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Biljetten met stempel
Deze zomer verspreidde een studentenuitzendbureau in de Utrechtse binnenstad honderd bankbiljetten van tien
euro, voorzien van een stempel met de
oproep naar het uitzendbureau te komen voor werk. Namens het uitzendbureau verkondigde woordvoerster
Charlotte Mol in de media dat de actie
een groot succes was en dat veel studenten aanvankelijk niet wilden geloven dat
het echt geld was: ‘Pas op het moment
dat ze in de gaten kregen dat de biljetten echt waren, doken de studenten er
massaal op af’.

Bij monde van woordvoerder Tobias
Oudejans liet De Nederlandsche Bank
weten niet blij te zijn met de actie. Het
beplakken, stempelen en beschrijven
van bankbiljetten beschouwt de bank als
beschadiging van staatseigendom en dat
mag niet. Gehavende biljetten die bij de
bank terugkeren, worden uit de roulatie
genomen. Dat kost de staat tussen de
vijf tot tien cent per biljet. De Nederlandsche Bank liet in zijn reactie in het
midden of er actie zou worden ondernomen tegen het uitzendbureau: ‘Daar
zeggen we gewoonlijk niks over’, aldus
de woordvoerder.

De rubriek Muntmelange biedt ruimte om één of meer opmerkelijke numismatische zaken in kort bestek te behandelen. Alle wetenswaardigheden die met
antieke, middeleeuwse of moderne munten te maken hebben – bijvoorbeeld
puzzelstukjes voor nader onderzoek – passen in deze rubriek. Suggesties, ideeën
of kant en klare korte artikelen kunt u sturen aan de redactie van De Beeldenaar,
Postbus 11, 3500 AA Utrecht of per e-mail naar redactie@debeeldenaar.nl.

Individuele abonnementen De Beeldenaar
Als gevolg van toegenomen verzendkosten zullen de tarieven voor individuele
abonnementen voor De Beeldenaar verder worden gedifferentieerd en aangepast.
De nieuwe tarieven bedragen met ingang van 1 januari 2009:
Voor abonnees binnen Nederland: € 25,00
Voor abonnees in België en Luxemburg: € 27,50
Voor abonnees in andere delen van Europa: € 37,50
Voor abonnees buiten Europa: € 40,00
De prijs voor losse nummers van De Beeldenaar wordt gehandhaafd op € 5,00. Voor
verzending naar adressen buiten Nederland zal deze prijs worden verhoogd met
een bijdrage voor de extra verzendkosten.
Abonnementen op De Beeldenaar worden stilzwijgend verlengd indien niet
vóór 15 november van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk of per email is
opgezegd.
Leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde (KNGMP) en van de Vereniging voor Penningkunst (VPK)
ontvangen De Beeldenaar als onderdeel van hun lidmaatschap. Zij geven mutaties
door aan hun vereniging.
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