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Antieke munten
Onder de ons door de Oudheid nagelaten monumenten nemen de

munten door hun belang, hun schoonheid en hun talrijkheid een
zeer belangrijke plaats in. Te weinigen van hen, die in de antieken
belang stellen, beseffen dat men, om hiervan te genieten, geen verre
reizen hoeft te doen: het Kon. Penningkabinet in den Haag bezit
een rijke, tot ver over de grenzen bekende collectie Griekse zowel
als Romeinse munten.

Velerlei aspecten tonen de antieke munten. Voor de historicus
zijn zij een belangrijke bron, waaruit hij een schat van gegevens
putten kan, die elders niet te vinden zijn. Voor de archeoloog en de
kunsthistoricus vormen zij een eldorado van — bovendien meestal
gedateerde! — originelen, waaruit de gehele ontwikkeling van de
kunst te lezen valt. Voor de kunstliefhebber betekenen zij een stil
en puur genot. Aan de in de Oudheid belangstellenden geven zij,
als toentertijd al geapprecieerde en zeker zorgvuldig bekeken ge-
bruiksvoorwerpen, direct contact met Grieken en Romeinen in hun
dagelijks leven. Want de antieke munten waren wel van practische
aard, zij hadden echter tevens politieke betekenis en religieuze zin; zij
waren ook kunstwerken. In hen treedt de Griekse kunst ons tege-
moet in haar sprankelende genialiteit en toch harmonisch even-
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wicht, de Romeinse in haar suggestieve verbeeldingskracht en be-
zonnen waardigheid.

Het Kon. Penningkabinet heeft dan ook gemeend wijdere be-
kendheid te moeten geven aan de antieke schatten, die zijn ver-
zameling bevat. Het heeft daarbij in de eerste plaats gedacht aan
de rijpere jeugd, die klassiek onderwijs geniet op gymnasium of
lyceum, maar ook aan hen, bij wie de in hun schooltijd gewekte
belangstelling levendig gebleven is, ook aan de classici, die op eigen
terrein nog wel eens voor verrassingen komen te staan.

Het plan, dat hiertoe is gemaakt, is tweeledig. In de eerste plaats
wordt een mapje uitgegeven met 20 vergrote afbeeldingen, 10 van
Griekse, 10 van Romeinse munten. Zij zijn alle uit aesthetisch oog-
punt gekozen; zij staan echter in historisch verband en geven te-
zamen een summier overzicht van de gehele ontwikkeling. Speciale
opnamen werden voor dit doel vervaardigd van een keur der aller-
beste stukken van het Kabinet; aan cliché’s en druk is de grootste
zorg besteed1. Het is bijzonder verheugend, dat het Nederlandsch
Klassiek Verbond van zijn daadwerkelijke belangstelling heeft blijk
gegeven door een aantal ex. aan te kopen en aan zijn leden als
jubileum-uitgave— naast de belangrijke Plato-editie — beschik-
baar te stellen; deze kunnen ze kopen tegen de gereduceerde prijs
van f 1,75 (in de boekhandel f 2,50). Wij hopen, dat de leden indi-
vidueel van evenveel begrip en interesse blijk zullen geven door in
groten getale ex. te bestellen, niet alleen voor zichzelf maar ook om
anderen cadeau te geven! Ook voor hen, die de Oudheid niet ken-
nen, kan dit een openbaring zijn.

Daarnaast wordt een serie van 6 — korte — filmstroken uitge-
geven, drie over Griekse, drie over Romeinse munten, begeleid
door een uitvoerige, gedrukte tekst 2. Achtereenvolgens worden
daarin behandeld: Ontstaan, vervaardiging en verbreiding van de
Griekse munt. De munten van Sicilië en Hellenistische konings-
en stadsmunten. Bij de eerste valt het accent op betekenis en his-
torische ontwikkeling, bij de tweede wordt een afgesloten geogra-
fisch gebied van alle kanten belicht, in het derde valt de nadruk

1 Uitgave van de Uitgeversmij. C. A. J. van Dishoeck C. V., die op dezelfde
wijze een map Penningen uitgeeft.

2 In samenwerking met het Centraal Projectie Instituut te Amsterdam.
De filmstroken zijn verkrijgbaar bij het Kon. Penningkabinet voor f 3,—
per stuk.
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op het artistieke en kunsthistorische. De Romeinse serie bevat:
Het oudste Romeinse Muntwezen, Keizersmunten en politiek, Tyaat-
Romeinse munten en medaillons. Weer vallen de accenten ver-
schillend: bij de eerste op de historische ontwikkeling, bij de tweede
op de politieke betekenis, bij de derde op de artistieke waarde.
Hierbij is zeker in de eerste plaats gedacht aan de scholen, maar
waar er thans zoveel particulieren zijn, die over een projectie-
toestel beschikken, zijn daar zeker ook mogelijkheden.

Zo hoopt het Kon. Penningkabinet op eigen wijze mee te werken
aan het grootse doel om de liefde voor de Oudheid bij de belang-
stellenden levendig te houden, bij de ongeïnteresseerden op te
wekken!

A. N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA.
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