
Jaar: 1811

Thema: Rotterdam, Bonne Ville de l’Empire. 

*De letter M van Rotterdam is door gebrek aan ruimte voor de helft zichtbaar. ROTTERDAM  

Ontwerper: Lafitte / Stempelsnijder: Andrieu

Diameter: 68,45 mm

Metaal: 

Techniek: Slagpenning

Fabrikant: Monnaie de Paris

Voorzijde: Napoleon in keizerlijk uniform houdt zijn zoon, de Koning van Rome, boven het doopvont. 
Achter de Keizer zijn troon, waar straks zijn zoon op zal regeren. Op het doopvont is een vaas met 
wijwater te zien, een kan Heilige olie en een olijftak. Aan de voet van het doopvont ligt de bijbel.  
Andrieu Fecit.In de afsnede: Lafitte Del. BAPTÊME DU ROI DE ROME/MDCCCXI. (=Doop- 
plechtigheid van de Koning van Rome/1811)

Keerzijde: A L'EMPEREUR / LES BONNES VILLES / DE L'EMPIRE. ( Aan de Keizer/de Goede 
Steden/van het Keizerijk) 49 Namen van de keizerlijke steden op stenen kronen in twee rijen opgesteld.
PARIS staat bovenaan, als eerste stad, gevolgd door de tweede en derde stad van het Keizerijk ROME en 
AMSTERDAM. Daarna in alfabetische volgorde de volgende steden: Anvers / Alexandrie / Aix-la-
Chapel(le) / Amiens / Angers / besancon / Bordeaux / Bourges / Brême / Bruxelles / Caen / Clermont / 
Cologne / Dijon / Florence / Gand / Gênes / Genève / Grenoble / Hambourg / La Rochelle / Liège / 
Lille / op de tweede rij staat: Livourne / Lubeck / Lyon / Marseille / Mayence / Metz / Montpelli(er) / 
Montauba(n) / Nancy / Nantes / Nice / Orléans / Parme / Plaisance / Reims / Rennes / Rouen / 
Rotterdam* / Strasbour(g) / Toulouse / Tours / Turin / Versailles.   

De penning bestaat in goud, zilver en brons; Pas op! Er zijn moderne naslagen met ponsoen 
geslagen in de rand, de originele medailles hebben een gladde rand. 
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Bijzonderheden: Nahuijs meldt in zijn boek dat na de terugkomst van Napoleon uit Elba, Frankrijk, met 
het verdrag van Wenen,  22 van de 49 steden had verloren. Dit was aanleiding om de keerzijde met de 49 
namen te vervangen door een portret van Napoleon. Het veilinghuis Laurens Schulman BV, heeft in haar 
veiling nr 2, kavel 907, uit 20 maart 1998,  een prachtig exemplaar verkocht.

Bonne Ville? / Goede Stad?: Steden onder Napoleon konden met het decreet van 17 mei 1809 de titel  
"Goede Stad" krijgen. Er waren drie klassen gekoppeld aan deze titel en een keizerlijk stadswapen. De 
titels waren Duchesse (Hertogin) voor eerste klasse steden, Comtesse (Gravin) voor de tweede klasse en 
Baronne (Barones) voor de derde klasse. De goede steden waren steden die een belangrijk rol speelden 
binnen het Keizerrijk. Eerste klasse steden:  Amsterdam, La Haye (Den Haag, niet op de penning 
vermeld, wellicht later toegevoegd), Rotterdam. Deze steden hebben 3 bijen op een rood veld in hun 
stadswapen gekregen. 
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De steden van de tweede klasse, niet op de penning vermeld, hadden een letter N met daarboven een 
ster in een blauwe rechthoek geplaatst aan de linkerkant van het wapen; in Nederland waren deze steden: 
Bois-le-Duc ('s Hertogenbosch), Delft, Leyde (Leiden) en Vlaardingen. 

De steden van de derde klasse hadden in hun stadswapen een letter N met daarboven een ster in een 
rode rechthoek geplaatst aan de rechterkant van het wapen; Nederland had geen stad in de derde 
klasse…. 
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NB De doopplechtigheid was gepland voor 2 juni 1811(1e Pinksterdag) maar werd pas op 9 juni (dag van 
de drieeenheid) voltrokken in de Notre Dame de Paris.

gaf op het 
keizerlijk paleis te Amsterdam een groot feest. Er werden paardenraces georganiseerd, bootraces 
(Admiraal-zeilen). 's Avonds werden in alle Franse, Duitse en Nederlandse theaters gratis voorstellingen 
gegeven. Er werd vuurwerk op de Amstel afgestoken. In alle departementen van Holland werden feesten 
gegeven. In Utrecht heeft het feest twee dagen geduurd. In de steden Rotterdam en en Haag werden de 
feesten eerst gekeurd door de prefect van het departement, de Monde van de Maas. De kade genaamd " 
Boompjes"  in Rotterdam werd omgenoemd "Port Napoleon" (Napoleon haven). Het Haringvliet werd 
"Port du oi de Rome" (Koning van Rome haven). In en Haag werd het Lange Voorhout "Cour 
Napoleon" (Napoleon hof). En de Vijverberg werd "Cour de l' mperatrice". (Keizerinnenhof).
In Leiden werd het Koninginneplein tijdelijk omgedoopt in Napoleonplein.

Deze medaille werd geschonken aan Napoleon, in goud, uit naam van alle burgemeesters en 
gedeputeerden van de 49  Goede Steden"  van het keizerrijk.

De burgemeester van Dijon, de heer Durande, werd gevraagd zich met de vervaardiging van de penning 
te occuperen. Lafitte heeft de tekening gemaakt en de stempelsnijder was Andrieu.

Iedere goede stad betaalde 500 francs aan het project mee. Voor een totaalbedrag van 24500 francs werd 
de penning gefinancierd.

Viering in Nederland: Zijne Doorluchtigheid de Prins Architrésorier Charles François Lebrun 
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Referentie: Nahuijs II No 76 Pl. X. ,  Bramsen 1125,  Julius 2461 zilver - Julius 2462 brons, Essling 1360, 
Millin 271, De Félissent 467-468

Collectie:  Particulier

De letter M van Rotterdam is door gebrek aan 
Ruimte voor de helft zichtbaar.  
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Een exemplaar in zilver werd aan Burgemeester Suermondt gegeven, op het randschrift van de
penning werd gegraveerd: G M E SUERMONDT MAIRE DE ROTTERDAM INSTALLÉ EN 1811 
MEMBRE DE L’ORDRE DE LA RÉUNION. Deze penning maakt deel uit van de collectie van 
het Museum Rotterdam.

68 mm


