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T W E E U T R E C H T S E P E N N I N G E N 
EN EEN U T R E C H T S E M U N T 

Naar analogie van een bekend bijbelwoord zou men kunnen zeggen: 
in het huis der geschiedenis zijn vele woningen. Allereerst de grote 
voorname stijlvolle vertrekken, bewoond door allerlei soort historie, 
wier aantal volgens Romein i) wel zestien bedraagt. In de zijvleugels 
vinden we de elf aangrenzende wetenschappen en tenslotte ontwaren 
we op enige afstand de nederige bijgebouwen der hulpwetenschappen, 
ook elf in getal, waarvan de numismatiek of munt- en penningkunde 
er een is. Maar al bezit de laatste slechts de status van hulpweten
schap, l 'histoire métal l ique is in staat gebleken de geschiedenis van 
Nederland te verhalen uitsluitend aan de hand van afbeeldingen 
van historische penningen en munten . 

Als men bedenkt dat het het aantal penningen volgens een schat
ting van A. O. von Löhr 2) voor de 17e eeuw reeds tweeduizend be
draagt, beseft men hoe groot het aantal medailles is, dat van de 15de 
eeuw af tot heden is gemaakt en niet alleen een treffende illustratie 
van de geschiedenis dier eeuwen vormt, maar ook een rijke bron is 
voor de kennis van het politieke en culturele leven der Neder landen. 

Slaat men de zware delen in folioformaat van mr. Gerard van 
Loon op, getiteld Beschrijving der Nederlandsche Historiepennin
gen 3), dan vindt men, om een modern woord te gebruiken, een 

1) J. M. Romein. Apparaat voor de studie der geschiedenis, Groningen-Djakarta, 
19522. Wij volgen Romeins opvatting omdat zij ons het meest logisch voor
komt. De onderscheidingen van anderen als die van kanunnik R. de Schepper 
en van Eg. I. Strubbe lijken ons minder scherp. 

2) De Nederlandsche medaille der 17e eeuw, Verlag Ed. Hölzel, Wien, z.j. blclz. 3. 
;i) Of beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappije van 

Keyzer Karel den vijfden op Koning Philips zynen zoon, tot het sluyten 
van den Uytrechtschen vreede, in de zeventien Nederlandsche Gewesten is 
voorgevallen. 
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Twee penningen, 
op het vertrek der Fransen 

in 1673 
te Utrecht geslagen. 

beeld- of stripverhaal van honderden fraaie afbeeldingen van pen
ningen en munten , die op ui tnemende wijze het verleden voor ogen 
stellen. Van Loon stelde dit werk samen van 1723 tot 1731. Een 
vervolg op dit magistraal werk, enigszins te vergelijken met J. van de 
Waters Groot Placaetboek van Utrecht en het Groot Gelders Placaet-
boek van W. van Loon en H. Gannegieter, verscheen te Amsterdam 
van 1822 tot 1869. Voor de munten vervaardigde de Vlaardinger 
notaris P. Verkade een boek, bevattende de namen en afbeeldingen 
van munten , geslagen in de Zeven voormalig Verenigde Nederlandse 
Provinciën, sedert de vrede van Gent d.i. 1576 tot op „onze" tijd 
namelijk 1795 4 ) . Helaas zijn Verkade's platen gebrekkig en verre 
van fraai. 

De twee utrechtse penningen en de utrechtse m u n t waartoe wij ons 
hier beperken, bewaren herinneringen aan het jaar 1673, toen op 

Een rijksdaalder 
mei beeldenaar 
-van prins Willem 111 
te Utrecht vervaardigd 
in 1673. 

') Schiedam 1848. 
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23 november de laatste Fransen, gouverneur Stoupa en generaal 
d 'Humières niet zijn lijfwacht, uit Utrecht wegtrokken, nadat de 
eerste de sleutels van de stad aan burgemeester Van der Dussen had 
teruggegeven 5). T e r gedachtenis aan de/e bevrijding werden twee 
gedenkpenningen geslagen, hierbij algebeeld. 

De eerste (i) stelt aan de voorzijde de franse leliezon voor, ver
duisterd door een hollandse kaas, zinnebeeld voor de verovering van 
Naarden door prins Willem (III) en welke zon spottend wordt toe
geroepen: Sta sol: Zon, sta stil (Jozua 10 : 12). O p de kaas lezen wij: 
Fromage d 'Hollande. De da tum 12 september 1673 is die van de val 
van Naarden. De keerzijde vertoont een vluchtende franse rui ter in 
volle wapenrusting te paard, met getrokken zwaard. Het randschrift 
luidt: Il ne scait (d.i. sait) ou aller: Hij weet niet wââr te gaan! De 
datering aan deze zijde 13 nov. 1673 duidt op het vertrek der Fransen 
uit Utrecht. Als penningkunst is de medaille weinig bevredigend: de 
figuren zijn houterig, hun houdingen verstard. 

Beter geslaagd is de tweede penning ?) . Zij vertoont aan de voor
zijde een zegevierende fenix, symbool van het herstel, tussen twee 
hoornen van overvloed op een wereldbol staande, met het rand
schrift: Instaurat io saeculi felicis: herstelling der gelukkige eeuw. De 
keerzijde vermeldt: Dei o(ptimi) m(aximi) munere, virtute ac consilio 
principis Arausiaci, Trajectus ad R h e n u m post XVII mensium cap-
tivitatem, renata X I I I nov. (embr is )CID IOC LXXII I , in de ver
taling van Van Loon 8) luidend: 

Uytrecht is, naa eene slaverny van 17 maanden, door de gunst van 
den zeergoeden en grooten God, en door de dapperheid en 't beleyd 
van den prins van Oranje den 13. van slagtmaand 1673, herboren. 

Volgens Schoemaker 9) trachtte de stad Utrecht bij de prins van 
Oranje in het gevlei te komen door een munts tuk te doen slaan, een 
rijksdaalder, die aan de voorzijde de beeldenaar van prins Willem 
draagt, in wapenrusting, de lauwerkrans om de slapen, in de rechter
hand een ontbloot zwaard, in de linker het gekwartileerde wapen 
van het Sticht Utrecht 10). De beeldenaar is fraai: het krachtige 

r') De gebeurtenissen te Utrecht zijn op waarlijk uitputtende wijze behandeld 
door mevrouw dr. S. C. J. Jessurun-ten Dam Ham in haar proefschrift Utrecht 
in 1672 en 1673, Utrecht 1934. 

G) Catalogus van Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenk
penningen, 's-Gravenhagc (Koninkl. Kabinet van Munten, Penningen en 
Gesneden Steenen) 1903, no. 1165. 
Van I.oon, a.w. III, blz. 126, 1. 
De historiepenningen en munten betrekking hebbende op het stamhuis van 
Oranje-Xassau, de Oranje-penningen in de Kon. Bibl. en in het Kon. 
Penningkabinet, 's Gravenhage 1898, blz. 39, no. 331. 

7) Gedenkpenningen, no. 1167. 
v. L. III, blz. 126, 2. 
Oranjepenningen, blz. 40, no. 332. 

S) v. L. Il l , blz. 125. 
9) Andries Schoemaker, Beschrijving van Utrecht, handschr. 78 H 57, Kon. Bibl., 

's-Gravenhage, fo. 21 r. 
W) v. L. I l l blz. 129. 

Verkade, no. 582, fol. 104, 4. 
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profiel met de adelaarsneus, de rijke haartooi, het pantser, de mar
tiale houding van de arm: alles is even suggestief en her inner t aan 
„de u i tmuntende uitvoering van het por t re t" waarover mr. J. W. 
Frederiks in zijn alleraardigste inhoudrijke boekje over de pen
ningen i i ) spreekt, een port re tkunst die het verval der penningkuns t 
nog enigszins tegengaat en die hij vooral bij de penningen van 
Willem III vindt. Het lijkt ons ook voor de utrechtse rijksdaalder 
te gelden, al was hij „maar" een munt . Blijkens het randschrift was 
het een zilveren munt . De catalogus der Oranjepenningen 12) spreekt 
van proefslagen in goud en zilver. 

De keerzijde is getooid met he t gekroonde wapen der Verenigde 
Provinciën en het randschrift Concordia res parvae crescunt 1673: 
Door eendracht groeien kleine zaken. Vermoedelijk waardeerde 
de prins de utrechtse geste niet. Is dit de reden dat de rijksdaal
der waarschijnlijk niet in omloop is gebracht, zoals Verkade ver
onderstelt? i s ) . 

D. P H I L I P S 

11) Heemschutserie 52, Amsterdam 1947, blz. 40. 
W) Oranje-penningen blz. 40, no. 333. 
13) Verkade, no. 582. 

N O G EENS D I R K ADOLF VAN R E E D E 

Dr. R. F. P. de Beaufort te Woudenberg was zo vriendelijk mij te 
berichten dat in de pastorie der parochiekerk van de Heilige Barbara 
te Culemborg een portret bewaard wordt van de moedige geestelijke, 
over wie ik in het j u l inummer van ons maandblad iets mocht ver
tellen. 

Dank zij de welwillendheid van pastoor H. A. van Erp, is he t 
mogelijk hierbij een ' reproductie van dit schilderij af te drukken, 
waarvoor ook hier mijn dank. 

Het stuk stelt Dirk Adolf van Reede voor op zijn doodsbed, met 
rechts een opgenomen groen gordijn. In de rechterbenedenhoek wordt 
als overlijdensdatum vermeld 12 december 1674, terwijl het „Archief 
voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrech t" dl. 38, 22 de
cember noemt. Waarschijnlijk gebruikte de schilder de in Utrecht in 
1674 nog gangbare, oude stijl. 

Dr. De Beaufort heeft pater Van Reede ook nog ontmoet bij een 
onderzoek naar het huis „Meulensteyn" aan de Langbroekerwetering. 
In dit huis worth in 1657 niet alleen een kapel ingericht, maar ook 
een priester gehuisvest, die de katholieken van Doorn, Cothen, Werk
hoven en de Dwarsdijk onder zijn hoede moet nemen. Natuurl i jk 
speelt pater Van Reede hierbij een rol i ) . 
7) „Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", dl. 68, blz. 200. 
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