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STEMPEL- EN METROLOGISCHE STUDIE VAN DE 
DUBBELE DUKATEN Z.J. VAN ALBRECHT EN ISABELLA 

Domitilo Tristán Jover * & Jan Moens 

Inleiding 

ls vervolg op het artikel over De dubbele dukaat z.j. van Albrecht en 
Isabella geslagen in Antwerpen van 1600 tot 1611 [1], zal in dit artikel aan-
dacht worden besteed aan de verschillende varianten van deze munten, 

zowel voor het atelier van Antwerpen (Vanhoudt 580·an), Doornik (580·to) als 
Maastricht (580·ma). Het doel is om een zo compleet mogelijk corpus samen te 
stellen van de stempels waarmee de dubbele gouden dukaten zijn geslagen tijdens 
de eerste muntemissie van de aartshertogen die liep van 1598 tot 1612, en ook om 
iets over de werkwijze in deze muntateliers te kunnen achterhalen. 
De studie begon met het verzamelen van zoveel mogelijk aeeldingen van deze 
stukken. De auteur hee zich hiervoor aangemeld bij CoinArchives en verschil-
lende openbare collecties aangeschreven, waaronder het British Museum (bm) in 
London, de Nationale Numismatische Collectie (nnc) in Amsterdam, beheerd 
door De Nederlandsche Bank, het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek 
van België (kbr) in Brussel, het Museum van de Nationale Bank van België (nbb) 
in Brussel, en de American Numismatic Society (ans) in New York. 
CoinArchives was goed voor zo’n 99 aeeldingen van uitstekende tot iets mindere 
kwaliteit. De nnc had slechts één exemplaar, de nbb twee, terwijl de kbr er maar 
liefst zes had, waarvan één op drievoudig gewicht. De zes exemplaren waarvan de 
ans in haar archieven aeeldingen had bewaard en die oorspronkelijk behoorden 
tot de verzameling van de Hispanic Society of America (hsa) bijeengebracht door 
Archer Milton Huntington, bleken precies de exemplaren te zijn die de veilinghui-
zen Numismatica Genevensis op 27/xi/2012 (ex hsa 8536) en Jean Elsen & ses Fils 
op 8/xii/2012 (ex hsa 7930, 8533, 8534, 8535 en 16884) hadden geveild. Verder kon-
den uit de catalogus van de 50ste veiling van Coin Investment die plaatsvond van 
20 tot 23/xi/1995, en uit het Jaarboek van Janny Stuurman-Aalbers & Reinold Stuur-
man [2] nog één resp. drie exemplaren in deze studie meegenomen worden; hoewel 
de aeeldingen ervan korrelig zijn, was gelukkig nog voldoende detail zichtbaar. 
Dankzij de resultaten van eerdere zoekacties binnen acsearch, ma-shops en vcoins, 
plus de aeeldingen van een aantal kleinere veilinghuizen en exemplaren uit privé-
collecties, kon het aantal van 99 uiteindelijk worden uitgebreid tot 137 aeeldin-
gen, incl. 35 van dubbels (zie de bijlage 1 voor een volledig overzicht). 
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[1] D. Tristán Jover, De dubbele dukaat z.j. van Albrecht en Isabella geslagen in Antwerpen van 

1600 tot 1611, jegmp 2020, p. 87-96. 
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den met opbrengstprijzen gerealiseerd bij de veilinghuizen – Deel 1: Overzicht tweede hel 1985 
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