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Nico Arkesteijn (1944-2014)

Afgelopen maart overleed geheel onverwacht de bekende Nederlandse numismaat drs. N.L.M. 
Arkesteijn. Nico Arkesteijn, van oorsprong arts, was een erudiete persoonlijkheid en een fer-
vent verzamelaar. Als een van de auteurs van de Encyclopedie voor Munten en Bankbiljetten 
trad Nico min of meer voor het eerst naar buiten via de Stichting Numismatica, opgericht in 
1977. In die hoedanigheid stond hij op beurzen mensen met raad en daad terzijde, richtte 
hij exposities in en verzorgde hij pamfl etten en boekjes over verschillende onderwerpen. 
Of het nu Turkse, Chinese of Islamitische munten betrof, het noodgeld van Rotterdam of de 
vroedschapspenningen van deze stad, dan wel de hedendaagse penningkunst, Nico gaf er 
lezingen over of schreef er over.

Zijn enorme en zeer diverse verzameling munten, penningen, bankbiljetten en literatuur is 
een refl ectie van zijn brede belangstelling en is nu aan de MPO toevertrouwd. Mede door 
de grote diversiteit van Nico´s verzameling lag de keuze voor het veilen bij de MPO voor 
de hand. Diverse experts uit verschillende disciplines binnen ons veilinghuis hebben met 
respect de collectie beschreven. In deze uitgebreide en rijk geïllustreerde catalogus kunt u 
daarvan kennis nemen. We weten dan ook zeker dat Nico’s stukken hun weg zullen vinden 
naar nieuwe liefhebbers, niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten.

Nico´s bijzondere belangstelling ging uit naar de Nederlandse recepissen. Hierover - en over 
Franse assignaten - verschenen gedegen artikelen in het Jaarboek voor Munt- en Penning-
kunde, maar ook in losse publicaties, bundels en lezingen kwam dit onderwerp meermalen 
aan de orde. Naast acht losse publicaties en twee uitgebreide artikelen in het Jaarboek voor 
Munt- en Penningkunde, publiceerde hij zeventien artikelen en zes boekbesprekingen in 
De Beeldenaar. Nico´s recepissen hebben we uitvoerig beschreven. We zijn er dan ook van 
overtuigd dat de voor u liggende catalogus een naslagwerk zal blijven.

Van 1982 tot en met 1997 was hij redacteur van De Beeldenaar en vanaf 2000 redactielid 
voor het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Daarnaast was hij 34 jaar bestuurslid van de 
Numismatische Kring Rotterdam, eerst als secretaris en sinds 1990 als voorzitter. Een ijkpunt 
was zijn relatie met Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden en later met het Geldmuseum 
in Utrecht. Elke donderdag was hij als vrijwilliger in de bibliotheek te vinden. Daar werkte 
hij vooral aan de database van het museum - aanvullingen, systematiseren van de structuur, 
literatuuronderzoek etc. Open en hulpvaardig als hij was, ontstonden vanzelf gesprekken 
die iedereen verrijkten. 

Voor zijn bijzondere verdiensten in de numismatiek ontving Nico in 1991 en 2011 respectie-
velijk de bronzen en zilveren erepenning van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Munt- en Penningkunde. Nico Arkesteijn heeft zeer veel voor de Nederlandse numismatiek 
en numismaten betekend en zijn nalatenschap op papier is blijvend. Zijn vriendschap, en-
thousiasme, behulpzaamheid, werkkracht en bovenal zijn gedrevenheid zullen ons bijblijven. 
Met Nico is een vriend en vraagbaak heengegaan.


