HET ONTSTAAN VAN EEN JUBILEUMPENNING
door Etko Cretier
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Numismatische Kring Oost Nederland verschijnt
binnenkort een jubileumpenning. Over deze penning en zijn ontstaansgeschiedenis zal binnenkort
een bijdrage worden gepubliceerd. Deze penning is echter niet de eerste lustrumpenning van de
NKON. In onderstaand verhaal gaan we terug naar het maakproces van de eerste lustrumpenning ter
gelegenheid van het 35 jarig bestaan.
In het kader van het 7e lustrum in 1996 is door de NKON een grote gietpenning uitgegeven die
vrijwel helemaal in eigen beheer is ontworpen, vervaardigd en afgewerkt. Eind 1995 ontstond het
voornemen het komende 35 jarig bestaan te vieren met o.a. een Jubileumpenning. Een
penningcommissie werd ingesteld en de eerste ontwerpen gemaakt. De voorkeur van de commissie
ging direct uit naar een gietpenning, waarbij er plannen ontstonden om deze volledig zelf te
produceren, dus inclusief het gieten en afwerken.
In de eerste fase werd gezocht naar een bruikbaar ontwerp. De leden van de commissie gingen
individueel aan het knutselen waarna de ontwerpen gezamenlijk werden besproken. De ervaring van
Hans Helldörfer met het ontwerpen van sieraden en penningen kwam direct tot uiting in zijn 1e
ontwerp dat al in grote lijnen leek op het uiteindelijke resultaat. Op artistiek en technisch niveau stak
dit zover boven de andere ideeën uit, dat de commissie direct besloot met dit ontwerp verder te
gaan.
Hans heeft het model daarna verder vervolmaakt, waarbij hij voor de afgebeelde munt op de
voorzijde gebruik kon maken van een fraaie Daalder van 's-Heerenberg uit de collectie van het
Historisch Museum te Zutphen. In was werd een afdruk gemaakt en deze negatieve afdruk werd
omgezet in een positief model. De
reden om voor deze munt te kiezen
lag in het feit dat het allereerst een
zeer aantrekkelijke Gelderse munt
was maar tevens in de tekst op de
munt: Argen Diren (afkorting van
argentium Dirensis = zilvergeld van
Dieren). De plaats Dieren, precies in
het midden tussen de steden
Arnhem (de eerste vergaderplaats)
en Zutphen (de huidige vergaderplaats), was jarenlang de plek van samenkomst voor de kring. Dan
de munt in werkelijkheid gewoon in 's- Heerenberg was geslagen was uiteraard wel bekend). Op de
penning is ongeveer een derde deel van de Daalder afgebeeld waarbij gezorgd is voor de
leesbaarheid van de tekst "Argen Diren". De volgende stap was het omzetten van het unieke
wasmodel naar een mal waarmee een serie penningen gemaakt konden worden.
Eén van de leden van de penningcommissie verdiepte zich in de verschillende technieken en sloeg
aan het experimenteren met siliconenrubber en wat proefmodellen. Ook werd met huisvlijt een
smeltoven met extra luchttoevoer (een omgekeerde stofzuiger!) in elkaar gezet waarmee tijdens een
commissievergadering een experiment werd gedaan. Dat het gieten van brons zelfs met moderne
hulpmiddelen als gasbranders etc nog niet zo eenvoudig is, bleek tijdens dit experiment. Na zeer lang

stoken was het brons eindelijk gesmolten maar bij
het gieten in het proefmodel ging het volledig mis:
het model klapte in stukken uit elkaar.

Omdat de datum
van het lustrum
steeds dichterbij
kwam, werd
besloten dit cruciale
deel van het
maakproces toch
maar over te laten
aan een
professional. Hans
nam contact op met
een bedrijfje waarmee hij in het verleden goed had samengewerkt. Er werden afspraken gemaakt en
het wasmodel werd aan de gieter gegeven om hiervan een voor vermenigvuldiging bruikbare mal te
maken. Nu bleek de nieuwe eigenaar van het gietbedrijf toch wat minder thuis te zijn in het maken
van kleine bronzen objecten, want tot schrik van Hans bleek bij het omzetten van het positieve

wasmodel naar een gipsvorm, de aanzet van het gietkanaal midden op de keerzijde te hebben
gepositioneerd. Alle details in dat deel waren daarmee natuurlijk verloren gegaan! Nu het originele
wasmodel verbruikt was, zat er niets anders op dan met de verminkte vorm eerst weer een
wasmodel te maken waarin de details hersteld konden worden. Hoewel dit uiteindelijk goed is
gelukt, betekende deze gang van zaken wel een volledige extra
omzetting van positief naar negatief en weer naar positief. Dat dit
de scherpte van het eindproduct niet ten goede komt spreekt voor
zich, daarnaast leverde het Hans natuurlijk veel extra werk en
moeite op.
Verder ging het gelukkig niet meer fout; de gieter maakte een
rubberen mal waarmee de wasmodellen van de penning in serie
gegoten konden worden waarna deze wasmodellen (nu met de
gietkanalen netjes op de rand) via de verloren was methode
werden omgezet in bronzen gietelingen.
Deze ruwe gietelingen werden door de gieter
aan Hans afgeleverd. De volgende fase bestond
uit het verwijderen en afslijpen van de
gietkanalen, het verwijderen van vuil en
oxidatie van het gietproces en het bijwerken
van oppervlak en rand. De laatste stap in het
proces was het opnieuw oxideren van de
penning waarvoor eerst geëxperimenteerd
werd met diverse recepturen uit oude
handboeken voor het fraaiste resultaat. Na al
deze handelingen die voor het overgrote deel
door Hans zelf werden uitgevoerd, lag er precies
op tijd een prachtig resultaat: een flinke serie
jubileumpenningen die bij de jubileumbijeenkomst konden worden aangeboden aan de leden. In
verband met het grote succes van de penning is enkele maanden later nog een aantal penningen
bijbesteld, waaronder een tiental in zilver. De jubileumpenning was ook voor buitenstaanders te
koop en heeft uitgebreid aandacht gekregen in het blad De Muntkoerier. Alom was er veel
waardering voor het ontwerp en uitvoering.
De voorzijde van de penning is sinds 1996 in gebruik als logo van de vereniging.

