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JANJAAP LUIJT H.E. VAN GELDER / M. HOC Les Monnaies
des Pays-bas bourguignons et espagnols
1434-1713. Herdruk Dries Jannink en
Mark Mannesse. ISBN geen. Boekbinde-
rij A.J. Jannink, Zuidlaren / Schulman
BV, Bussum. € 60; los supplement € 5
(prijzen incl. BTW; excl. verzendkosten).

‘VAN GELDER / HOC’ is een regelmatig
voorkomende verwijzing in de literatuur-
opgave en het notenapparaat bij artike-
len in De Beeldenaar. Het verwijst naar
het boek met de titel Les Monnaies des
Pays-bas bourguignons et espagnols 1434-
1713 van de hand van H.E. van Gelder
en M. Hoc, een standaardwerk voor
Nederlandse munten uit de Bourgondi-
sche en Spaanse periode. Het boek ver-
scheen in 1960 en werd in 1964 van
een supplement voorzien. Hoewel Bert
van Beek, Marcel van der Beek, Jan
Pelsdonk en Jan Stuurman werken aan
een herziene versie van dit boek voor
de periode 1434-1598, hebben Dries
Jannink en Mark Mannesse, in samen-
werking met firma Schulman BV,
besloten tot een integrale heruitgave
van de oorspronkelijke editie van 1960
en het supplement van 1964.

Het boek beschrijft de munten van
de Bourgondische en Spaanse Neder-
landen. Grofweg gezegd de munten die
in de Lage Landen zijn geslagen op
naam van de Bourgondische en Spaanse
koningen (vanaf Filips de Stoute (1384-
1404) tot Karel III (1703-1711). In
chronologische volgorde worden per
soeverein de op zijn naam geslagen

munten besproken, voorzover die ten
tijde van het verschijnen van dit boek
bekend waren. Dat betekent tot 1960.
Inmiddels zijn er verschillende nieuwe
munten en varianten aan het licht
gekomen die dus ontbreken. Dit boek
wordt echter nog steeds als hét
standaardwerk beschouwd, waardoor
menig verzamelaar die onvolkomenheid
op de koop toe zal nemen.

Meestal is een facsimile uitgave een
fotografische reproductie van een net
exemplaar. Jannink en Mannesse hebben
echter, evenals bij hun eerdere heruit-
gaven, gebruik gemaakt van digitale
technieken. Zij hebben een origineel
drukwerk gescand en digitaal gerestau-
reerd. Alle scans zijn digitaal vlekvrij
gemaakt en netjes uitgelijnd en uitgelo-
pen en doorgelopen teksten zijn hand-
matig en automatisch schoongemaakt.
Aangezien ze een origineel als uitgangs-
punt hebben genomen, is de charme
van het oude handzetwerk bewaard
gebleven. De heruitgave is op document-
papier gedrukt, ingenaaid in een harde
omslag met groen bibliotheeklinnen en
voorzien van een leeslint. Het boek telt
222 pagina’s (incl. supplement) en
34 platen.

De prijs van de oorspronkelijke uit-
gave bedroeg ƒ 50 (exclusief ƒ 0,80
voor de porti). Deze heruitgave is iets
duurder, maar de prijs blijft desalniette-
min voor een handingebonden boek
zeer acceptabel. Bovendien is het sup-
plement ook los verkrijgbaar.

Boekbespreking
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