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Munten als financieel en economisch fenomeen verschenen voor het eerst in de late 7e eeuw v. 

Chr. in Lydië, Klein-Azië (het moderne Turkije), maar het was de Griekse polis die het concept 

van betaalmiddel verbreedde en het gebruik van munten populair maakte. Vandaar dat Griekse 

munten van oudsher een centrale plaats innemen in de studie van de numismatiek. In dit kader 

lanceerde de internationale academische gemeenschap meer dan 80 jaar geleden het project 

Sylloge Nummorum Graecorum met als doel Griekse munten uit verschillende nationale en 

particuliere verzamelingen toegankelijk te maken voor verdere studie, zowel voor de 

academische gemeenschap als voor verzamelaars. Het hele project werd oorspronkelijk 

gelanceerd onder auspiciën van de „British Academy“ in de jaren dertig van de vorige eeuw en 

werd traditioneel (maar niet noodzakelijkerwijs) onder het algemene toezicht van nationale 

academies geplaatst. De meeste Europese landen hebben al talrijke SNG-delen van hun 

collecties gepubliceerd, maar tot nu toe ontbrak Nederland in dit project ondanks de 

aanwezigheid van een grote collectie van bijna 20.000 Griekse munten. Deze collectie Griekse 

munten maakt deel uit van de Nederlandse ‘Nationale Numismatische Collectie’(NNC) die 

wordt beheerd door De Nederlandsche Bank (DNB). 

 

In juni 2018 werd het idee voor een SNG Nederland geopperd tijdens de inaugurele rede van 

Prof. Dr. Panagiotis Iossif aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op zijn voorstel werd een 

commissie van numismaten gevormd om de publicatie van de serie te verzorgen. Na een periode 

van voorbereidingen zijn we blij te kunnen meedelen dat er in de komende vijf jaar acht SNG 

Nederland delen voor publicatie op het programma staan. In deze delen zal de gehele collectie 

Griekse munten (inclusief de “Romeins Provinciale” munten) van NNC/DNB volgens de 

hoogste academische normen gepubliceerd worden. Het project wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met NNC/DNB, die ook financieel bijdraagt aan het project. De verschijning 

van de eerste delen, die door Peeters in Leuven zullen worden uitgegeven, is gepland voor 2023. 
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@email: sngnetherlands@gmail.com – volg ons op Facebook en Instagram (#sngnetherlands) 

 
 
 
  
 
 
 


