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Geachte ereleden en leden, 

 

Zoals u allen weet zijn het uitzonderlijke tijden en het Coronavirus heeft ook zijn invloed op ons 

Genootschap. Zo hebben wij de Voorjaarsbijeenkomst moeten annuleren en hebben wij de statutair 

vereiste goedkeuringen die wij op de ledenvergadering hadden willen presenteren via email en via 

de post aan u voor moeten leggen. Er zijn bij het bestuur overigens geen bezwaren binnengekomen 

op de gevraagde goedkeuringen en het bestuur dankt u hiervoor.   

 

Deze tijden bieden echter ook mogelijkheden. Door de beperkingen als gevolg van het Coronavirus 

moeten wij alternatieve methoden vinden om met onze leden te communiceren en kennis te delen. 

In dit kader heeft ons lid prof. dr. P.P. Iossif, buitengewoon hoogleraar in de numismatiek binnen de 

leerstoelgroep oude en middeleeuwse geschiedenis van de faculteit der letteren van de Radboud 

Universiteit te Nijmegen, voor ons allen twee ‘virtuele colleges’ ontwikkeld met de titels: 

 

Eerste college: 

“Considering the Hellenistic East from a numismatic point of view”  

 

Tweede college: 

“Chremata and Symbola. How to consider divine attributes on royal coinages. A quantitative 

perspective”  

 

Prof. Iossif geeft de volgende toelichting bij de colleges: 

“In these two lectures, Prof. Iossif will consider the formation of the numismatic traditions in the 

newly conquered lands of Asia by Alexander the Great. The main focus of the first lecture is to 

serve as an introduction for the Seleucid (mostly) Parthian and early Greco-Bactrian coinages by 

simply focusing on the main aspects of their formation, relations to their predecessors (the 

Achaemenids and Alexander) and their legacies. Special attention will be drawn on the introduction 

of coinage in areas which had no previous numismatic tradition before the arrival of the Greeks and 

how local populations reacted to this new phenomenon shaping their lives and transactions for ever.  

 

The second lecture, an original work, will focus on Prof. Iossif’s researches on the importance of 

quantifications in Hellenistic numismatics by using a precise study-case: the divine attributes. It is a 

demonstration on how quantifications and quantitative data provide further information on our 

understanding not only of the monetary phenomenon per se but also on the mentalities of the users 

of these coins.” 

 

De colleges zullen gehouden worden op de volgende data: 

Eerste college: 20 juni 2020 om 11.00 uur. 

Tweede college: 27 juni 2020 om 11.00 uur. 

 

Beide colleges duren ongeveer 90 minuten. De colleges zijn in het Engels.  

 

U hoeft het huis niet uit en u kunt heel eenvoudig deelnemen door ongeveer 5 minuten voor 

aanvang op de link te klikken die wij u twee dagen voor aanvang van het college per email zullen 

toesturen als u zich voor het college heeft aangemeld. Wij vragen u voor aanvang van het college de 

technische aspecten door te lezen die verderop in dit bericht staan vermeld. 
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Aanmelding voor de colleges: 

Als u aan één of beide colleges wenst deel te nemen kunt u zich bij de secretaris aanmelden 

(info@koninklijkgenootschap.nl). De uiterste data dat u zich aan kunt melden zijn: 

Voor het eerste college: 12 juni 2020 

Voor het tweede college: 18 juni 2020 

 

U zult de link twee dagen voor aanvang van het college van de secretaris ontvangen (om technische 

redenen kan het niet eerder worden verstuurd). De colleges zijn besloten sessies en worden u door 

prof. Iossif en de Radboud Universiteit aangeboden als lid van het Koninklijk Nederlands 

Genootschap voor Munt en Penningkunde. Wij verzoeken u dan ook met klem om de link niet door 

te sturen naar anderen.  

 

Technische aspecten: 

• Om het college te kunnen horen dient u gebruik te maken van Google Chrome of Microsoft 

Edge (het werkt niet goed op Internet Explorer).  

• U kunt tijdens het college vragen stellen via de ‘Message Public Chat’ linksonder in uw 

scherm of gewoon via de traditionele mondelinge weg met gebruik van de microfoon van 

uw computer. 

• Gezien het aantal deelnemers verzoeken wij u om uw video niet aan te zetten tijdens het 

college. U zult daarom alleen prof. Iossif in beeld zien samen met zijn presentatie. 

• Om ruis te voorkomen verzoeken wij u ook om uw microfoon zo veel mogelijk op ‘mute’ te 

zetten en deze alleen aan te zetten als u via de traditionele mondelinge weg een vraag wilt 

stellen. 

 

Achtergrondinformatie en literatuur 

Als introductie op het eerste college heeft prof. Iossif een korte Engelstalige animatie gemaakt over 

Seleucus I (385-281 v.Chr.) de grondlegger van het Seleucidische Rijk.  

U kunt de animatie bekijken wanneer u maar wilt door op de onderstaande link te klikken: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJ8hspjSYI 

 

Mocht uw interesse nu al dusdanig gewekt zijn dat u aanvullende informatie over dit onderwerp 

wilt lezen, dan raadt prof. Iossif de volgende literatuur aan:  

 

Arthur Houghton & Catharine Lorber. Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. Part I: 

Seleucus I through Antiochus III, New York-Lancaster (PA), 2002 

 

Arthur Houghton, Catharine Lorber, Oliver Hoover, Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue, 

II. Part II: Seleucus IV to Antiochus XIII, New York-Lancaster (PA), 2008 

 

Panagiotis P. Iossif, “Who's wealthier? An estimation of the annual coin production of the Seleucids 

and the Ptolemies”, RBN 161, 2015, 233-272 

 

Panagiotis P. Iossif, “Using site finds as basis for statistical analyses of the Seleucid numismatic 

production and circulation. An introduction to the method”, in F. Duyrat & C. Grandjean (eds), Les 

monnaies des fouilles du monde grec (VIe – Ier s. a. C.). Apports, Approches et Méthodes, 

Ausonius, Scripta Antiqua 93, Bordeaux, 2016, 263-296 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJ8hspjSYI
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Panagiotis P. Iossif, “The introduction of coinage in the Seleucid Empire and the Euro in the 

European Union”, in R. van der Spek, B. van Leeuwen (eds), Money, Currency and Crisis. In 

search of Trust, 2000 BC – AD 2000, New York, Routledge, 2018, 149-164 (with Bas van Leeuwen 

& Peter Földvari) 

  

Als u vragen heeft over deze virtuele colleges neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

Namens het bestuur, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ernst Wilschut 

Secretaris KNGMP 

 

 

 
POSTADRES:  BESTUUR: 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde Dr. G.P. (George) Sanders voorzitter 

p/a Paul Gabrielstraat 109  L. (Lei) Lennaerts MNGG-FIPG  vice-voorzitter 

2596 VC  DEN HAAG  Drs. E. (Ernst) Wilschut secretaris 

E-mail: info@koninklijkgenootschap.nl  Ir. J.J.D. (Jeroen) van Gessel penningmeester 
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BIC/SWIFT: INGBNL2A   IBAN: NL63INGB0000031187 
   

 

mailto:info@koninklijkgenootschap.nl
http://www.koninklijkgenootschap.nl/

