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“Onder Victoria's vleugels: de keizer en de 
personificatie van de overwinning op de Romeinse 

rijksmunten” 
 

Dr. Sven Betjes 
Postdoctoraal onderzoeker en docent verbonden aan de Radboud Institute for Culture & History 

van de Radboud Universiteit Nijmegen 
 

De Nationale Numismatische Collectie en Stichting Nederlandse Penningkabinetten nodigen u van 
harte uit tot het bijwonen van de Van Gelderlezing 2022 op 12 november 2022 in Hotel Arena, ’s-
Gravesandestraat 55 in Amsterdam.  
 
De lezing wordt gegeven door Sven Betjes en heeft als titel: “Onder Victoria's vleugels: de keizer 
en de personificatie van de overwinning op de Romeinse rijksmunten”.  
Sven Betjes geeft de volgende toelichting bij de lezing: 
 
“In deze lezing bespreek ik de belangrijke rol die Victoria – de gevleugelde Romeinse personificatie van de 
overwinning – speelde op de keerzijde van de munten van Romeinse keizers. Door haar verschijning op 
deze munten op de lange termijn te bekijken (ca. 27 v.Ch – 491 n. Chr.), toon ik aan dat de betekenis van 
Victoria geleidelijk aan veranderde. Hierdoor kon ze vanaf Constantijn de Grote moeiteloos geïncorporeerd 
worden in een christelijke keizersideologie. Tegelijkertijd laat ik de verschillende manieren zien waarop het 
kleine oppervlak van een munt ten volle werd benut om de nauwe band tussen Victoria en de keizer te 
benadrukken.” 

 
Programma 12 november 2022 
 
10.00 uur  Inloop, ontvangst met koffie en thee 
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 

10.45 uur Van Gelderlezing door Sven Betjes 
12.30 uur Einde programma 

 
Aanmelding 
 
Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 3 november 2022 per e-mail aanmelden bij 
de secretaris van Stichting Nederlandse Penningkabinetten via: info@koninklijkgenootschap.nl.  
 
(aanmelding is vereist) 
 
Het bijwonen van de lezing is gratis.   
 
Bereikbaarheid 
 
Hotel Arena ligt ongeveer 600 meter van metrostation Weesperplein. Het metrostation is vanaf 
Amsterdam CS te bereiken met de metrolijnen 51, 53 en 54. Aanvullende informatie is beschikbaar 
via https://9292.nl/.  
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Als u met de auto komt kunt u in principe in de buurt betaald parkeren. Het hotel heeft een 
parkeergarage met een beperkt aantal parkeerplaatsen. Daarvoor geldt een tarief van 4 euro per 
uur. Aanvullende informatie vindt u op de website van het hotel: https://www.hotelarena.nl/contact.    
 
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. 
 

 =====   

 

mailto:info@koninklijkgenootschap.nl
http://www.koninklijkgenootschap.nl/
https://www.hotelarena.nl/contact

