
Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat 
voor een spoedige aanmaak van semisses op 
dat moment nog geen nieuwe stempels gereed 
waren en men oude poin90enen heeft gebruikt 
om snel stempels voor de eerste emissie te kun
nen vervaardigen. 
In beide gevallen is deze munt echter zéér 
nauwkeurig te dateren: direkt bij de aanvang 
van Anastasius' regering in (april) 491. 
Ook het gewicht (2,26 gram) pleit voor deze 
vroege datering: de meeste van zijn semisses 
wegen slechts 2,25-2,22 gram. 

De keerzijde vertoont de gebruikelijke voor
stelling op deze munten: een naar rechts zit
tende, gedrapeerde Victoria, op haar schoot 
een schild houdend, waarop zij (VOTA) 
XXXX schrijft, vergezeld rechts van een 
omgewend Christogram, met als omschrift: 
VICTORIA AVCC. 
De onder de afsnede vermelde initialen 
'CONOB' duiden er op dat deze munt te 
CONstantinopel van OBricium (zuiver goud) 
vervaardigd werd. 
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is in het Engels geschreven) te publiceren. De 
auteur heeft pionierswerk verricht door uit 
talrijke bronnen de zeer verspreide gegevens 
over de ontwikkeling van medailles als prij
zen na te gaan. De oudste dateren uit de 16e 
eeuw en zijn ingesteld als prijzen voor schiet-
wedstrijden en voor schoolresultaten. In de 
loop van de 17e en vooral in de 18e eeuw 
worden allerwegen prijspenningen ingesteld 
door universiteiten, kunstacademies, oplei
dingsinstituten, wetenschappelijke academies 
en voor het rationalisme zo typerende genoot
schappen tot verspreiding van nuttige kennis. 

Zoals reeds in de dagbladen werd gemeld, is 
op 23 augustus te Kamerik (Utr.) een vondst 
van zilveren munten gedaan. Bij het open
breken van een oude tegelvloer kwam een kan 
van bruin aardewerk te voorschijn, die gevuld 
was met 183 munten. Het bleken te zijn hele 
en halve Philipsdaalders van de noordelijke 
en zuidelijke gewesten uit de jaren 1557-1594, 
een paar halve Anjou-daalders en een aantal 
noord-nederlandse gehelmde rijksdaalders en 
kruisrijksdaalders uit 1588-1593, enkele Lei-
cester-realen, benevens drie Duitse rijksdaal
ders en één Spaanse mat. 

In 1965 werd door Teyler's Tweede Genoot
schap te Haarlem een prijsvraag uitgeschre
ven, waarin een beschouwing werd gevraagd 
'Over de oorsprong en de ontwikkeling van de 
prijspenning in Europa tot aan het einde van 
de 18e eeuw.' Binnen de gestelde termijn van 
dit jaar is een antwoord hierop binnengeko
men, dat door Directeuren van Teyler's Stich
ting met de gouden medaille bekroond is. Het 
bleek te zijn geschreven door Dr Herbert J. 
Erlanger te New York, die reeds verschillen
de publicaties, voornamelijk op het gebied van 
de Duitse numismatiek op zijn naam heeft 
staan. 
Het ligt in de bedoeling het bekroonde hand
schrift als een afzonderlijk boekwerk (de tekst 

Sedert enige tijd is een nieuwe en zeer ver
zorgde opstelling gereed gekomen van de 
muntverzameling van het Museum Mr. Simon 
van Gijn te Dordrecht. Het historisch museum 
van Dordrecht waar van de 12e of 13e eeuw tot 
1807 de Hollandse munt gevestigd geweest is, 
bezit uiteraard een rijke collectie munten van 
Holland. Deze zijn thans in een overzichtelijke 
ordening opgesteld tezamen met bijbehorende 
objecten: o.a. de bekende geschilderde por
tretten van het muntpersoneel uit 1617 en uit 
1674, afbeeldingen van de Munt (waarvan de 
bewaarde Renaissance-poort onlangs is ge
restaureerd), geïllustreerde tarieven, goudge
wichten, muntgereedschap. 
Een gestencilde catalogus met een uitstekende 
inleiding over de Hollandse muntslag bege
leidt het tentoongestelde. 
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