Inspiratie

JANJAAP LUIJT

Soms gaat het leven van een hoofdredacteur niet over rozen. Moet je tussen
allerlei andere bezigheden door het tijdschrift drukklaar maken en ook nog
even een anekdote uit de mouw schudden voor het voorwoord. Meestal gaat
dat wel goed, ik maak immers voldoende mee waar ik de lezers mee kan
vermaken. Om de ideeën en gedachten
niet te vergeten, maak ik daar in een
tekstbestand een korte aantekening van.
Voorbeelden uit het verleden zijn:
inbraak - uitsluitend meuk of gaspenningen - Winterswijk - verhuizen. Op
die manier hoop ik altijd over voldoende
ideeën te beschikken voor mijn voorwoord. Tegen de tijd dat de drukker de
kopij verwacht, open ik het bestand, kies
een leuke gebeurtenis uit en schrijf er
een spitsvondig verhaaltje over. Dat gaat
altijd goed en is nooit een probleem.
Dus bij het drukklaar maken van dit

nummer van De Beeldenaar volgde ik de
gebruikelijke procedure. Vol verwachting zette ik mijn computer aan en navigeerde naar de directory met kopij om
mijn geheugen weer op te frissen. Het
klamme zweet brak mij uit, toen na het
openen van ‘ideeen voorwoord.doc’ het
beeldscherm angstvallig leeg bleef.
Weliswaar verschenen braaf alle hulpbalken van mijn tekstverwerkingsprogramma, maar hoe lang ik ook wachtte,
het middenveld bleef wit. Er waren
gewoonweg geen ideeën meer. Ik begon
te peinzen en prakkiseren. Trok laden
en bakjes met muntjes, penningen en
numisraria open in de hoop een ingeving te krijgen. Maar inspiratie is ver te
zoeken als je haar nodig hebt. Mijn
gedachten bleven leeg en zo ook het
scherm. Terwijl ik naar het lege vlak
bleef staren, kwam mijn vrouw binnen
en zei: ‘een cent voor je gedachten...’

Bij de voorplaat
Oost-Friesland, Graafschap. Ulrich II 16281648. 1½ Schautaler z.j. (± 1630), geslagen
te Esens.
Vz. ruiter naar rechts met hoog geheven
zwaard. Op de achtergrond gezicht op de haven
en stad Emden; deo confid[ens] non timebo
q[uid] faciat mihi homa [in God vertrouw ik,
ik vrees niet wat de mensheid mij aan kan doen].
Kz. zittende vrouw met vredestak en mercuriusstaf; da pacem domine in diebus nostris
[Heer geef (ons) vrede in onze dagen]. Zilver,
54.5 mm., 43,21 gram. Davenport (Large Size
Silver Coins) 366 (onder Enno III).
Deze uiterst zeldzame herdenkingsmunt, met een duidelijke link naar de Nederlanden,
maakt deel uit van de voorjaarsveiling van Karel de Geus Muntveilingen B.V., 22 april
2013.
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