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GUTENBERG EN ZIJN DRUKPERS IN DE NUMISMATIEK 
 

Eddy Kerssens  * 
 

n onderstaande uiteenzetting tracht ik een overzicht te geven van de 
controverse “Wie was nu de eerste drukker?”. Er is hierover tussen 1500 en 
1900 veel geschreven: was dit nu Johannes Gensfleisch zum Gutenberg uit 

Mainz (Duitsland), in de volksmond Gutenberg genaamd, of Laurens Janszoon 
Coster (of Koster) uit Haarlem (Nederland)? Met dit artikel hoop ik enige duide-
lijkheid te brengen in de eeuwenlange discussie tussen Duitsland en Nederland, 
maar dan nu met de nadruk op het numismatisch perspectief. [1] 

Wat vooraf ging 

Wanneer we de geschiedenis van de pictografische en logografische communi-
catie in beschouwing nemen, kan worden aangenomen dat de eerste vorm hier-
van oeroude rotstekeningen zijn uit de prehistorie. Reeds heel lang hee de mens 
aeeldingen gemaakt van zijn belangrijkste bezigheid, nl. de jacht op prooien, 
als eerste levensbehoee om zichzelf en zijn lotgenoten in leven te houden en 
misschien ook wel om hun ontzag voor deze dieren te tonen. 

      

Fig. 1. Kirgistan 2013 – 1 som – 30 mm – Cu-Ni 

Aanvankelijk waren deze aeeldingen primitieve voorstellingen van dieren en 
jagers met hun wapentuig (fig. 1), meestal afgebeeld in grotten waar deze be-
woners beschutting vonden tegen de kou en de wilde dieren. Langzaam werden 
dit echte kunstwerken (fig. 2). 

Fig. 2 toont een bizon uit de grotten van Lascaux in de Dordogne (Frankrijk), 
met op de keerzijde de “Venus van Willendorf”, een vruchtbaarheidsbeeldje dat 
in 1908 werd gevonden in Willendorf (Oostenrijk) door de archeoloog Josef 
Szombathy. [2] 

 
 * Dit artikel is een bewerkte versie van de lezing gehouden voor het Koninklijk Belgisch 

Genootschap voor Numismatiek in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel op 19/i/2019. 
[1] Alle aeeldingen komen uit de verzameling van de auteur, tenzij anders vermeld. 
[2] www.wikipedia.org, lemma Josef Szombathy. 
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Contacteer dan de redactie op jm@zebrastraat.be 
voor de aankoop van het Jaarboek egmp 2019. 


