Klaar terwijl u wacht

JANJAAP LUIJT

Als hoofdredacteur van De Beeldenaar
verricht ik vanzelfsprekend de gebruikelijke redactionele werkzaamheden.
Daarnaast komt ook een aantal aan het
tijdschrift gekoppelde administratieve
taken voor mijn rekening. Omdat De
Beeldenaar het tijdschrift is van twee verenigingen en bovendien ook een aantal
losse abonnees bedient, is het voor lezers lang niet altijd duidelijk dat voor
vragen aangaande een van de verenigingen men bij mij aan het verkeerde adres
is. Daardoor krijg ik bij tijd en wijle vragen voorgelegd die eigenlijk bestemd
zijn voor de secretaris van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde of voor die van
de Vereniging voor Penningkunst. Zo
ontvang ik met grote regelmaat adreswijzigingen of informatieverzoeken over
penningen, munten of lidmaatschappen.
Hoewel niet voor mij bestemd, stuur ik
dit soort vragen en mededelingen braaf
door naar het juiste secretariaat.

En zo kon het gebeuren dat ik dit voorjaar van de administrateur van een historisch genootschap met een numismatische collectie het volgende
emailbericht ontving:
‘Beste Janjaap, Vandaag nam ik de
lijst met nieuwe aanwinsten door en
ontdekte dat wij de Jaarpenning 2009
nog niet hebben ontvangen. Is deze nog
niet verstuurd of is ons exemplaar kwijtgeraakt bij de posterijen?’
Ik antwoordde resoluut dat ik dat niet
wist, maar er voor zou zorgen dat de bewuste penning zo snel mogelijk aan de
collectie zou kunnen worden toegevoegd. Nog geen vijf minuten later ontving ik een repliek: ‘Beste Janjaap, Zojuist leegde ik onze brievenbus en de
Jaarpenning 2009 zat bij de post. Hoera’. Mij restte alleen nog te antwoorden:
‘Beste Miekie, Het onmogelijke doe ik
bij voorkeur altijd direct, maar wonderen duren meestal een dag langer.’

Bij de voorplaat
1628. VEROVERING VAN DE ZILVERBOOT
DOOR PIET HEIN IN DE BAAI VAN
MOTANSAS (CUBA).
Door L. van Teylingen.
Vz. De kaart van Noord- en Zuid Amerika. Omschrift:
gentes. servient. et. donec. veniat. tempus quo.
eaedem. ab. ipso. servitutem. exigent. jer.27.v.7
Kz. Gezicht op de vloot in de baai van Matanzas (Cuba).
Met eronder de tekst: vii d. sept. m.d.cxxviii. auspic. /
foed. regim. belg. societ. ind./ occid. ductu. p.p.
heyni. potita / est in. et. sub. matanza./ sinu cuba.
ins. regia./ classe . argentea./ regni. novae. hisp.
Omschrift : bloemetje filia. babil. quasi. area.
calcabitur. ab aquilone. tempore. messis. eius. jerem. 51 v.33 et 48.
Zilver, Ø = 64,3 mm.
Deze penning werd gemaakt van het zilver dat Piet Hein buit maakte. Uiterst zeldzaam.
Van Loon deel II pag. 173,2 . Betts 23.
De firma Schulman biedt deze penning te koop aan in haar novemberveiling.
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