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Privileges

Het hoofdredacteurschap van een ‘twee-
maandelijks tijdschrift voor numismatiek
en penningkunst’ kent zo zijn privileges. 
Zo mocht ik begin maart de ene dag op 
de kunstbeurs T E FAF  in Maastricht tij-
dens de preview circuleren tussen het 
grote geld van Europa, om de volgende 
dag op Slot Zeist tijdens de derde 
‘Excellence Day’ van het Nederlandsche 
Muntenhuis de onthulling bij te wonen 
van ’s werelds grootste gouden munt. 
De bijeenkomst in Zeist was er een met 
veel verzamelaars, maar weinig bekenden
(ik kende alleen de persfotograaf van het 
AD). Toch was het een geanimeerde 
middag. Na een welkomstwoord van 
Erik Constapel, directeur van het 
Nederlandsche Muntenhuis, en een 
overzicht van de munten en verzamel-
producten die thans in het assortiment 
zitten, gaf Ronald van Tienhoven van 
de Design Academy een uitgebreide be-
schouwing over zijn ontwerp van de 

Manhattan 5-euromunt. Vervolgens gaf 
Klaas Dijkhuizen, de numismaat van het 
muntenhuis, een historisch overzicht 
van de muntslag door de eeuwen heen. 
Omdat het programma dreigde uit te 
lopen, hield hij het na de introductie 
van de stoommachine voor gezien. De 
laatste spreker van de middag was 
mevrouw Lavoie, hoofd public relations 
van de Canadese ambassade, die de eer 
had de gouden 1.000.000-dollarmunt te 
onthullen. Haar verhaal ging niet over 
munten. Zij was er vooral om haar land 
te promoten en in het bijzonder de 
Olympische Spelen die volgend jaar in 
Vancouver zullen plaatsvinden. De 
Canadese besloot haar praatje met: ‘En 
uiteraard bent u allen van harte welkom 
deze spelen bij te wonen’. Zoals gezegd: 
Het hoofdredacteurschap van een ‘twee-
maandelijks tijdschrift voor numisma-
tiek en penningkunst’ kent zo zijn privi-
leges.

Bij de voorplaat

Pauline Hoeboer, De alchemie van een 
penning, 2009, porselein.
De inschrijfpenning 2009 van de 
Vereniging voor Penningkunst (V PK ),
De alchemie van een penning, is de derde
penning binnen het thema de vier 
Aristotelische elementen. Leden van 
de V PK  kunnen de penning bestellen 
tot 1 september 2009. De wijze van 
bestellen staat beschreven op pagina 154.


