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Het was voor vele, zoo niet alle Noord-Nederlandsche penningkundigen eene aangename ver
rassing, dat tot de oprichting van een Nederl.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde werd
besloten.
Sedert tal van jaren was hierover gedacht,
maar het plan stuitte steeds af op de vrees
voor weinig belangstelling, omdat de ZuidNederlandsche vereeniging, »Société Royale de
la Numismatique Beige", grootendeels in de
bestaande behoefte voorzag.
Het is echter gebleken, dat bedoeld bezwaar
overschat was, want tot het onlangs opgerichte
genootschap, onder de kenspreuk „Concordia
res parvae crescunt" zijn niet alleen vele leden
toegetreden, maar de medewerking der Belgische
penningkundigen is reeds zeker.
A l s warm aanhanger van het nieuwe genoot
schap stelde ik in de buitengewone vergadering
die den g October j.1. te Amsterdam werd geen
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houden onder de punten van behandeling v o o r :
»Gedachtenwisselinp- over het aannemen van
»een algemeenen muntmeter."
D e penningkundigen zuilen dikwerf, evenals
schrijver dezes, de moeielijkheid ondervonden
hebben om de juiste middellijn der. stukken
te kennen en menigmaal teleurgesteld zijn bij
ontvangst van nieuwe penningen.
D e oorzaak hiervan is, dat er verschillende
muntmeters in de beschrijvingen g e v o l g d wor
den, die met elkander in verdeeling verschillen.
In het jongste penningkundig werk door den
nestor der verzamelaars M R . J. D I K K S met zorg
en met hooge verdiensten samengesteld: „Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland
en Nederlanders betrekking hebbende penningen,
geslagen hisschen November 1813 en November
186j', is g e v o l g d ' d e muntmeter van P . SMIDT
VAN GELDER, Catalogus 1846, waarnaast is ge
plaatst een Decimeter verdeeld in Millimeters; 1)
terwijl bij de meeste veilingen van munten en
penningen in den laatsten tijd andere muntmeters
gevolgd werden.
Het komt mij voor, dat de eerste schrede
van het Nederlandsche Genootschap moet be
staan in het aannemen van een algemeenen
muntmeter, voor alle stukken van het genoot1) De afbeelding van dezen Decimeter is echter onjuist,
want zij geeft slechts eene lengte van 97 Milimeter aan.
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schap uitgaande, en verder te bevorderen, dat
zoowel penningkundigen als verkoopers van
munten en penningen, in hunne beschrijvingen
dien muntmeter bezigen.
Om dit doel te bereiken, zal men moeten
bewerken, dat de Zuid-Nederlandsche penning
kundigen met ons hetzelfde stelsel aannemen.
Ik geef in overweging den Meter als stan
daard aan te nemen en de invoering er van te
bevorderen, door het doen graveeren van een
zeer juisten muntmeter waarop gedrukt worde,
dat deze maat is aangenomen, om in het ver
v o l g te worden gebruikt door de Société Royale
de Numismatique Beige en door het Nederl.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, i)
Dat aan alle bekende penningkundige leden
dezer genootschappen, daarvan kosteloos exem
plaren worden verstrekt en dat afdrukken
daarvan, zoo goedkoop mogelijk worden ver
krijgbaar gesteld.
J. A . SMITS VAN

Dordrecht,

NIEUWERKERK.

20 November 1892.

1) Een schaal van 10 centimeter in millimeters verdeeld
werd reeds in 't begin van 1864 door wijlen den heer G
Theod. Bom ingevoerd — zie Catalogus Hendrik Salm, verkooping 25 Januari 1864 — en sedert gebruikt.
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