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Enkele jaren geleden vond confrater Roland
Dauwe het heel vreemd dat, gezien het belang
van de stad Qumm (in Iran), er zo weinig
munten van deze muntplaats werden
teruggevonden. Qumm was en is nog steeds
een heilige stad voor de sjiitische moslims,
maar ook van groot strategisch belang aan de
hoofdweg van Rayy (nu onderdeel van
Teheran) naar Isfahan.
Tijdens zijn opzoekingen werd het al snel
duidelijk dat de meeste munten van Qumm,
behalve de muntslag onder de Timurieden,
allemaal zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn.
Ondertussen ontdekte hij dat voor de meeste
emissies een zeer klein aantal matrijzen werd
gebruikt, wat zijn overtuiging versterkte dat
een corpus van de teruggevonden munten (en
dus stempels) van groot nut zou zijn voor het
identificeren van de munten met gedeeltelijke
datums of zelfs deze waar de naam van de
muntplaats ontbreekt. De auteur kon zelf een
verzameling van meer dan 300 munten van
Qumm aanleggen. Met dat als vertrekbasis en na het bezoeken van verschillende penningkabinetten en
het contacteren van andere private verzamelaars, was het mogelijk een beter idee te krijgen van de
muntactiviteiten te Qumm. De munten zijn verdeeld in vier hoofdgroepen. De eerste groep bestaat uit
de vroege traditionele munten, gaande van de Arabisch-Sassanidische uitgiften tot de Grote Seltsjoeken;
de tweede groep omvat de Mongoolse en post-Mongoolse munten, van de Ilkanieden tot de Aq Qoyunlu;
de derde groep bestaat uit de uitgaven van de recente Iraanse dynastieën, van de Safaviden tot de
Quadjaren; en ten slotte bestaat de vierde groep uit de lokale civiele kopermunten.
Deze indrukwekkende studie is de tweede publicatie van de Diestse Studiekring voor Numismatiek en
gezien zijn wereldwijd belang geschreven in het Engels. Het is het resultaat van jarenlang
opzoekingswerk door de auteur en wordt ongetwijfeld een nieuw standaardwerk binnen het
studiedomein van de Perzische numismatiek.
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