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Stempelvarianten van de vroedschapspenning 
van Alkmaar 
Bijdrage tot de penningkunde van de stad Alkmaar 
 

Jan de Vries*1 
 
Samenvatting 
De auteur heeft aan de hand van literatuur en gedetailleerd archiefspeurwerk 
onderzocht welke stempelcombinaties van de vroedschapspenning van Alkmaar 
zich kunnen voordoen en daarvan de meest aannemelijke volgorde bepaald. De 
voorlopige conclusie is dat er tenminste zes voorzijde- en vijf keerzijdestempels zijn 
waarbij in ieder geval acht te onderscheiden stempelcombinaties voorkomen waar-
mee penningen zijn vervaardigd. Afgaande op getekende versies van dergelijke 
penningen zouden er nog twee types kunnen bestaan, maar die zijn nog niet aan-
getroffen. 
 

Summary 
Through extensive research in both literature and archives the author has exami-
ned possible combinations of dies in the attendance tokens of the city of Alkmaar. 
From this research, he has deduced the most likely sequence of die combinations. 
He arrives at the preliminary conclusion that at least six obverse and five reverse 
dies were used, yielding eight combinations. Based on early drawings of these 
attendance tokens, it could very well be that two additional varieties exist which 
have not yet been found. 
 
 

 
In de loop der jaren verkreeg ik meerdere exemplaren van de Vroedschaps-
penning van Alkmaar en constateerde verschillen in de uitvoering. Dat was de 
aanleiding om mij meer te verdiepen in de achtergronden van deze penning. 
De publicaties van Cornelis Bruinvis over deze penning in het Tijdschrift voor 
Munt- en Penningkunde en het artikel van Jaap Pop in het boekwerkje Geld in 
Alkmaar boden een goed vertrekpunt. 
In deze verhandeling wil ik, aan de hand van de oorspronkelijke Vroedschaps-
documentatie, aantonen welke stempelcombinaties zich voordoen en denkbaar 
geacht kunnen worden. Bovendien wil ik de chronologische volgorde aantonen 
die ik daarin bespeur. 
                                                        
* Onafhankelijk onderzoeker te Enschede. e: jan@camaij.nl 
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Tabel 1 Stempelcombinaties 

Om het voor de lezers begrijpelijk te 
houden, heb ik een tabel van die stem-
pelcombinaties opgenomen die als re-
ferentie dienen en in het verdere ver-
loop zal worden onderbouwd. 
Voor de identificatie heb ik voor de 
voorzijde de stempels gealfabetiseerd 
vanaf A en dan oplopend, en voor de 
keerzijdestempels heb ik dat aflopend 
gedaan vanaf Z. Op deze wijze is er 
een eenvoudige duiding mogelijk voor 

de stempelcombinaties. Die zijn vervolgens genummerd van 1 tot en met 8. 
 

Stempelcombinaties volgens Bruinvis 
Bruinvis schreef in het Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde drie artikelen 
over de Vroedschapspenning van Alkmaar1, voornamelijk gebaseerd op exem-
plaren van het stedelijk museum te Alkmaar2. Daarin worden twee gouden 
vroedschapspenningen genoemd van verschillende stempels en vijf zilveren 
van vier verschillende stempels. Helaas zijn die penningen bij een diefstal in 
1990 verloren gegaan en waren deze niet fotografisch geborgd. Zodoende is 
het niet mogelijk de artikelen van Bruinvis te toetsen aan de hand van de 
penningen waarop hij zich naar alle waarschijnlijkheid baseerde. 
Hij benoemt in zijn publicaties de navolgende varianten: 
a) Brede burcht de kanonnen elk twee wielen tonende; op de burcht vier vier-

kant besneden kantelen; 
b) Burcht en kanonnen als hierboven, de kantelen zwaluwstaartvormig; 
c) Burcht en kantelen als b), de kanonnen met één wiel; 
d) Smalle burcht, de kanonnen met twee wielen, de kantelen wigvormig inge-

sneden. 
Hiermee wekt hij de indruk dat er slechts vier te onderscheiden stempels zijn. 
Over de zijde met  spreekt hij zich niet uit, vandaar dat 
ik niet spreek over stempelcombinaties. Echter, uit de overige beschouwingen 
van Bruinvis laten zich nog ‘vier’ stempels aanwijzen: 
e) ‘Op niet een dezer penningen heeft het boek op de pedestal afhangende ze-

gels’. Mogelijk ligt hierin een vooronderstelling dat hij een dergelijk type 
denkbaar acht of kent. 

                                                        
1 tmp 1895: 52-61; 1896: 165-167; 1903: 40-44. 
2 Bruinvis (1911) Catalogus Museum Alkmaar, nr. 13 en 14. 
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f) Met betrekking tot de afbeelding in Van Loon, I, 168 merkt hij op ‘toont 
aan de kanonnen twee wielen, en een smalle burcht gedekt met vijf meer 
haaks ingesneden kantelen, wat dit getal betreft waarschijnlijk ten gevolge 
eener vrijheid van den aftekenaar’. 

g) Verder verwijst hij naar de gegraveerde afbeelding door J.C. Philips Jr., die 
gelijk is aan afbeelding a) in zijn opsomming in Boomkamps werk uit 1747 
Alkmaer en zyne geschiedenissen. Hij rept niet over de bijtekens naast de 
tekst  (stempel D). Evenmin spreekt hij over het feit 
dat daar afhangende zegels aan de Bijbel zijn aangebracht. Bovendien hee 
dit type zwaluwstaartvormige kantelen. 

h) In zijn tweede artikel over de penning in 1896 vermeldt hij: ‘nevens de 
vroeger vermelde verscheidenheden kan nog genoemd worden die, waar-
aan de hoed op het voorvlak van het altaar ontbreekt’. Helaas ontbreekt een 
verdere aanduiding met welk type keerzijde dit overeenkomt. Zelf denk ik 
type F, want daarop ontbreekt in het vlak voor de pedestal de muts van de 
inquisitie. 

Begripsbepaling voor- en keerzijde 
Is het bij munten al niet altijd vanzelfsprekend wat de voorzijde is, voor pen-
ningen geldt dit mogelijk nog sterker. 
Maar een gangbare definitie is, dat de ‘heerser’ de voorzijde is. 
Voor Nederlandse munten zou je kunnen zeggen dat de voorzijde de zijde is 
die melding maakt onder wiens autoriteit de munt werd uitgegeven. De keer-
zijde op munten vermeldt de waarde. De plaatsing van het jaartal is geen crite-
rium. De voorzijde doet de vermelding van wie de munt uitgaf expliciet mid-
dels een tekst (NEDERLAND, NED, TRAI, HOLL etc.). Soms wordt die tekst 
ondersteund door een wapen, maar dat wapen kan ook op de andere zijde 
staan of geheel ontbreken. 
Als we dit doortrekken voor penningen moeten we het doen zonder waarde-
aanduiding. In lijn met het voorgaande zou de voorzijde zich laten definiëren 
als de zijde die middels een tekst vermeldt onder wiens autoriteit de penning is 
uitgegeven. Indien die tekst ontbreekt, dan zou de voorzijde te definiëren zijn 
als de zijde die de determinatie van de penning mogelijk maakt. Dat kan 
bijvoorbeeld een stadswapen zijn. 
Bruinvis benoemde in zijn eerste artikel uit 1895 (blz. 60 en 61) de zijde met 
de burcht als keerzijde en die met de Amazone als voorzijde. Op grond waar-
van is niet bekend. 
De heer Gerard Kempher, ‘in zyn leven Conrector der Latynsche Schoole in 
deeze Stadt, heeft in een fraei Vers “Alkmaars Ontzet-Liedt” waerin hy de uit-
legginge van Romein de Hooge meest volgde, den Vroedschapspenning in 
deezer voege uitgelegt in ’t Jaer 1735 



Stempelvarianten Vroedschapspenningen Alkmaar 

140 

Wat pluim, zo schoon, ô Amazoon, 
Vercierdt uw helm? Wat wapen, 
Met Burg en Kroon, voerdt hy ten toon? 
Gy schyndt tot kryg geschapen. 
’k Ben Alkmaar, die al ’t Spaansch geweldt, 
Toledoos heir, verduurde in ’t veldt, 
Ten schrik der légerknaapen. ://: etc.’ 

Hieruit zou je kunnen opmaken dat dit eerste couplet getuigenis aflegt van wat 
als voorzijde moet doorgaan3. 
Ook Gerard van Loon gee deze zijde het primaat van voorzijde – en is daarin 
tot op heden nagevolgd door munthandelaren in hun veilingcatalogi. 
Op een schilderij met het portret van jhr. Gerard van Egmond van de Nijenburg, 
burgemeester van Alkmaar 1681-1712, staat deze afgebeeld met een gouden 
vroedschapspenning in de hand, die de zijde van de Amazone laat zien. Dit 
ondersteunt mede mijn idee dat dit de primaire zijde is ter identificatie van de 
stad Alkmaar. 
Uit de stukken van de Vroedschap valt evenwel niet onomstotelijk op te ma-
ken wat zij verstaat onder voor- en keerzijde, zodat ik zelf mijn keuze zal 
moeten bepalen. 
 
Conclusie: 
 De voorzijde is de zijde die is voorzien van de tekst . 

De naam van de stad (opdrachtgever) wordt genoemd: de Amazone/Pallas 
Athene/Minerva/stedemaagd draagt het stadswapen in de meest oorspronke-
lijke vorm op haar schild (dus zonder de lauwerkrans en de wapenspreuk). 
Precies zoals het hoort, en dus mét het stadswapen. Zo hebben we hier alle 
symbolen van de stad: een verdedigende stedemaagd in oorlogsrusting met 
het wapen der stad. En de naam van de stad in de afsnede. 

 De keerzijde is weliswaar voorzien van een beeltenis van een burcht die zou 
kunnen doen vermoeden dat dit het wapen van Alkmaar is, maar is onvol-
doende uniek om doorslaggevend te zijn voor identificatie van Alkmaar. Ste-
den als Valkenburg, Zwammerdam, Leidschendam, Zaltbommel, Domburg 
en Coevorden kennen vergelijkbare beeltenissen. Niettemin staan op de keer-
zijde de secundaire symbolen van de stad met het Senatus Consulto. Het S C 
bevindt zich op Romeinse munten meestal aan de keerzijde – de Senaat als 
tegenwicht van de keizer die met beeldenaar op de voorzijde staat. 

In het verdere verloop van deze verhandeling is deze definiëring van voor- en 
keerzijde leidend. 

                                                        
3 Zie pag. 162-163 voor de volledige tekst van het Ontzet-Liedt. 
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Invoering van de Vroedschapspenning 
Zilveren vroedschapspenningen werden vanaf de 17e eeuw in verschillende 
steden als presentiegeld uitgereikt aan de leden van de Vroedschap. Leiden 
(1671), Haarlem (1688), Rotterdam (1689) en Gouda (1691). 
Voorlopers in onedel metaal kennen we al vanaf 1488, toen Middelburg een 
dergelijke penning introduceerde, oorspronkelijk in de waarde van zes stuivers 
en later op een voet (waarde) van twaalf stuivers. Ook van Zierikzee, Nijmegen 
en Groningen zijn dergelijke voorlopers bekend. 
De Vroedschap kan vergeleken worden met de hedendaagse gemeenteraad. De 
Vroedschap bestond gemiddeld uit 10 tot 40 leden; in Alkmaar bestond deze 
uit 24 personen die behoorden te worden gekozen uit de poorters en voor het 
leven werden benoemd. Welstand en status waren belangrijke factoren om te 
kunnen toetreden tot dit college. De vroedschappen moesten in het bezit zijn van 
een huis in de stad en in dat tijdgewricht lid zijn van de Gereformeerde Kerk. 
De Vroedschap hield zich voornamelijk bezig met financiële kwesties en het 
aanwijzen van personen op belangrijke posities. Uit haar midden koos zij bur-
gemeesters (in Alkmaar waren dat er vier). Deze kunnen beschouwd worden 
als het hedendaagse college van burgemeester en wethouders en hielden zich 
bezig met het dagelijkse bestuur van de stad. 
De Vroedschap van Alkmaar besloot op 12 april 16924 het presentiegeld per 
vergadering, dat toen 12 stuivers bedroeg, naar het voorbeeld van andere steden 
te vervangen door een vroedschapspenning in zilver. 
Uiteindelijk, toen bleek dat stempelsnijder Reinier Arondeaux5 de penning 
onmogelijk kon maken op een voet van 12, werd de penning vervaardigd op 
een voet van 25 stuivers voor twee vergaderingen. Overigens bleef de vroed-
schapspenning inwisselbaar tegen geld of kon men 27 zilveren inwisselen 
tegen een gouden. Een gouden vertegenwoordigde een waarde van fl. 33,15 en 
komt in waarde nagenoeg overeen met 27 zilveren a 25 stuiver, zijnde 675, 
gedeeld door 20 is fl. 33,75. De gouden Vroedschapspenningen van 1772 ver-
tegenwoordigen een identieke waarde maar zijn aanzienlijk lichter, circa 16 
gram in plaats van de doorsnee 20 gram, een gevolg van een aanvankelijk ver-
keerde levering. Van het beschikbare goud werden 17 exemplaren vervaardigd 
in plaats van 13. Dus: 269,15 gram goud gedeeld door 17 gee 15,83 gram. 
Zou dit zijn gedeeld door 13, dan gee dat 20,70 gram per gouden exemplaar. 
Een en ander is gebleken uit de briefwisseling van stempelsnijder Johan George 
Holtzhey6 met de Vroedschap van 17 en 18 november 1772. 
                                                        
4 RAA, 1325-1815; Archiefblok nr. 10.1.1.001; Inventaris nr. 50 (27-06-1690/27-11-1698). 
5 Arondeaux (Reinier), goudsmid en stempelsnijder te Amsterdam werkzaam in de 

periode 1678 tot 1702. 
6 Joan George Holtzhey (1729-1808) te Amsterdam geboren, werd muntmeester der pro-

vinciale munt te Utrecht en lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te 
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In een verhandeling over het ontzet van Alkmaar op 8 oktober 1817 betoogt 
Jan Carel Baron du Tour dat deze penning ‘wierd aan de Leden van Alkmaars 
Vroedschap jaarlijks vereerd ter nagedachtenis van het roemrijk gedrag van 
Alkmaars ingezetenen, op de 8ste October 1573.’ Het gebruik van presentiegeld 
is dan al geen bekend gegeven meer en duidelijk al langer geleden in onbruik 
geraakt. (Tour 1817) 
De periode van het gebruik van de vroedschapspenningen in Alkmaar laat zich 
afbakenen tussen 1692 en 1803. 

Gevolgde werkwijze en probleemstelling 
Een probleem bij de uitwerking van deze beschouwing is, dat Bruinvis en Pop 
geen exacte verwijzingen geven naar het Vroedschapsarchief. Verwijzingen 
zijn slechts van algemene strekking en als feitelijkheden ingebouwd in hun be-
toog. Reconstructies zijn alleen doenlijk aan de hand van getallen en datums. 
Met als gevolg dat teruggegrepen moest worden op de oorspronkelijke archi-
valia zoals die bij het Regionaal Archief Alkmaar berusten. Om een betrouw-
baar beeld te krijgen van de inhoud is daarvan een zo’n volledig mogelijke 
transcriptie gemaakt.7 
Die transcriptie hee mede duidelijk gemaakt dat er ook vraagtekens geplaatst 
moeten worden bij de volledigheid van dit archiefdeel. De stukken met betrek-
king tot de Vroedschapspenning zijn uitgelicht uit het Vroedschapsarchief. Een 
aantal stukken doen onvolledig aan, en met betrekking tot de memories van 
uitgie van de vroedschapspenning moeten we volstaan met overzichten van 
uiteenlopende kwaliteit en leesbaarheid. 
Het nauwgezet volgen van de archiefstukken biedt enerzijds duidelijkheid en 
roept anderzijds nieuwe vragen op. Maar het bleek wel mogelijk daaruit een 
aannemelijke chronologie af te leiden en helder te krijgen welke stempelcom-
binaties zich voordoen. Alvorens daarop in te gaan, wordt eerst stilgestaan bij 
het ontwerp van de Alkmaarse vroedschapspenning. 

Ontwerp door Romeyn de Hooghe 
Geheel volgens de traditie van de tijd werd de penning voorzien van een 
verzinnebeelding van een belangrijke gebeurtenis uit het verleden van de stad. 
Het kon niet uitblijven of de victorie van de Alkmaarders op de Spanjaarden in 
1573 zou beeldbepalend worden. Een prestigieuzere uiting viel gewoonweg 
niet te bedenken. 

                                                        
Haarlem. Hij was een beroemd medailleur, wiens verdiensten niet minder waren dan die 
van zijn vader. 

7 RAA Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de gemeente Alkmaar 1325 / 1815; 
Archiefblok nr. 10.1.1.001 ► Rubriek 2. ► Rubriek 2.1. ► Inventaris nr. 270; Stukken 
betreffende de vervaardiging van vroedschapspenningen 1693-1784; 1 omslag. 
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Romeyn de Hooghe uit Haarlem werd uitgenodigd een ontwerp te maken. De 
ontwerptekeningen bevinden zich, helaas, niet in het archief van de Vroedschap 
of het archief van Alkmaar. Naspeuringen elders zijn op niets uitgelopen. Het 
is denkbaar dat de ontwerptekeningen zich in een particuliere collectie bevin-
den, bijvoorbeeld bij een der families die ooit deel uitmaakte van de Vroed-
schap. Een andere mogelijkheid is echter dat de ontwerptekening is achter-
gebleven bij één van de stempelmakers. 
Standaard wordt verwezen naar het model van Van Loon (168-I), ondanks de 
disproportionele Amazone op de voorzijde (hoewel de Amazone op de stempel 
B daar dicht in de buurt komt) en de vijf transen op de burcht op de keerzijde. 
 

 
 

 

Stempels en ponsoenen 
De stempelsnijder Reinier Arondeaux te Amsterdam werd uitgenodigd om de 
penning te produceren, inclusief de vervaardiging van ponsoenen en stempels. 
In het voortraject hee hij kennelijk laten weten de penning niet te kunnen 
maken op een voet van 12 stuivers. 
Naar aanleiding van die vermoedelijke mededeling werd op 6 augustus 1693 
(Bruinvis 1895: 53) besloten deze penning op een voet van 25 stuivers te 
bepalen, zodat de penningen voor twee vergaderingen zou kunnen worden toe-
gekend. Dit lezen we terug in het contract met Arondeaux van 29 juli 1693 als: 
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De Heeren Burgermeesteren en Regeerders der Stadt Alkmaar ter eenre: ende 
Mr: REIJNIER Arondeaux stempelsnijder tot Amsterdam ter andere sijde, 
sijn onderlingh verdragen en geaccordeert, dat hij Arondeaux aan welge-
melte Hrn: Burgermren: soo draa doenlijk sal hebben te leveren soo veel stem-
pels, als met de welken tot sijnen pericule bij hem ofte eenigh Muntmeester in 
dese Provincie tot keure van de Hren: Burgermren: geslagen, gestempelt, ge-
schroeft of geplet sullen kunnen en moeten werden vier duijsent welgecondi-
tioneerde Vroetschaps penningen. Waar van hij de Modellen8 reets onder sigh 
heeft, en hij Arondeaux wegens het Renvers sal hebben op te volgen het 
laaste Model met uijtlatinge van de letters Deus Quassata Tuetur bij den Heer 
Romeyn de Hooge geteekent, in groote en niet minder als de Hren: Burgermrn: 
der Stadt Leijden nu laastelijk hebben doen maken, ter swaarte van vij en 
twintig stuijvers fijn zilver het stucq; Het welk eectieve volbragt wesende, sal 
hij Mr: Arondeaux aan wel gemelte Hren: tot sijne kosten, behalven de Stem-
pels, waar mede die vierduijsent geslagen sijn, mitsgaders de poincons onder 
hem berustende, nogh leveren twee Nieuwe Stempels, net gesneden en wel 
geconditioneert, als en van de Muntsijde ende den anderen van het Renvers. 
Waar mede ook tot eigen Perijcule geslagen ofte geplet sullen moeten werden 
twee hondert diergelijke penningen, ende de stempels […] onklaar, ende geheel 
in hare volle perfectie, ofte in alles niet volcomen bruijkbaar blijvende na het 
slaan ofte pletten van de gemelte twee hondert penn[ingen], sal hij gehouden 
sijn twee andere nieuwe stempels te maken, en daar inne continueren soo lange 
dese Proe te vollen uijtgestan hebben, het slaan stempelen schroeven ofte 
pletten werdt aan Mr. Arondeaux gelaten, gelijk sijn E[dele]. een bequaam 
instrument ofte pletmolen heeft verthoont, en onder hem is hebbende, dogh sal 
hij eerst dertigh stucqs van de selve penningen moeten pletten soo draa hij een 
stempel klaar sal hebben, die aan de Hren: Burgermen: verthoonen, ofte desel-
ven haar behaagelijk sijn, soo ja, sal hij Arondeaux de voorschreven Vier-
duijsent en twee hondert penn[ingen]: moeten pletten, en voor het leveren van 
voorseijde stempels en poinsons, mitsg[ader]s: de vierduijsent twee hondert 
Vroetschaps penningen, genieten een somma van seven hondert en vijtigh 
gulden bij de Hren: Burgermren: na dat alles voltrocken sal sijn te betalen [toe-
voeging in de marge: en daar en boven nogh vijftigh gulden tot vereeringe 
gepresupponeert dat alles na de konst sal opgelevert en het geconvenieerde 
geadimpleert sijn], sonder voor eenige lekkagie van het zilver bij hem iets sal 
mogen werden gepretendeert, maar de swaarte van zilver hem ter hand ge-
stelt, op deselve swaarte, gewigte, assaij en alloij aan de Hren: Burgermren: 
in Vroetschapspenn[ingen] 

Op grond van vorenstaande kan de indruk ontstaan dat er 4.200 vroedschaps-
penningen geleverd moesten worden. In werkelijkheid is de productie uitgeko-
men op 4.035 stuks (inclusief de 32 presentiemodellen en 3 stuks extra van-
                                                        
8 Bedoeld worden ‘de ontwerptekeningen’. 
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wege zilverrestant/lekkage). Dit aantal wordt gestaafd door de ‘Memorie van 
de ontvangst en distributie van de Vroedschapspenningen over de periode van 
12-11-1693 t/m 20-12-1712’. 
Het getal 200 slaat op het perikel of anders gezegd het risico dat de leverancier 
van de stempels loopt alvorens de overeenkomst van kracht wordt. Feitelijk 
een garantiebepaling dat er deugdelijke stempels worden geleverd. Dat wil 
zeggen enkel stempels die de toets van de 200 doorstaan kunnen in rekening 
worden gebracht. Dit is een indicator voor het bepalen van het minimum aan-
tal vervaardigde stempels. Rekeningen bleken aanwezig in de administratie. 
Op 13 november 1693 levert Arondeaux 32 penningen af ter presentatie aan de 
Vroedschap. Deze penningen hadden een gemiddelde massa van 12,35 gram. 
Dit is hoger dan het gemiddelde van 11,77 gram dat we nadien tegenkomen. 
Of dit een slimmigheidje van Arondeaux geweest is om beter voor de dag te 
komen? In elk geval vloeide hieruit de opdracht voort tot het leveren van 4.000 
(4.003 + de eerste 32 maakt 4.035) stuks. 
 
Tabel 2 Geproduceerde aantallen 1693-1695 

datum Geleverd door Arondeaux Marck Onsen Engels g/stuk 

1693-09-13 32 penningen (geleverde 
proefserie)  12,5 7 12,35 

1693-12-17 

430 Stucks vroedschaps-
penninghen gesonden met 
schipper Klaas Gerrits 
weegen samen 

20 9 6 12,11 

1694-08-13 

1.946 stucks vroetschaps-
penninghen gesonden met 
schipper Pieter Klaesen 
weegen 

92 7 14,5 11,76 

1695-04-24 

1.627 stucks vroedschaps-
penninghen geslaghe 
volgens ordre van de Ede:gr: 
aght: baere Heere Burgmrs. 
aan Jacob van Velpen 
weegen saam 

77 2 19,5 11,70 

 4.003 stucks weegen samen 191 4 0  

 4.035 totaal geleverd. Conform Memorie van ontvangst. 
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Op 17 december 1693 leverde hij 430 exemplaren af – na de productie van die 
430 (+ de oorspronkelijke 32 maakt 462 stuks) moest de stempel van de voor-
zijde worden vervangen. De letters werden op wens van de Vroedschap reso-
luter uitgevoerd en de letters aan de onderzijde wat verscherpt. 
Tevens verviel hiermee het beeldmerk van de afhangende zegels aan de Bijbel. 
Dat blijkt uit de brief van Arondeaux van 17 maart 1694: 
[…] hier nevens gaet een aftdrucksel vande eene nieuwe helft, hebbe de letters 
wat resoluter genoomen, het boek op de pedestael leght dunckt mij was beeter 
dat daer geen seegels aangemaekt wierde door dien het wat te veel in mal-
kander staat.[…]. 

Stempelcombinaties 1 (AZ), 2 (BZ) 3 (BY) en 4 (CX) 
Op grond van het voorafgaande mag aangenomen worden dat het exemplaar 
met de afhangende zegels en smalle tekstafsnede de eerste stempel is. Deze 
stempel is tot nog toe enkel waargenomen met keerzijde Z. De stempelcom-
binatie AZ9 duid ik vanaf nu aan als stempelcombinatie 1. 
Arondeaux hee, afgaande op de rekeningen, twee sets stempels geleverd, 
waarbij van één set een voorzijdestempel is vervangen vanwege die vereiste 
ruimere belettering. Zodoende is het aannemelijk dat de vervangende stempel 
gecombineerd is met de oorspronkelijk keerzijdestempel Z. Een dergelijke 
combinatie doet zich inderdaad voor en heb ik aangeduid als BZ (stempel-
combinatie 2). Daarnaast blijkt stempel B ook in combinatie te bestaan met 
een ander stempel, waarvan ik – op basis van stijl en ontwerp – vermoed dat 
het gaat om Arondeaux; deze heb ik Y10 genoemd (stempelcombinatie 3 - BY). 
Maar we zijn nog niet klaar met Arondeaux. Ik heb namelijk ook nog een pen-
ning gevonden die aan hem kan worden toegeschreven, nl. die met de stempel-
combinatie CX (stempelcombinatie 4; zie tabel 1). 

 

Stempelcombinatie 4 (CX) 
Het verschil in de belettering van de tekst  is zeer dui-
delijk. Bij stempelcombinatie BZ staat de  van  tussen de boven-
gelegen  en  van , bij de voorzijde van de volgende stempel-
combinatie CX staat de  onder de . 
 
                                                        
9 Schulman veiling 336 nr. 859 werd een stempelcombinatie AZ aangeboden als Piedford. 

Dat bleek onjuist. Überhaupt zijn er geen exemplaren op dubbele dikte waargenomen en 
evenmin gebleken uit de archieven. 

10 AAMuntveiling 53 (14-11-2015) suggereerde met lot nr. 6 een variant FY. Dit bleek 
onjuist. 
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    A 

    B 

    C 

    D 

    E 

    F 

 
Bij de keerzijde is er een duidelijk verschil tussen de bovenzijde van de Burcht 
en de bovenliggende balk van het montuur. Bij het eerste type (Z) is die 
afstand dichter op elkaar. 
 

  
Z X 

 
Met deze genoemde zes stempels (drie voorzijden en drie keerzijden) werden 
4.035 exemplaren vervaardigd. 
Aan de hand van veilingcatalogi (Schulman 1973-05-28 nr. 662) kunnen we 
vaststellen dat stempelcombinatie 4 (CX) ook voorkomt in goud. 
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Uit het Vroedschapsarchief blijkt dat er hiervan op 4 april 1695 en op 6 novem-
ber 1706 respectievelijk 104 en 42 gouden exemplaren zijn geleverd. 
Gegeven dat de stempelcombinatie CX zowel in 1695 voor zilveren en gouden 
en ook in 1706 voor gouden is gebruikt, maakt dat de stempel Y (1694-1695) 
een variant is die om die reden vooraf gaat aan de stempel X en onder het 
zogenaamde perikel zou kunnen vallen. Het perikel bepaalde dat de eerste 200 
penningen voor risico van de medailleur waren. Arondeaux hee van de zes 
stempels er vijf gefactureerd en betaald gekregen. Dat maakt het aannemelijk 
dat met de stempel Y minder dan 200 stuks zijn vervaardigd. Hierbij heb ik 
wel een kanttekening, waarop ik aan het einde van mijn verhaal terug kom. 

Nieuwe stempels besteld bij Martinus Smeltzing 
In 1712, besluit de Vroedschap nieuwe stempels te laten maken door Martinus 
Smeltzing uit Leiden. 
Een kort citaat uit het contract van 19 december 1712 maakt duidelijk dat Mar-
tinus Smeltzing daadwerkelijk de eerstvolgende leverancier is van stempels na 
Arondeaux.  
[..] De Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Alkmaar ter eenre, en 
Monsr. Martinus Smeltzing, graveerder tot Leijde, ter andere sijde, verklaren 
bij desen, onderling verdragen en veraccordeerd te sijn in maniere soo volgd: 
namelijk dat Mr. Smeltzing sal maken ofte snijden vier nette en in alles wel 
geconditioneerde stempels van de Vroedschapspenning der Stad Alkmaar, soo 
als die voor desen sijn gemaakt ofte gesneden door Reijnier Arondeaux, wel 
beter maar niet slimmer [niet slechter], te weten twee in allen delen gelijke 
stempels van de muntsijde, ende twee malkanderen gelijke stempels van het 
renvers:[…] 
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De klus hee kennelijk geen haast, maar zal ook niet afkomen. Op 5 maart 1714 
schrijft Aletta Loos, inmiddels weduwe van de in februari 1714 overleden 
Smeltzing. 
[…] Ik en kan niet na laten omme UE: AgtB; met desen, en veele droefheijt te 
laten weeten, hoe dat het God Almagtigh behaagt heeft, mijn man na een siekte 
van vij weeken, uijt deese Wereld weg te nemen, en hem in sijn Hemels Konink-
rijk over te boeken, waar bij het komt dat de stempels niet gedaan hebben kun-
nen werden, soo dat UE:AgtB: naar een andere sullen gelieve te zien, maar in-
gevalle UE: AgtB: geliefde gediend te sijn, van die stempel dewelke gesneden 
en goet gebleven is, en met de stempel van UE: AgtB: accordeert die aan stuk-
ken leijd, soo is deselve tot UE:AgtB: haar dienst, en sal niet UE:agtB: daar 
wel Over acoorderen hier mede afbreekende En UE: Agtbaaren beveelende in 
de bescherming des Alderhoogsten.UE: D:W: Dienares ALETTA LOOS weduwe 
SMELTSING Leijden den 5e Maart Ad 1714 […] 
Hieruit zouden we kunnen opmaken dat er een stempel gerealiseerd en gele-
verd is. We kunnen daaruit niet opmaken of het om de voorzijde of keerzijde 
gaat. Helaas zijn hier geen rekeningen van teruggevonden. 
De spaarzame informatie na 1712 tot 1735 gaat niet verder dan dat: 
 het aannemelijk is dat er tussen 1712 en 1714 tenminste 1 nieuwe stempel is 

gemaakt door Smeltzing; 
 het niet duidelijk is of tussen 1714 en 1718 penningen zijn vervaardigd en 

zo ja, door wie en met welke stempelcombinaties. Vervolgonderzoek zal 
dat moeten uitwijzen; 

 men in 1718 in elk geval met een gebroken stempel zat en ten behoeve 
van een nieuw aantredend lid van de vroedschap geen gouden penning kon 
slaan. (Bruinvis 1895: 58 en RAA Smeltzing 1712-12-19 en 1714-3-5). 

Uit de voorhanden stukken blijkt dat de eerstvolgende productie pas zal plaats-
vinden in 1735. 

Stempelcombinatie 5 (DW) en 6 (EW) 
Geschiedschrijving is van alle tijden en ook in Alkmaar werd deze beoefend 
door heren die daar gelegenheid toe hadden. 
In dit verband kan worden gewezen op de heruitgave van Alkmaer en zijne 
geschiedenissen uit 1739 van Simon Eikelenberg door Gysbert Boomkamp in 
1747. In deze heruitgave staat een afbeelding van de vroedschapspenning die 
minder bekend is. Deze gravure is uitgegeven door de gebroeders Ph. & L. 
Losel, Rotterdam, actief tussen 1742 en 1753. De vervaardiging van deze gra-
vure ligt zodoende vóór de publicatie van het boek van Boomkamp in 1747. 
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Het bijzondere aan deze afbeelding is dat de Bijbel zegels hee en dat naast de 
tekst  bijtekens staan, het lijken wijnranken. De vlaggen 
laten duidelijk het Bourgondische kruis zien. De helmbos lijkt ietwat overdre-
ven. Het schild gehouden door de Amazone laat op de burcht een steentjes-
patroon zien dat ook waarneembaar is op een gouden exemplaar in het bezit 
van Museo del Prado11. De keerzijde toont voor het eerst een brede burcht. De 
letterpositionering is identiek aan stempel A, terwijl op stempel B de letter  
zich tussen de bovenliggende  en  bevindt, en de tussen de  en de . 
Een dergelijk type blijkt te bestaan, maar met uitzondering van de zegels aan 
de Bijbel en een letterpositionering die iets afwijkt. Maar dit moet dan gecom-
bineerd zijn met een keerzijdestempel die door Nicolaas van Swinderen in 
1735 is geleverd. Deze variant duid ik aan als stempelcombinatie 5 (DW). Niet 
onbelangrijk, dit type bestond dus vóór 1747. Voor het eerst gebruikt in 1735/36 
door van Swinderen maar de stempel E en W werden ook nog door Holtzhey 
in 1778 gebruikt, hetgeen blijkt uit de navolgende correspondentie en even-
eens uit exemplaren die dergelijke onzuiverheden (stipjes, krasjes) vertonen op 
de voorzijde. 
Het gouden exemplaar van Museo del Prado hee geen stempelbeschadiging 
‘punt’ onder de . Op grond hiervan zou je mogen aannemen dat deze stempel 
eerder in gebruik was dan de combinatie EW type 6. 
Uit een brief van 10 september 1778 van secretaris H. Ruijser van Alkmaar aan 
J.G. Holtzhey lezen wij: ‘Op de vlakke grond komen dezelve niet Zuijver maar 
wat gespikkeld voor; gelieft daarom de goedheijt te hebben om alvoorens de 
300 andere te slaan , mij uwe gedachten te melden of die onzuiverheid ook 
door de Oude Stempels kan veroorzaakt zijn’. 
                                                        
11 Een gouden exemplaar (stempelcombinatie DW) maakt deel uit van de verzameling van 

Museo del Prado in Madrid. (Inv. Nr. 01453). Dit exemplaar komt uit een veiling van de 
Firma Schulman in juni 1897 (nummer 19). 
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Holtzhey schrij daarop op 16 september 1778 aan Ruijser: ‘zal mij bevlij-
tiggen en zien of de stipjes of onzuijverheid daar bij voor te komen is, dog ik 
vrees dat het alte verre zal zijn ingedrongen.’ (waargenomen bij een zilveren 
exemplaar). 
Dit sluit niet uit dat een stempelcombinatie van de stempel D (van Smeltzing) 
of, minder waarschijnlijk, stempel E (van Van Swinderen) niet gecombineerd 
zou kunnen zijn geweest met de stempels van Arondeaux. Dus een variant Z, 
Y of X. Waarbij ik een variant DX nog het meest waarschijnlijk acht. 
In 1735 werd dus besloten tot het laten maken van 2 nieuwe stempels voor het 
slaan van 106 gouden en 260 zilveren penningen, welke opdracht werd ver-
leend aan Nicolaas van Swinderen uit Den Haag. 
Dit mondt uit in een stempelcombinatie DW. De keuze voor deze volgorde 
wordt mede ondersteund door het feit dat stempel E in een later stadium 
(1778) nog wordt gecombineerd met keerzijdestempel V (nr. 7). 
Echter, voor de vervaardiging van de 106 gouden exemplaren, in december 
1735, wordt in elk geval nog de stempelcombinatie DW gebruikt. 
 

 
 

   
W (DW) W (EW) W (EW) 

De keerzijdestempel W vertoont onder de  een stip. Sommigen omschrijven 
dat als punt onder de . Nadere bestudering leerde dat het hier gaat om een 
stempelbeschadiging die na verloop van tijd steeds groter is geworden. Parallel 
daaraan ontstaat een haarscheur in de stempel, die uiteindelijk zal leiden tot een 
stempelbreuk (van de burcht). Die breuk is zichtbaar aan de rechterzijde van 
de linker leeuw en loopt ook door de onderzijde van de letter . 
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A B C 

   
Z Z X 

 

 

 

 Y  

 

 

Zie ook Tabel 1; alle penningen zijn vergroot afgebeeld (de reële diameters 
variëren tussen 32,5 en 33,9 mm).  
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D E F*12 

   
W W V* 

 

 

 

 V*  

 

 

                                                        
* Fotogebruik: Nationale Numismatische Collectie, De Nederlandsche Bank N.V., Amster-

dam. 
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Pieter Buijskes verprutst een opdracht 
In 1772 wordt besloten tot een nieuwe productie en blijkt tijdens die productie 
een barst(je) te zitten in een van de stempels. 
Op 18 mei 1772 levert muntmeester Pieter Buijskes vanuit Medemblik aan 
Alkmaar een partij penningen: 
‘Hier nevens heb ik de eerste aantallen Penn[ingen]. Te leveren in een verze-
geld doosje 500 stuks Zilveren vroedschapspenningen, ik hoop deselve zullen 
voldoen. Had gaarn[e] de geheele partij soo Zilvere als gouden tegelijk gezon-
den, maar de eene stempel is gebroken, dit moete afzien van’t restant tot zoo 
lang dat een andere gesneet is.’ 
Deze penningen worden echter door de Vroedschap afgekeurd. Buijskes neemt 
de gehele partij terug. Het moet hier gegaan zijn om het type EW. Stempel W, 
de keerzijdestempel met de burcht, is dus in 1772 stukgegaan. De Vroedschap 
van Alkmaar besluit daarop uit te wijken naar Joan George Holtzhey. 

Stempelcombinatie 7 (EV) 
In de rekening van de geleverde medailles van 5 januari 1773 aan de secretaris 
van Alkmaar, schrijft Holtzhey: 
[…] Ik hadde gaarne de Stempel (BURCHT 13) wat uitvoeriger gemaakt, maar 
de Swakheijd van de Oogen welke mij nog eenige tijd bij gebleven, en het niet 
langer kunnende het werk ophouden, heeft het voor deeze preijs zo moeten 
passeeren. Intussen ben ik door Gods goedheijd in het gepasseerde Jaar her-
steld, van eene pijnelijke indispositie de welke mij sederd circa 8 Jaaren gein-
comodeerd heeft. Ik wenschte dat UWEd. Voor soort gelijke als ook andere 
ongemakken bevrijd blijven en dit aangevangen en veele volgende Jaaren in 
allen opsigte gesegend mogen sijn. Ben met alle hoogachting, WelEdeleHeer, 
Uwe dienstwi[illige] dienaar, Joan George Holtzhey […] 
Het mag duidelijk zijn dat deze ‘kennelijk wat minder ogende penningen’ het 
gevolg zijn van ‘Swakheijd van de Oogen’ en deze tonen qua keerzijde inder-
daad iets anders dan voorgaande emissies. De kanonnen hebben slechts één 
wiel. Daarentegen zijn de letters  en  van Senato Consulto voorzien van een 
punt. Stempel V. 
In 1778 bleek de stempel van de voorzijde dermate verouderd dat de penningen 
tijdens de productie een wat bol voorkomen kregen. Voorbeelden hiervan heb 
ik gezien in de collectie van het Stedelijke Museum in Alkmaar en in particu-
liere collecties. 
Holtzhey schrij hierover op 26 oktober 1778: ‘De stempels heb met beste olij 
besorgt en de zelve kunnen op een drooge plaatse geset zo wel bewaard wer-
den. In het voor en najaar ben ik gewoon dezelve vers in te smeeren, en weder 
                                                        
13 Zie RAA 30 juni 1772. 
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weg te setten. Ze kunnen des noods beijde nog gebruikt werden edog de Eene 
alwaar Alcmaria Victrix op staat aan dezelve is geen eer te behaalen ook zo 
drukt deselve zo bol rond, dat de medailles veel gelijkenis zullen hebben na 
een schippers broeksknoop.’ 

Stempelcombinatie 8 (FV) 
In 1784 werd nogmaals besloten tot het vernieuwen van de stempels. Die 
opdracht is vergund aan J.G. Holtzhey. De indruk wordt gewekt dat er drie 
stempels zijn gesneden. Maar uiteindelijk is er maar één in rekening gebracht. 
Dit is dus de stempel waar  op staat (Stempel F). Deze 
voorzijde zal gecombineerd worden met de eerder door Holtzhey geleverde 
keerzijde uit 1772 (rekening 5 januari 1773). 
De penningen met deze stempels vervaardigd vielen zwaarder uit, namelijk 
gemiddeld 13,50 gram. De oorzaak lezen we terug in een brief van 6 december 
1784 van Holtzhey aan Alkmaar:  
‘Vinde mij Vereerd met uwEde. missive van 14 (november) deezer waarbij ont-
fangen een ordonantie ten lasten der Thesaurier a Costi. Ter voldoeninge van 
mijn declaratie, wegens geleverde vroedschapspenningen. De bedenkingen van 
Uw Ed[ele] wegens het meerdere gewigt deezen medailles of Vr[oedschaps] 
penn[ingen] tegens de voorheen geleverde, is juist, en ook geheel buiten mijne 
gissing gegaan. Oorzaak dat de plaaten aangelegd op de oude stempel te 
schroeven, voorheen in de bewerking meerder verlooren hebben, door het 
ongelijke drukken der penningen, en opzetten telkens van de rand, die dan weg 
genoomen moest worden, hetgeen nu bij deeze nieuwe stempel zoeveel niet be-
hoefde, ik ontdekte mijn abuis te laat, anders zoude ze volkomen, op het oude 
gewigt uitgekomen zijn, verzoeke voordeezersijs te Escuseeren bij volgende 
gelegenheid hoop het te voorkomen.’ 
Het type FV komt ook voor in goud. Maar of deze ook al zijn geproduceerd in 
1784 is niet gebleken. Met zekerheid weten dat dit bijna twintig jaar later wel 
het geval was: de 29e Juni 1803 werd aangetekend: ‘Ter vergadering gepropo-
neerd zijnde, of ’t niet billijk en betamelijk zou zijn, dat van de stadsstempel, 
door welkers zinnebeeld de oude roem van dezelve wierd vereeuwigd, en waar-
op voorheen goude en zilvere Burgemeesteren en Vroedschapspenningen wier-
den geslagen, op ’t voorbeeld van ’t geen in andere steden en wel bijzonder in 
’t naburig Haarlem geschied, wederom eenig gebruik wierd gemaakt, en daar-
door teens aan de Leden van den tegenwoordigen Raad enig agrement 
[beloning/vergoeding] bezorgd; Is nae deliberatie goedgevonden en verstaan, 
de Leden van de Kamer van Financie te authoriseeren en qualificeeren, gelijk 
dezelve word geauthoriseerd en gequalificeerd bij deze, om ieder jaar, met ’t 
tegenwoordig loopende te beginnen, vijfthien goude penningen op den geme-
moreerden stads stempel te doen slaan, en dezelve op den laatsten der maand 
December van ieder jaar in de vergadering van den Raad te exhibeeren, zul-
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lende daarvan vervolgens door den President aan ieder der twaalf Leden, en 
de drie Secretarissen, Een worden overhandigd en uytgedeelt’. 
Aan J.G. Holtzhey werd in dat jaar voor 30 gouden penningen en 30 ivoren 
dozen f. 1.156: – : 8 betaald. 
Slechts weinige jaren werd het gouden agrement (beloning) nog uitgedeeld. 
Op 26 november 1806 besloot de Raad dat de leden en de drie secretarissen 
dat jaar geen gouden vroedschapspenning zouden ontvangen ‘alsnu vast tracte-
ment genietende’. 
Vanaf circa 1808 was het niet langer gebruikelijk de penning uit te reiken, en 
werden de resterende penningen slechts bij hoge uitzondering uitgereikt als 
blijk van waardering. 

Stempelcombinaties, bestaande en denkbare 
De stempelaanduidingen van Bruinvis zijn onvolledig in hun beschrijving en 
missen een bronverwijzing. 
In ieder geval zijn er betalingsbewijzen voor vijf (zes) voorzijde- en vier (vijf) 
keerzijdestempels waarmee een aantal combinaties is vervaardigd. Los daar-
van kunnen we bepaalde combinaties vooronderstellen. 
In onderstaande tabel is dit weergeven naar periode, stempelmaker en aantal-
len stempels van voor- en keerzijde waarvoor een rekening is gebleken. Even-
tuele stempels die onder het perikel vielen zijn niet bekend uit de rekeningen. 
Bij Arondeaux kan die echter wel worden voorondersteld vanwege type Y. 

 

Tabel 3 Stempelmakers 
 

Jaar  Stempelmakers Aantal Vz Kz 
1693-
1694 

ABC 
ZYX 

Reynier Arondeaux (+ ponsoenen) 
(vijf in rekening gebracht). Waar-
schijnlijk één onder het perikel. 

5 3 2 
(1) 

1712-
1714 

D Martinus Smeltzing (5 maart 1712) 
vier opgedragen, denkelijk één ge-
realiseerd en anders door Nicolaas 
van Swinderen. 

1 1 - 

1735-
1736 

EW Nicolaas van Swinderen (twee in 
rekening gebracht) 

2 1 1 

1772-
1784 

FV Johan George Holtzhey (twee in 
rekening gebracht) 

2 1 1 

   11 6 5 
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Het valt niet uit te sluiten dat met (voorzijde)stempel D een combinatie is ver-
vaardigd met de (keerzijde)stempels Z, Y en of X. Dergelijke exemplaren zijn 
evenwel niet gesignaleerd. 
Daarnaast zou er een voorzijdestempel kunnen bestaan zoals door J.C. Philips 
jr. is afgetekend met zegels aan de Bijbel. Maar evenmin zijn daarvan exem-
plaren waargenomen. In ieder geval kunnen we die afbeelding niet duiden als 
ontwerptekening want Philips leefde van 1700-1755. De eerste penningen zijn 
van 13 november 1693. 
De tekening in Van Loon zou een variant kunnen zijn. En hoewel alle hande-
laren in catalogi naar deze afbeelding verwijzen, moet een dergelijk type zijn 
bestaan nog maar bewijzen. 
Maar laten we de opsomming van Bruinvis in volgorde nalopen: 
a) Een exemplaar met vierkante kantelen is feitelijk het door Van Swinderen 

geproduceerde exemplaar W, waarbij de zwaluwstaartvormige kantelen door 
slijtage vierkant zijn gaan lijken; 

b) Zwaluwstaartvormige kantelen. Dit betre dus type W (Van Swinderen); 
c) Alleen type V (Holtzhey) kent enkele wielen bij de kartouwen/kanonnen; 
d) Smalle burcht wigvormige kantelen slaat op de stempels van Arondeaux Z, 

Y en X; 
e) Boek op pedestal met afhangende zegels. Bruinvis hee type A van 

Arondeaux kennelijk niet waargenomen en uitgesloten ondanks een 
verwant voorbeeld, de aekening van J.C. Philips jr. Een aekening die hij 
kende; 

f) Een exemplaar zoals in Van Loon schrij Bruinvis toe aan de verbeeldings-
kracht van de tekenaar. Een dergelijk exemplaar is zowel qua voor- als keer-
zijde ook niet waargenomen; 

g) Exemplaar zoals afgetekend door Philips waarbij de keerzijde gelijk is aan 
stempel W; 

h) Een exemplaar waarop de muts op de pedestal ontbreekt, ben ik niet tegen-
gekomen. Ook niet als gevolg van slijtage. Echter, op type F ontbreekt in 
het vlak voor de pedestal de muts die op de overige exemplaren wel voor-
komt. 

Hieruit kunnen we tevens afleiden dat Bruinvis de stempelcombinaties voor-
namelijk hee gebaseerd op de keerzijdestempels. Slecht in één geval, daar 
waar de muts op de pedestal ontbreekt, benoemt hij de voorzijdestempel. 
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Conclusie 
Er zijn tenminste zes voorzijdestempels en vijf keerzijdestempels waarmee tot 
nog toe acht bekende types zijn vervaardigd. 
Los hiervan zouden er nog drie types kunnen bestaan. Eén zoals door J.C. 
Philips jr. (voorzijdestempel) is getekend, één zoals door Van Loon is afge-
beeld (voor- en keerzijdestempel), en één waar de muts op (dus niet voor) de 
pedestal ontbreekt (voorzijdestempel). Dat brengt het totaal theoretisch op negen 
voorzijdestempels en zes keerzijdestempels en navenant meerdere mogelijke 
stempelcombinaties. 
Dit onderzoek laat zien dat het loont om oudere publicaties over munten en 
penningen opnieuw tegen het licht te houden. Juist door de volledige trans-
criptie van het deelarchief van het Vroedschapsarchief is een completer beeld 
mogelijk geworden. Een beeld dat nog aan perspectief zou kunnen winnen 
door het archief van de Vroedschap in Alkmaar grondig na te zien op aan-
vullende informatie over de Vroedschapspenning. Een volgend onderzoek zal 
gericht zijn op het raadplegen van de stadsrekeningen en nadere precisering 
van productieaantallen en productiekosten. Maar ook onderzoek bij de munt-
plaatsen en producenten staat nog op het programma. 
De stempels met de voorzijde van E en de keerzijde V en W zijn behouden 
gebleven en behoren tot de inventaris van het Stedelijk Museum te Alkmaar. 

Kanttekening bij de stempel Y 
Vooralsnog heb ik de stempel Y toegewezen aan Arondeaux. De breedte van 
de burcht aan de keerzijde is gelijk aan die van stempels Z en X, en ook de 
omlijsting komt sterk overeen. Echter, aantal en positionering van de schiet-
gaten (vier in plaats van vijf) wijken af en zijn meer in overeenstemming met 
type W. En later nagevolgd in de stempel V. 
Het zou een overweging kunnen zijn om de stempel Y toe te wijzen aan Smelt-
zing. Vervolgens zou de stempel D dan kunnen worden toegewezen aan Van 
Swinderen. Dit is het type met de takjes naast de tekst ALCMARIA VICTRIX. 
Ondersteunend aan dit idee is dat, hoewel er uit de rekening van Van Swin-
deren slechts blijkt dat er twee stempels zijn gegraveerd (en die rekening is in 
detail gespecificeerd voor wat betre materiaalkosten en leveringen), er iets 
atypisch in die rekening staat:‘Eerstelijke gemunt tot proeve 260 zilveren me-
dailles a agt stuivers het stuk’. De vraag is hoe we dat moeten verstaan onder 
proeve. Gaat het hier om iets wat we zouden kunnen aanduiden als perikel?’. 
Ik heb kunnen vaststellen dat van de stempelcombinatie DW inderdaad 260 
zilveren exemplaren zijn vervaardigd (naast 106 gouden). Maar daarna is over-
gegaan op de productie van 2.260 zilveren exemplaren van de stempelcombi-
natie EW. Zou het kunnen zijn dat de stempel D met de bijtekens als proeve 
minder is bevallen? We kunnen het helaas niet terugvinden in de archieven. 
Maar deze optie valt niet uit te sluiten. 
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Dit brengt geen verandering in de gevonden stempelcombinaties. Het zegt wel-
licht wel iets over de vraag aan wie de stempels kunnen worden toegeschreven. 
Los van deze voren besproken penningen is in 1990 besloten om aan nieuw 
aantredende gemeenteraadsleden een zilveren vroedschapspenning uit te reiken 
naar oud model stempelcombinatie EW. Een oud instituut is hiermee deels 
nieuw leven ingeblazen. Deze penning komt ook voor in messing. 
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Tabellen 
Tabel 4 Voornaamste verschillen in uiterlijk en massa 
Materiaal AR – AV   
Diameter 32-34 mm   
Massa AV: ca 16,00; 

18,75; 20,70; 
21,68 g 
AR: 9,96- 
13,68 g 

De vier typen in goud 
verschillen in massa. 
In de tijd aflopend. 
Uit productie-informatie 
blijkt voor de zilveren 
exemplaren een gemid-
delde massa van 11,70 
gram 

 

Tekst vz ALCMARIA 
VICTRIX

Ruimte van de afsnede / 
letters t.o.v. elkaar 

Bijtekens naast tekst 
(enkel type D) 

Afbeelding 
kz 

Burcht Breed / smal 4 (of 5?) trapezium- of 
wigvormige kantelen. 
Vierkant niet gesigna-
leerd 
Aantal schietgaten en 
onderlinge positie 
Bliksemschichten naar 
buiten of naar binnen 
gericht. Naar binnen ge-
richt enkel bij stempel V 

 SC Met of zonder punten punt onder  is bescha-
diging. Kan dus ook 
ontbreken 

 Kanonnen Aantal wielen van 
kanonnen 

2 of 1 (alleen de stempel 
V) 

Afbeelding 
vz 

Bijbel op 
pedestal 

Met of zonder zegels ‘met zegels’ enkel de 
stempel A 

 
 
 



Stempelvarianten Vroedschapspenningen Alkmaar 

161 

Tabel 5 

D
at

um
 

be
st

el
lin

g 

V
oo

rz
ijd

e 

K
ee

rz
ijd

e 

St
em

pe
l-

co
m

bi
na

tie
 

St
em

pe
ls

 

M
et

aa
l 

A
an

ta
l 

ex
em

pl
ar

en
 

G
ra

m
 

G
ra

m
/s

tu
k 

D
ia

m
et

er
 

(in
 m

m
) 

Arondeaux 
1693-11-13 A Z 1 2 AR 32 395,27 12,35 32,5 
1693-12-17 A Z   AR 430 5.208,14 12,11  
1694-08-13 B Z 2 1 AR 1.946 22.888,12 11,76 32,7 

 B Y 3   < 200    
1695-04-26 C X 4 2 AR 1.627 19.039,98 11,70 33,0 
1695-09-04 C X   AV 104 2.226,26 21,41 33,0 

J. van Dishoecke 
1706-12-29 C X   AV 42 902,42 21,49 33,0 

Anthoni Grill (deels van matige kwaliteit) 
1711-12-21 C X   AR 270    

Smeltzing 
1714-03 D W?  1      

van Swinderen 
1735-12-15 D? W        
1735-12-15 D W 5  AR 260 3.068,31 11,80 33,6 
1735-12-15 D W   AV 106 1.987,87 18,75 33,6 
1735-12-15 E W 6 2      
1736-07-31 E W   AR 600 7.282,43 12,14  
1736-10-22 E W   AR 1.400 16.593,48 11,85  

Buyskes (levering niet aanvaard wegens slechte kwaliteit) 
1772-05-18 E W    (500)    

Holtzhey 
1772-06-30 E V 7       
1772-11-17 E V   AR 300 3.377,50 11,26  
1772-11-18 E V   AR 300 3.303,68 11,01  
1772-12-18 E V   AV 17 269,15 15,83 33,6 
1778-09-05 E V   AR 300 3.464,40 11,55  
1778-10-06 E V   AR 300 3.443,25 11,48  
1784-08-29 F V 8 1 AR 300 3.743,55 12,48 33,9 

ca. 1803 F V   AV 30  19,68 33,5 

    Totaal AR 8.065 + AV 299   
 
Een ? wijst erop dat het niet zeker is dat de betrokken stempel effectief werd besteld. 
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De heer Gerard Kempher, in zyn leven Conrector der Latynsche Schoole in 
deeze Stadt, heeft in een fraei Vers, waerin hy de uitlegginge van Romein de 
Hooge meest volgde, den Vroedschapspenning in deezer voege uitgelegt in ’t 
Jaer 1735 

 
Alkmaars 

Ontzet – Liedt 12 
 

CLareat oCtobrIs LVX oCtaVa aLCMarIanIs! (1573) 
 
 

I. 
Wat pluim, zo schoon, ô Amazoon, 
Vercierdt uw helm? Wat wapen, 
Met Burg en Kroon, voerdt hy ten toon? 
Gy schyndt tot kryg geschapen. 
‘k Ben Alkmaar, die al ’t Spaansch geweldt, 
Toledoos heir, verduurde in ’t veldt, 
Ten schrik der légerknaapen. :| |: 
 
II. 
Wat Brug vertreedt uw voet, gereedt 
Om moedig storm te loopen? 
Den Spanjaard deed’ ik dus, hoe wreedt, 
Zyn vlucht met bloedt bekoopen: 
Deez’ Tonnebrug sleepte ik by nacht 
Zelf steêwaert in; toen ’s burgers wacht 
Dit stormgevaart’ dorst sloopen, :| |: 

III. 
Wat vuurvlams-spook zie ik, vol rook, 
Ten strobosse uitgebrooken? 
‘k Heb door dien smook het Runhuis, ook 
Al ’t wèrk, in brandt gestooken. 
Maar wat verbeeldt die dubble kroon?14 
Die eerkrans past’ myn kling, ten loon 
Dat ik my hadd’ gewrooken. :| |: 
 
IV. 
Maar ‘k zie uw voet, vol heldenmoedt, 
Op Knods en Sabel treeden: 
Ai zeg, wat doet, daar de Oorlog woedt, 
Dit moordtuig hier benéden? 
Deez’ Zinnebeelden van Geweldt 
Heb ik met kracht ter neêr geveldt, 
Door ’t woeden afgestreeden. :| |: 

                                                        
12 Gedichten van Gerard Kempher komen voor in de bundels bruiloftsgedichten van: J.G. von 

Auerswalt & C.M. van Oudensteyn (1716), P. Pietermaat & E. Pond (1720) en J. Lakeman 
& S. de Clerk (1727). Verder staat er een lofdicht van hem voorin Gedaante en 
gesteldheid van Westvriesland, door Eikelenberg, 1714 en een Alkmaars Ontzet-Liedt, 
zijnde een verklaring van den vroedschapspenning, dateerdende van 1735, in: Alkmaer en 
deszelfs Geschiedenissen, door Boomkamp, 1747. In Tegenwoordige Toestand van Egmond 
aan Zee, door Gysbert Boomkamp, gedrukt door J. Bosch in Haarlem, 1741, staat een vers 
tot Lof van Egmond geschreven door Gerard Kempher. 

 Alkmaars Ontzet-liedt, verklarende de afbeelding der vroedschaps-penning deser stad / 
[door G. Kempher]. Alkmaar: Abram Ylst, 1759. 4 p., in: Alkmaar belegert en ontset... / 
door Jan Buys. 

14 Dit verwijst naar twee bestormingen die de stad wist af te slaan. 
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V. 
Wat Praalbanier toondt zich zoo fier 
Met krygstriomfgewaaden, 
Vol Vaandelzwier? Of zie ik hier 
Bourgonjes Kruiscieraaden? 
Dit’s de Oorlogsbuit, dien ik, ten spijt 
Van Alva, Mavors heb gewydt, 
Door ’t Guldenvlies belaaden. :| |: 
 
VI. 
Wat wil ’t Altaar, wiens voorgrondt klaar 
Dien Hoedt toondt, als vertreeden? 
Wat doen ook daar twee Dolken, zwaar 
Van staal, met ’t punt benéden? 
’s Landts Vrijheidt, door Geweetensdwamg 
Ter neêr gerukt, zag ik eerlang, 
Met Godtsdienst, fel bestreeden. :| |: 
 
VII. 
Wat Staatsmuts straaldt, zoo schoon 
gemaaldt, 
In ’t midden van die Klingen? 
Dien roem behaaldt myn Stadt, en praaldt, 
Door ’t Graaflyk erf te dwingen: 
Drie Stormen sloeg myn’ Burgery 
Kloekmoedig af; toen van weêrzy’ 
My ’t moordtrot kwam bespringen. :| |: 
 
VIII. 
Maar ‘k vraag al voort; wat Boek (zoo ’t 
hoordt) 
Legt op dien Altaar néder? 
Dit’s ’t Bybelwoordt, ’t geen elk bekoordt 
Door de Evangelivéder. 
Wat toondt de Kaars, die brand’ licht? 
Hoe ’t rein Geloof nu zielen sticht, 
Tot ’s Hoogsten dienst gereeder. :| |: 
 
IX. 
Maar wat vermeldt die Burg, in ’t veldt 
Als ‘k, als een Heldt, in ’t stormgeweldt 
Door Trouw ben vast gebleeven: 
Dies kroont de groene Lauwerkrans 
Myn bloedtroodt Schildt, wiens Burg den 
glans 
Der blanke Deugdt doet leeven. :| |: 

X. 
Wat Vuurstraalskracht stuit onverwacht 
Twee barstende Kartouwen? 
Dit’s Hemels Macht, die my, zoo ‘k acht’ 
In stormen deedt vertrouwen. 
Wat Leeuwenpaar waakt voor die Rots? 
Die tuigen beid’, hoe ik den trots 
Des Spanjaardts hebb’ verhouwen. :| |: 
 
XI. 
Wat Lauwerkring sluit in zyn ring 
Dien schitterende Dégen? 
Aan deeze Kling was ’t hooftgeding 
En ’s Stads Ontzet, geleegen. 
Wat Weegschaal hangt aan ’t punt, waar by 
Twee Bundelbylen staag ter zy ? 
Dit’s mérk, om ’t Recht te weegen. :| |: 
 
XII. 
Wat vriendlyk Beeldt, ’t geen ieder streêldt, 
Komt gintsch myn oog te vooren ? 
Merkuur, die weeld’en rykdom teeldt, 
Kon dus myn’Stadt bekooren. 
Wat Schoonheidt reikt hem de Eerkrans toe? 
’t Is de Overwinning’, bly te moê, 
Met d’Amatheeschen hooren. :| |: 
 
XIII. 
Lang leef Stads Raadt, die vroeg en laat 
Uw Burg doe zégepraalen ! 
Zoo bloei’ de Staat ! uw heldendaadt 
Zal eeuwig lof behaalen. 
Heb dank, ô Vreemdling: zeg, hoe bly 
Mag Alkmaar ’t vroolyk Jaargety’ 
Op WIInMaanDt Weer zIen straaLen ! :| |: 
 
Voto hoC, 
nobILI senatVs ConsVLto Clareat 
 
aLCMarIa VICtrIX 
 

G. Kempher 
1735 

 
De eerste acht coupletten verwijzen naar de voorzijde, de overige naar de keer-
zijde. 
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