
DE BEELDENAAR 2011-3
100

JANJAAP LUIJT

Actiepenning

Het leven van een hoofdredacteur kent 
momenten van hoge druktepieken. In 
het bijzonder rond de aanleveringsda-
tum van de kopij aan de vormgever is 
het buitengewoon druk. Tekst moet 
schoon aangeleverd worden, afbeeldin-
gen moeten worden nagekeken, auteurs 
moeten achter hun broek gezeten wor-
den, want er ontbreekt altijd wel een di-
ameter van een munt of een afbeelding 
van een penning. Op de momenten dat 
het rustig is, moet je dus de kans grijpen 
om te ontspannen. Vandaar dat ik eind 
februari een dagje naar de sauna ging 
om weer eens helemaal tot rust te ko-
men. Even geen toegestuurde artikelen, 
geen redactiewerk, geen drukproefcon-
troles, geen muntjes en penningen. 

Na een voorspoedige reis naar het ‘well-
ness-centrum’ was ik helemaal klaar 
voor het grote ontspannen. De aanmel-
ding en inschrijving verliep vlotjes, al 
kwam het ‘munt- en penningloos dagje 
uit’ hier al ten einde. Uit handen van de 
receptioniste ontving ik een plastic pen-
ning. Deze moest ik bij me houden en 
inleveren als ik later die dag de traditio-
nele opgieting zou willen bijwonen. Het 
betrof een rode penning met een diame-
ter van 3 cm. Op beide zijden stond de-
zelfde beeldenaar: een paard in een ruit, 
een hoofdletter S en het omschrift ‘ac-
tiepenning’. Twee zaken waar ik die dag 
geen zin in had: actie en penningen.  

Bij de voorplaat

(1849.)1859. PENNING “DES KONINGS” 
VOOR ACADEMISCHE PRIJSVRAGEN. 
Door van der Kellen.

Vz. Borstbeeld van koning Willem III naar rechts. 
Omschrift: WILLEM III KONING DER NED. 
G.V.H.L. Signatuur VDK
Kz. Onder een koningskroon en tussen een  oranje-
en olijftak een half ontrold perkamenten blad waar-
op gegraveerd: AAN / ADRIAAN / FREDERIK 
LODEWIJK / GREGORIJ / CANDIDAAT / IN 
DE / REGTSGELEERDHEID / AAN DE / 
HOOGE SCHOOL / TE LEIDEN / DOOR / 
DEN KONING / GESCHONKEN / MDCCCLIX

Dirks.698; goud, 51 mm., 84,50 gram.
Adriaan Frederik Lodewijk Grégorij 
(Hoorn 23 februari 1838 – Den Haag 24 april 1901)
Studeerde in Leiden tussen 1856 en 1864, promoveerde daar op 22 juni 1864 op het 
proefschrift ‘Specimen juris civilis de ratihabitione: Functies: substituut Griffier Recht-
bank ’s-Hertogenbosch 1866; substituut Officier van Justitie Alkmaar 1866-1869; 
Officier van Justitie Utrecht 1869-1875; advocaat generaal Hof Groningen 1875; 
advocaat generaal Hof Zuid-Holland 1875; advocaat generaal ’s-Gravenhage 1875-1884; 
Benoemd: Advocaat generaal van de Hoge Raad 4 november 1884.
Lit. De Hoge Raad in persoon nr.612 blz.189.
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