De eerste slag ...

JANJAAP LUIJT

Bij tijd en wijle organiseert de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht een
evenement rondom de eerste slag van een
nieuwe munt. De Beeldenaar ontvangt natuurlijk een uitnodiging om een dergelijke mijlpaal in de numismatiek vast te
komen leggen. Het is er altijd een geduw
en getrek tussen de aanwezige fotografen
om een mooi kiekje te maken van een
hoogwaardigheidsbekleder die onder toeziend oog van de muntmeester de twee
knoppen van de muntpers mag bedienen,
waarna het tweetal vol trots het eerste
exemplaar toont van de nieuw geslagen
munt. Geheel in de traditie heet dit
muntje het eerste exemplaar, maar uiteraard is dit het laatste. Immers de productiepersen hebben in de voorgaande weken de oplage vervaardigd die direct na

de eerste slag te koop is bij banken, postkantoren en munthandelaren.
Een van de verzamelproducten die de
Munt produceert, is de 5-euromunt.
Het aardige van dit product is dat het
volledig omschreven is in de Muntwet
2002 en dat het binnen de Nederlandse
grenzen geaccepteerd wordt als wettig
betaalmiddel (al denken sommige middenstanders daar anders over). Na afloop
van de meest recente ‘eerste slag’ van
een 5-euromunt kregen alle leden van
het bijeen vergaderde journaille een
exemplaar van de zojuist geslagen munt.
In De Beeldenaar 2001-1 schreef ik in
het redactioneel dat mijn grootvader
placht te zeggen: ‘De eerste slag is een
daalder waard’. Ik weet inmiddels wel
beter: de eerste slag is vijf euro waard!

Bij de voorplaat
1599 ZEELAND, LEEUWENDAALDER OP
ZEEUWSE MUNTVOET
Voorzijde: ridder met sjerp naar rechts kijkend; in
zijn rechterhand lint waaraan versierd provinciewapen. Omschrift: mo no arg ordin zel
Keerzijde: zwemmende leeuw uit de golven rijzend. Omschrift: domine serva nos perimvs
(Heer, behoed ons, wij vergaan). Deze leeuwendaalder is vervaardigd te Middelburg door
stempelsnijder Gerard van Bijlaer onder muntmeesterschap van Jacob Boreel.
Verkade 87.5; Delmonte 838; cnm 2.49.39; hpm 28; ex veiling Coin Investment
november 1988, lot 320, zilver 40 mm., 27,20 gram.
Een van de vele Zeeuwse zeldzaamheden in Veiling 29, Karel de Geus Muntveilingen BV te Veldhoven, 12 april 2010.

DE BEELDENAAR 2010-2
52

