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Prijspenningen
Dat kynologie op zich al een leuke hobby kan zijn, weet het merendeel van de lezers van 
ONZE HOND. Uit deze hobby ontstaan vaak andere liefhebberijen zoals het verzamelen 
van hondenbeeldjes, van oude prenten of postzegels met honden, of van hondenboeken.

Kynologische numismatiek...

TEKST: RIA HÖRTER
ILLUSTRATIES: COLLECTIE FRITS MATZEN

Frits Matzen als keurmeester op de tentoonstelling in Zwolle, in 2004. 

Eén van de vitrinekasten met 
prijspenningen.

Echter, keurmeester Frits Matzen 
(79) heeft – naast zijn liefde voor 
Gezelschapshonden, Spaniels en 
Terriers – een wel heel bijzondere 
liefhebberij: het verzamelen van 
kynologische prijspenningen. Met 
een mooi woord: numismatiek. 

MEDAILLES EN PENNINGEN
Prijspenningen? Jawel, maar in de 
kynologie noemen we dat meestal 
medailles, hoewel die benaming 
niet helemaal correct is. Een 
medaille dráág je en een penning 
bewaar je, liggend: legpenning. 

Penningen zijn niet altijd rond, 
maar kunnen ook rechthoekig of 
vierkant zijn. In dat geval spreken 
we van een plaquette. Prijspennin-
gen voor honden worden rond 
1874 voor het eerst uitgereikt. Bij 
de uitreiking ervan gaat men dan 
nog steeds uit van de Olympische 
gedachte: 1, 2 en 3 ofwel goud, 
zilver en brons. In de kynologie 
is er – vanwege het grote aantal 
inschrijvingen op shows – al jaren 
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De prachtige penning 
van de Hollandsche 
Sint Bernard Club 
uit 1936. De club 
bestaat dan 10 jaar.

Nederlandsche Jacht-
Vereeniging Nimrod. 
Zilver, 1896.

Ned. Vereeniging van 
Liefhebbers en 

Fokkers van Rashon-
den ‘Cynophilia’. Een 

penning uit 
1891.

Een
penning

van de Société 
Centrale Canine, 
de Franse Kennel 
Club. Ontwerper 
– of medailleur – 

is de bekende 
Fransman 

Richard Fath 
(1900-1952). 

geen sprake meer van edelmetalen. 
Zo, ons eerste lesje numismatiek 
zit erop. 

GOUDEN ERESPELD
Eerst maar even kennismaken met 
de verzamelaar van de kynologi-
sche prijspenningen: Frits Matzen. 
In 1975 begint hij met het ten-
toonstellen van Amerikaanse 
Cocker Spaniels en Shih Tzu’s en 
samen met zijn echtgenote Wil 
fokt hij deze rassen ook – kennel-
naam ‘Of the Crow’s Nest’. Hij is al 
ruim dertig jaar keurmeester van 
acht rassen in groep 3, 8 en 9. Een 
hoogtepunt in de fokkerscarrière 
van het echtpaar Matzen is 1981 
als een door hen gefokte Ameri-
kaanse Cocker Spaniel in Dort-
mund Wereldkampioen wordt. 
Frits is secretaris geweest van de 
Amerikaanse Cocker Spaniel Club 
Nederland en tien jaar bestuurt hij 
de Clumber Spaniel Club Neder-
land als voorzitter. Door de jaren 
heen hebben honderden exposan-
ten hem getroffen, niet alleen als 
keurmeester, maar ook als ringme-
dewerker. In 2008 wordt hij door 
de Raad van Beheer op Kynolo-
gisch Gebied onderscheiden met 
de Gouden Erespeld voor zijn 
25-jarig keurmeesterschap. 

STUIVERTJE
Als kleine jongen heeft Frits al 
belangstelling voor vreemde 
munten. Als 12-jarige begint hij 
munten te verzamelen en houdt 
dat 65 jaar vol. Door het ‘wegvei-
len’ en verkopen, onder andere via 
Marktplaats, kan hij vanaf het 
midden van de jaren tachtig een 
begin maken met het verzamelen 
van kynologische prijspenningen. 
Eén van de kostbaarste – uit de 
muntencollectie – is het Neder-
landse stuivertje van koning 
Willem III, uit 1853. Behalve dit 
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Voorbeeld van een 
vierkante penning. 
K.C. Amsterdam, 1906.

Een kampioenskruis uit 
1942 van de bekende 
Welsh Terrier fokker 

Frans Heerkens Thyssen 
(kennel ‘Merthyr’s’) 

Bond tot Verbetering van 
den Trekhond.

Matinkennel Het Water-
land, uitgegeven in 1926. 
Thans is men bezig met de 
opbouw van het ras.

muntje heeft Frits voor de verza-
melaar nog wel een aantal exclu-
sieve oude, zilveren munten, 
onder andere van Denemarken, 
Noorwegen en Zweden.
Vanaf circa 1874 is het in ons land 
de gewoonte om in de kynologie 
aan exposanten prijspenningen te 
geven, in goud, zilver en brons. 
Zoals hiervoor al vermeld, worden 
ze ten onrechte medailles genoemd. 
Zijn hobby – of beter gezegd zijn 
grote passie – heeft Frits tot een 
expert gemaakt in kynologische 
prijspenningen. Zijn kennis is 
vastgelegd in een catalogus: 
Nederlandse Kynologische Pennin-
gen van 1890 tot 1940. Op dit 
moment is een vierde druk in 
voorbereiding. Deze catalogus is 
opgenomen in het Koninklijk 
Penningkabinet. Voor penningver-
zamelaars is het een prachtig 
overzicht van wat er zich allemaal 
in Frits’ collectie bevindt. Pennin-
gen, medailles en plaketten zijn 
uitgesteld in kasten, vitrines, lades 

en cassettes in Frits’ 
eigen kamer. Niet in een 
‘gewoon’ huis, maar op 
een woonark in Halfweg, 
waar hij en zijn vrouw 
Wil al 55 jaar wonen. 
Voor zover Frits weet is 

hij de enige in Nederland die op dit 
vakgebied verzamelt. Er zijn wel 
kynologen die ook verzamelen, 
maar dan alleen penningen van hun 
eigen ras. In de tijd dat mr. K.V. 
Antal de bibliotheek en de kostbaar-
heden van de Raad van Beheer 
beheert, heeft Frits daar een kleine 
collectie prijspenningen gezien. 

CURIOSITEIT
De eerste kynologische prijspenning 
wordt in 1975 door Frits en zijn 
vrouw behaald met hun eerste 
Amerikaanse Cocker Spaniel. Maar 
de eerste en de start van de collectie 



bijna niet voor; meestal komen er 
nieuwe penningen in de collectie 
door ze te kopen. Heel zelden krijgt 
hij ze na het overlijden van onder 
anderen keurmeesters of kynolo-
gen. Een verzameling completeren is 
vrijwel ondoenlijk, aldus Frits. Toch 
blijf je het proberen om exemplaren 
die ontbreken te vinden. Hij vervolgt: 
Zo heb ik bijvoorbeeld een grote 
hoeveelheid jaartallen van de 
Cynophilia tentoonstellingen. 
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Een display met prijspenningen en 
met wat wij medailles noemen. 

 Prijspenningen voor  
   honden worden rond 1874 
voor het eerst uitgereikt

is in 1985: een penning uit 1905 
van de Kynologen Club in Den 
Haag met het hoofd van een 
Griffon Korthals erop.
In zijn collectie, die in totaal 
zo’n 800 penningen telt, zitten 
relatief weinig buitenlandse 
penningen. Dat komt, aldus Frits, 
omdat hij ze in de beginperiode 
wel heeft verzameld, maar op een 
gegeven moment een keuze heeft 
moeten maken om de collectie 
overzichtelijk te houden. De 
meeste buitenlandse penningen 
zijn weggedaan zodat hij er 
Nederlandse voor heeft kunnen 
kopen. Een klein aantal is be-
waard vanwege de curiositeit. 

Musea, zoals bij voorbeeld het 
Teylers Museum en het Koninklijk 
Penningkabinet, hebben ook 
penningen in de collectie en, zegt 
Frits, ik heb ze in het Koninklijk 
Penningkabinet mogen bezichtigen, 
maar mijn collectie was en is veel 
uitgebreider. Ik heb vele dagen in 
Leiden doorgebracht in de biblio-
theek van dit Penningkabinet om 
documentatie te verzamelen voor 
mijn catalogus. 

ONDOENLIJK
Hoewel de collectie erg groot is, 
zijn er natuurlijk nog penningen 
die Frits niet bezit. Het ruilen 
met andere verzamelaars komt 

Behalve in kasten en vitrines zijn de 
penningen ook in lades opgeborgen.

Verzamelaar Frits Matzen en een 
verzameling van recente prijspenningen.
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Compleet in de box: een penning van de
Kynologen Club Amsterdam uit 1936. 

Vitrinekast in de kamer van Frits 
Matzen op een woonark in Halfweg.

    Zijn hobby – beter
gezegd zijn passie – heeft  
  Frits Matzen tot een
 expert gemaakt in
kynologische prijspenningen

In 1890 is Cynophilia opgericht 
en in de eerste jaren organi-

seerde men twee tentoon-
stellingen per jaar, en 
daarna bijna ieder jaar een. 
In 1926 werd de Winner 

ingesteld, die daarna altijd 
in Amsterdam is gehouden. 
Van de 125 penningen die 
vanaf de oprichting zijn 
uitgegeven heb ik er toch 
ruim 100 in zo’n dertig jaar 
bij elkaar gesprokkeld. 
Dat zijn collectie moet 
worden beveiligd is bijna 
vanzelfsprekend. Hij heeft 

dan ook een kostbaarheden 
verzekering.

KLEINE
KUNSTWERKEN
Net als bij het verzamelen 
van postzegels of oude 
prenten is niet alleen het 

waarmee de munt is geslagen. Er 
zitten kleine kunstwerken in de 
verzameling van Frits Matzen, 
zoals die van de Hollandsche Sint 
Bernard Club: een monnik legt 
zijn hand op het majestueuze 
hoofd van de hond en op de 
achtergroot zien we het Hospice, 
het klooster in de bergen waar de 
honden verblijven. Of de zilveren 
penning van de Nederlandsche 
Jacht-Vereeniging Nimrod uit 
1896. Het is niet allemaal ras-
hond dat de klok slaat: ook de 
Bond tot Verbetering van den 
Trekhond Afd. Rotterdam 1902 
is vertegenwoordigd met een 
prachtige penning.

HONDENBROODFABRIEK
Alle rassen komen voorbij: de 
Gordon Setter, Drentsche Patrijs-
hond, Dwergpinscher, Dalmati-
sche Hond, Schipperke, Barsoi, 

object interessant. Bij penningen 
zijn dat, bijvoorbeeld, het ras dat 
is afgebeeld, de kunstenaar die de 
penning heeft ontworpen of de 
instrumenten waarmee de beeltenis 
is geslagen. Of de vorm van de 
penning – rond, vierkant, zeven-
hoeks, schildmodel – of de fabri-
kant die de munt heeft gemaakt 
en de ponsoen – het stempel 

Griffon Bruxellois, enzovoort. Ook 
zijn er penningen geslagen met 
een beeltenis, zoals die van keizer 
Napoleon III, uitgegeven door de 
Franse kennel club ter gelegenheid 
van een tentoonstelling in Lille, in 
1869. Ook zijn er penningen die 
op een andere manier een link met 
de kynologie hebben, zoals die van 
de Hondenbroodfabriek ‘Sirius’, 
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Windhondenrenvereniging 
Wolvega, 1929. 

Penning uitgegeven 
in 1869 in Lille ter 
gelegenheid van de 
Exposition Canine. 

Opschrift: M. Hervé 
Directeur. Op de 

andere zijde staat 
een portret van 

keizer Napoleon III.

Een ponsoen – een 
stempel waarmee de 
afbeelding op de munt 
wordt ‘gedrukt’. Deze is 
uit 1930 met de afbeel-
ding van een Sheltie. 

Politiehonden speur- en pakwerk. 
Een penning uit 1930. Let vooral 
op de heldere afbeelding, zowel 
op de voor- als achtergrond.

in de jaren dertig van de vorige 
eeuw gevestigd in de Tolstraat 
in Amsterdam. Er zijn verschil-
lende uitvoeringen, bijvoor-
beeld met vijf rassen als beel-
denaar. Deze fabriek verzorgt 
de voeding van alle honden die 
op een tweedaagse tentoonstel-
ling de nacht over moeten 
blijven. Treinvervoer is in die 
tijd nog niet zo geregeld dat 
je op ieder moment door het 
land kunt reizen.
Een aparte categorie vormen de 
penningen met bekende kynolo-
gen erop: George F. Krebs 
(Nederlandse keurmeester), 
C.A. Schuld (bestuurslid van de 
Raad van Beheer) en prof. dr. 
W.F. Donath (expert op het 
gebied van hondenvoeding). Een 
tip voor het huidige bestuur?

SCHATKAMER
Natuurlijk wens ik Frits Matzen 
een lang leven toe, maar wie 
tegen de tachtig loopt moet toch 
gaan denken wat er met de 
verzameling gaat gebeuren. Met 
zijn twee dochters is afgesproken 
dat ze met de collectie mogen 
doen wat ze willen. En als ze het 
penningenkabinet niet zelf willen 
houden, dan is schenken aan een 
museum of iets dergelijks een 
overweging. De dochters hebben 
wel affiniteit met honden, maar 
niet met hun vaders verzameling. 
Frits: Mijn oudste dochter en ik zijn 
destijds gelijk opgegaan én geslaagd 
voor het keurmeesterexamen voor 
de Bull Terrier; dat was toen nog 
nooit voorgekomen. 
Het wordt tijd dat de lezer zelf naar 
de kynologische schatkamer van 
Frits Matzen gaat. Kijk maar eens 
op: www.numismatz.nl 
En voor het geval u iets wilt 
aanbieden: f.matzen@quicknet.nl 
of numis.matz@quicknet.nl  


