
Profielschets  

 

Het Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde werd opgericht in 1892 te 

Amsterdam. In 1899 verleende H.M. Koningin Wilhelmina het predikaat 'Koninklijk'. Het 

genootschap  steunt en stimuleert iedereen in Nederland die zich, hetzij beroepsmatig dan wel 

als amateur, bezighoudt met munten, penningen en papiergeld.  

 

Naast het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties, het bevorderen van 

tentoonstellingen en het ondersteunen van de plaatselijke Numismatische Kringen, wenst het 

Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde de numismatiek ook te bevorderen 

door de instelling van een bijzondere leerstoel ‘Numismatiek, in het bijzonder die van 

Oudheid en  Middeleeuwen’. Het genootschap heeft de onderzoeksdirecteur HLCS, ook in 

diens rol als leerstoelhouder Oude en Middeleeuwse Geschiedenis, en de afdelingsvoorzitter 

Geschiedenis benaderd met de vraag of de Radboud Universiteit een dergelijke leeropdracht 

zou willen instellen. De Faculteit der Letteren omhelst dit idee met name vanwege de unieke 

expertise die hiermee naar Nijmegen gebracht zou worden, en die complementair en 

versterkend is voor het huidige onderzoek. Ook kan de bijzondere leeropdracht een 

brugfunctie vervullen voor samenwerking tussen de landelijke onderzoeksscholen OIKOS en 

Postumus, waarvoor de RU penvoerder is.  

 

De bijzondere leeropdracht is onbezoldigd, kent een omvang van 0,2 fte en een 

onkostenvergoeding van €10.000,- per jaar (vanuit de Stichting Nederlandse 

Penningkabinetten). In eerste instantie wordt de bijzondere leeropdracht ingesteld voor drie 

jaar, met mogelijk verlenging van vijf jaar. 

 

Inbedding binnen faculteit(en) en functie-inhoud 

De leeropdrachthouder doet onderzoek naar Numismatiek, in het bijzonder die van Oudheid 

en  Middeleeuwen, en geeft onderwijs in numismatiek in den brede, bij voorkeur in 

aansluiting met monetaire geschiedenis. Numismatiek geldt in dezen niet alleen als 

hulpwetenschap, maar als een historische invalshoek met economische, sociale, politieke, 

ideologische en artistieke aspecten. Van de kandidaat wordt gevraagd om studenten kennis te 

laten maken met de hoofdlijnen van de geschiedenis van geld (en penningen) sinds het 

ontstaan meer dan 2500 jaar geleden. De hoogleraar zal een bijdrage leveren aan het huidige 

onderzoek op het gebied van de oude en middeleeuwse Geschiedenis van de Faculteit der 

Letteren. 

 

De te benoemen hoogleraar is binnen de Faculteit der Letteren verbonden aan de leerstoel 

Oude en Middeleeuwse Geschiedenis in de afdeling Geschiedenis. Hij/zij participeert in het 

onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS).  

 

Onderwijs 

De te benoemen hoogleraar zal een bijdrage leveren aan het onderwijs van de opleiding 

Geschiedenis, in de vorm van hoorcolleges, scriptiebegeleiding en incidenteel werkcolleges of 

participatie in Summerschools op het terrein van de numismatiek.  

 

Onderzoek 

De te benoemen hoogleraar stimuleert het onderzoek op het gebied van de antieke en/of 

middeleeuwse numismatiek en zal vanuit zijn/haar onderzoeksexpertise het profiel van de 

leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis versterken. Van de hoogleraar wordt ook 



nadrukkelijk verwacht dat hij/zij expertise inbrengt bij begeleiding van promovendi en 

onderzoeksmasterstudenten. 

 

Functie-eisen 

Gezocht wordt naar een hoogleraar die: 

- Gepromoveerd is op het gebied van de antieke en/of middeleeuwse numismatiek   

- Een vooraanstaande positie inneemt binnen de internationale onderzoeksgemeenschap op dit 

terrein, blijkend uit o.a. toonaangevende internationale publicaties, key note lezingen en een 

actieve rol in internationale samenwerkingsverbanden   

- Vertrouwd is met het onderzoek naar numismatiek in den brede, bij voorkeur in aansluiting 

met monetaire geschiedenis. 

- In staat is om interdisciplinaire verbindingen te leggen en ook anderen daartoe te motiveren. 

- De Engelse taal uitstekend beheerst en dit kan aantonen door leservaring en/of het 

overleggen van een Cambridge Certificate of Proficiency in English, dan wel zich verplicht 

dit binnen twee jaar te behalen 

- De Nederlandse taal uitstekend beheerst of zich verplicht om de Nederlandse taal  binnen 

twee jaar  te leren (C1-niveau) 

- Vertrouwd is met het Nederlandse universitaire systeem, en bereid is daarin volgens de 

geldende regels en gewoontes te participeren. 

- Ervaring heeft met het aanvragen van onderzoeksmiddelen uit de tweede en/of derde 

geldstroom. 

-Een inspirerend en uitdagend docent is, met ervaring op BA en MA niveau en bij voorkeur 

beschikkend over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) 

-Resultaten van onderzoek ook op een aanstekelijke manier kan uitdragen aan een breed 

publiek 

 

Werving 

Voor de invulling van deze bijzondere leeropdracht is gekozen voor open werving.  


