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Beschouwingen en bijzonderheden betreffende de
Nederlandsche Munt: lB15 tot heden, speciaal

uiterlijk, beeldenaars en merkteekens,
(Zie Jaarboek XXV (1938).

ADDENDA ET CORRIGENDA.

bl, 29, al. 1: in 1870 aan Engeland afgestane neder
zettingen op de Kust van Guinea. Lees: 1872.

Aan Noot 1) toe te voegen: Ook een deel van den slag
van dubbeltjes en stuivers van 1869 ging naar de Kust
van Guinea.

In 1872 werd vandaar terugontvangen .f 8000,- aan
Rijksdaalders, .f 5000,- aan dubbeltjes en stuivers en
f 100,- aan centen en halve centen.

bl. 33, slot 'al. 3, lees: Stuiver van 1879, 2ljz cent, cent
en halve cent van 1884.

bl. 34, aan al. 1 toe te voegen:
Voorts bestaan nog in goud ljz cent 1822, 1 cent 1823.
In zilver '/2 cent 1818, 1 cent 1875 en 1906.
bl. 40, laatste alinea: proefslagen van 1892 en 1895,

lees: (resp. 61 en 149 exemplaren) en als Noot toe te
vo.egen:

Van het Gouden Tientje en dubbeltje 1892 bestaan ook
proefslagen in brons (jaartal 1891).

bl, 41, aan Noot 13 toe te voegen:
De Rijksdaalders zijn geslagen in 1902, de guldens in

1900, de halve guldens in 1900-1901, de Gouden Tientjes
in 1901.

bI. 42, slotalinea. Lees: evenals voor de guldens en halve
guldens tot en met 1917 (1919), voor de kwartjes en voor
de dubbeltjes tot en met 1925.
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bI. 44, slotalinea, voorlaatste zin, lees: Na 1909 eindelijk
doet de derde beeldenaar zijn intrede: in 1913 voor de
halve stuivers en de centen, in 1909 reeds voor de halve
centen.

bI. 45, op 1 na onderste regel. Lees voor ,1911: 1912.

bl. 46, 2e al., regel 8 v.o. Lees: van 1912; regel 3 v.c.:
lees: 1912.

Lees aan den voet dezer bI. Noot 18a:

Art. 4 Wet 6 Juni 1875 en Artt. 7-11 Muntwet 1901
schrijven het Munt- €ll Muntmeestersteeken voor op alle
munten (ook dukaten) op de keerzijde behalve van het
5 Guldenstuk en van den stuiver. De aanvullende wet van
31 December 1906, S. 376, art. 5, voegde voor den stuiver
Art. 9bis in, de aanvullende wet van 31 October 1912,
S. 324, artt. 3en 6 voegde voor het 5 Guldenstuk Art. 7bis
in, heide in de Muntwet van 1901.

In deze aanvullingen werden Munt- en Muntmeesters
teeken niet voorgeschreven.

bI. 47, al. 2, regel 2, lees: Opgericht in 1819, wet 19 Mei
1819, S. 31, in werking getreden 1821, heeft zij slechts
één muntmeester gekend enz.

Na regel 7 ,,1829 en 1830" lees: Noot:
Er bestaat hiervan ook een dukaat met jaartal 1927.
bI. 48, regel 3, P. C. G. POELMAN : lees: 1838-1846.
Na regel 14 v.o. "van het jaar 1817": lees: Noot:
3 Gulden, 25 centen 1 cent 1817.
bI. 49, na Noot 2, lees:

Halve guldens (proefslagen) 1846 hebben zoowel lelie
(Ie halfjaar, grove kartelrand) als zwaard (2e halfjaar,
fijne kartelrand).

Deze bestaan ook met gladden rand, zelfs met rand
schrift: "God zij met Ons".
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bI. 53, al. 2, regel 4, lees: werden in dat jaar nog
slechts Dukaten, Guldens enz.

bI. 54, al. 1, regel 14, na "geslingerd touw" J lees:
officieel genaamd Romeinsche lamp.

bI. 55, al. 1, regel 3, voor "alsmede in" te lezen:
P. SCHOUBERG komt voor op de halve guldens van WILLEM II
en WILLE" lIl.

bI. 56, onder bij te voegen en te lezen:
Alle Gouden Tientjes vanaf 1875 vertoonen ZIJ en

KONlNGRl.n', de Rijksdaalders doen dit het eerst in 1890, de
guldens in 1901, de halve guldens in 1898. Alleen de
gulden van 1898 vertoont zv en KONINGRIJK (het eerst
opgemerkt door den heer ZWIERZINA). Het bronsgeld
vertoont sedert 1877/1878 KONINGRIJK.

bl. 57, 'al. 1, regel 4, voor "edhter geen", lees: meestal
b.v. gld. 1931, Rd. 1845, 1848 enz.

bl. 58, al. I, toe te voegen Noot 33a:
De 3 Guldenstukken 1820 komen voor met opstempeling

1830, die van 1824 met opstempeling 1831 en 1832, de
gulden 1824 met opstempaling- 1832, misschien bestaan er
van de guldens vóór 1830 nog' meer opstempelingen na
1830. De opstempeling bedekt het oude jaartal, dat is
weggekrabd. bijna volledig.

bl. 58, al. 3, eerste regel, voor 1907, lees: 1909.
Ik dank de meeste dezer opgaven aan de welwillende

mededeelingen van den heer A. VAN DER WIEL, buiten
gewoon 'lid van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt
en Penningkund-e.

A. E. SCHOUTEN.

Baarn, Dec. 1939.
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