Fotomoment

JANJAAP LUIJT

Een goede journalist is waar de actie is,
zo luidt een gouden regel. Ik ben weliswaar hoofdredacteur van De Beeldenaar,
maar kennelijk geen goede journalist.
Op 22 juni vond bij de Koninklijke Nederlandse Munt de eerste slag plaats van
de 5-euromunt ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van het muntgebouw
aan de Leidseweg 90 in Utrecht. De
eerste slag werd verricht door niemand
minder dan koningin Beatrix. Als vertegenwoordiger van ‘het enige tweemaandelijkse Nederlandstalige tijdschrift
voor numismatiek en penningkunst’ had
ik het voorrecht om mij tussen het journaille te begeven om verslag te doen en
foto’s te nemen. Het was een duwen en
trekken, maar ik had een paar fraaie
plaatjes. Na de eerste slag volgde er een
lezing, waarvoor de pers niet was uitgenodigd. Wel mochten de verslaggevers
en fotografen wachten tot na afloop,
omdat het vertrek van hare majesteit
een volgend ‘fotomoment’ zou zijn. Ik
had geen zin om hier meer dan een uur

op te wachten en besloot naar huis te
gaan. Ik woon op ongeveer 500 meter
afstand van het jarige gebouw.
Nog geen uur nadat ik thuis was gekomen, passeerde op hoge snelheid een
reeks brandweerauto’s met sirene. Mijn
vrouw zei nog: ‘Het klinkt alsof ze in de
buurt moeten zijn’. Ik besteedde er geen
aandacht aan en ging verder met het
sorteren van mijn foto’s. Toen ik diezelfde avond besloot om op internet te kijken waar die middag de brandweer naar
toe snelde, las ik onder de 112-meldingen het volgende bericht: ‘16:27:37
22-06-11 Melding : p 1 [oms] openbaar
meldsysteem brandalarm leidseweg
90 utrecht koninklijke nederlandse
munt eenh: utr802; Urgentie : o o o o
o : hoog; Eenheden : Monitorcode District Utrecht, Kazernealarm UtrechtCentrum, Tankautospuit-802 UtrechtCentrum, Monitorcode Brandweer
Utrecht’. Ik realiseerde me dat ik die
middag een belangrijk ‘fotomoment’
had gemist.

Bij de voorplaat

Vlaanderen, Philips de Stoute 1384-1404. Gouden
engel z.j. (1387) Gent.
Voorzijde: staande engel houdt de wapenschilden
van Bourgondië & Vlaanderen vast. Omschrift:
philippvs dei gra dux bvrg z com fland Keerzijde:
versierd kruis, vier leeuwen in de hoeken binnen
vierpas. Omschrift:
benedictvs qui venit in nomine domini
Goud 5,11 gram, circa 31 mm. Delmonte 972; Friedberg 167; Vanhoudt G2627.
Iets zwakke plek omschrift voor- een keerzijde, overigens scherp geslagen. Deze
hoogst zeldzame munt wordt geveild in veiling 32, najaar 2011, Karel de Geus
Muntveilingen BV te Veldhoven.
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