
DE BEELDENAAR 2012-1
4

JANJAAP LUIJT

Gekleurde munt

Eind oktober ontving De Beeldenaar een 
e-mail van de Koninklijke Nederlandse 
Munt met een persbericht waarin gewag 
werd gemaakt van een unieke munt. In 
het persbericht viel het volgende te le-
zen: ‘Met trots presenteren wij u de al-
lereerste officiële herdenkingsmunt van 
het Koninkrijk der Nederlanden met 
kleur. Het is voor het eerst in de ge-
schiedenis dat in het Koninkrijk der 
Nederlanden een gekleurde munt uitge-
geven wordt. De Aruba 5 Florin ‘Ko-
ninklijk Bezoek’ 2011 wordt uitgebracht 
ter ere van het officiële bezoek van ons 
Koninklijk Huis aan Aruba op 28 en 
29 oktober’. Ik drukte het persbericht 
met bijbehorende foto af met de inten-
tie hier iets mee te doen in het tijd-
schrift dat u nu in handen hebt. Het 
drukwerk slingerde gedurende een week 
bij mij door de huiskamer, totdat mijn 
vrouw bits vroeg ‘wat slingert hier nu 

alweer een week rond?’ Ik vertelde haar 
van de gekleurde munten, het bijzon-
dere daaraan en mijn idee om er aan-
dacht aan te besteden in De Beeldenaar. 
Spot en hoon waren mijn deel. Voor 
haar waren gekleurde munten niets 
nieuws. Zij vertelde hoe bijna veertig 
jaar geleden zij op haar verjaardagsfeestje 
met vriendjes en vriendinnetjes onder 
het toeziend oog van haar vader stuivers 
en centen emailleerden. Ik wist niet wat 
ik hoorde en geloofde haar aanvankelijk 
niet. Enige minuten later kwam zij van 
zolder met een houten kistje en toonde 
mij het bewijs: stuivers in verschillende 
kleuren. Zelfs met het rood, wit blauw 
van de nieuwgeslagen munten voor Aru-
ba. Hierop gooide ik het persbericht bij 
het oud-papier en besloot over deze 
muntemissie in De Beeldenaar verder te 
zwijgen.  

Bij de voorplaat
(1892.) PRIJSPENNING VAN KONINGIN 
WILHELMINA 2e GROOTTE.
Door J.P.M. Menger naar een model van Bart 
van Hove (voorzijde)
en W. Schrammer (keerzijde) 

Vz. Borstbeeld van Wilhelmina met loshan-
gend haar naar links in een met kant afge-
zette jurk. Onder het borstbeeld signatuur 
van BART v. HOVE en J.P.M.MENGER.
Omschrift: WILHELMINA KONINGIN 
DER NEDERLANDEN. 
Kz. Leeg ovaal veld waaromheen gekroonde 
lijst met leeuwenkoppen en oranjetakken, 
daaronder signatuuur W.S(chammer) 
Zw.978var;TMP 1893 blz.97; Muntverslag 
1892 blz. 34-35; goud, 45 mm, 62.17 gram. 
Met in de kant ingeslagen het teken van 
’s Rijks Munt (mercuriusstaf) 

 
Deze penning werd vervaardigd voor rekening van Koningin Wilhelmina om uit te reiken als 
persoonlijke ere- of prijspenning.  
Collectie Munthandel Verschoor. Fotografie Dimitri Verschoor 
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