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VAN GELDERLEZING 2021       Zaterdag 13 november 2021, 10.30 uur 

          Gehoorzaal van het Teylers Museum  
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem 

 
 

“Klinkende munten: Numismatische diplomatie en 
metaforische muziek tijdens de Dertigjarige Oorlog” 

 
Dr. Eelco Nagelsmit  

Onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen 
 

De Nationale Numismatische Collectie en Stichting Nederlandse Penningkabinetten nodigen u van 
harte uit tot het bijwonen van de Van Gelderlezing 2021 op 13 november 2021 in de gehoorzaal 
van Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem.  
 
De lezing wordt gegeven door dr. Eelco Nagelsmit en heeft als titel: “Klinkende munten: 
Numismatische diplomatie en metaforische muziek tijdens de Dertigjarige Oorlog”.  
Dr. Nagelsmit geeft de volgende toelichting bij de lezing: 
 
“Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) onderhield hertog Augustus de Jongere van 
Braunschweig-Lüneburg een intensieve correspondentie met de theoloog en schrijver 
Johann Valentin Andreae. Hun gedeelde irenische opvattingen drukten zij niet alleen uit in 
brieven, maar ook in eigenhandige ontwerpen voor munten, kunstvoorwerpen en poëtische 
en muzikale inventies. Door een reeks van zogenaamde “Glockenthaler” te laten slaan 
intervenieerde de hertog in de politieke patstelling in zijn hertogdom, en speelde zo toe op 
het stichten van vrede.” 

 
Programma 13 november 2021 
 
10.00 uur  Inloop, ontvangst met koffie en thee in de voorzaal van Teylers Museum 
10.30 uur Welkom door drs. Annemieke de Gooijer, coördinator van de Nationale 

Numismatische Collectie - De Nederlandsche Bank en dr. George Sanders, 
voorzitter van Stichting Nederlandse Penningkabinetten in de gehoorzaal van 
Teylers Museum 

10.45 uur Van Gelderlezing door dr. Eelco Nagelsmit in de gehoorzaal van Teylers Museum 
12.30 uur Einde programma 

 
Aanmelding 
 
Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 4 november 2021 per e-mail aanmelden bij 
de secretaris van Stichting Nederlandse Penningkabinetten via: info@koninklijkgenootschap.nl.  
 
(aanmelding is verplicht) 
 
Het bijwonen van de lezing is gratis. Het bezichtigen van de prachtige collectie van Teylers 
Museum is hier echter niet bij inbegrepen. Wij raden u dan ook aan om uw museumjaarkaart mee 
te nemen zodat u de collectie kunt bekijken.  
 
Corona-maatregelen 
 
Vanaf 25 september 2021 is alleen met het ‘coronatoegangsbewijs’ voor iedereen vanaf 13 jaar 
toegang mogelijk in alle horeca binnen, bij evenementen en bij vertoning van kunst en cultuur. 
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Stichting Nederlandse Penningkabinetten- De Nederlandsche Bank   

POSTADRES:  BESTUUR: 

Stichting Nederlandse Penningkabinetten  Dr. G.P. (George) Sanders voorzitter 

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

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

E-mail: info@koninklijkgenootschap.nl  Ir. J.J.D. (Jeroen) van Gessel penningmeester 

Website: www.koninklijkgenootschap.nl  Ir. S.J. (Bas) van Vugt assessor 

 
 

Wij willen in dit kader graag verwijzen naar de informatie die de Rijksoverheid heeft 
gecommuniceerd. Deze kunt u raadplegen via de volgende link: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-
coronatoegangsbewijs 
Dit betekent dat u alleen deel kunt nemen aan de Van Gelderlezing indien u beschikt over een 
‘coronatoegangsbewijs’. U krijgt een ‘coronatoegangsbewijs’ als u volledig bent gevaccineerd, een 
geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud heeft. U kunt het 
coronatoegangsbewijs krijgen via de zogenaamde ‘Coronacheck-app’. 
 
U kunt de ‘Coronacheck-app’ via de volgende link downloaden en op uw mobiele telefoon of tablet 
zetten: https://coronacheck.nl/nl/. Als u de app op uw mobiele telefoon of tablet heeft staan en u 
klikt erop dan verschijnt er een zogenaamde ‘QR code’. Wij zullen op 13 november 2021 bij de 
ontvangst een scanner hanteren waarmee wij eenvoudig de QR code en daarmee het 
coronatoegangsbewijs kunnen controleren. 
 
Heeft u geen mobiele telefoon of tablet? Dan kunt u het ‘coronatoegangsbewijs’ via de volgende 
link uitprinten en meenemen: https://coronacheck.nl/print. 
 
Woont u in het buitenland? Voor u geldt dat een internationaal coronatoegangsbewijs in Nederland 
geldig is. Wij verzoeken u om de informatie van uw overheid over het reizen naar Nederland te 
raadplegen.  
 
Bereikbaarheid 
 
Teylers Museum is goed te bereiken met de auto of lopend vanaf het Centraal Station in Haarlem 
(ca. 10 minuten). Als u met de auto komt dan kunt u parkeren in de naastgelegen parkeergarage 
‘De Appelaar’. U kunt eventueel ook parkeren in parkeergarage ‘De Kamp’ of parkeergarage 
‘Raaks’. 
 
Van Gelderlezing 
 
De Van Gelderlezing is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Nederlandse 
Penningkabinetten en de Nationale Numismatische Collectie. 
 
De voordracht vindt sinds 2002 jaarlijks plaats en is genoemd naar dr. H. Enno van Gelder, 
Nederlands meest productieve en vooraanstaande numismaat van de twintigste eeuw. Als 
directeur van het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en als hoogleraar numismatiek en 
geldgeschiedenis in Leiden (1976-1983) verbond hij de numismatiek – de wetenschap van de 
tastbare vormen van het geld en de verwante voorwerpen – met andere disciplines. De lezingen 
richten zich op iedereen die het vakgebied op een multidisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-
numismaten die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te 
bieden hebben.  
 
Teksten, presentaties en/of samenvattingen van eerdere Van Gelderlezingen vindt u op de website 
op www.koninklijkgenootschap.nl onder het kopje SNP/Van Gelderlezing. 
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