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NUMISMATIQUE D U  MOYEN AGE 
(Suite) 

Dagobert 1 fut  roi d'Austrasie de 623 à 629 et  roi unique de 629 à 639, 
pour tout le royaume franc. On possède un tiers de sou avec la légende 
Parisius in cive (tate) fit, et  de l'autre côté Dacoberthus rex, avec les 
lettres Elici pour Eligius accostant la croix. Cette pièce fut  frappée à 
Paris sous Dagobert 1. 

II esiste aiissi une pièce d'or qui al)partic.rit en toutc certitude à 
Dagobert 1 c'est plut61 iiiie 1116daille qu'une veritablc ~iioiiriaic. 

Elle est ench5ssi.e (laris i i r i  cadre forriii. <le 3 cercles (le grèricbtis. Avec 
le cadre, elle pèse (i gr 27, Sans le catlre, clle pèse 3 gr 23 environ, trop 
élev6 pour un soi1 (l'or. La ICgeiitle rioiis (Ionrie : 1') le noin de la vilk 
de Limoges en usage au  VIIe S., Lemnovix ; 20 le nom gallo-romain de 
la même ville, Agustoredo ; 30 le non1 du monétaire, Ansoindo mo 
(netario). La ICgcride du  RI  cst intCressarite : T)onirius 1)agoberllius 
r e s  1:raiicoruiii : clans le clianip i r i  civi(tate) fit. forrniilc inscrite ici 
poiir indiquer que la pi6c.c. ri'i.st pas sortie ( I c a  I 'a tel i~r de I'6glise (le 
1.iriioges. tlorit rious connaissons ~~liisic.iirs prodiiils. On reniarqiie 
tlcvaiit Ir buste royal la rrl~r6sriitati»ri <I ' i r i i  tlaii1)liiii avalaiil uii poiilpe. 

Ori a frappP ;\ I3aiiassac. eii C;i.vaiiclaii. un grand noiii1)re tic tiers 
de sou au  nom du roi Caribert. Il s'agit de Caribert II, (629-632), fils 
de Clotaire II, à qui son frère Dagobert céda quelques pays sis entre 
la Loire et  les Pyrénées. Cette cession est rapportée par Frédégaire, 
e t  les monnaies viennent confirmer l'extension des possessions de Cari- 
bert. 

Les tiers de sou de Clovis I I  (639-657) sortis de l'atelier de Paris 
forment la suite de ceux de Dagobert 1 ; on y retrouve l'emploi du mot 
F r  (ancorum) déjà relevé sur une pièce d'or de Dagobert 1 frappée à 
Limoges. 

Du même roi Clodovius rex, on a une monnaie de l'atelier d'Amiens, 
portant a u  R/ l a  croix ancrée, accostée des lettres rrx. Puis encore de 
l'atelier d'Orléans un tiers de sou et  au  R/ Chlodovius rex ; deux tiers 
de sou frappés à Arles. 

Un tiers de sou de Clovis I I  frappé à Marseille porte le nom d'Elegius 
déjà signalé sur des monnaies marseillaises de Clotaire II et  de Dago- 
bert 1. On peut conclure de l'existence de cette monnaie que après la 
mort de Dagobert, son fils Sigebert, roi d'Austrasie depuis 634, ne 
resta pas seul maître de la cité de Marseille, mais qu'il dut  la partager 
avec son frère Clovis II, roi de Neustrie. 

Déjà sous les fils de Clotaire, Marseille, ville maritime aux revenus 
si importants, avait été partagée entre Sigebert et  Gontran. Après la 
mort de Sigebert, une lutte éclata entre Gontran et le fils de Sigebert, 
Childebert II, pour la possession de Marseille. Pareille lutte semble 
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II. eaoa he &orclP or 
U C  par les amadk. 
aî II, t a n a  b 

$On sou au -nsm de Sig wt, 

piCm de Sigebert II (834-65é). roi dbAustmde, w rencontrent 
dana la a t & ~  de MsuWïie, lIvlalr3 et guiri.ue. 

AprCr Sigebert ft le naahv du paiaîo dtAustdt; (".rhnoaîct, voulut 
n&tWldtbert~surh~e,ohjlwaeutiatpea zrieE(g&8; n*MIoim on lit mm nom mm une monnaie de - ex- 

mont-Ferrand. 
Pt 

Le mOnmpge marseU1ah au nom de CMldCi3c amptend des mus 
et des tiers de sau d'or qui ont t o u ~  aMbPQ P WMc il (863-695). n est difade de on ait h pQ P ï&meiùe d o  momates 
d * a  au m m  cie ~ ~ " n " n ~ e  ti.nia tL i. dpwüe m b m a m e .  

De Dagobart II (675.878) B ~ U ,  avons de= atn de ton et un 3., 
itapph B Clermont; en& 4 tisn de sou avw nom de rnon6Wrer 
n h . n t  trop barbares pour dater de hgobsrt L (PROUs Car n. 67 -5  
pl. II, n. 1-4). 

L'attribution d'un tiers de sou d'or à Clovis III  ne repose pas sur 
une brut solidc. D 7 a ~  I*ouvrage (ft Lm@&; Notim sur Ie memqPI;BC 
de Mmdïle, on ~~ un tiers de ma aa nom de Clovis, qui 
style, le dessin du busfa et de la croix du r e v q  rap 118 Q p 
le tia ds sou nisuseükb ittrîbtld P Dagobert IL & peut âonc attri- 
buez e t te  p i e  I Qovis III (691-6@S). M. k pmkaion de M W  
aura 6t4 flottante entre les roïd dJAtptm&e ot de Neustrie ; cependakt 
M a d ü c  &tait pnbkn6nt rattach& au my~um~ d'Awûmie. Enm 
691 e t  Sgo, Il n est pisr 6tomant de mmcontrtr sur une p i h  de 9rv- 
seme le nom de Cloofs IîIs rei de Neustiio: ea effet, Q a momeat, le 
-ne d ' A d  w k  était vacant., Qt ce roya e su% mphis 4u duc PC 

Les sous et Uers de MI au mm de adebert ,  L M a  
et  qui, en raison de leur style, ne peuvent être attribués qu'à Childe- 
bert I I I  (605-711) ferment la sbrie dcs monnaies royales m6rovingiennes. 

A suivre. F. BAILLION. 

A V I S  A U X  M E M B R E S  F R A N C A I S  

Nous sommes très éionnés de constater cette anneé. le peu d'empressement 
avec lequel les membres [rançais règlent leur cotisation pour 1956. Nous 
prions donc tous ceux 9u1 n'ont pu se mettre en régle jusqu'à présent de bien 
vouloir virer la somme de: 

Membre Protecteur: 1000.--- ou Membre : 600.- 

au C.C.P. M A R S E I L L E  23.98.05 de Monsieur P. DUGENDRE, 2, rue 
Al honse 'Karr à Nice. 

fiotld es (mm q t ~ e  noire appd sera entendu dque lu membres voudront 
bien ainsfnous dviter des rappels inutiles. Nous nous permettons aussi 
d'insister sur le /ait que les membres qui désiteni dêmissionner &nt tenus, 
par simple mesure de politesse, d'en avertir le secr4tariat glnêral. 



NUMISMATIQUE D E  L'ESPAGNE ANTIQUE 

(suite) 

. . -... 
MONNAYA GB HISPANO-PtlBNICIBN. 

nome d'Espagne. 
Les ateliers de la Péninsule ayant frappé des monnaies à légende 

M O N N A  Y A G E  H I S P A N O - C A R T H A  G I N O I S .  

Ces émissions, d'argent et de bronze, sont dues à la politique éco- 
nomique des chefs carthaginois de la famille Barca, entre 239 et 209 
avant notre ère. 

On a discuté aussi l'origine des avers à tête masculine. Mionnet et 
Muller les attribuaient à des rois numides ou mauritaniens, tandis quc 
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Zobei et Vives y voyaient plutôt des divinités. Gomez Moréno est de 
leur avis, mais Beltran Martinez y voit le portrait des principaux Barca : 
Asdrubal Annibal et Amilcar. 

Enfin une série, dite N de la galére n, portant à l'avers une tete d'homme 
et au revers la partie antérieure d'une galbe de combat, a été diverse- 
ment attribuée. Toutes les piéces de cette série ayant été trouvées dans 
la Péninsule et lus spécialement en Andalousie, on incline A les at- 
tribuer tI Cadix. illes seraient antérieures B la remise de cette ville aux 
Romains par Massinissa (205 av. J-C). L'opinion de Ferrandis (1) est 
interessante. Selon lui il faudrait les inclure dans les séries hispano- 
carthaginoises ; elles auraient servi tI payer le pécule des mercenaires 
de la flotte. 

MONNA Y A  GE A LEGENDE LIBIO-PHENICIENNE. 
(De l'avis général ce nom de a libio- hén ni ci en )) est mauvais et ne saurait 

satisfaire. c'est une désignation ~Ônventionelle acceptée une fois et 
répandue qu'il serait tres difficile de renii)lacer par une  meilleure. C'est 
dans ~ v i e h u s  et Hécatée qu'on troiive hentionnée la tribu des Libi- 
phéniciens). 

Quoi que l'alphabet dit * libio-phénicien s ne soit pas encore exacte- 
ment transcrit, on a pû lire les principales légendes rencontrées sur 
les monnaies. Par ailleurs il est généralement admis que ces monnayages 
peuvent étre datbs du II-Ier siècle avant notre ère. 

A suivre. R. GRAU. 

(1) Josè Ferrandis : La Monéda Hispanica, Congrés de Barcelone 1929. 

L E  COIN D U  COLLECTIONNEUR 

H E T  H O E K J E  VAN D E  VERZAMELAAR 

Libte fie .il. P. \VI(:iY)I<, .-II;, rile Ilciiri VlI. l ~ V X l < \ I l 3 O l ' l ~ ( ~  ((;r:ind l>iiclié). .le re- 
clierclie cil iiiClniis ctiiiiriii~iis l:l)(: loiis luiys. sl>ccinlcnieiil ler payh ~i~iv:ints, .II iii<.L;iiis 
cori~iiiiins FI)<: ou ?'Ij : 1-niiicc (jetorii iiprcs 19IX tlr ~>rdlr'rcnce I'I>C). 1' ii-1-il cg~lerneril 
des jetons :iprias 1!)41. 'l'viikiii. (;iliidcloiipc. \l:irlinit~iie, Pr.ince (Ill cl 20 c. en Icr l!rl 1). 
llcs de 121 Iléiiiiioii, I~itlochine (Vicliy) zinc, Vicl-Salin el  (;iiiiliodye. 

M. NUI.JTTENS, Boornforeeststraat, 37, Izegem, W. VL. België, zoekt nog steeds, door 
ruil of koop : 

1. Munten, aller metaal, waarop voorkomt, Madonna met kindje, ook bankpapier en 
noodgeld in dezen zin. 

2. Penningen en papierengeld, met alle inogclijke voorstellingcn van Brand, Brand- 
weermateriaal en Brandweermannen. 

3. Alles wat betrek heeft op de Verenigde Provinciën van 1790, zoals : munten, pen- 
ningen en dokumcntatie. 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

V E R A N D E R I N G  V A N  A D R E S  

de RUYTER, Théo, Admiraal de Boisotstraat 12, ANTWERPEN (Relgië). 
COUDAIN, M. Hôtel des Postes, MEZIERES (Ardennes-France). 



DE MUNTENVERZAMELING VAN 
« T H E  C H A S E  NATIONAL B A N K »  

Zeldzaaain zullen wel de banliinstellingen zijn die, buiten hun eko- 
nomische rol, ook de opvoedende en kulturele zijde van het munt-  en 
bankwezen voor buitenstaanders wensen t e  belichten door het aan- 
leggen van een verzameling der meest verscheidene munten aller tijden. 

Di t  heeft nochtans (c The Chase National Bank I), t e  New-York to t  
stand gebracht, en dat  deze wereldbank zich geen moeite noch geld 
heeft gespaard om deze verzameling zo volledig en prachtig mogelijlc 
in t e  richten, inoge blijken uit de hiernavolgende korte historiek en 
beschrijving van het bizonderste voor het publieli tentoongestelde 
 nat te ria al. 

Deze verzameling, welke méér dan 40.000 munten omvat, hecft een 
onbetwistbaar opvoedend karakter en is ondergebracht in speciaal 
daartoe ingerichte lokalen op het gelijkvloers van het hoofdliantoor 
der baiîk, waar zij voor belangstellenden alle dagen t e  bezichtigen is 
van 9 to t  16 uur. Zij staat  onder de hoede van een bizonder daartoe 
aangesteld konservator. Tot de verzameling behoort tevens een uitge- 
breide boekerij welke alle aspekten van het muntwezen behandelt en 
die door belangstellenden ter  plaatse Iian worden geraadpleegd. Stu- 
dentengroepen in 't bizonder, zijn zéér graag geziene bezoekers der 
verzameling, want : cc Student groups will be particularly welcome. 
For special attention and tiinc reservations telephone the  Curator 11, 
s taa t  gedrukt op het  propagandafolder der verzameling. 

Bijna 50 jaren waren nodig om de meest verscheidene munten van 
alle volken en tijden in één grote verzameling samen t e  brengen. Daar 
zijn exemplaren t e  bezichtigen van de oudst gekende ruilmiddelen 
en penningen, die de bezoeker de historische weg tonen langswaar wij 
geleidelijk to t  onze huidige munterl en geldmiddelen kwameil. Daar 
bevindt zich een aaneenschakeling van ruilnierlien to t  metaalgewichten 
en gedrukte verbintenissen, sonlmigen gebaseerd op de meest zonder- 
linge en verscheiden standaarden, inflatie-, verloochend-, panieli-, nood- 
en belegeringsgeld. 

Zo bevinden er zich bvb. de oudste geelkoperen Chinese munten, 
die in het  land gedurende eeuwcn van afzondering de enige muntstan- 
daard waren. 

Het  Russische experiment met platinamunten van 1828/1845, wanneer 
de waarde van dit edel metaal bij uitnemendheid, slechts 113 van zuiver 
goud was, is er eveneens aanschouwelijk gemaakt door munten van die 
periode. Wegens Iiet internationaal niet-aanvaarden van deze plati- 
namunten, werd van dit muntstelsel afgezien. De tegenwoordige waarde 
dezer platinamunten ligt begrijpelijkerwijze véél hoger dan deze van 
staafgoud. In de Russische afdeliilg bevinden zich eveneens Roebel- 
biljetten van de na-revolutieperiode, wanneer inflatie deze munt zo 
waardeloos had gemaalct, da t  de biljetten per vracht en per gewicht 
werden verhandeld. 

Het groteske in muntstandaarden is voorgesteld door exemplaren 
van stenen munteiî in gebruik op het eiland Yap, een der Caroline- 
eilanden in de Stille Zuidzee, waarvan de grootste munt 76 cm. dia- 
meter heeft en 80 kg weegt. Het  zijn schijfvormige stenen, zoals onze 
oude molenstenen, door de inboorlingen « Fei 11 genoemd, met een 
opening in t midden (een priinitieve vorm dus van onze moderne 
pasmunt), om er een sterke houten stok door t e  steken cn ze zodoende 
gemakkelijk t e  liunnen vervoeren. Zo 'n Fei van 50 Kg. vertegen- 
woordigt de waarde van 10.000 cocosnoten, 10 aren landoppervlakte, 
een 18 voet lange kano of ...... een vrouw ! ! ! Grotere (1 Fei I), to t  12  voet 
diameter, zijn niet in omloop, rnaar worden door de inboorlingen cc ge- 
pot II en achtergehouden to t  schatvorming. 
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Belangstellenden vindeil er exemplaren van de Zweedse ltoperen 
(c dalers I) slakken van rood inetaal in verschillende vorinen, de 8 daler 
munt bvb., metend 40 op 60 cm met een gewjcht van 14 k . Deze grote 
munten, vroeger in gebruik in Zweden, wanneer dit lan d een koper- 
standaard voerde, hadden dezelfde waarde als metaal en als munt. In 
die dagen waren de mensen op gang met hun geld op karren geladen, 
wanneer zij belangrijlie zaken moesten afhandelen. 

De verschillende tijdstippen in de geschiedenis der U.S.A. zijn aan- 
schouwelijk gemaakt door munten en geldwaarden vanaf de Engelse 
koloniale periode tot heden. Zo toont men er U exemplaren van het 
geld uitgegeven door het (c Continental Congress )I, ten tijde van de 
Revolutie-oorlog, toen voor 350.000.000 dollar dezer geldbiljetten 
waardeloos in de handen van het Amerikaanse volk bleven. Daarvan 
komt te typisch Amerikaanse uitdrukking (( Not worth a continental », 
voor iets dat absoluut waardeloos is. Verder zijn er ook nog dollar- 
biljetten van de Geconfedereerde Regering en de « Confederate States )) 

waarvan de waarde zoozeer daalde, dat zelfs een namaaksel dezer 
biljetten evenveel vertegenwoordigde als een echt, vermits beiden 
waardeloos waren. 

Uiterst zeldzame muilten die men er kan bewonderen zijn 0.a. : 
De oud-Chineese « spade II munt in de vorm van een vierpuntige spade 
met korte hecht, waarschijnlijk de oudst gekende vorm van metalen- 
munt. Sommige geschiedkundigen schatten haar ontstaan op ongeveer 
2000 jaar vo6r onze tijdrekening. 

De zilveren a korenaar ]]-munt van Metapontum van 550 jaar v. 
Chr.. uitaegeven in voornoemde vroeg-Griekse landbouwkolonie OD 
de kuste; Gan Italië. 

" 

De ~ i n e  tree JI-shilling der New Enpland kolonie, peslapen te Boston 
door ~ Ô h n  Hull (1652/1686). Deze mÙnt is de zc ldz~ams~e  der U.S.A. 
Een oud-Egyptische in kleiaarde gebakken schuldbekentenis, waarvan 
sommi e gekende exemplaren vermoedelijk 5000 jaar oud zijn. De 
u shekef =-munt van Israel, in gebruik tijdens de opatand onder Simon 
Maccabeus (1411137 v. Chr.). De Shekel was oorspronketijk een gewicht. 

De oud-Grieksc DI decadrachm r van Syracuse, van ongeveer 41:) 
v. Chr., toont ons een koersend vitrspan en wordt beschouwd als een 
juweel van oude muntkunst. Er vrordt verondersteld dat deze munt 
uitgegeven werd om de overwinning in de athletiekspelen op de Atheners 
te gedenken. 

Dc u Joachimthaler r. voor het eerst gemunt in 1525 in Bohemen. 
Deze munt blcek in gcbruik zoo handig-van formaat en gewicht, dat 
zij als voorbeeld voor menige later uitgegeven Europeese munt werd 
genomcn. De a thaler D is de voorouder van de Amerikaanse « dollar », 
de Skandinaafse i daler r, de (( daalder )) der Lage Landen en de Itali- 
aanse « tallero 1). 

In deze muntenverzameling vind men tevens exemplaren der meest 
uiteenlopende zaken en goederen die door de mens van in de vroegste 
tijden als betaalmiddel werden gebruikt, nl. : 

Graan, het allereerste geld. 
Specerijen en amber, in de Raltische kustlanden. 
Rotszout, in Siberië. 
Vishaben en snuisterijen, hij de Eskimo's. 
Tabak, in Virginia en de Zuidzee-eilanden. 
Nagels, in Schotland en New England. 
Zeep en cacaobonen, in Mexico. 
Harde kaas en Bamboo, in China. 
Spechtskalpen, in Oregon. 
Vlechtmatten, in de Stille Zuidzee. 
Zijde, in Mongolia. 
Bevervellen, in N.W. Amerika. 
Goudstof en pepita's, tijdens de Californische goudkoorts in 1849. 
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Brandewijn, geweren en munitie, tijdens de kolonisatic van Amerika 
Thee, in Mon Ha, Thtbet en Siberië. 
Zeesehel-. %en. D-. steen. tanden. evemwijndWanden, 

beschaafde en wild-e volkeren. - 
Om te dndigen weze no gezegd dat aan de verzrimeii een bi- Y mndeire afdeiing voorbehou%en rerd u n  historisch Baantie le doon- 

menten, waaronder oors nkelijke &&ks en briavsn van Geo e 
Washington, de v r i j h e i s d  der U.S.A., van Presîdcnt Llneoln, % 
mon P. Chase de stichter der bank, van Dickens, Ingwroll, Brigham 
Young e.a, benevens ontv ewijzen vom siaven, gewaarbo d 3%' 3 fl sound and heaithy D, een ats t van de mte radiotrruisatlanti e 
check, van de kieinde check oolt eschreven 1 Cent) en von de "ns 6 bte, ten behrage van 146.000.000 01- am upÈicaat van Lind- Gb 's prifscbeck van 25.000 dollrrr, voor de eorste overvlucht van 
West naar Oost van de Atlantische Oceaan. 

Leon WUYTS. 

N U M I S M A T I E K  VAN D E U R N E  E N  B O R G E R H O U T  

De eerste bijdragen daarover verschenen in ons maandblad van 
Okt. 1952 to t  Maart 1953. In  het NO van Februari 1955 verscheen een 
eerste aanvulling. Vandaag de tweede aanvulling - we danken meteen 
allen die ons een of ander uit Deurne of Borgerhout signaleerden. 

De stukken getekend met D en een volgnr betreffen Deurne ; dezc 
met R en een volgnr, Borgerhout. 
D 34. Dun, éénzijdig, verzilverd plaket - 55 x 40 mm. 

Boven 'n waterlelie met twee bladeren. Boven is '11 rechthoekige 
g raveemimte  waam &kat : a BOND ten EECKHOVE / ETA- 
LAGE WEDSTRIJ~. ; ondeman eveneens gegmveerd : 1934. 
In  het midden van het plaket een staande vrouwenflguur v66r 
een stenen dtbank wawp te  met de nchterhand steunt. Ze 
strekt de llnkerhand uit, w.i. een iauwerkrans. ZIttende figuur, 
met de voeten rozen, blaast bazuin, die ze met de linkerhand 
vasthoudt. 

D 35. Eénzijdlg, rechth %udlVard plaket - 45 x 33 mm. 
H e t  tb ~611~oudl O derd, met onder een klein schildje en 
loof. Te mlddenfrtr Uah rai poorstdihg zoals beschreven in 
D 34. Rechts in de graveerruimte : cc BOND TEN EECKHOVE / 
ETALAGE- / -WEDSTRIJD / 1934 a. 

D 36. Verzilverde medalie met oog - @ 30 mm. 
Op de v/z zicht op een hoveniershof : tuin met snoeiende hove- 
nier en helper met gieter en serren - de horizont geeft het sil- 
houet van een grote stad. 
De k/z vertoont een smalle bladerkrans. In  het midden staat  
op zes lijnen gegraveerd : BOND / T E N  EECICHOVE / PLANT 
E N  / BLOEMENTEELT / DEURNE / 1931 1). 

B 52. Pw&g In iicht brons, geslagen ter elegenheid van het 35 jari 
biuUIii van de bond a n  da emaatcf eambten - op 29 ~ p r i i  I 9 d  
Voor de v/z werd de mi& van de VI% van de nomma B 21 
en B 41411 die dgendom b van de 
&cht van het gemeentehuis-f 
Op de k/z in zes lijnen tekst : n 
BEAMBTEN / AANDENKEN / JUBILEUM / 1919 - 1954. 
E r  blijft daaronder nog voldoende graveerruimte. Op het exem- 



paar voor ons staat, gegraveerd op drie lijnen : UIT ERKEN-  
T E L I J K H E I D  AAhT / Hr. FL. NYS / OUD VOORZITTER 11. 

Deze penning is verzorgd werk- er werden er 75 geslagen - tot- 
nogtoe werden er slechts enkelen iiitgereikt. 

B 53. Penning als B 4 ; doch in verguld koper. 

B 54. Penning in verzilverd koper - % 50 mm. 
Op de v/z het hoofd van Iconing Leopold I I  naar links. Rondom 
lezen we : LEOPOLD I I  ROI  DES BELGES ». 
Op de k/z een kring van bloemen, bladeren en fruit. Op een 
kleine middenmatrijs op zes lijnen : a MAATSCHAPPIJ / VAN 
MONS / BORGERHOUT / TENTOONSTELLING / VAN 
TUIN / E N  LANDBOUW II. z.j. & 1900. 

B 55. Penning in brons - % 50 mm. 
OD de vlz boven : (( NATIONALE / POSTZEGEL / TENTOON- 
S?ELLING ), daaronder een band voor graveerruim-te en het  
wapen van Borgerhout in relief. Links lezen we : a 1836 11 en 
rechts : « 1936 11. Onder eikenloof als aanvullende versiering. 
Deze tentoonstelling ging door t e  Borgerhout, ter  gelegenheid 
van het eerste eeuwfeest van deze gemeente. 

B 56 Penning in zilver - voor beschrijving zie no  B 55. 

B 57 Penning in verguld zilver-zie B 56. 
De k/z van B 55, 56 en 57 draagt cen schild met de Belgischc 
leeuw op een gekroonde mantel. 

B 58 Medalie in verguld zilver van 28 inm %. Ze is vervat in, en 
omringd door een dunne zilveren kader met gekroonde hanger in 
stampwerk. Afmetingen : 85 x 55 mm. 
Op de v/z van deze vlakke medalie in relief rondoni : (( DAHLIA 
MAATSCHAPPIJ. BORGERHOUT II ; in het midden : (( LIN- 
NAEUS )). 

Op de k/z rondom lctters in relief : a TENTOONSTELLING 
VAN LANDBOUWVOORTBRENGSELEN >I ; in het middcn 
blijft een graveerruimte. 

B 59. Bronzen medalie aan twee zijden gegraveerd (énig exemplaar). 
% 50 mm. Polibor (de Politieverbroedering van Borgerhout) 

aan haar voorzitter. 
Op de v/z twee ineengestrengelde handen. 
Op de k/z : POLIBOR AAN L. DE PAEPE 10 JAAR VOOR- 
ZITTER - 25 - X I I  - '45 25 - X I I  - '55 11. 

Bovenaan is een versierde ring, waardoor een wit-rood lint 
(kleuren van de gemeente Borgerhout). 

B 60. I3ronzcii. vcrgiiltlc iiirtlalic iiirt Iiangcr ibollctjc cri ririg) - 
18 i i i i i i .  \' ï. : Iiooitl van (Ic %wci*ilsc gclccrtlc 1,iiiiiaiics naar 
liriks, i i i  fiirik r<.lirf. l2oricloiii Iic.1 Iioof<l i i i  grole Lekst : 11 >I:\:\l'- 
S(;l I:\PI'IJ . LISSr\l<i'S ,). Oritlci : n I30R(;I<RIIOi-'I' 18. %C 
is grtckcritl : (1 131). (;I<IEI,RSS 8 ,  cn 11 VAU. :\S'f\\'I~1<1'1<S n. 
I< z : I i i  schcri) rclici i5ii tckcriiiig : cc11 korriiaar cil allrrlri laiicl- 
1)oiiwalaaiii (waii. rijf. zeis. rick, zcef, tlorsvlrgcl, eg, iiiandjr, 
scliiil), sc.liotTel eri hali). Links cn rcclits olijf1:ikkcn. Ontlcr : 
u El). (;H 1I:LESS 0 (.II .lS'l'\\'li131JES 1.. 

B 61. Medalie als B 60 - doch in verzilverd brons. 
Ze staat  verrneld in een kataloog Dupriez van Brussel ( &  1912) 
onder NO 661. 

P.F. J. PITTOORS 


