Misverstand

JANJAAP LUIJT

Zoals elk voorjaar kende ook 2008 in de
maanden april en mei weer zijn traditionele jaarvergaderingen. Soms uit interesse en soms uit verplichting bezoek ik
er een aantal. Het mooiste vind ik als
twee of drie clubs hun vergaderingen op
hetzelfde tijdstip houden. Dan kan ik in
elk geval ergens legitiem wegblijven.
Een van de jaarvergaderingen die ik
dit voorjaar bezocht, was die van een
respectabel, wetenschappelijk genootschap op hoge leeftijd (ik bedoel hier
niet het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, al
gaf ik ook daar ‘acte de présence’). Uiteraard stond het gevoerde beleid op de
agenda en moesten de financiën worden
verantwoord. Vooral dat laatste onderwerp kan mij meestal niet boeien. Baten
en lasten, activa en passiva en de begroting kunnen mij gestolen worden. Er

zitten altijd wel een of meer (amateur-)
economen in de zaal, die elke uitgave
tot op de cent verantwoord willen zien,
zodat ik dit agendapunt graag aan hen
overlaat.
Tegen de tijd dat de begroting aan de
orde kwam, zat ik al aardig in te dutten.
Plots hoorde ik van achter de bestuurstafel: ‘Wij moeten ook terdege rekening
houden met de huurpenningen’. Ik
dacht: ‘Huurpenningen? Daar heb ik
nog nooit van gehoord.’ Het duurde
even voordat het tot mij doordrong dat
de penningmeester in verbloemde termen sprak over de huur die elk kwartaal
voor het secretariaat betaald moest worden. En terwijl de vergadering rustig
voortkabbelde dacht ik bij mezelf:
‘waaraan zou iemand zonder numismatische achtergrond denken bij het woord
huwelijkspenningen...?’

Bij de voorplaat

1664. OPENING VAN DE TREKVAART VAN LEIDEN NAAR
UTRECHT EN WOERDEN. Door Arent Smeltzing.
Vz. Gekroond stadswapen van Leiden met twee
leeuwen als schildhouders, boven de kroon op
een banderol: Meij 1664 opgemaeckt; daaronder gezicht op Leiden met de trekvaart en de
door een paard met ruiter getrokken schuit.
In het omschrift de wapens van de vier burgemeesters tijdens de voltooiing van het Jaagpad
in mei 1664: EXTERIS STUPORI - INCOLIS USUI PATRIÆ ORNAMENTO -LEYDÆ HONORI
Kz. In een krans de wapens van de vier burgemeesters,ten tijde van het begin van de werkzaamheden in oktober 1663. Op een banderol:
Octob.1663 begonnen; / Het Iaegpadt lang verwaght
/ Spijt wangunst, Nu volbraght / Spijt boeren domme-kraght / Ciert aenden Rijn drie Steeden / T
’ is wonderlijck bedaght / Geluckich Wtgewraght / Niet door Octroi of maght / Maer Yver, Gelt,
en Reeden. Omschrift: V RELUCTANTE LICET INVIDIA, ET RUSTICITATE, OMNEM SIBI REDDIT
PERVIAM VIAM VIRTUS.
v.L.II.524; Frederiks Dutch Silver II.568; KPK 935 Leids zilver 226; zilver, 62 mm., 92,55 gram. In de
rand ingeslagen met jaarletter B voor 1664, het makers merk van Dirck van Werkhoven, vervaardiger
van de penningplaatjes, het gekroond wapen van Leiden en het gekroond wapen van Holland.
Collectie Munthandel Verschoor. Foto Dimitri Verschoor; www.verschoor.com
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