilver, in totaal 74 stuks, in cassettes
KALENDER PENNINGEN, lot met ca. 20 grote attractieve, bureau penningen,
zeer leuk geheel, in doosje
KALENDER PENNINGEN, zeer grote collectie van ruim 500 stuks van oud tot
modern, waarbij veel zilveren exemplaren, ook enkele rekenpenningen en
nieuwjaarspenningen, spectaculair geheel, nooit eerder in deze hoedanigheid
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aangeboden, moet absoluut bezichtigd worden om een idee te krijgen van dit
fantastische geheel, uitstekend object om stuk voor stuk te verkopen, in 2 dozen
MUNTKOKERTJE, Zeeland, 1 Stuiver 1762
MUNTKOKERTJE, West Friesland, 1 Stuiver 1764
MUNTKOKERTJE, Holland, 1 stuiver 1801
MUNTKOKERTJE, 10 cent 1827U
MUNTKOKERTJE, 5 cent 1827B
MUNTKOKERTJE, 5 cent 1849
MUNTKOKERTJE, 5 cent 1850, mooi bewerkt incl. 5x5ct 1850
MUNTKOKERTJE, 5 cent 1850, geribte zijkant
MUNTKOKERTJE, 5 cent 1850 en aan onderkant hetzelfde, zijkant fijn geribd
MUNTDOOSJE, 1 cent 1857, zeldzaam
MUNTDOOSJE, 1 Gulden 1955, zilver, zelden in deze hoedanigheid
aangeboden
MUNTDOOSJE, 2½ Gulden 1959, zilver, zeldzaam
MUNTDOOSJE, 2½ gulden 1969, nikkel, zeldzaam
MUNTDOOSJE, Frankrijk 10 Centimes 1856
NAGELGARNITUUR, vijltje en mesje uit Spaanse 5 Peseta 1871
SLUITGEWICHT, geel koper, 6 bakjes, compleet
ARMBAND ZILVEREN DUBBELTJES WILHELMINA, dubbele rij met sluiting
van ½ Gulden, imposant geheel in doosje
ARMBAND ZILVEREN STUIVERTJES WILLEM III, prachtig gemaakt, in doosje
HALSKETTING ZILVEREN STUIVERTJES, kunstzinnig gemaakt van 5 centjes
Willem III, in doosje
PRIMITIEF GELD, Manilla, mooi bewerkt, ca.2475 gram!
PRIMITIEF GELD, Katanga kruis, ca.565 gram, 20x20cm.
PRIMITIEF GELD, Manilla, met grote knoppen, ca.1250 gram
PRIMITIEF GELD, Manilla met mooie decoraties, ca.290 gram
PRIMITIEF GELD, Messengeld, manilla vormig ca.430 gram
PRIMITIEF GELD, Manilla met decoraties, ca.300 gram
PRIMITIEF GELD, Manilla met grove knoppen, ca.500 gram
PRIMITIEF GELD, Manilla, ca.630 gram
PRIMITIEF GELD, Manilla versierd met geometrische figuren, brons 72x93mm.,
dikte 30mm., mooi patina
PRIMITIEF GELD, Manilla, ca.400 gram
PRIMITIEF GELD, Bronzen haarhouder, ca.285 gram
SPAARBUS TWENTSE SPAARBANK 1947, 10 cent t/m 2½ Gulden en
papiergeld, bijzonder attractief geheel, in originele verpakking
LITERATUUR, De munt der Graaven van Holland, door R. van Alkemade
LITERATUUR, Hedendaagsche penningkunde, door G. van Loon
LITERATUUR, Krause, 2001-date, uit 2018
LITERATUUR, groot lot met veel diversen waarbij leuke literatuur voor antieke
munten, in 4 dozen
LITERATUUR, munten en penningen, leuke variatie w.o. Scholten, modern
medals en nog veel meer, in doos
Bourgondische kruisdaalder 159z, Vz: Gekroond vonkend vuurstaal, geplaatst
op een kruis van knoestige stokken, gesplitst jaartal ter weerszijden mt Gelders
kruis MONETA.NOVA.ARGEN.DVC.GELRIAE.CO.3 Kz: Gekroond OostenrijksBourgondisch wapen, omhangen met de keten van de Orde van het Gulden
Vlies .DOMINVS.MI - HI.ADIVTOR., Delm.803, CNM.2.17.2.17.92, bijna zeer
fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1599, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp
om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint
voor zich staande houdend. Gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild
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MO.NO.ORDI. - .GEL.VA.HOL. Kz: Klimmende leeuw mmt mispelbloem
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.824, CNM.2.17.103, bijna zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1622, Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter een schild met een gekroonde of ongekroonde
klimmende leeuw aan een lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CO NF.BEL.GEL. mt Gelders kruis Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal, Delm.825, CNM.2.17.105,
fraai/zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1639, Delm.825, CNM.2.17.107, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1641, Delm.825, CNM.2.17.107, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1643, Delm.825, CNM.2.17.107, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1644, Delm.825, CNM.2.17.107, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1646, Delm.825, CNM.2.17.107, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1647, Delm.825, CNM.2.17.107, licht
gesnoeid overigens ruim zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1647, Delm.825, CNM.2.17.108, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1649, Delm.825, CNM.2.17.108, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1652, Delm.825, CNM.2.17.110, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1652, Delm.825, CNM.2.17.110, zeer
fraai
Nederlandse rijksdaalder 1619, Vz: Naar rechts gewend gelauwerd en
geharnast anoniem borstbeeld met het provinciewapen aan een lint in de
linkerhand en een geschouderd zwaard in de rechter mt Gelders kruis
MO.ARG.PRO. - CONFOE.BEL.GEL. Kz: Gekroond Generaliteitswapen;
gesplitst jaartal ter weerszijden kruis of plusteken
CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.938, CNM.2.17.121, zeer fraai
Nederlandse rijksdaalder 1621, Delm.938, CNM.2.17.121, zeer fraai/prachtig
Zilveren dukaat 1766, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een
geschouderd zwaard in de rechterhand, het gekroonde provinciewapen met de
linker aan een lint voor zich staande houdend
MO.ARG.PRO.CONF.BELG.D.GEL.&.C.Z. mmt Kz: Gekroond
Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCUNT roze, Delm.963, CNM.2.17.127, ca.
zeer fraai
Dukaton of zilveren rijder 1733, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met
geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend
paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen
MO.NO.ARG.PRO.CONF - BELG.D.GEL.&.C.Z. mmt Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende
leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA. RES.PARVÆ. - CRESCUNT. rozet, Delm.1010, CNM.2.17.132, fraai/zeer fraai
HEDEL, Frederik van den Bergh (1577-1592), Leeuwendaalder z.j.(1577), Vz:
Geharnaste ridder, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het
gevest van zijn waard en met de rechter een schild met de Berghse leeuw aan
een lint voor zich staande houdend MONE.NO.ARGE - NTEA.I.H.CVSA Kz:
Gekroonde klimmende leeuw uit het wapen van Bergh mmt rozet
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QVIS.NISI.DEVS.ERGO.TIME.EVM, Delm.604(RRRR) van de allerhoogste
zeldzaamheid!! CNM.2.25.15, bijna prachtig
Halve gouden rijder van 7 gulden 1760, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om
en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de
voorgrond het gekroonde provinciewapen rozet MO.AUR.PRO.CONFOED. BELG.HOLLAND. Kz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste
waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de kroon
CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCUNT, Delm.783, CNM.2.28.48, zeer
fraai/prachtig
Gouden Nederlandse dukaat 1753/1752, Vz: Staande ridder met geschouderd
zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel met 7 pijlen in de linker; gesplitst
jaartal ter weerszijden CONCORDIA RES - P - AR.CRES.HOL mt rozet Kz: In
een versierd kastje in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN / FOEDER / BELG.AD /
LEG.IMP, Delm.775, CNM.2.28.54, ruim zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576, Vz: Geharnaste ridder, kijkend over
zijn rechterschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de
rechter een schild met klimmende leeuw aan een lint voor zich staande
houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden van het schild MO.NO.ARG. .ORDIN.HOL. Kz: Klimmende leeuw . mt rozet
.CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.830, CNM.2.28.65, ca. zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576, Delm.831, CNM.2.28.66, ca. zeer
fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576, Delm.831, CNM.2.28.66, bijna zeer
fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1576, Delm.831, CNM.2.28.66, bijna zeer
fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1577, Delm.831, CNM.2.28.66, zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1589, Delm.831, CNM.2.28.66, zeer
fraai/prachtig
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1589, Delm.831, CNM.2.28.66, zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1602/1601, Delm.831, CNM.2.28.66, zeer
fraai/prachtig
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1641, Vz: Geharnaste ridder, kijkend over
zijn linkerschouder, de linkerhand op het gevest van zijn zwaard en met de
rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande
houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.HOL mt rozet Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal, Delm.832, CNM.2.28.68, zeer fraai
Zilveren dukaat 1693, geslagen op dubbel gewicht, PIEDFORT(56.21gr.), Vz:
Geharnaste ridder met een sjerp om en een geschouderd zwaard in de
rechterhand, het gekroonde provinciewapen met de linker aan een lint voor zich
staande houdend MO.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.CO.HOL. Kz: Gekroond
Generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT. mt wapen van Dordrecht, Delm.969,
CNM.2.28.80, prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1671, Vz: Ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting
met geheven zwaard in de Rechterhand, gezeten op een naar rechts
galopperend paard; op de voorgrond het provinciewapen
MO.NO.ARG.PRO.CONFOE. - BELG. - COM.HOLL. rozet Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende
leeuwen; eronder een bladornament rozet CONCORDIA. - RES.PARVÆ. CRESCVNT. rozet en jaartal. Verzorgde gravure van Christoffel Adolphi. met
randschrift
ERVOSxREIPUBLIQAExACCIDERExFACINUSxMORTExPIANDUMx,
Delm.1015, CNM.2.28.83, fdc
Dukaton of zilveren rijder 1671, Vz: Ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting
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met geheven zwaard in de Rechterhand, gezeten op een naar rechts
galopperend paard; op de voorgrond het provinciewapen
MO.NO.ARG.PRO.CONFOE. - BELG. - COM.HOLL. rozet Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende
leeuwen; eronder een bladornament rozet CONCORDIA. - RES.PARVÆ. CRESCVNT. rozet en jaartal. Verzorgde gravure van Christoffel Adolphi. met
randschrift
ERVOSxREIPUBLIQAExACCIDERExFACINUSxMORTExPIANDUMx,
Delm.1015, CNM.2.28.83, mooi patina, prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1672, geslagen op dubbel gewicht,
PIEDFORT(gew.64.87gr.), Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een
geheven zwaard in de rechterhand; gezeten op een naar rechts galopperend
paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON FOE.BELG.PRO.HOL. mt wapen Dordrecht Kz: Gekroond Generaliteitswapen,
gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in
een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA RES.PARVÆ. - CRESCUNT, Delm.1014, CNM.2.28.84, bijna prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1673, geslagen op dubbel gewicht,
PIEDFORT(gew.64.77gr.), Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een
geheven zwaard in de rechterhand; gezeten op een naar rechts galopperend
paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON FOE.BELG.PRO.HOL. mt wapen Dordrecht Kz: Gekroond Generaliteitswapen,
gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in
een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA RES.PARVÆ. - CRESCUNT, Delm.1014, CNM.2.28.84, prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1673, geslagen op dubbel gewicht,
PIEDFORT(gew.65.23gr.), Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een
geheven zwaard in de rechterhand; gezeten op een naar rechts galopperend
paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.CON FOE.BELG.PRO.HOL. mt wapen Dordrecht Kz: Gekroond Generaliteitswapen,
gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in
een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet CONCORDIA RES.PARVÆ. - CRESCUNT, Delm.1014, CNM.2.28.84, prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1784, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met
een geheven zwaard in de rechterhand; gezeten op een naar rechts
galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen
MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL. mt wapen Dordrecht Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende
leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder mt rozet
CONCORDIA - RES.PARVÆ. - CRESCUNT, Delm.1014, CNM.2.28.84, bijna
zeer fraai
Halve dukaton of halve zilveren rijder 1774, Vz: Geharnaste ruiter met geheven
zwaard, galopperend naar rechts; op de voorgrond het gekroonde
provinciewapen MO.NO.ARG.CON - FOE.BELG.PRO.HOL mt wapen van
Dordrecht Kz: Gekroond generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en
aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van bladornamenten
eronder mt rozet CONCORDIA - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1047,
CNM.2.28.88, ruim zeer fraai/bijna prachtig
Provinciale tweegulden 1687, Vz: Gekroond provinciewapen, gesplitste
waardeaanduiding ter weerszijden. Jaartal boven de kroon
MO.NO.ARGENT.COMIT.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand
een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een
rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1142,
CNM.2.28.97, zeer fraai/prachtig
Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1748, Vz: Gekroond
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Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven
de kroon MO.ARG.ORD.FAED.BELG.HOLL. Kz: Nederlandse maagd, in de
rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linkerelleboog
steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR - HANC
TVEMVR, Delm.1198, CNM.2.28.107, bijna prachtig
Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1751, Delm.1198, CNM.2.28.107, ruim
zeer fraai
Scheepjesschelling 1741/1740, afslag in goud, Vz: Gekroond provinciewapen;
gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de
kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts
VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, prachtig/fdc
Scheepjesschelling 1761, afslag in goud Vz: Gekroond provinciewapen;
gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen, jaartal boven de
kroon MO.NO.ORD.HOLL.ET.WESTFRI Kz: Oorlogsschip varend naar rechts
VIGILATE.DEO.CONFIDENTES, Verk.55,6, CNM.2.28.116, klemspoortje,
overigens prachtig
belegerd door Staatse troepen Emissie 5 januari 1578, 10(XX)stuiver 1578, Vz:
Binnen een parelcirkel het stadswapen zonder leeuwen; het gesplitste jaartal ter
weerszijden van het stadswapen en de gesplitste waardeaanduiding ter
weerszijden van de kroon Meesterteken monogram PG in een der hoeken van
de plaat Kz: Binnen een krans van tweemaal twee samengebonden en boven
en onder door een rozet verbonden bladertakken in drie regels .P. / AR.ET /
.FO., Delm.195, CNM.2.02.11, kz JCD gegraveerd monogram, prachtig
40 (XL) stuiver 1578, Vz: In drie instempelingen onder elkaar achtereenvolgens:
het meesterteken, het gekroonde stadswapen zonder schildhouders en het
jaartal met de waardeaanduiding eronder Kz: Blanco, Delm.198, CNM.2.02.19,
groot muntplaatje 41½x40mm, mooi patina, met mmt soldeervaasje, ruim zeer
fraai
Dukaton of zilveren rijder 1673, PIEDFORT(gew.65.42gr.), Vz. geharnaste
ridder met lange helmbos, een sjerp om het middel mey twee uitwaaierende
uiteinden en een schuin omhoog geheven zwaard, gezeten op een naar rechts
galopperend paard met grond onder voor- en achterbenen. Op de voorgrond het
gekroonde provinciewapen, rozet NON.NOV.ARG.CON-F.BELG.PROV.HOLL.
rozet, Kz. Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en
aanziende klimmende leeuwen met de staart tussen de poten; stadswapen in
een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA-RES PARVAECRESCUNT jaartal tussen rozetten, CNM.2.02.44, ruim zeer fraai
Dukaton of zilveren rijder 1673, PIEDFORT(gew.65.65gr.), Vz. geharnaste
ridder met lange helmbos, een sjerp om het middel met twee uitwaaierende
uiteinden en een schuin omhoog geheven zwaard, gezeten op een naar rechts
galopperend paard met grond onder voor- en achterbenen. Op de voorgrond het
gekroonde provinciewapen, rozet NON.NOV.ARG.CON-F.BELG.PROV.HOLL.
rozet, Kz. Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en
aanziende klimmende leeuwen met de staart tussen de poten; stadswapen in
een cartouche van bladornamenten eronder CONCORDIA-RES PARVAECRESCUNT jaartal tussen rosetten, CNM.2.02.53, prachtig
Gouden Nederlandse dukaat 1649, Vz: Staande geharnaste ridder met een
sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de
linker; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES - P ARVÆ.CRES.WEST mmt vijfbladige bloem Kz: In een versierd kasje, in vijf
regels: MO.ORDI / PROVIN / FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP, Delm.836,
CNM.2.46.12, ruim zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1604 , Vz: Geharnaste ridder met een sjerp
om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkehand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter het landschapswapen aan een lint voor zich staande
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houdend, gesplitst jaartal halverwege ter weerszijden van het schild
MO.NO.ORD.WEST - FRI.VALOR.HOL Kz: Klimmende leeuw mmt rozet
DEVS.FORTITVDO.ET.SPES.NOSTRA, Delm.834, CNM.2.46.22, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1617 , Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een
lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz:
Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.
jaartal., Delm.836, CNM.2.46.24, fraai/zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1632 , Delm.836, CNM.2.46.24, bijna
prachtig
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1634 , Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1636 , Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechterhand een schild met een klimmende leeuw aan een
lint voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.WESTF Kz:
Klimmende leeuw wel of geen mmt CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.
jaartal., Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1636 , Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai
Halve leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1640, Delm.836, CNM.2.46.24, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1654 , Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1670 , Delm.836, CNM.2.46.24, zeer fraai
Dukaton of zilveren rijder 1742, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met
geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de
voorgrond het gekroonde landschapswapen MO.NO.ARG.CONFOE BELG.PRO.WESTFRI mmt Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door
twee gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche van
bladornamenten eronder CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCUNT.,
Delm.1022, CNM.2.46.41, zeer fraai
Driegulden 1792, Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste
waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOE.BELG.WESTF. wel of
geen mmt Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een
vrijheidshoed, met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil
staande bijbel; jaartal in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR,
Delm.1147, CNM.2.46.55, bijna prachtig
Driegulden 1792, Delm.1147, CNM.2.46.55, ruim zeer fraai
Ontwerp Scheepjesschelling Bankgeld of 6 stuiver 1674, van de Geoctrooieerde
Munt van Dirk Bosch te Enkhuizen, twaalfbladige bloem/WEST FRISIA-/VISTUIVERS/BANKGELT/1674, Kz. driemaster op zee,
CONFIDENTES*VIGILATE DEO, Christoffel Adolphi, mmt. David Hagenet,
diam.24.8mm., 3.353 gram, JMP.1949 1, p.73 noot 14, CNM.2.15.5 (RRRR)
van de allerhoogste zeldzaamheid, prachtig, slechts 2 exemplaren in particuliere
handen bekend.
Enkhuizen Zilveren dukaat 1677, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om het
middel, de rechterhand aan het gevest van zijn zwaard en met de linker het
landschapswapen aan een lint voor zich staande houdend MO.NO.ARG.PRO. CONFOE.BEL.WEST.F Kz: Gekroond Generaliteitswapen
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT. jaartal., Delm.972, CNM.2.15.2,
origineel hapje uit rand muntplaatje, ruim zeer fraai
Leeuwendaalder op Zeeuwse voet 1597, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp
om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter het provinciewapen aan een lint voor zich staande
houdend, gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapen MO.NO.ARG. .ORDIN.ZEL. Kz: Een ten halve lijve uit de baren naar boven komende leeuw mt
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burcht.DOMINE.SERVA.NOS.PERIMVS., Delm.838, CNM.2.49.39, zeer fraai
Leeuwendaalder op Zeeuwse voet 1599, Delm.838, CNM.2.49.39, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1609, Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint
voor zich staande houdend MO.ARG.PRO.CO - NFOE.BELG.ZEL mt burcht Kz:
Klimmende leeuw rozet CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.. jaartal, Delm.839,
CNM.2.49.41, ca. zeer fraai
Zilveren dukaat 1696, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een
geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het gekroonde
provinciewapen aan een lint voor zich staande houdend mt burcht
MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond
eneraliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, bijna zeer
fraai
Zilveren dukaat 1697, Delm.976, CNM.2.49.50, ca. zeer fraai
Zilveren dukaat 1747, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een
geschouderd zwaard in de rechterhand en met de linker het gekroonde
provinciewapen aan een lint voor zich staande houdend mt burcht
MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond
eneraliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, ca.
prachtig
Zilveren dukaat 1748, geslagen op dubbel gewicht, PIEDFORT(gew.56.14gr.),
Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de
rechterhand en met de linker het gekroonde provinciewapen aan een lint voor
zich staande houdend mt burcht
MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond
generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, unc
Zilveren dukaat 1748, geslagen op dubbel gewicht, PIEDFORT(gew.55.82gr.),,
Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de
rechterhand en met de linker het gekroonde provinciewapen aan een lint voor
zich staande houdend mt burcht
MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond g
eneraliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, bijna unc
Zilveren dukaat 1748, geslagen op dubbel gewicht, PIEDFORT(gew.55.98gr.),\
Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de
rechterhand en met de linker het gekroonde provinciewapen aan een lint voor
zich staande houdend mt burcht
MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL. Kz: Gekroond
generaliteitswapen; gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT., Delm.976, CNM.2.49.50, ruim
prachtig
Zilveren dukaat 1750, Delm.976, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai
Zilveren dukaat 1767, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
Zilveren dukaat 1769, Delm.976, CNM.2.49.50, prachtig
Zilveren dukaat 1769, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
Zilveren dukaat 1769, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
Zilveren dukaat 1770, Delm.976, CNM.2.49.50, prachtig
Zilveren dukaat 1770, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
Zilveren dukaat 1773, Delm.976, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai
Zilveren dukaat 1775, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
Zilveren dukaat 1775, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
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Zilveren dukaat 1776, Delm.976, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai
Zilveren dukaat 1779, Delm.976, CNM.2.49.50, ruim zeer fraai
Zilveren dukaat 1781, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai/prachtig
Zilveren dukaat 1787, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai/prachtig
Zilveren dukaat 1792, Delm.976, CNM.2.49.50, licht gecorrodeerd, scherpe
slag, ruim prachtig
Zilveren dukaat 1792, Delm.976, CNM.2.49.50, slagbarstje overigens prachtig
Zilveren dukaat 1794, Delm.976, CNM.2.49.50, zeer fraai
Halve zilveren dukaat 1762, Vz: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in
de rechterhand en met de linker het provinciewapen voor zich staande
houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden mt burcht
MON.NO.ARG.PRO.CONFOE.BELG.COM.ZEL Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gesplitst jaartal ter weerszijden
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT, Delm.1003, CNM.2.49.53,
geschroefd met kabelrand, ruim zeer fraai
Dubbele Daalder van 10 Schelling 1687, geslagen op dubbel gewicht,
PIEDFORT(gew.62.84gr.). Vz: De met een lint aan elkaar verbonden en radiaal
rond het wapen van de Eerste Edele geplaatste wapens van Middelburg,
Zierikzee, Goes, Tholen, Vlissingen en Veere; gesplitste waardeaanduiding ter
weerszijden MO.NO.ARG.ORDIN.ZEELANDIAE. jaartal. Kz: Geharnaste ridder
met een sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand, de linker in de
zij en het gekroonde provinciewapen staande voor zijn rechterbeen
LUCTOR.ET - EMERGO. mt burcht., Delm.1074, CNM.2.49.67, ruim prachtig
Scheepjesschelling van 6 stuiver 1753, PIEDFORT(gew.8.79gr.), Vz: Gekroond
provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de
kroon MON.NOV.ARGEN.ORDIN.ZEELAND. Kz: Oorlogsschip varend naar
rechts, Middelburgse vlag op de achtersteven
ITA.RELINQVENDA.UT.ACCEPTA. mt burcht, van der Wiel type II,
CNM.2.49.89, zeer fraai/prachtig
Middelburg, Emissie maart 1574, Daalder(uitgiftekoers 36 stuivers), Vz:
Vierkante plaat met ronde instempeling, waarbinnen in zes regels: .I.5. /
.LIBERT: / .REST: / S.P.Q.ZEL: / .SOLI.DEO. / HONOR. / .7.4. Boven deze
instempeling een extra instempeling met het wapen van Zeeland Kz: Blanco,
Delm.167, CNM.2.35.7, mooi patina, bijna prachtig
Gouden rijder van 14 gulden goud 1763, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp
om en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op
de voorgrond het gekroonde provinciewapen mt stadswapen
MO.AUR.PRO.CONFOED - BELG.TRAIECT. Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden; jaartal boven
de kroon CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCUNT, Delm.970, CNM.2.43.37,
fraai/zeer fraai
Nederlandse dukaat goud 1781, Vz: Staande geharnaste ridder met een sjerp
om en met een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in
de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden CONCORDIA.RES - PAR.CRES.TRA
mt stadswapen Kz: In een versierd kasje, in vijf regels: MO.ORD. / PROVIN /
FOEDER / BELG.AD / LEG.IMP., Delm.965, CNM.2.43.46, zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1598, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp
om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter het vereenvoudigde provinciewapen (leeuw met of
zonder kruis op de schoft) aan een lint voor zich staande houdend; gesplitst
jaartal ter weerszijden van het wapen MO.NO.ORDI. - TRAI.VA.HOL. Kz:
Klimmende leeuw rozet CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR, Delm.842,
CNM.2.43.59, bijna zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1599/1598, Delm.842, CNM.2.43.59, zeer
fraai
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Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1616, Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter het vereenvoudigde provincewapen (leeuw met of
zonder kruis op de schoft) aan een lint voor zich staande houdend mt
stadswapen MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR Leeuw met kruis op de schoft met de letter
k aangegeven; parelcirkels op beide zijden., Delm.843, CNM.2.43.62, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1616, Delm.843, CNM.2.43.62, zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1641, Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter het vereenvoudigde provinciewapen (wel of niet
gekroonde leeuw met of zonder kruis op de schoft) aan een lint voor zich
staande houdend mt stadswapen MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRA Kz:
Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal . Gekroonde
leeuw met de letter g, kruis op de schoft met de letter k aangegeven;
parelcirkels op beide zijden, Delm.844/45, CNM.2.43.64, bijna zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1642, Delm.844/45, CNM.2.43.64, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1643, Delm.844/45, CNM.2.43.64, ruim
zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1646, Delm.844/45, CNM.2.43.64, ruim
zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1644, Delm.844/45, CNM.2.43.65,
fraai/zeer fraai
Leeuwendaalder op Generaliteitsvoet 1661, Vz: Geharnaste ridder met een
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter hetvereenvoudigde provinciewapen (leeuw met of
zonder kruis op de schoft) aan een lint voor zich staande houdend
MO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRA mt stadswapen Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. jaartal. Leeuw met kruis op de schoft met
de letter k aangegeven; lijncirkels op beide zijden., Delm.845, CNM.2.43.67,
zeer fraai
Zilveren dukaat 1693, Vz: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de
rechterhand, het provinciewapen zonder hartschild met de linker voor zich
staande houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden, hartschild met de linker voor
zich staande houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden MO.NO.ARG.PRO.CON
- FOE.BELG.TRA - mt stadswapen Kz: Gekroond Generaliteitswapen
CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT. mmt rozet, Delm.981, CNM.2.43.90,
ruim fraai
Zilveren dukaat 1698, Delm.981, CNM.2.43.90, bijna zeer fraai
Zilveren dukaat 1784, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met een
geschouderd zwaard in de rechterhand, het gekroonde provinciewapen met de
linker aan een lint voor zich staande houdend; gesplitst jaartal ter weerszijden
MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen
mt stadswapen CONCORDIA.RES.PARVÆ.CRESCVNT, Delm.982,
CNM.2.43.92, zeer fraai/prachtig
Zilveren dukaat 1790, Delm.982, CNM.2.43.92, bijna prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1661, geslagen op dubbel gewicht,
PIEDFORT(gew.65.01gr.), Vz: Ridder in middeleeuwse toernooi-uitrusting met
geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de
voorgrond het gekroonde provinciewapen zonder hartschild
MO.NO.ARG.PRO.CON - FOE.BELG.TRAJ. mt stadswapen Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende
leeuwen; eronder een bladornament CONCORDIA. - RES.PARVAE. CRESCVNT, Delm.1029, CNM.2.43.96, prachtig
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Dukaton of zilveren rijder 1775, geslagen op dubbel gewicht,
PIEDFORT(gew.65.23gr.), Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met
geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de
voorgrond het gekroonde provinciewapen MO.NO.ARG.PRO.CON FOE.BELG.TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee
gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder
mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCUNT., Delm.1031/32,
CNM.2.43.101, unc met prachtige kleur
Dukaton of zilveren rijder 1790, Delm.1031/32, CNM.2.43.101, ruim prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1791, Delm.1031/32, CNM.2.43.101, ca. prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1791, Delm.1031/32, CNM.2.43.101, zeer
fraai/prachtig
Dukaton of zilveren rijder 1793, Delm.1031/32, CNM.2.43.101, ruim prachtig
Halve Dukaton of zilveren rijder 1764, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om
en met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard; op de
voorgrond het gekroonde provinciewapen zonder hartschild MO:NO:ARG:CON FOE:BELG:PRO:TRAI. Kz: Gekroond Generaliteitswapen, gehouden door twee
gekroonde en aanziende klimmende leeuwen; jaartal in een cartouche eronder
mt stadswapen CONCORDIA. - RES.PARVAE. - CRESCUNT, Delm.1055,
CNM.2.43.106, met kabelrand, zeer fraai/prachig
Halve Dukaton of zilveren rijder 1788, Delm.1055, CNM.2.43.106, zeer fraai
Halve Dukaton of zilveren rijder 1791, Delm.1055, CNM.2.43.106, bijna prachtig
Generaliteits driegulden 1793, Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste
waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOED.BELG.TRAI. Kz:
Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed,
met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel;
jaartal onder de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR - mt stadswapen,
Delm.1150, CNM.2.43.117, fdc
Generaliteits driegulden 1793, Delm.1150, CNM.2.43.117, mooi patina, prachtig
Generaliteits driegulden 1793, eigentijdse vervalsing, Delm.1150,
CNM.2.43.117, zeer fraai
Generaliteits gulden 1794, Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste
waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FOED.BELG.TRAI. Kz:
Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed,
met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel;
jaartal onder de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR - mt stadswapen,
Delm.1182, CNM.2.43.121, bijna prachtig
Halve Generaliteitsgulden van X stuiver 1791, Vz: Gekroond
Generaliteitswapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden
MO.ARG.ORD.FOED.BELG.TRAI. Kz: Nederlandse maagd, in de rechterhand
een speer waarop een vrijheidhoed, met de linkerelleboog steunend op een
rechtop op een zuil staande bijbel; jaartal onder de afsnede HAC NITIMVR HANC TVEMVR - mt stadswapen, Delm.1203, CNM.2.43.125, bijna prachtig,
bijgevoegd 1 Gulden 1763 Gelderland, CNM.2.17.155, bijna prachtig
Scheepjesschelling van 6 stuiver 1755, afslag in goud, Vz: Gekroond
provinciewapen; gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden, jaartal boven de
kroon MO.NO.ARG.ORDIN.TRAIECT Kz: Naar rechts zeilend oorlogsschip
CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT, Verk.113.4, CNM.2.43.137, prachtig
Scheepjesschelling van 6 stuiver 1764, Verk.113.4, CNM.2.43.137, ongerand
met kleine cijfers, ruim prachtig
Scheepjesschelling van 6 stuiver 1764(2x), Verk.113.4, CNM.2.43.137, zeer
fraai
Leeuwendaalder op Hollandse voet 1600, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp
om, kijkend over zijn linkerschouder, staande achter het Hollandse
provinciewapen dat hij aan een lint in rechterhand voor zich staande houdt
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€ 50

.MO.NO.ORD. gesplitst jaartal FRIS.VAL.HOL. Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. mt., Delm.850, CNM.2.16.33, bijna zeer
fraai
Halve Generaliteitsgulden 1696, Vz: Gekroond Generaliteitswapen; gesplitste
waardeaanduiding ter weerszijden MO.ARG.ORD.FAED.BELG.FRI. Kz:
Nederlandse maagd, in de rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed,
met de linkerelleboog steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel;
cursief jaartal in de afsnede HAC NITIMVR - HANC TVEMVR, Delm.1205,
CNM.2.16.100, ruim zeer fraai
Leeuwendaalder op Hollands voet 1585, Vz: Geharnaste ridder, kijkend over
zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met de
rechter het provinciewapen aan een lint voor zich staande houdend; gesplitst
jaartal ter weerszijden van het wapenschild MO.NO.ORD.TRAS ISL.VALOR.HOL. Kz: Klimmende leeuw CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR.
mt stadspoort wel of niet in een vierpas, Delm.855, CNM.2.38.61, bijna zeer
fraai
Leeuwendaalder 1677, Vz: Geharnaste ridder zonder pluim op de helm, kijkend
over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard en met
de rechter een schild met een klimmende leeuw aan een lint voor zich staande
houdend MO.ARG.CONFOE - BELG.PRO.TRANS Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR. door mmt rozet gesplitst jaartal, Delm.856,
CNM.2.38.65, ruim zeer fraai
Dukaton of zilveren rijder 1733, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om en met
een geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts
galopperend paard; op de voorgrond het gekroonde provinciewapen
MO.NO.ARG.CONFOE. - BELG.PRO.TRANSI. mmt Kz: Gekroond
Generaliteitswapen, gehouden door twee gekroonde en aanziende klimmende
leeuwen, jaartal in een cartouche van bladornamenten eronder rozet
CONCORDIA. - RES.PARVÆ. - CRESCVNT, Delm.1036, CNM.2.38.79, ruim
zeer fraai
Dukaton of zilveren rijder 1734, Delm.1036, CNM.2.38.79, prachtig
DEVENTER, Florijn van 28 stuiver 1684, Vz: Gekroonde adelaar uit het
stadswapen, gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden; jaartal tussen de
fleurons van de kroon FLOR.ARG.CIV.DAVENTRIÆ mmt zittende hond Kz:
Gekroonde tweekoppige adelaar, de borst gedekt door de rijksappel
LEOP.IGN.D.G.ELEC.ROM.IMP.SEM.AVG., met klop, Delm.1111,
CNM.2.12.41, fraai
DEVENTER, Emissie 18 mei 1672, noodmunt van achtste rijksdaalder 1672, Vz
: Rondstempel: gekroonde adelaar uit het stadswapen Rechthoekig stempel: Aº
1672 Kz : Blanco, Fortuyn Drooglever 189, CNM.2.12.96, unc
KAMPEN, Leeuwendaalder 1648, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om,
kijkend over zijn rechterschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard
en met de rechter een schild met een klimmende leeuw aaneen lint voor zich
staande houdend MO.ARG.CIVI.IM - P.BELG.CAMPEN Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR door mmt lelie gesplitst jaartal, Delm.862,
CNM.2.30.37, ruim fraai
KAMPEN, Leeuwendaalder 1664, Delm.862, CNM.2.30.39, zeer fraai
KAMPEN, Leeuwendaalder 1668, Delm.862, CNM.2.30.39, bijna zeer fraai
KAMPEN, Leeuwendaalder 1677, Vz: Geharnaste ridder met een sjerp om,
kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn zwaard
en met de rechter het stadswapen aan een lint voor zich staande houdend mt
stadspoort MO.ARG.CIVI.IMP - BELG.CAMPEN Kz: Klimmende leeuw
CONFIDENS.DNO.NON.MOVETVR door mmt morenkop gesplitst jaartal,
Delm.863, CNM.2.30.40, zeer fraai
KAMPEN, Leeuwendaalder 1683, Delm.863, CNM.2.30.40, zeer fraai
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ZUTPHEN, Gulden 1687, Gekroond stadswapen, gesplitste waardeaanduiding
ter weerszijden, jaartal tussen de Fleurons van de kroon,
MO.NO.ARG.CIV.ZVTPHANIAE, mmt. gewei, Kz. Nederlandse Maagd, in de
rechterhand een speer waarop een vrijheidshoed, met de linker elleboog
steunend op een rechtop op een zuil staande bijbel HAC NITIMVR-HANC
TVEMVR, Delm.1169, CNM.2.51.26, ZEER FRAAI
ZWOLLE, Leeuwendaalder op stedelijke voet 1641, Geharnaste ridder met
sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder, de linkerhand aan het gevest van zijn
zwaard en met de rechter stadswapen aan een lint voor zich staande houdend
MO.ARGCIVITA-ZWOL.A.L.IMP, kz. klimmende leeuw op begroeide grond,
gesplitst jaartal ter weerszijden DA.PACEM.DOMINE.IN.B.DIEBVS.NOST mmt.
bloem, Delm.866, CNM.2.52.52, zeer fraai
ZWOLLE, Leeuwendaalder op stedelijke voet 1650, Delm.866, CNM.2.52.53,
zeer fraai
ZWOLLE, Leeuwendaalder op stedelijke voet 1651, Delm.866, CNM.2.52.53,
slagbarstjes, fraai/zeer fraai
ZWOLLE, Florijn van 28 stuiver z.j.(1647-1650), Delm.1114, CNM.2.52.84, met
mmt. bloem, klop pijlenbundel, zeer fraai
Spaanse Nederlanden, Albert & Isabelle, 2 Albertin 1602, Brabant, KM.10.1,
prachtig
Brabant, Antwerpen, ½ Philipsdaalder 1590, met het wapentje van Portugal op
keerzijde, Delm.53, zeer fraai
Brabant, Antwerpen, Dukaton 1635, Delm.275, bijna zeer fraai
Brabant, Antwerpen, Patagon 1622, Delm.293, fraai/zeer fraai
Luik, Sprenger of Batzelaar van 5 stuivers z.j.(1560), Robert van Bergen op
Zoom, 1557-1564, 32mm., Delm.446, ruim zeer fraai
Bisdom Kamerijk/Cambrai, Lodewijk van Berlaimont(1570-1596), Daalder 1572,
Vz. wapenschild met daarboven Toernooihelm, Kz. gekroonde dubbelkoppige
adelaar, Delm.411, ruim zeer fraai
Thorn, Rijksdaalder 1570, Vz. wapen van de abdis waarboven Maria met
scepter in de linkerhand en het Christuskind op de rechterarm, ter weerszijden
van Maria het gesplitste jaartal van het wapen van de abdis haar initialen M-DB
MO.LIB wapen van Thorn IMPERIALIS wapen van de Compagnie van
Brederode FVNDAT.IN wapen van Brederode met omgewende leeuw
THOREN, de drie wapens op laat-renaissanceschilden, Kz. Gekroonde
tweekoppige adelaar, de borst gedekt door de rijksappel
MAXIMILIA.II.ROMA.IMP.SEM.AVGVST, Cnm.2.32.21, ruim zeer fraai
Vlaanderen, Patagon 1673, Karel II(1665-1700), Delm.343, onregelmatig
muntplaatje, bijna prachtig
Vlaanderen, Leeuwengroot z.j., Lodewijk van Maele 1346-1384, kort kruis, kz.
leeuw met 12 bloemetjes, de Mey 206, zeer fraai
Gouden dukaat 1800, Utrecht, Sch.36, ruim zeer fraai
Zilveren dukaat 1795, Zeeland, Sch.61, fraai/zeer fraai
3 Gulden 1795, Utrecht, Sch.87, bijna prachtig
20 Gulden 1808 Lodewijk Napoleon, afslag in brons, borstbeeld van de Koning
naar links, omschrift LODEW.NAP.KON.VAN HOLL, Kz. Gekroond wapen van
het Koninkrijk Holland tussen 20-Gn, onder het wapen 1808 en
muntmeestersteken bij, omschrift KONINGRIJK HOLLAND, zonder randschrift,
Sch.124a/c(RR) zeer zeldzaam, 2 minieme gietgalletjes, prachtig(ex. collectie
Berkman)
Rijksdaalder 1809, 2e nieuwe type met waardeaanduiding R-Dr ter weerszijden
van het gekroonde wapen. Vz. Borstbeeld van de Koning naar rechts. Kz.
Gekroond wapenschild van het koninkrijk Holland, waardeaanduiding ter
weerszijden, jaartal en muntmeesterteken Bij eronder, Sch.135(RR) zeer
zeldzaam, originele kleur, unc
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1 Franc 1812, kantschrift *DIEU PROTEGE LA FRANCE, borstbeeld van de
Keizer Napoleon I naar rechts met lauwerkrans om het hoofd, onder het
borstbeeld Tioler(naam van de modelleur) voluit. NAPOLEON EMPEREUR*, in
een olijfkrans waardeaanduiding-het jaartal tussen munt en muntmeestersteken,
muntteken mast, muntmeestersteken vis, Sch.169, prachtig
5 cent 1848a, kort borstbeeld, Sch.537, deels zwakke slag, originele kleur, ruim
prachtig
5 cent 1853, bijna zeer fraai
5 cent 1907, proof, met gepolijste stempels geslagen, unc
5 cent 1982, geslagen op te klein en dun muntplaatje, unc
10 cent 1944D(Denver), Sch.1062 (RRR), nauwkeurig onderzocht door experts
en 100% echt bevonden, slechts enkele stuks in circulatie en derhalve zeer
zeldzaam!! ca. prachtig
10 cent 19??, zeer grote misslag, unc
25 cent 1889, zeer fraai
25 cent 1895a, muntmeestersteken recht, Sch.850, zeer fraai/ruim zeer fraai
25 cent 1896, prachtig
25 cent 1896, ruim zeer fraai
25 Cent 1928 in zilver, MUNTPROEF van prof. Huib Luns, schitterend ontwerp
voor een 25 centstuk, doch met 1 - G, vz Een links gewend hoofd van
Wilhelmina met daaronder een tulp / kz ‘1 - G’ onder gekroond wapen, 4,57
gram, Sch.829ter(RR) zeer zeldzaam, proof, met gepolijste stempels geslagen,
fdc
25 cent 1945P, bijna fdc
½ Gulden 1819, afslag in brons met randschrift, Sch.280a(RRR), uiterst
zeldzaam, .unc
½ Gulden 1829B/23B, Sch.282, ruim zeer fraai
½ Gulden 1846, met grove kartelrand, Sch.529(RRR) uiterst zeldzaam, proof,
met gepolijste stempels geslagen, mooie patina, unc. Slechts enkele
proefstukken bekend!
½ Gulden 1847, ruim zeer fraai
½ Gulden 1848/47, fdc
½ Gulden 1908, proof, met gepolijste stempels geslagen, mooie patina, fdc
1 Gulden, Willem I, afslag in brons, Kz. glad met instempeling Mercuriusstaaf en
cijfer 3, Sch.274 (RR) fdc
1 Gulden 1842b, lang borstbeeld, Sch.519 prachtig mooi patina, zeldzaam in
deze kwaliteit, unc
1 Gulden 1846, mmt. zwaard, Sch.524, proof, met gepolijste stempels geslagen,
fdc
1 Gulden 1849/4_, Sch.527, ruim prachtig
1 Gulden 1850, De één gulden Willem III 1850 is geslagen in Utrecht, de
voorzijde van de 1 gulden 1850 Willem III heeft als afbeelding het borstbeeld
naar rechts met daaronder de letters I.P.S. en op de achterzijde staat een
gekroond Nederlands wapen tussen de 1 en de letter G met daaronder 100 C,
heeft als muntmeesterteken een zwaard, een gladde rand met daarop * GOD *
ZY * MET * ONS.Sch.604(RRR) uiterst zeldzaam, proof, met gepolijste
stempels geslagen, prachtig/fdc. Slechts enkele proefstukken geslagen!!
1 Gulden 1864, ruim prachtig
1 Gulden 1896, zeer fraai
1 Gulden 1898, Kroningstype, proof, met gepolijste stempels geslagen, mooie
patina, fdc
1 Gulden 1898, Kroningstype, prachtig/fdc
1 Gulden 1898, Kroningstype, prachtig/fdc
1 Gulden 1901, proof, met gepolijste stempels geslagen, mooie patina, unc
1 Gulden 1905, bijna fdc
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1 Gulden 1906, ca. zeer fraai
1 Gulden 1924, Wilhelmina in Londen, ruim zeer fraai
Ontwerp in zilver voor een 1 Gulden 1928 Door Huib Luns. Vz: Hoofd van
gewijzigde tekening naar links, daaronder een tulp omschrift
WILHELMINA.KONINGIN.DER. NEDERLANDEN, Kz: gestileerd rijkswapen met
aan de onderzijde het jaartal 1928 en waardeaanduiding 1 Gulden omschrift
MVNT.VAN.HET.KONINGRYK.DER.NEDERLANDEN Gladde rand, Sch.829bis,
unc
1 Gulden 1944Pb, Sch.1055a, zgn. doorloper, bijna fdc
Zilveren dukaat 1816, zeer fraai/prachtig
2½ Gulden 1840, proof, met gepolijste stempels geslagen, prachtig/fdc
2½ Gulden 1840, proof, met gepolijste stempels geslagen, donkere patina,
prachtig
2½ Gulden 1840, prachtig
2½ Gulden 1840, zeer fraai
2½ Gulden 1841, uiterst zeldzaam in deze kwaliteit!! fdc
2½ Gulden 1841, bijna zeer fraai
2½ Gulden 1842, ca. zeer fraai
2½ Gulden 1845a, zonder streepje tussen kroon en wapenschild, Sch.510,
prachtig
2½ Gulden 1845a(2x), zonder streepje tussen kroon en wapenschild, Sch.510,
ca. zeer fraai
2½ Gulden 1849, Willem II, Sch.516, ca. prachtig
2½ Gulden 1849, Willem III, Sch.575, proof, met gepolijste stempels geslagen,
fdc
2½ Gulden 1856, zeer fraai/prachtig
2½ Gulden 1898a, Kroningstype met punt tussen P en Pander, bijna fdc
2½ Gulden 1898a, Kroningstype met punt tussen P en Pander, bijna prachtig
2½ Gulden 1898, Kroningstype met punt tussen P en Pander, ruim zeer fraai
2½ Gulden 1898, Kroningstype met punt tussen P en Pander, zeer fraai
Ontwerp in zilver voor een Rijksdaalder 1929 door Huib Luns, hoofd van
gewijzigde tekening naar links, daaronder een oranjeappel • WILHELMINA •
KONINGIN • DER • NEDERLANDEN, Kz. gestyleerd rijkswapen met aan de
onderzijde het jaartal en waardeaanduiding • MVNT • VAN • HET •
KONINGRYK • DER • NEDERLANDEN • Gladde rand, Sch.829c/d., unc
3 Gulden 1818U, Sch.240, klein gietgalletje overigens bijna prachtig
50 Gulden 1991, ontwerp van Hans van Houwelingen, gipsen mal, afgekeurd
door de Koningin vanwege de afbeelding van een Cupido, slechts 3 stuks in
zilver van geslagen, interessant.
5 Gulden 1827Bb, met open B van Brussel, Sch.198, ca. prachtig
5 Gulden 1843, Sch.503(RR), minieme randoneffenheid overigens ruim prachtig
5 Gulden 1912, prachtig
10 Gulden 1824B, Sch.190, zeer fraai
10 Gulden 1825B, Sch.191, prachtig
10 Gulden of negotiepenning 1850, Vz. borstbeeld koning Willem III naar links
door D. van der Kellen Jr. Kz. gekroond Nederlands wapen tussen twee
samengebonden eikentakken, randschrift beginnend met Willem III,
Sch.545(RRR) uiterst zeldzaam, proof, geslagen met gepolijste stempels,
prachtig, slechts enkele proefslagen bekend!!
10 Gulden 1875, ruim prachtig
10 Gulden 1875, prachtig
10 Gulden 1879, ruim prachtig
10 Gulden 1898, Kroningstype, prachtig
10 Gulden 1911, prachtig
10 Gulden 1913, prachtig
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10 Gulden 1932, ruim prachtig
10 Gulden(7x), 1875-1917, in map
10 Gulden(4x), 1877, prachtig/fdc, in map
10 Gulden(7x), 1897, ca. prachtig, in map
10 Gulden(5x), 1917, ca. prachtig, in map
Gouden dukaat 1849, zeer fraai
Gouden dukaat 1928, prachtig
Gouden dukaat 1928, prachtig
Gouden dukaat 1974b, medailleslag, Sch.1080a, PL
Gouden dukaat 1975, PL
Gouden dukaat 1985(2x), PP, in cassette
Gouden dukaat 1986, PP
Gouden dukaat 1986, PP, in cassette
Gouden dukaat 1986, PP, in cassette
Gouden dukaat 1986, PP, in cassette
Gouden dukaat 1989, PP, in cassette
Gouden dukaat 1989, PP, in cassette
Gouden dukaat 1989, PP, in cassette
Gouden dukaat 1990, PP, in cassette
Gouden dukaat 1990, PP, in cassette
Gouden dukaat 1991, PP, in cassette
Gouden dukaat 1993, PP, in cassette
Gouden dukaat 1954, PP, in cassette
Gouden dukaat 1994, PP, in cassette
Gouden dukaat 1995, PP, in cassette
Gouden dukaat 1997, PP, in cassette
Dubbele gouden dukaat 1988, PP, in cassette
Dubbele gouden dukaat 1988, PP, in cassette
Dubbele gouden dukaat 1988, PP, in cassette
Dubbele gouden dukaat 1989, PP, in cassette
Dubbele gouden dukaat 1989, PP, in cassette
Dubbele gouden dukaat 1991, PP, in cassette
Gouden dukatenset 1989, PP, in cassette
Gouden dukatenset 1992, PP, in cassette
Gouden dukatenset 1996, PP, in cassette
Gouden dukatenset 1996, PP, in cassette
MINISTERIE VAN OORLOG, 1ct t/m 500ct, complete set
KONINKRIJK JAARSET 1971, in plastic strip
KONINKRIJK JAARSET 1972, incl. 2½ Gulden, in plastic strips
10 EURO 2003, PL, in cassette
COIN CARD 2004, Europamunt, unc
HOLLAND COINCARD 2018, in zilver
OFFICIELE KLEURSET FANNY BLANKERS 2018, PP, in cassette
EURO SET, Monaco jaarset 2001, BU
EURO SET, Monaco jaarset 2003, 10ct t/m 2 Euro, BU
EURO SETS, Vaticaan, Monaco en San Marino jaarsets 2002, BU
Pernambuco, Brasil (Nederlands Brazilië), 12 Gulden 1646, goud, XII GWC, kz.
ANNO BRASIL 1646, Scholten 1447, KM.7, slabbed NGC MS63, zie artikel in
de Beeldenaar 1995-3, Jacobi, pagina 404-423. Pernambuco, enige tijd de
benaming voor Het Recif van Pernambuco of Mauritsstad, van 1630-1654 de
hoofdstad van Nederlands Brazilië, thans Recife, hoofdstad van de Braziliaanse
staat Pernambuco. Als gevolg van de voortdurende betwisting van de
nederzetting tussen Nederlanders en Portugezen was de West-Indische
Compagnie enige malen gedwongen noodmunten te laten slaan. In 1645-1646
sloeg muntmeester Pieter Janssen Bas vierkante goudstukken van 12, 6 en 3
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gulden(Braziliaanse dukaat) met op de vz het monogram G.W.C, van de
Geoctrooieerde West Indische Compagnie met daarboven in Romeinse cijfers
de waarde in guldens. Op de kz stond in drie regels ANNO./BRASIL./jaartal. De
stempels zijn gesneden door Jan Bruynsvelt. Pernambuco, geoktrooieerde
Westindische Compagnie 12 Guilders 1646, Recife, struck on a square flan,
OWC monogram, value above, REV.ANNO.BRASIL, lozenge and date,
Scholten 1447, KM.7, slabbed NGC MS63 The Captaincy of Pernambuco in
North Eastern Brasil was a Portuguese Colony from the 16th Century. The
Dutch tries to extend their influence there in the 1620's and in 1630 succeeded
in capturing Olinda and Recife. The wealth of the territory, based on sugar
production, gave the Dutch West Indian Compagny good reason to establish
and try and hold this Province of New Holland. However, the Portuguese were
reluctant to relinquish control and struggles continued into the 1640's. During a
revolt in 1645 the Portuguese recaptured much of the territory and by 1645 the
Dutch were driven from their last stronghold at Recife. The emergency coinage
165-46 and 1654 were struck when Pernambuco was besieged by the
Portuguese. An instruction of 10 October 1645 ordered the mintmaster, Pieter
Janssen Bas, to strike gold coins equal to 4,2 and 1 Brasilian ducats. The gold
came from Guinea, the west Indies and elsewhere. The die cutter was Jan
Bruynsvelt.
West Indië, ¼ Gulden 1794, Scho.1355, ruim prachtig
West Indië, 2 Stuiver 1794, Scho.1356, ruim prachtig
Curaçao, driekantje van 3 Reaal, ca.1815, Scho.370, bijgevoegd blanco ex. met
instempeling 3S
Curaçao, driekantje, instempeling 3, Sch.1371, zeer fraai
Curaçao, Particuliere stuiver 1880(4x), IIN(2x), LxG en JxC, ca. prachtig
Nederlandse Antillen, Ontwerpset 1969, 1-2½-5-10-25 cent en 1 Gulden,
Sch.1470-1475. Begin 1969 werd door muntmeester hengel een serie
ontwerpen geslagen van afwijkende tekening(met name de 5 cent), zelden
compleet aangeboden, slechts 210 series geslagen, in map
Nederlandse Antillen, 5 Gulden 1980, PL
Nederlandse Antillen, 5 Gulden 1980, PL
Nederlandse Antillen, 10 Gulden 1980, PL, in cassette
Nederlandse Antillen, 50 Gulden 1979, unc
Nederlandse Antillen, 50 Gulden 1979, PL
Nederlandse Antillen, 300 Gulden 1980a, met muntmeestersteken, unc
V.O.C., Zeeland, zilveren rijder 1738, Scho.36(RRR), uiterst zeldzaam!,
montagesporen, schoongemaakt overigens zeer fraai
V.O.C., Utrecht, X Stuivers 1786, Scho.73, bijna zeer fraai
V.O.C., WEST FRIESLAND, X Stuiver 1786, Vz. staande Nederlandse Maagd,
omschrift HAC NITIMVR-HANC TVEMR, Kz. Generaliteitswapen tussen
waardeaanduiding, binnen een rococo cartouche het VOC embleem, omschrift:
MO:ARG:ORD:FOE:BELG:WESTFR:1786, met kabelrand, Scho.75, iets
gevouwen muntplaatje, zeer fraai
V.O.C., West Friesland, X Stuiver 1787, Scho.76, bijna prachtig
V.O.C., zilveren Javase Ropij 1766, muntteken/Arabische tekst/jaartal in
normale cijfers, kz. Arabische tekst, kabelrand, Scho.458s, prachtig
INDONESIË, Pattern, 2½ Rupiah 1963, KM.Pu3
INDONESIË, Pattern 50 Sen 1965, KM.PnA4
Gouden penning 5 cent Juliana 1948-1978, 585/1000, 4,8gr.
Gouden penning, Nederlands Indië ¼ Gulden 1945, als penning in goud
geslagen, 4.04gr., 925/1000
Gouden penning, Het verdwenen goud, 3.47 gram, 585/1000
Gouden penning, diverse naslagen diverse munten, 27.7gr., 900/1000, in map
Gouden penningen, zwaar gesleten/gedragen 5 Gulden 1912, 10 Gulden 1898,
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gouden dukaat 1927, 13.4gr., 900/1000, in map
Gouden penningen Set met 1850 naslag Negotiepenningen, 3x goud, totaal
24.4gr. 900/1000, en 3x zilver, uitgifte Oranje Munt, Den Haag, in cassette
Gouden penning koningin Juliana 70 Jaar, met goud, zilver en brons penning,
7.5gr. 900/1000, in cassette
Gouden penning koningin Juliana 70 Jaar, met goud, zilver en brons penning,
7.5gr. 900/1000, in cassette
Gouden penning, lot met kleine penninkjes, gewichten en gehaltes ca.6/7 gram
puur, in cassette
AUSTRIA, Hungarian Empire, Franz Joseph 1848-1916, 2 Gulden 1880, Vienna
shooting Festival, AR.36mm., Fruehwald 1911, unc
AUSTRIAN NETHERLANDS, 3 Florin 1790, KM.50, lightly cleaned otherwise
extremely fine
CANADA, 100 Dollar 1980, in cassette
FINLAND, 1 Markka 1864S, KM.3.1, extremely fine
FRANCE, 20 Centimes 1987, complete misstrike
FRANCE, 20 Francs 1811A, KM.695.1, very fine+
FRANCE, 20 Franc 1818A, KM.712.1, very fine
FRANCE, 20 Francs 1856A, KM.781.1, almost extremely fine
GERMANY EMDEN, 28 Stuber n.d., KM.10.1, very fine
GERMANY ESSEN, Northrhein Westfalen, Goldgulden nd., unique, very fine
GERMANY, FRANKFURT, Friedrich III von Habsburg, goldgulden n.d.,
Friedberg 940, very fine
GERMANY, NEURENBERG, Rechenpfennig, ca.1525, based on the English
Rosenoble, very fine
GEMANY SACHSEN WEIMAR, 8 Bruder Taler 1609, Dav.7523, prachtig
GERMANY, KRIEGSGELD EBERBACH BADEN STADT, gold 10 Pfennig 1917,
Funck 106.2, unc
ERZGEBIRGE. Gold medal 1557, unsigned, presumably by Michael
Hohenauer, on the Fall of Man and the resurrection. Adam and Eve at the Tree
of Knowledge // Christ stands v. v. with raised right, in the left cross flag, in the
background sarcophagus. 31.46 mm; 13.72 g. The abbreviated back inscription
of the present medal is a few puzzles and has been in numismatic research
often associated with the death of Margrave Albrecht II Alcibiades of
Brandenburg-Kulmbach on January 8, 1557 in Pforzheim. Thus one read the
letters and numbers to the pages of the representation of Christi Resurrection
as AM - ZB / 15 - 57 and dissolved them accordingly to A [lbrecht] M [arkgraf] Z
[U] B [RANDENBURG] 1557 (see Wilmersdörffer 1884, p. 137 and note by
Wilmersdörffer, 1294). However, this interpretation is probably to be rejected
because, apart from the year 1557, there is no concrete connection to Margrave
Albrecht and the letter "B" read with a high probability is the number "8".
Accordingly, J. Erbstein, taking into account the Bible passage GENES [is]
[chapter] 3 mentioned on the obverse, put the M together with the letters in the
field at the end of the inscription and read M [atthäi] AM Z8 - thus in the 28th
chapter of the Matthew Gospel, where in the 6th verse the resurrection of Christ
is described, albeit in different words. J. Erbstein also suspected that this was
an imprint in the environment of the Erzgebirge medals, on which the biblical
themes of the Fall of Man and the resurrection are often typologically related to
each other, Katz, V.: Die Erzgebirgische Prägemedaille des XVI. Jahrhundert,
nice gold patin, very fine+, of the utmost rarity
GREAT BRITAIN, Gold Noble n.d., Edward III(1327-1377), very fine+
ISRAËL, 5 Lirot 1963, 5th Ann. of Independance, Submarine, KM.39, proof
ITALY, 20 Lire 1882R, KM.21, almost extremely fine
MEXICO, 8 Reales 1785FM, KM.106.2a, very fine
PANAMA, 100 Balboas 1975, KM.41, proof, in special case
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RUSSIA, 15 Kopeke 1906, KM.Y.21a.2, unc
RUSSIA, 25 Kopeke 1896, KM.Y.57, unc
SWITZERLAND, LUZERN, silver medal 1745, I. Brupacher, Haller 1089,
49mm., nicely toned, some small minor dents in edge further extremely fine
SWITZERLAND, 5 Franc 1890, KM.34, extremely fine/extremely fine+
TURKEY, 100 Kurush 1970, KM872 extremely fine
U.S.A., 1 Dollar 1887, KM 87, almost unc
U.S.A., 1 Dollar commemorative McKinley, mounting traces, KM144 very fine
U.S.A., 5 Dollar 1909D, KM.129, very fine
U.S.A., 10 Dollar 1882, KM.66.2, very fine/extremely fine
U.S.A., 10 Dollar 1932, KM.130, extremely fine+
U.S.A., 20 Dollar 1888, KM.74.3, very fine+
U.S.A., 20 Dollar 1896S, KM.74.3, almost extremely fine
1 Gulden zilverbon, type 1914, serienummer 445, 3-cijfers, Mev.01-1c, zeer
fraai/prachtig
1 Gulden zilverbon, type 1916, serienummer CFL07498, Mev.02-3, ca. prachtig
1 Gulden muntbiljet, type 1945(2x), serienummers AF695494 en 1AQ070797,
Mev.06-1b en Mev.06-1c, prachtig/bijna fdc
2½ Gulden muntbiljet, type 1945, serienummer 1AL740698, Mev.15-1f, unc
10 Gulden bankbiljet, type 1933, serienummer 4RK002107, Mev.40-1b, prachtig
25 Gulden bankbiljet, type 1931, serienummer OP097761, Mev.76-2,
prachtig/unc
25 Gulden bankbiljet, type 1940, serienummer AX079920, Mev.77-1, ca.
prachtig
50 Gulden bankbiljet, type 1941, serienummer CE092469, Mev.97-1,
prachtig/ruim prachtig
100 Gulden bankbiljet, type 1921, serienummer AH081749, Mev.116-2, zeer
fraai/prachtig
100 Gulden bankbiljet, type 1953, serienummer 5OV101404, Replacement,
Mev.121-1, PL102.b.R, AV85.1b, ca. prachtig
100 Gulden bankbiljet, type 1970(3x), Mev.122-1, ca. prachtig
100 Gulden bankbiljet, type 1992, serienummer 1013971139, met grote C,
Mev.124-2a, ruim prachtig
1000 Gulden bankbiljet, type 1926, serienummer AT067641, Mev.152-3, ca.
prachtig
SCOTLAND, 5 Pounds 1940, Pick 317b, unc, extremely rare in this quality!!
NEDERLANDS INDIË, lotje biljetten van boven gemiddelde kwaliteit, in map
INDONESIË, partij groot aantal biljetten waarbij interessant materiaal uit de
Revolutie periode, ook iets andere Aziatische landen, in album
DUITSLAND NOODGELD, collectie met veel biljetten, in oud album
DUITSLAND NOODGELD, collectie met veel biljetten, in oud album
WERELD, lot met vele biljetten van diverse landen met beter België, Frankrijk,
Duitsland etc., in 3 banden
WERELD, collectie met diverse landen waaronder ook nog geldig betaalgeld, in
album
WERELD, lot met divers materiaal w.o. Specimen biljetten, in album
WERELD, lot waarbij betere UNC biljetten, in album
WERELD, lot met veel biljetten van oud tot modern, in plat doosje
DUITSLAND NOODGELD, lotje met enkele honderden losse biljetten, in klein
doosje
WERELD, lot met diverse biljetten, o.a. proefbiljet Nederland etc., in plat doosje
WERELD, klein lot papiergeld van vele landen, in plat doosje
NEDERLANDS INDIË/REPOEBLIEK INDONESIË, uitgebreide intact gelaten
collectie met zeer veel betere oude biljetten tot zeer modern, inclusief goede
sets etc., zeer veel materiaal veelal gekocht bij betere handelaren of
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veilinghuizen, in 4 albums, op insteekbladen en speciale mapjes, zeer
interessant object, in doos
ANTIEK, diverse allen verschillende typen, gedeeltelijk omschreven, in map
ANTIEK, lot met 3 betere antieke munten, in map
KRUISVAARDERS 1137-1232, lot van 8 stuks deniers, waaronder zeldzame
ex., zeer interessant, in map
MIDDELEEUWEN, leuk lot diverse muntvondsten uit Friesland, periode
1200-1550, 19 stuks, in map
PROVINCIAAL, lotje diverse munten, in map
PROVINCIAAL/EURO'S, lot met divers materiaal van oud tot modern, in map
KONINKRIJK, lot met 4 munten met verschillende kloppen en een misslag, leuk
geheel, in map
POLEN, 6 verschillende munten periode 1612-1794, interessant, in map
SPANJE, 2/4/8 Reaal, Cob munten(5x), in map
WERELD, lotje diverse oudere munten w.o. Spaanse mat etc., in map
PROVINCIALE MUNTEN, Winkelvoorraad, in album
PROVINCIAAL EN KONKRIJK, lot met divers materiaal w.o. unc/fdc, in
ringband
KONINKRIJK, Handelsvoorraad w.o. betere munten van ½ cent t/m 2½ Gulden,
in 5 albums
KONINKRIJK, Handelsvoorraad oude en moderne munten met hoge
uitprijswaarde, in 7 albums
KONINKRIJK, collectie van ½ cent t/m 50 Gulden, waarbij veel zilvergeld, in 2
albums
KONINKRIJK 1890-1948, collectie Wilhelmina op een enkel munt na compleet
met veel betere van ½ cent t/m 2½ Gulden, in 2 albums
KONINKRIJK, collectie voornamelijk oude munten van ½ cent t/m 10 Gulden
plus iets bankbiljetten, in album
OVERZEE, flinke handelsvoorraad oude en moderne munten, in 3 albums
OVERZEE, VOC duitjes, ½ stuivers, 2 stuivers etc., ca.575 stuks, in album
NOORD EN LATIJNS AMERIKA, Handelsvoorraad, in 5 albums
WERELD, interessante Handelsvoorraad w.o. betere munten, in 11 albums
WERELD, grote Handelsvoorraad van A t/m Z, met oude en moderne munten,
in 21 goed gevulde albums
WERELD, collectie munten waarbij betere exemplaren, in album
WERELD, collectie met veel oude munten w.o. schaarse exemplaren, in album
WERELD, leuk lot diverse munten van keltisch tot 60er jaren, ook enkele
penninkjes, in 2 albums
WERELD, klein lotje van vele landen, in ringband
PENNINGEN, The Official History of Colonial America, limited edition van 50
penningen, in tin uitgegeven door Franklin Mint, in speciaal album
ZILVEREN PENNINGEN, serie America in Space, in speciaal album
PENNINGEN, complete Beatrix collectie door J.C.Wienecke, in speciaal album
ZILVEREN PENNINGEN, "Het Tijdperk Juliana", serie van 12 stuks in speciale
lijst, in speciaal album
HOLLAND COIN CARDS 2018(20x), 2 euro en penning bi-metaal, in klein
doosje
NEDERLAND PROVINCIAAL/KONINKRIJK, lotje met een paar Provinciale
munten, verder vnl. Guldens Willem III en Wilhelmina, in klein doosje
PROVINCIAAL, lotje van 140 dubbele wapenstuivers, in klein doosje
PROVINCIAAL, lotje van 10 Leeuwendaalders, ca. zeer fraai, in klein doosje
VOC, lotje duiten, ruim 85 stuks, in klein doosje
PENNINGEN, zilveren Inhuldigingsset Koning Willem I, II en III, in kleine
cassette
PENNING MAXI GULDEN, in cassette
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PENNINGEN, lot met vnl. penningen, veelal modern, in blikje
ZILVEREN PENNING NEDERLAND IN OORLOG, 1940-1945, proof, in
cassette
ANTIEK/PENNINGEN/PROVINCIAAL, lot van 12 verschillende munten en
penningen, leuk geheel, in cassette
PROVINCIAAL NALATENSCHAP, van 10 verschillende munten, op verzoek als
één lot geveild, in cassette
DUITSLAND, leuk lot betere munten, in cassette
PENNINGEN NEDERLAND, lotje van 12 stuks, in cassette
PENNINGEN, lotje van 20 stuks oude en moderne ex., in cassette
PENNINGEN, lotje van 20 Nederlandse penningen, in cassette
CHINA, 50 verschillende Cashmunten(replica's), in 2 luxe cassettes
5000 Jaar China, De officiële Chinese herdenkingsmunten, in zilver, totaal 30
stuks, in koffertje
KONINKRIJK, lot Rijksdaalders van 1845 t/m 1933, in plat doosje
KONINKRIJK, lot Guldens van 1840 t/m 1940, in plat doosje
KONINKRIJK, lot moderne munten, in cassettes, in plat doosje
NEDERLAND, lot voornamelijk zilveren munten, in plat doosje
DUITSLAND, lot met veel munten etc., vnl. oud waarbij veel zilver, in plat doosje
WERELD, lotje oude munten en penningen, in albumpjes en in zakjes, in plat
doosje
WERELD, lotje van alles wat waarbij Grieks maar ook boeken etc., in plat
doosje
PENNINGEN, TOKENS ETC., klein lotje met divers materiaal, in plat doosje
PENNINGEN PLAQUETTE, lot met 5 plaquette penningen, in plat doosje
ROMEINS/BYZANTHIJNS, munten, in doosje
KONINKRIJK, lotje oude tot zeer oude munten, in doosje
NEDERLAND, lot met vnl. zilveren Guldens, Rijksdaalders, Tientjes etc., ook
iets Buitenland, in doosje
NEDERLAND JAARSETS, lot met tientallen sets, ook iets Buitenland w.o.
Vaticaan, in doosje
NEDERLAND EN OVERZEE, diverse muntrollen, meest 1963/1965, unc., met
een enorme cataloguswaarde, in 3 zakjes, in doosje
AUTO'S OP GOUDEN ZEGELS EN TOETANCHAMON, op gouden zegels,
totaal 79 stuks, 23 karaat goud, in 3 albums, in doosje
NEDERLAND, lot met veel zilveren Guldens, Rijksdaalders, Teintjes, 50
Guldenstukken etc., ook penningen, coincards etc., in doosje
EURO'S, collectie vnl. Nederland, ook coincards en speciale sets, in doosje
WERELD, lot voornamelijk oude tot zeer oude munten waarbij leuk Rusland, in
11 kleine albumpjes, in doosje
PENNINGEN, TOKENS ETC., zeer groot lot met veel verscheidenheid waarbij
zeldzame exemplaren, zeer leuk geheel van honderden exemplaren, in doos
WERELD, w.o. veel provinciaal Nederland, maar ook Duitsland, Oostenrijk etc.
periode 1200-1900, in totaal 147 stuks, interessante variatie, in doosje en 3
cassettes, in doos
JUDAICA, lot met 56 verschillende penningen voor verschillende gelegenheden,
zeer leuk geheel w.o. zelden aangeboden materiaal, in doos
PENNINGEN, lot met veel moderne zilveren penningen etc., zeer hoge
aanschafwaarde, in cassettes, in doos
MACCONIEKE PENNINGEN, diverse soorten, allen verschillend, beschreven in
kaartsysteem, zeer uitgebreid verzameld, in doos
WERELD, lot met veel oude munten, in 2 cassettes, in doos
NEDERLAND, lotje voornamelijk oude munten en penningen, in zakjes, mapjes
en cassettes, in doos
WERELD, lot munten en iets bankbiljetten, in 3 albums en iets los, in doos
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WERELD, lot met zeer veel zilveren munten en penningen waaronder betere
ex., goed bezichtigen, in doos
ZILVEREN MUNTEN EN PENNINGEN, groot lot w.o. 50 Guldenstukken, Euro's
etc., in doos
NEDERLAND, collectie munten van 1749 tot 2014, in 2 albums, in cassettes en
veel los, in doos
WERELD, leuk lotje oude en moderne munten, in 4 cassettes, in doos
PENNINGEN EN MUNTEN, groot lot met zeer veel zilver en speciale munten
etc., heeft een vermogen gekost, in 2 dozen
PENNINGEN, groot lot diverse penningen, ca.100 stuks, allen verschillend, in
mooie houten ladenkast
WERELD, groot lot diverse munten, veel Zuid Amerikaanse landen w.o. veel
zilveren plus Nederland en Overzee, in houten ladenkastje en doos
EURO'S, lot met sets, speciale uitgaven, commerciële sets, cards etc., etc.,
hoge aanschafwaarde, in grote doos
WERELD, lot met van alles en nog wat, in grote doos
DE SCHATKIST VAN JILLE WESTERHOF, in deze sigarendoos gooide hij de
munten en penningen die hij nog wilde uitzoeken of vals waren, interessant
geheel, in oude houten sigarenkist, goed bezichtigen, in grote doos
POSTZEGELS EN MUNTEN, w.o. frankeergeldig en zilveren penningen, in 2
grote dozen
NEDERLAND KONINKRIJK, collectie en doubletten Juliana en Beatrix waarbij
ook veel zilver, ook sets Buitenland, in 7 albums en los, in grote doos
EURO'S ETC., groot lot met veelal speciale Euro's, ook sets en gouden biljetten
etc., tevens diverse zilveren penningen, in cassettes etc., in 2 grote dozen

