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Nieuwe promotieset "De Campen II
In 1995 gaf de firma Theo Peters
numismatiek uit Amsterdam een
promotiemuntset uit waarin - naast
de serie Beatrixmunten 1995 - een
leeuwendaalder, afkomstig uit het
VOC-schip "De Campen" en een
bijzondere penning waren verpakt.
Deze promotiemuntset krijgt nu
een vervolg in de vorm van "De
Campen II". Bij de Nederlandse
Munt N.V. te Utrecht werd een
muntset vervaardigd waarin -
naast de serie Beatrixmunten
1996, van 5 cent tot en met 5 gul-
den - ditmaal een halve leeuwen-
daalder en opnieuw een bijzonde-
re penning zijn verpakt.
Het schip "De Campen" verging in
een vliegende storm in oktober
162*7 voor de kust van het eiland
Wright. De 160 bemanningsleden
wisten zichzelf in veiligheid te
brengen. Naast de lading die o.a.
uit suiker bestond waren er aan
boord ook 900 hele (die verpakt
werden in het setje Campen l) en
350 halve leeuwendaalders aan
boord.
De halve leeuwendaalders zijn
van zilver (750/1000 fijn) en net
als de hele op ambachtelijk wijze
vervaardigd. Met een schaar wer-
den uit zilveren platen de munt-
plaatjes geknipt. De ene wat net-
ter als de anderen.

Daarna werden de rondellen
(muntplaatjes) met behulp van
een boven- en een onderstempel
en een ferme klap van de hamer
van de beeldenaar voorzien. Deze
wijze van vervaardiging betekent
dat alle munten een geheel eigen
karakter hebben. De ene munt is
wat netter afgewerkt en heeft een
duidelijker afdruk van het stempel
dan de andere.

Voorbeeld van een halve leeu-
wendaalder (Holland 1589)

Ook ditmaal zijn alle 350 sets van
een eigen nummer voorzien.
Daarnaast gaat elke set vergezeld
van een echtheidscertificaat van
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de duikersexpeditie. De set bevat
verder een speciale penning niet
op de voorzijde een klimmende
leeuw en de tekst HALVE LEEU-
WENDAALDER. Op de keerzijde
staat het monogram van de VOC
en het omschrift VOC SCHIP - DE
CAMPEN.
De uitgifteprijs bedraagt ƒ 495,-.
De set is verkrijgbaar bij diverse
handelaren en banken en Theo
Peters numismatiek, Rosmarijn-
steeg 7, 1012 RP Amsterdam, tel.
020-6222530. fax 020-6222454.

Afwijkende tientjes Jan Steen
In de Haagsche Courant ver-
scheen op 15 oktober j.l. de mel-
ding van een afwijkend tientje Jan
Steen. 'Hoewel de koningin glim-
lacht op de kop van het zilveren
tientje 1996 Jan Steen is het de
vraag of zij ook lacht als zij een
exemplaar onder ogen zou krijgen
dat in Den Haag opdook', aldus de
krant. Daarop prijkt de naam
'BEATRI' in plaats van BEATRIX.
De X onbreekt.

-

W gulden 1996 met BEATRI
(Foto: Rietdijk b. v.)

Zoals muntmeester, de heer Chr.
van Draanen, aan de krant liet we-
ten kleeft er een structureel pro-
bleem aan het Jan Steentientje.
De gravure op de keerzijde, die
Steens lachende luitspeler toont,
maakt dat de X wat minder uit de
verf komt. Er zijn 1.5 miljoen
exemplaren in circulatiekwaliteit bij
De Nederlandse Munt vervaar-
digd. Wanneer het stempelmateri-
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aal wat minder wordt kan het ge-
beuren dat een gedeelte van de
tekst wegvalt wat bij het Haagse
exemplaar het geval is.

10 gulden 1996 met BEATRIX

Dat dergelijke problemen vaker
voorkomen is niets nieuws. Bij di-
verse munten van Koning Willem l
(1815-1840) is de naam van gra-
veur Michaut niet op de halsafsne-
de van het portret zichtbaar. Dit is
vermoedelijk te wijten aan het ge-
bruik van versleten stempels.

Brabantse poffer
De heer M. Wijnings uit St.
Willebrord stuurde ons informatie
over de Brabantse poffer. Deze
betaalpenning verschijnt in het ka-
der van het 200-jarig bestaan van
de provincie Brabant.
Het is een initiatief van de
Stichting Brabants Monumenten-
fonds. Met de aankoop van de
poffer ondersteunt u de restauratie
van Brabantse monumenten.
Op de voorzijde staat een vrouw
met een fraai hoofddeksel, de
kaart van Noord-Brabant en de
jaartallen 1796-1996 afgebeeld.

Op de keerzijde staat het
Generaliteitswapen en de tekst:
200 JAAR NOORD-BRABANT - 1
POFFER afgebeeld.

De uitvoering in cupro-nikkel kost
ƒ 5,- en is verkrijgbaar bij alle ban-
ken, de grote postkantoren en de
grote VVV-kantoren in Brabant. Er
is ook een uitvoering in zilver,
proofkwaliteit. Deze kost ƒ 50,-.
Belangstellenden kunnen hiervoor
contact opnemen met de heer P.
Joosse, tel. 076-5876037.

Nieuw telefoon- en faxnummer
Even noteren in uw adressenboek
en/of agenda. Het ingang van he-
den is de firma Coin Investment
b.v. uit Lisse onder een nieuw te-
lefoonnummer bereikbaar: 0252-
544570. Een boodschap per fax
zenden is ook mogelijk, deze kan
gestuurd worden naar: 0252-
544491.
Zoals u wellicht heeft opgemerkt is
in het redactionele gedeelte van
de vorige editie, waarin een voor-
beschouwing van de 51ste veiling
werd gegeven, een verkeerde da-
tum afgedrukt.
Op zondag 24 januari j.l. waren de
1419 kavels van deze veiling te
bezichtigen in de Teylingerzaal
van Motel Sassenheim. Deze zijn
de volgende dag, 25 november
1996, geveild,

Geld in de reclame
De redactie ontving de afgelopen
periode weer een aantal fraaie
voorbeeld van geld in de

reclame. Een zeer bijzonder voor-
beeld werd toegezonden door de
heer Lansen uit IJsselstein.
Het betreft hier een doosje melk-
chocolaatjes van de Steenland
Chocaladefabriek B.V. uit Gouda.
De 20 chocolaatjes, te zaïnen een
gewicht van 100 gram, zitten ver-
pakt in een doosje dat bedrukt is
met de voor- en keerzijde van het
nieuwste 1000 guldenbiljet van De
Nederlandsche Bank N.V.

Hoeveel tientjesleden
gaat ü werven?

Verder kregen wij een folder van
de PCO en KOV. de onderwijs-
bonden van het CNV. Op de voor-
zijde van de actie om tientjesleden
te werven, prijkt een zeer grote af-

DENEDERLANDSCHEBANK)

•sas

I IZEND GULDEN

20 munt 12


