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MEDEDEEING VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT 

Yli,jnhecr Clabau, \-. Algcinceri Sccrctaris,  ~vellic gevraagd h a d  oin u i l  

deze funct ic  oiiiheveii t e  ire or den c!i doorclab d c  A1ge:ncric \-ergadering 
Tran 1-1 ~ n c i  1961 dlir 1)cwil als beliecrtlcr lieeft geliozcii, zal tleze laats tc  
inet goc(1l~eurcn v a n  (le Reheeraad v a n  i i ~ i  al' aaii  dczc fuiicties vcrvulleii. 

De lcden worden uerzoclit alle briefwissclirig a a n  h c l  nicuwc bovcii- 
slanntle adrcs  Lc zcnclcn. 

'\Iorisieiir CI,XBAv, 1:. secrktairc Général. a y a n t  demandé  a Ctrc décliar- 
gé de ses loiiclioiis, e t  1'hsse:nbltie Générale du 1 niai 1903 a y a n t  élii 
monsieur I)I1\VIrI' comme adrninislrateur, ce dernier, avec I'asseritimenl 
(ILI Conseil reiilplira clésorznais les susdites i'onctions. 

On est dorie prié d'erivoyer tou te  correspondancc éventiie!le i la n o u -  
velle adrcsse indiquée ci-dessiis. 



NOUVELLES DES SECTIONS NIEUWS UIT DE AFDELmGEN 
SECTION D E  CHARLEROI 

Réunion du 19 mars 1961 
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de M. Négleman, 

>I:iitrc ..\iissclet, esciisi.. c'tant crnpéclié. 
C'est iinc Iieureusc siirprisc que nous r6semc 11. Clabau, iiolrr syiii- 

patliique et  dynaniiqiie SecrCtairc-Géii&ral, en rious faisant I'lio~inciir 
d'assister h cettc s6aricr. 

Sont présents 1lJI. Coiilrez. 1)cvillers. A ~ I I L I S ,  Sfglcriiari. Terroir. 
\.an Overbcrg e t  Ycriiaus. 

I,e llitnie princi1)al (le la ronvcrsation est foiirrii par l'organisatioii 
(le l'1:spositiori (le niai dans la grande salle di1 Cliiitcau d'Ham-sur- 
Iieurc : tlciiiantlc sera a<lrcsséc au Syntlicat d'iriitiative (le loiirnir ii i i  
noiiibrc siiffisaiil clc prospectus. afin d(. les jniridrch. si rcla csl encore 
possil>lc, ail bulletin -ti'a\.ril. 

La queslioii (le I'assiirancc (les ol>jcts csposes cst i.voqiiér. 
l>c iioiiibrcusrs i.chaiiges sont ri.alisi.s par toits les ii:einbrcs 1)rCsciils. 

qui nc rcgrcttcront crrtaiiiciiiciit pas tlc s'ctre tlCrai~gbs polir assislei 
;i cettc réiiniori trks intcrcssaiitr. 

II rst rlécitlb tlc se revoir le 9 iivril. i i l i i i  tl'i.tal>lir tliiliiiitivc~iiierit Ics . . . . - . . 

tli.lails iiiatériels (Ic l'exposition. 
:\ niidi I'asscniblée se sépare après une charmante et  intéressante 

111~Lilli'~. passéc* (laiis iinr ambiance vraiment cordiale. 
AFDELING GENT 

Vergadering van 19 februari 1961 
Op zonclag 19 fcbruari 1961, van 10 Lot 12 iiur, in Iicl lokaial 1 lotcl 

I%ritaiinia, grcep (le grworie maaiiclelijksr vcrgatlcriiig plaats, oritler.tlc 
leiding vari de Hcer .\larliny, voorzitter. 'Swiritig Ictlcn \varen aan\jrezig : 
de Z.1-:.M. De i>ottci ci1 de HH. Biliet. Boes, Boussau\v, Decrie. (le \Irycr. 
I)e \Viltir. Hacck. Jacobsen, Joos, I,il>prris. Jlarecii. Ilartiiiy. Pipeleers. 
lioiiniiacrl. \.an I3nst. \'a11 der (:aiiiiiirii, \'ail t l v  \'cl<lc. \.ail 1)ricssïlic 
cri v a n  l'ctcglieni. 

S a  enkclc, kortc iiiccIc(leliiigcii vaii atliiiiiiislralic\'c aartl, gcdünii 
tloor (le Yoorzittcr. ~ i r i g  iiicii tlircct ovcr tot (le riiil. 1)aiili zij Ii(*t grool 
:iarital aaiigcbodeii &ukkcri iiaiii tlir c.cn rlriik vcrloop. 

h l s  iiitcrinczzo vcrloottc riicBii ccii inuiit eri t\vcc ruriosa. i i i i i i i I -  
I)iljcttcii gerlriikt 01) Iioiit. allc dric gift vaii (Ir liccr Jlnrtiriy. 

Hct \vas voor\tTaar crn iiitcrrssaritc vergatleririg. 
AFDELING ZUID-WEST-VLAANDEREN 

Vergadering van 19 maart  1961 
\Variiiccr \vij iiiaar viererit\viiilig iiic*riscri 01) onze vibrgntlc.riiig I~ijeeri- 

krijgrri. dari s1)rckcri \vij van ccii 0 flaii\vc opkoiiisl a-, iiiaar gctlecltelijl~ 
lag tlat bij Iiet goedc voorjitars\vecr. tlat zn vrocg ( I V  iricbnsrii rcerls \.;III 
Iiet vcrzaiiicleri \vcgloktc. 

Sa paar iiicu\vtjes ovcr onze altlcliiig. iiaiii tlc sprclier voor tlczc. 
gclegenlieid Iiet \voord, on1 te Iiandelcn ovcr 11 Hel noodgcld tler stml 
(;ent 19l.l-1918 r. lederceri iiiistcrcic dari ook iiict vecl belangstelliii~ 
iiaar (le I-Ieer .-\. A. 1-Iacck. die op ceii zcrr bck\vaiiie riiariicr \vis1 t ï  
vrrtolkeri. Iioe Iiet geld \vas lot stand gel;onicn en \vat ~)recies aaii 
I)estorid, c l i l  iiaar Iiandlei<ling van zijn rigeii verzaiiicling. I>c Ilrcr 1.1. 
\'aiiclcrcaiiinien liet tocn no# ceri paar proevcn vail dit field zieii. tlic 
met veel belangstelling werden bewonderd. 

De Heren A. A. Haeck en E .  Vandercainmen mochten hun dan ook 
beloond zien door een spontaan en welgemeend handgeklap. 

Ondanks de beperkte aanwezigheid werd toch menig stuk in de ruil- 
beurs verhandeld en kon menig verzamelaar zich een paar aanwinsten 
rijker gaan beschouwen. 
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MEDAILLES RELATIVES A LA PRINCIPAUTE DE LIEGE 
(suite) 

I\ la sanguine d'une graviire de SADELEER, au verso (le laquelle on lil 
l'inscription suivante : a JACORY a fait ce dessin en 1727 ... D. 

Comme graveur sur pierres flnes, on cite de lui le cachet du baron 
de Heusy, mais on ignore oii se trouve actuellement cettc belle piéce 
(Ad. SIRET, Biographie Nationale). 

1.e baron de CHESTRET de HASEI'FE a donné dans la Revue belge 
de Numismatiqiie. 1891, p. 88-100, une étude très fouillbe siir notre 
artiste. 

Il convient aussi de citer ici l'appréciation plutôt sévère de 
PINCHART, Hist. de la grav. des méd. en Belgique, p. 80, qui voit dans 
cette époque de nombreux signes de décadence de l'art de la médaille 
aux Pays-Bas. 

28. Le comte de RESESSE,  Ainuscments numisiiiati ues, no 21360, 
décrit une premiere muvre de JACOBY. II s'agit de l a  midaille a u  
buste de  Jean-Théodore de  Bavière. Ce biiste est le profil A gauche et  
en-dessous, on lit la signature (le l'artiste. 

Au revers, on voit lin écusson orné renferiiiant trois mitres et lacé 
sur un manteau fourré d'hermine: le tout  sominb d'un bonnet &cal 
accompagne de  trois crosses et de trois épées. En-dessoiis, sur une han- 
rlerole, la devise : VIRTVI'I: \'SI?'.\ ( a  Par le coiirage unis N). 

Argent. 
Cette pièce n'est connue que par le dessin qu'en donne le comte de 

Renesse. L'évêque y porte le titre de cardinal, ce qui prouve qu'ellc 
n'est pas antérieure à l'année 1746. 

L'idée d'union exprimée par la légende du revers montre qu'un même 
judicieux gouvernement préside aux destinées des trois évêchés de 
Jean-Théodore : Liège, Freisingen et Ratisbonne. 

29. Charles d'Oultremont. Or, argent et cuivre rloré. 
CAR. EX C. AB OULTREMONT D. G. EP. PR. LEO1). 
Buste de Charles d'Oiillremont, de profil A gauche, entouré de cettc 

tlouble légende. A I'intéricur, le chroiiogranirnc : DELICIAE - CIVIU\I. 
Certains exemplaires portent sous le buste le nom du graveur. 
Revers. L C X  OHTA ES?' IL'STO E T  RECTIS CORDE LAETITI;\ 

(Psaume XCY, v. 12) ( a  1.a Iiimiérc est issue (lu cmur juste ainsi que 
la joie i). 

L'œil de Dieii, dans les nuages, rayons sur un perron auquel une femme 
suspend l'écu de  la fainille d'Oultremont, sommé du bonnet ducal. 

diOULTREMONT portait :  de sable au  chef cousu de gueules au 
lion d'ar ent, arme, lampassé e t  couronné d'or, brochant sur le tout. 

Aprés fa mort de Jean-Théodore de Bavibre. la majorité du Chapitre 
se prononça pour le cointe Charles d'oultremont (20 avril 1763). Mais la 
validité de cette blection fiit contestée par son compétiteur, le prince 
Clément de Saxe. Cclui-ci, soutenu notamment par l'Empereur, en 
appela au  Pape. I'inalement, la Cour de Rome se rangea B I'avis dc In 
majorité du Chapitre e t  Charles d'oultremont prit possession du siège 
Cpiscopal le 8 avril 1764. Lors de son inauguration, eut  lieu une grande 
fkte. Un Te  Deum fut  chanté daiis l'église des Dominicains. 

Charles d'Oultremont mourut subitement le 22 octobre 1771, au clid- 
Leau de Warfusée, qu'il afiectionnait particulihrement. Inhumé aii 
chœur de  la Cathédrale, ses héritiers lui élevèrent un mausolée cri inarbrc 
blanc, œuvre du  sculpteur Evrard. Ce inonument, après la déinolitioii 
dc I'ancienne cathédrale S. Lambert, fut transformé el rb&ii!I(~ daiis 
la chapelle d'Oultremont, au  tlomaine de  Wariiant. 

Voir : la notice duc au Baron de  BORCHGRAVE, dans la Riograpliie 
Nationale. 



30. Académie de Peinture. 
1nsa-i tion en 6 lignes rem lissant le cham ' 

REGNAPITE - FRANCISCB CAROLO - A ~ D E M I A  - PICTG~IAE 
SCULPTURAE - SCALPTURAE - LEODII - ERECTA. 

R Les génies de la Sculpture, de la Peinture et de la Gravure, sous 
les A gures de trois enfants, avec le Perron au milieu d'eux. L'un taille 
un buste antique, l'autre peint un hCros tenant une corne d'abondance, 
le troisiéme ave les armes du prince Velbnick. 

L ende : %TES INSTAURATAE. A l'exergue : MDCCLXXV ; ct '$ plus as : JACOBY F. 
Epreuve en étain, dans la collection de M. NAVEAU. 
Le coin du revers est conservé au Musée archCologique li vis. Les peintres de Fassin et Detrance conçurent les premiers l i Ce d'éta- 

blir une AcadCmie de peinture h Lit(tc. Le prince Velbruck. sur leurs 
instances, fonda IJAcadCmie des Beaux-Ar&, P laquelle il Consacra une 
partie des biens dcs Jésuites, dont l'Ordre ~ n a i t  d'&tre supprimé. 

La mCdaille ci-dessus porte la date : 177% mais elie ne fut, d'a rLs 
de CHESTRFP, Irap Ce qua Ipannde suivante, le balancier de ~y&gc s ne fonctionnant pas la date mentionnée. 

Nos lecteurs remar ueront l'analogie ui existe entre cette m6daillc 
et  celle de Jac ues R~ETTIERS, destinle aux Académies de Belgique. 

Quatre ans Jus tard, ie rince de Velbruck fonda la SociCtC CEmula- 
tion. Cette sociCt6 avait &s le début un caractbre philosophique. II 
plaça saus la surveillance de cette SociCtC divers Ctablissements d'instruc- 
tion, et notamment lJAcad8mie de Peintun, Sculpture et Gravure. Pour 
commtmorer cette fondation, JACOBY grava la medaille suivante : 

31. Droit. Un caducée ailé, symbole de la Pais, tenu ar deux mains 
ointes. Autour, en deux Ii es, ia 14 enda: ACADEMPA PICTURAE 

LULPTURAE S C A L P T ~ A E  S ~ C I E T A S ~  AEMULATIOirn - 
REGNANTE FRANCISCO CAROL0 LEODT ERECTA. 

Revers semblable h celui de la piéce n* 30. 
Hoensbroeck d b  son avénement au trône épiscopal voulut continlicr 

l'œuvre de son prMCccsseur. ii protégea la Soci6tC d'Emulation et cela 
jusqu'en 1758. 

32. JACOBY commémora l'éminent patronage du prince évêqiie par 
la médaille suivante : 

Droit. ARTIUM F - AVORE (r En vue dc favoriser les arts n). 
La ville de Liégo personnifiée par une lenunc ayant la teinte ceinte 

d'une couronne murale, est assise rés du pemn auquel se trouvent 
suspendus les écussons ovales de \'e 5 bruck et de Hoensbrocck, sommés 
tous deux du bonnet ducal. A terre, un in6daillon avec Ute antique, 
une palette et des pinceaux, un burin, un compas, une équerre et un 
inarteau. -4 l'exer e : LEODII ANNO MD - CCLXXXV. 

Revers. Un ca&e ailé. comme au no 31. Lé ende: ACADEMIA 
I ~ I c T ~ R A E  ~CULPTURAE SOCIETASQ. AEMJLA. REGNAXTE - 
ET AUSPICANTE CONSTANTIN0 FRANCISCO. 

Ce fut la denithre œuvre de JACOBY. 
La personnalit4 de François-Jacques, comte de Velbnick, mérite 
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travaillera à l'émancipation intellectuelle du peuple liégeois. Comme 
Joseph II ,  il suivit avec le plus grand intér6t le grand mouvement de 
rénovation intellectuelle du siècle. 

Yclbriick était (loi16 d'iiii ~)Iiysicliie tr6s avciiaiil et  t l ' i i i ic  àiiic gbni.- 
reiisr. I I  aiiiiait le tli6ritrc. la iiiiisi(liie. la littéraliirr ct 1c.s bcaiis-arts. 
I I  possetlait iiiir I)ibliothéclue bien fouriiic tant ii son cii;iîeaii de 1-ics 
c1ii'ai1 Palais de 1-iiige. I I  fontla I'Hhpilal g6iii.ral tlc St-LCoriarti. ii la 
fois iiiaison tlr redresseiiiciil et 1iosl)ice poiir Ics vieillards. On lui cioit 
1;) création (I'iinc vsstc I)ibliotii&(~iic piil>lique. grouparit 1r.s livres dcs 
tliverses bibliothL:cliies (le la Cité. airisi cliic ceiis dcs col1i .g~~ des Jésiiitcs 
siipprinii.~ daiis toiit Ir pays, et i l  ortloniia ails irtipririieurs tlc se corifor- 
iricr aux prcscriplioiis ( I I I  dépot légal, c'est-:i-dirc S I'ol)lig:itiori cl(. 
tli.poser gratiiiteiiieiit dans la iioiivellc bibliothécliic i i i i  eseiril)l;iire cic 
(*liacl iic oiiviagc iiiil)riiiié en viBrtu tl ' r i i i  octroi. 

I)(.isle ct tolc'raiit. \'elbriiclc devait, coriiriic birii oii ~~ei isc ,  SC. troiivr.r 
wiivciit eii coiiflit 3vc.c soi1 elial)itrc. et iin certairi clcrgi. tl'csl~ril étroit. 
(:r~iiinie noils I'avoiis V U  plus Iiaiit, i l  crée, rii 177<!, la SociCLi. <I'I:riiu- 
lalioii. Ori I i i i  doit aiissi la fondalioii (l'lin(! ICcole gratiiite siir l'art tic 
I'accoiicliciir. 

Son esprit de recherche le poussa à réunir en sa demeure des collec- 
tions de tout genre. C'est ainsi qu'il possédait des séries d'oiseaux, de  
papillons, des instruments de physique, télescopes, baromètres, etc. 

Velbruck meurt subitement d'une embolie cérébrale, en son château 
de Hex, le 30 avril 1754. Il fut inhumé dans le chœur de la cathédrale 
S. Lambert. 

OII rciiiartliiera cliic, siir soli ~)ortrai l  ~>ciiil, i l  ticiit cil iiiaiii i i r i  livre. : 
I. 'hiii i  (les 1-loiiiiiics, (le .\lirabeau ~ )é r r .  

\'oir : Ci. (Ic 17HOIDCOI'13'r. cians la 13iograpliic Satiorialc. 
II y a licii tic sigiialcr ici I'activite (Ir notre artiste. ri1 Lai11 (111~ gravetir 

(Ir inoniiaics. Oii le troi!vc ci1 foiictioii ii l'atelier iiioiii.Lairc (Ic Lii.gr 
eii 1763. 1111 cette aiiiirc. Jcaii-Soël 1)13l:PI>I1 avait kt6 clinrgé dc. 
graver les iiioiinaicis t l i i  (:liapilrc.. Mais Ic 17 riiai. oii lui retira sa coiii- 
rnissioii. II fiit aiissitdt reiiiplaci. par JA(:OUY, Ict!iiel a tieiiianda bcaii- 
coiil) pliis chcr ll (tle CI-1I:Sï'RET). 1-a coiiiiiiission tle J.\(;OBY f i i l  
rrnouvclée en 1771 et eii 178-1, la derriiCrc fois avec uii salaire de 2Oi) 
florins Hral)arit-1,iége (Ir. or 243,l l)  pour la gravure des coins du ducat, 
de l'écu cl  dib I'cscaliii. Sos  lecteurs auront déjà eu l'occasioil d'appré- 
cier la ~)~rfectiori  tlc I'esc'ciition du Saint Lambert, qui figure sur l'écu, 
sede vacante. 148.1. 

:I:I. La piece inaîtress~!  CI^ iiii.tlaiIlc. (le .I;\COHY est, coup siir. soi1 
graiitl iné~lailloii cil fonte tyl)ogral)lii<liic ciselbe, représciitarit .Jc:tii- 
'1'1iCodorc de BaviPre. Le hustc dii pri.lat. couvcrt (I'uii iiiaiitclct d'licr- 
iiiine, sort d'iiri tropliGe coiiiposé des insignes de sa (ligriiti. : il gauche, 
le chapeau tlc cartliiial, la crois (loiit~le. la couroriiic diicalc et I'éciissori 
Iiiselé de 13avibrc; A droite. la iiiitre. la crosse et  I'ép6e: le toiit protPgi. 
par un lion et i l i l  aigle. 'l'oiit autoiir, la lbgeiitle : JOi\S. '1'1-IEODORCS 
I N \ . .  D l y X  S.13.E. C:\l<I>. U.G. El'. 1C.r l'lt. L1:I)O. l'I<IS. 1:T R.-àr1'. 
((( Jean-Théodore, duc de Bavière, cardinal de la Sainte Eglise Romaine, 
par la grâce de Dieu prince-évêque de Liège, de Freisingen, de Ratis- 
bonne, etc. N). 

En-dessous, une banderole porte l'inscription : EBURONUM AMOR 
(((Amour des Eburons II), et, aux extrémités : IACOBI INV. E T  SCVP. 
1758. 

011 connaît deux exemplaires de cette pièce : l'un au Cabinet de 
Munich, l'autre dans les collections du baron de CHESTRET de 
IiASE1:FI~. Cc dcriiicr a éti. reproduit cii gran(1eur naturelle dans la 
tieviie belge (le Siiiiiisniatiqiic. 18!)1, pl. IY. 

Yictor TOCRSEI 'H ,  apres le baron (le CI-IESTRET, loue à justc 
titre la perfcctioii dc cette oeuvre, tatit ail point tle vue du dessin qu'à 
rciui de I'esécutioii. La piL:cc a FLé reciselCe. 



Il est probable que JACOBY ait produit deux Mitions de cette œuvre, 
la seconde ortant la 14 ende : Populomm amor. 

Notre a&& est ausif'aateur d un medailion de Charles de Lorraine, 
malheureusement perdu Q l'heure actuelle. On trouve mention de cette 
œuvre dans la Cataiogue des ob ets prdcieux laissés P sa mort par 
Charles de Lorraine, Bruxelles 1781. p. 42. La légende (tait : Belgieonim 
amor. 

En 1788, JACOBY esprima le désir de se faire remplacer, dans Ics 
fonctions de graveur du Cha itre, Léonard Jéhotte, r son seul et 
unlqw CMve B. Ce désir ayanf6tb r g ~ ,  Jdhotte obtint la survivance 
de 1 em loi de son maître, mourut P Li e le 23 septembre 1794. (e de C ~ ~ S T R E T  s i .  l existence dans famille JLbotte, d'un 
beau ~ortxnit de SAC BY, fait au pastel par MAUPOUL, en 1788. 

DE NUMISMATIEK VAN DE STAD IEPER 
(Vervolg) 

De regering van Edward I I I  van Engeland (1327-1377) wordt ge- 
kenmerkt door de vernauwing van de handelsbetrekkingen met Vlaan- 
deren. 

De engelse gouden nobel was over een zeer uitgestrekt grondgebied 
ga ba&. 

- 

%rlnneren v e  even u n  het type van deze ichone munt . 
Voorzijde : WWAR': D': GRA : REX : ANGL': Z : FRANC: DNS : 

HYB' (Edward, bij de Grtttie Go&, koaing van Engdand en van Frank- 
rijk, h&r van Ierlind). 

De gekmonde rechepstaande koning in een scheepje, met m a u d  en 
schild ; drie touwm N n  verbonden a m  de achtersteven en twee aan de 

Keerzi de. + IHC : TRANSIENS : PER : MEDIVM : ILLORVM : vOO*evr IBAT : ( esus ging in hun moden voorbij). 
In een omtrek van acht arkclbogen, een afgeplat en geieiied huis. 

Tussen de m e n  van hot kruis een gaandc leeuw met b o n  erboven. - -- - - - - 

De letter L (London) in het middendeel. 
Het nobelt e ir cen zinsgdhg op de zegepraal te Sluis in 1340 bc- 

M d .  R U D ~  denkt d i t  et noord 8 nobel r taugslaat op het mate- 
rieel van deze munt, r to the noble nature of the metal of wich the 
Gins were composed v. 

Deze uitdfte dateert van het jaar 13344 en valt sainen met het uit de 
omloop neinen van de gouden fiorijn. 

Men weet dat h& Parlement, b eengekomen In lS43 in Westminster, 
zich bezi hieid met de staat van e in omloop zijnde munten en de uit- k a 
f$fta, ln ngeiand en in Viaanderen baliste van atukken op nam van 

dward III. welke omloop zouden hebben in beide &atm,-eehter ntet 
%der dat de instemming der steden van het land was vermcgon. 

Door een overeenkomst, gsloten met Perseval de Porche, muntmees- 
ter van Vlaanderen, werd w e l h  hct vu~rirudigen van gouden nobels, 
halve nobels en kwart nobels in esteld. In 1345 werd definitief een over- 
cenkomst gesloten tussen de a#gevaardigden van En eiand an de ma- d rtrrrat der steden Gent, Brug e en Ieper betreffen e de omloop van 
feze nieuwe munten. Wiiitam !tury en Gilbert Wendiingburg werden 
belast met h t t  slaan der nobels en hun ondvverdelinpn in Vlaandmn. 

De Eerw. Rogan RUDING twijfeit aan de uitvaring van deze af- 
g&oudi#de ruaatregelen. In zijn 8 NoUw sur le W n e t  mondtaire du 
Prince e Ligner aamaardt C. P. SERRURE de bestaansmogeiijk- 

heid van deze vlaamse nobels met de naam van de Engelse koning, 
maar wijst tezelfdertijd op de moeilijkheid om ze te onderscheiden van 
deze geslagen in de staten van Edward III. 
Hooft van Iddekinge meent dat deze nobels in Vlaanderen geslagen 

werden waar de letters Y. B. van hot woord HYB (Hybernise) door 
punten gescheiden z ï n  van de rest van de legende en waarop de E 
van het woord E D ~ A R D U S  de vorm heeft van een G en oveneens 
gescheiden is van de andere letters van dit woord. In de letters Y.B.G. 
heeft men de aanduiding van de namen der drie steden van Vlaanderen, 
Ie er (Ypres), Brugge en Gent. 

beze hypothese r natuurlijk z w  verleideiijk en atemt volledig over- 
een met de politieke toestand op dit tijdstip. Vlaanderen eleid door 
de pro-engelse parüj mu dch aïdus ved n i m e r  bij het engcfse bnink- 
rijk hebben aangesloten. 

In hun (( Traité de Numismatique du Moyen Age n deel III, blz. 1178, 
uiten A. ENGEL en R. SERRURE de opinie, maar zonder argumenten, 
dat de op die manier gemerkte nobels zouden geslagen zijn tussen 
1351 en 1360. 

De hwothese over het slaan van engelse gouden nobels te Ieper, wordt 
echter met & priori verworpen door de directie van het British Museum. 

Onze lezers vinden in het werk van Herbert E. IVES, Foreign imi- 
tations of the English Nobles, New York 1941, blz. 2 de volgende passus : 
c These nobles were struck at varfous mints, including , it is surmised, 
Ypres in Flandres ... r 

Men mag hopen dat verdere opzoekingen in de engeise archieven een 
volledi$ en formele oplossing brengen aan het probleem van een waar- 
schiinl~jke aanmuntulg van engelse nobels in Ieper. 

Voegen we or nog aan toe, dat Eem. Ro ers RUDING, Annds of 
Wiage of Great Britah, deel I, Londen 1848, b l r  222 sen kopij geelt 
van de archiefteksten waarin het ontwerp voor het aanmunten van een 
gouden munt, in Engeland en in Vlaanderen, voorkomt. 

Belegeringsmunten. 

De prins van Parma, Alexander Farnèse, behaalde in 1583 belaiigrijke 
militaire suksessen, welke het onderwerpen van het grootste deel van 
liet vlaamse en brabantse grondgebied aan Spanje, met zich mee 
brachten. 

De Staten-Generaal behield weldra nog enkel de stad Ieper, één van 
de vier Leden van Vlaanderen. Deze sterk bevolkte stad was voorzien 
van uitstekende venterkingen en de verdedigîng ervan werd gcleid 
door de Heer van Marquette, handig generaal en takticus. De bcdoc- 
ling van de hertog van Parma was, zich van Ie er meestrr te iiiaken, 
teneinde de intrede op vlums pondgebied aan $6 hamen un.nogeiijk 
te maken. Na zich van Diksmuide te hebben meester gemsakt, mar- 
cheerde Parnése met zijn troepen naar Ie er, en bouwde een le diichteii 
versterking tussen deze stad en Brugge. bit fort nerd weldra vounieri 
van levensmiddelen, van munitie en van artillerie en het bcvcl crvan 
werd toevertrouwd aan de heer van Werpe, groot-baljuw vari Icortrijk. 
De troepen der Staten haastten zich om tussen te  komen len voordele 
van de bele erde stad. Maar ze werden verslagen, een eerste maal bij 
St. Winnoks 4 3  ergen en daarna in de om eving van Ieper zelf. 

De toestand van de stad Ieper ging m i  achtanin, de levensmiddelen 
bereikten vlug buitensporige rijzen, en men zag zich weldra ver licht 
cen belegeringsmunt te geb&en, welke we verder rulien besdjven. 

Herinneren we eraan dat Alexander Farnèse O dit ogenblik een merk- 
aantal miütaire overwinnîngen behaake. In de loop van het 

zr%3 maakte hij zich meester van de steden Zutphen. Axe,, Huist, 
Rupelmonde en Aalst. Het begin van het jaar 1584 was daarom niet 
minder goed voor de spaanse wapens. Op 9 aprfl 1584 was Ieper ver- 
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~Ucht  zich o v a  te geven u n  de heer van We . De magistraat van 
eper vabond zich ertoe sen mm van lM).M)O floznen te beWen a m  de 

Spanjaarden, teneinde de plunde van de stad te voorkomen. 
In een briefwisseling met Filips "Y 1 bestem dt Alexander FarnCse de 

beiegering va? Ieper air een a suceCi prrtic&r 
Na het verlics van Ieper bleet er aan de ~tnten:~eneraal no juist dc 

verstakte plaats Antrapen, verdeqd door Marnix van St. ~fdqonde.  
De munten uitgegeven tijdens het eleg, door de heer van Marquette, 

zijn de enige, tot op h e d p  gekende, belegerin munten van Ieper. P En ziehier de bescwving exvan volgens et werk van luitenant- 
kolond P. MAILLIET en de monogrrifie van VANDENPEEREBOOM : 

1. Stuk van 20 sols. 
fUlD NON COGlT NECESSITAS (Wautoe lddt de noodzaak nW ?) 

In et veld, schiid met vlaamse leeuw ; a m  elke kant van het schild, 
drle punten ; bovenaan de datum 83 (1583 en in de bovenste hoek van 
hot stuk een stem~el met de w w d e :  X k. S. -- - - - - - 

Lood enkelzi'di* en vierkanti V ~ ~ N ~ E N P E ~ E B O O M ,  pi. E; no 1. 
Het Muntkabinet bezit een eksemplrrrv van dit stuk, zonder puntcn 

naast het schild. 
Een proef in zilver van deze munt is eveneens t e  vinden in de munt- 

ltast van de staat. 
2. Stuk van 10 solo. + NIL RESTAT RELLQVI (Niets za I  blijven). 
Zoals het voor aande nummer maar met waarde 
LM emkelzi & en vierkstntig. 
v ~ & m p E B & B o o M  pl. E, no 3. --- .. 
Een eksemplaar in hct müseum van leper. 
Hot Muntkabinet van Brussel bezit een proelslag van dezc 

munt. 
3. Stuk van 10 sols. 
NIL RESTAT RELIQVI. 
In het  veld een klimmende. leeuw naar linlis ; langs beide zijden, de 

waarde X.S ; bovenaan in de bovenhoek van het stuli de datum 83 
(1583). 

Lood, enkelzijdig, achthoekig en onregelmatig. 
VANDENPEEREBOOM, pl. E ,  no 4. 
Verzameling van M. MAILLET. 

INLEIDINC; TOT DE ROMEINSE NUMISMATIEK 
VAN HET KEIZERRIJK 

De meeste verzamelaars - beginneün or ervaren - hebben ailicht eu- 
keie bronzen of ziiveren romeinsc s tuden in handon gehad, en hebben 
zich, te diei gelegenheid afg d, of het stuk zeldzaam was, welke -% benaming het droeg, ondv welke eizer het es1 en werd. 

In de hoo h m  tan dienste te zijn, en ook om&t 3 de boop koesterdcn 
dat nieuwe Lden aldur in het vanamdm van de Romeinse Munten meer 
belang zouden stellan, hebben wij getracht in een bondige samenvat- 

van cen periode die 

inleiding in drie 
hoofdstukken vcrdecld : 

T De benaming der Munten. -. - - 

II .  H e t  gewichtvvan de Munten. 
I I I .  De Geschiedenis van de achtereenvolgende cc Devaluaties )). 

1. D E  BENAMING VAN DE MUNTEN 
Van Augustus af, ontmoeten wij volgende munten : 

1. Aureus - gouden munt ter  waarde van 25 denarii (tienliizgen). 
2. i/, aureus - of gouden Quinarius. 

De Heilige Schriftuur laat ons toe de benaderende waarde van eeii 
aiirciis te bcpalcii iiitgctlriikl i r i  Iictlc.iitlaagsc iiiiinl. 

Lhor tlc bckcntlc parabcl van tic \vcrklictlcii vaii Iict t.lltlc iiiir (1;vaii- 
gelie van Sel>tiiagcsiriin) vcbrririiicii \vij tlat ccii \vcrkiiiaii cri1 gaiis(- 
tlag (10 iiur) 1110et \verken voor erii ticiiliiig. Het laal 011s tliis toc tot 
(le volgcnde berckcriinp over te gnaii oiii ccii I>ciia(iciriitl(~ tvaartlc tc 
bcpalcn. 
1 werkman (10 uur) = 1 tienling 
1 werkuur = & 25 frank. 
1 tienling = 25 x 10 = 250 F. 
1 aureus = 250 x 25 = 6.250 F. 
3. Denarius - zilveren munt, ter  waarde van 4 Sestercic of 16 assen. 
4. i/, Denarius of Zilveren Quinarius. 
5. Sestercius of bronzen munt ter  waarde van 4 assen. 
6. Dupondius - inunt in aurichalque ter  waarde van 2 assen. 
7. As - standaard bronzen munt. 
S. Sciiiis - ter \vaardc van % as. 
9. ()iiatlrüiis - ter \vaardtl vaii I ; . l  ab.  

Later oiitriioctcn ivij nog dr volgeiiclr iiiiiiitcii : 
IO. Oiitlcr (:aracalIo. omtrriit ~ I T J .  vcrscliijiit dc XS'I'0SI.-\SI'S. iiiiiiit 

iiict zccr lang zilvcrgcli;iltc (.-JO O , )  oorsl>roiil;eliik tcr wa;*rtlr vaii 
2 tlciiarii. 

dit ogciil)lik al. zül (Ir ts gciiiciii* tleiiariiis v (deii:iriiis coiiiiiiiiiiis) 
een brorizcii iiiiirit ivorilcn. tlic i r i  ziilkc iiiatc zal getlcvaluccr<l ivorden 
dat de \vaartle op 1~YUOste vail Iiet aiirelis zal tlalcn. in ~)la:ils vari 1 ~2Js le  ! 
11. Ondcr I)ioclctiaan (28.1-310.5) vrrscliijrit tle AI~GI~S' I ' I<CS - of 

nieuwe benaming van een zilveren denarius van hoog zilveren 
gehalte (20 per aureaus). 

12. De FOLLIS of grote brons. 
13. De SESTERCE - of middelmatig brons. 

De halve sesterce of kleine brons. 
Onder Constantinus de Grote rond 312 - verschijnl: een reeks nieuwe 

munten. 
De SOLIDUS - gouden munt wiens beiiaming to t  op heden in de 
numismatiek zal blijven als SOL of SOU. 
Be SEMIS of i/, Solidus. 
De TRIENS of 113 van de Solidus, inunt welke onder de Mero- 
vingers nog zal geslagen worden. 
De MILLIARENSE - zeldzame zilveren inunt ter  waarde van 
1/1000 van het Pond Goud (MILIA = duizend). 
De SILICA - zilveren eenheidsmunt. 
De i/, Silica - die als gewone zilveren Inunt in omloop was. 
De 113 Silica - kleine zilveren munt, doorgaans gekenmerkt door 
de letters K of P or, keerziide. 

21. De PECUNIA MA~ORINA: of grote bronzen munt. 
22. De CENTEhTIONALIS - niiddelmatige brons. 
23. De NUMMUS - of kleine brons. 

II. H E T  GEWICHT VAN D E  MUNTEN 
I le t  gewicht van de inunten zal ons wat de aureus betreft, toelaten 

cle muntontwaarding t e  volgen. 
Wij spreken van (c muntontwaarding 1) en niet van cc devaluatie 11 want 

de Romeinse Geschiedenis zal slechts twee « devaluaties 1) kennen, 
de eerste onder Aurelianus/Dioclitiaan (2751300) en de tweede onder 
Constantinus de Grote (3 315). 



De opeenvolgende munthervormingen zullen to t  doel hebben het 
werkeliik ~ e w i c h t  met het theoretisch gewicht terug in overeenstem- 
ming te" brëngen. 

Het  hierna aangegeven gewicht is theoretisch en gesteund op het 
Romeinse Pond van 327.40 gram. 
AUREUS 

- 
Oiider Aiiguslus weegt Iiet 

l.':lOstc van het Pond of :J27.-10 : 4 0  = . . . . -.- -.. 8.70 
oiider Sero  (jarcii 54,(i8) 

l;?.jste vaii hct I'oncl of . . . . . . . . . 1 7.7s - 
t~ii(ler Caracalla (jaar 215) 

1;;iOstc van h r t  Poiid of . . . . . . . . . . - -  fi..;.-) . .  - 
oiitlcr .4ureliaiiusiL)ioclctiaii~~s 

jareii 274 Lot riict 301 1,tiOstc van Iict I'oiicl of . . . . J. l ( i  
Oiitler Conslaiitiniis de (;rote jarcii 317 

I,71stc vari Iict Pori(l of . . . . . . . . . . . . . . . - .- -1 . l) .-> 
\Vat ziivrr bctrcft. zal Iirt gc~vic l i~  oris wciriig of gecii aaiiduidiiig 

gcvrii ovcr de iiiuiitoiitwaarding onidat (le vcririinderiiig zicli bijzoiidcr 
tloet vorlcii uiiclcr de voriii van stee(ls slecliterc legering en (lat ccri iniint, 
van zuiver zilver zal evolueren naar gesauceerde brons t tz.  naar mun- 
ten  in zuiver brons welke met een zeer oppervlakkig zilveren pelletje 
bedekt werdeii. 

Onder Augustus, was de verhouding van goud to t  zilver van 1 gram 
goucl voor - 12.30 gr. zilver. 

tIet aureiis van -- 8.10 gr. goud, Iiceft iiidcrdaatl een waarde van 
2.; zilvercn ticiilingei van .4-$ratii of 100 grain zilvcr. 

L)e zelftlc verhoiidirig van 1 Lot = 12.30 viiideii wij terug onder 
I>ioclitiaiiiis \variiiccr tlcze Iccizer de .4rgeiiteiis in h r t  leven roept. 

20 Argentius van 3 gr. 41 of 64 gr. 20 zilver zijn gelijk aan een aureus 
van 5.4g. 

- 

Wat  het Brons betreft, is het werkelijk onmogelijk een verhouding 
v;in Uroiis lot  C;oud of Zilvcr le bel~aleii, cn bijzondcr \vegriis : 

1. Hct slecht gewiclit van clc niuntcri - De AS bijvoorbccld, die nls 
slaiitlaartl broiizcri riiuiit inag bcscliou\vd worden. Iiceft eeii tlieoretisclir 
waartlc van 1 lfi vail et-n <leiiariiis cn reii werkclijkc waarde van I l l0  : 
vaiiclaar <le bciiaiiiirig $1 tienliiig 11 voor het Denarius \vclkc op tlieo- 
rt.tiscli gcbictl. nict kaii vcraiit\voorcl \vorclcii. 

1. \Vegcns tlc iiiorilijlir verlioiidiiig tusscii broiis eii aiiriclial~lii~. 
Dit laatsle riit.taal - i ia t i~ i i r l i jk~ legcriiig vari brons rii tiii - hccft iiietbr 

Iiaiitlelsïvaardr tlaii I~roiis : hrtgrcii liet niiiiiteristelsel iiog iiigewikkclclcr 
maakte. 

De verhouding onder Nero kan bepaald worden naar het gewicht 
van de As in brons of in Aurichalque : 

De As in brons weegt 10 gr. 91. 
De As in aurichalque weegt 8 gr. 18. 

III. GESCHIEDENIS 

Gedurende hun zegevierende veldtochten hebben de Romeinen kun- 
nen vaststellen dat  de Oosterse Keizers het slaan van munten in  edele 
metalen als een heerlijk recht beschouwden, en het zich toegeëigend 
Iiatldcn. 

I)c opperste bevelliebbers vari de Hoiiieiiisc Legers - of de Iiiil~erators - 
Iiaiitlclclen op dczelfde wijzc in hiinnc Iioctlaniglieitl van vcrtcgen\voor- 
tligcrs vaii de Rorneinsc liaclil. 

13ij Iiuii Leriigkeer t r  Hoiiie, en wanneer zij (le oppersle iiiaclit vcr- 
overd Iiaddeii, be\vaar(len zij tle naaiii vaii Iiiiperatc~r - (lat van t l i l  
ogeiiblik a f  als synonicni vari Iceizer zal bescliou\vtl worden - en vol; 
het lieerlijk recht van hct iiiuntcnslaan in  etlele nietalcii da t  aaii (Ic 
Iieizers voorbelioudeii wordl. 

Goud en Wver werden dus bij keizerlijk besiuit gesla en. 
Bmns werd sian de Senut  over Iaten vandaar daf de bronze" 

munten de lettem S.C. (SENATUS ~ONSULTO) 
De Senaat zai trouweiu steedr proberen dft h e % f ; n b t  L e r q  in 

tljn bczit te nemen, en gelukte er zelfs in gednrende de eerste regerings- 
jaren van Nv. 

De eerste jaren van het Keizerrijk verliepen normaal op numismatisch 
gebied. 

Augustus had een stelsel in het leven eroepen dat mfrcrchlen niet 
van alle kritiek ontbloot was, maar  dat, % het emeen voldoenin 
paf. Rome was de hoofdstad van de Wcreld (U S - DE STAD 8 
economie. 

% 
haar macht en haar handel waren zowat de waarborg van een gezonde 

Het ewicht van de Aurew (1140 van'het pond goud of f 8.20) 
verminferde echter stiiaan en Keizer Nero (5468) werd er toe gebncht 
cen evste munthervormtng in het leven te roepen. 
1. Om het theoretiscb gewicht van de munten met hun werkelijk ge- 

wicht t m g  te  doen overeenstemmen (stabilisatie van de munt). 
1. Om het Romeins Muntenstelsel wegens handelsnoodzakelijkheden, 

met de Grfekse munten beter te doen overeenstemmen. 
3. Om ziiveren munten terug fn omloop te brengen. Dete laatsle waren 

iuderdaad schaars geworden wegens het delîdt van de handels- 
balans van Rome (me- inveer dan uitvoer). 

4. Om een betere waardeverhoudtng te hebbea tussen brons en auri- 
chalauc. 

De ~ k u s  - die ais standaardnunt mag aanzien worden, 7ml voort- 
aan 1145ste van het Pond goud wegen. 

Ondanks deze poging gaat de muntontwaarding steeds verder. 
Het Aureus weegt : 

7 gr. 28 onder Nero (jaar 54). 
6 gr. 55 onder Caracalla (jaar 215). 
5 gr. 83 onder Alexander Severus (jaar 230). 
4 gr. 54 onder Decius (jaar 250). 

Wat de zilveren munten betreft, vermindert het zilvergehalte : 
100 % onder Augustus. 
90 % onder Nero jaar 54 
85 % onder Trajanus jaar 100 
76 % onder Marcus Aurelius jaar 161 
60 % onder Septimius Severus jaar 200 
50 % orider Caracalla jaar 215. 
Deze Iaatste Keizer voert, op dat ogenblik, een nieuwe muiit in, de 

@ ANTONINIAhWS r van 2 denarii, om a n  züveren munt te hebben 
overcenstemmende met het oorspronkeU k denarius van Augristus : 

4 gram zuiver zilver van Augustus omen indcrdaad overeen met 
8 gram zilver legering van 50 %. 

1, 

Het is vanzelfsprekend dat  d m  muntontwaarding de stijging van 
de prijzen voor gevolg moest hebben. Het leven wordt diiur en de 
leiders begrijpen dat  het nodig is maatregelen te treffen om terug ver- 
treuwen in te boezemen. 

Bij zijn terugkeer na de zegevierende veldtochten in Azië beslist 
Keizer Aurelianus (274) een algehele hervorming van het munten- 
stelsel. 
1) Aureus zal geslagen worden aan een gewicht van 60 per pond (5,46). 
2) Men zou als (( rekenmunt e een zilveren Denarius (ARGENTEUS) 

gebruiken ter  waarde van 21 gewone denarii (DENARII COM- 
MUNES). 



3 )  Verder schaft de Keizer het recht van de Senaat aî, om nog bron- 
zen munten t e  slaan en de melding S.C. verdwijnt definitief van 
de munt. 

Alles liep echter niet van een leien dak. De 1Monetaria kwarnen il1 
opstand, opstand welke in het bloed gesmoord ~verd.  Enkele jaren later 
paste Keizer Diocletiaan (284-305) verder de hervorming toe, echter 
gepaard met een diepgaande administratieve hervorming van het  
Keizerrijk. 
1. ADMINISTRATIEVE HEKVORMING 

De Keizerlijke macht zou voortaan verdeeld worden tussen : 
2 Iqeizers Augusti en 
2 Keizers Cesar die als K adjunkten 1) van de 2 eersten mogen aanzien 

worden. 
t e  Rome - de Keizer Auguste van het Westen Dioclitiaan, 
t e  Trier - de Cesar voor het Westen Maximianus Hercule, 
t c  Nicomedie - de keizer Auguste voor het Westen Constanus Cliloyc, 
t e  Antiochia - de Cesar voor het Westen Galeri~is. 
2. L)1< .\II'S'1'tI1SH\'OI~.\1ISti is Lwecvoiidig 
il. L>e afsctiaffirig van (le a proviiicic ), inuntatclieis cil Iiuii Iiciol>ciiiiig 

;ils - 1,;eizerlijke .\liintalelier \velke van I3oiiir tlc iiiatrijzcn ï.oii(lcii 
ontvaiigeri. alsook h r t  nietaal iio<lig oiii (le ~niiiilcii te vervaardigeii. 
ï'lieorctisch gocd, oiitnioctte tie ~~rak t i sche  uitvocririg van tleze her- 
voriniiig veel moeilijkheclen. o.iii. \vegcris hct vervocr. 

1). lleii kccrde tcriig lot Iict stelscl vaii :\ureliaiiiis in(.: iiiiiiitcbii vaii 
grote specifieke waarde. 

-- Het  aureus van 5.45 zuiver goud, ter waarde van 20 argentei. 
- Het  argenteus van 3.41 zuiver zilver waarde welke door Aurelianus 

als rekenmunt aanzien was, wordt echter geslagen en in omloop 
gebracht. 

- E n  in brons de FOLLIS van 20 gewone denarii, 
(Ir :\ntoiiiniüiius van .-) ge\Iroiie tleiiarii. 
(Ic gc\voiie dciiarius (tleriariiis ïoiiiiriunis) (lie ccri \vaar(lr Iiad vaii 
1 -1S000 vaii lie1 1)oiitl poiitl (SOO per aureus). 

I)ezr Iiervoiiiiirig iiioesl iialii~irlijl< giyaartl Raüii iiict ~Iwaiigiiiaal- 
rcgclcii oiiitlat h1.t \.oII< - tlat se~1ci.t tlc .50 laatste jarcii ccii feitc*lijki~ 
tlcvaluatic pckcBii(l liacl - iicigiiig 1i:itl orii tlr 11 goetle iriiiiilcii 1' ... te I)c- 
\vartSii. eii allreii tlc slcclilc te gcbriiikcii. 

Alles \-ertl\verri cliis 1)r;iktiscli iiit (Ic oiiiloop, bclialve (le a l  tltriiariiis 
c~oiiiriiiiiiis eii 1)iocliliaaii \vert1 vcrpliclit wettelijk tlc iiiasiiiiurii ver- 
koopprijs van alles te bepalcii in zijn l>erii<:lite v< l-Icsluit van hel Masi- 
i i i i ~ i i i  1). :\llc produktrn tvcrderi op dcze lijsl opgciionit~ii cri dc waartlc- 
\vercl, over het geliele I<cizcrrijk, kuiistinatig bepaald. 

L)e eiiigste - tlocli oiiiniddellijke reaktie - \vas 81 zwiiite iiiarkt i bij- 
zonder in de Piovincicri - die dooi I i i i i i  goeclc Iiaiitlclsbalaiis wegcris uil- 
voer rinar Hoiiic*, <le gcvolgcii van tic dev;iliiatic iiiiiitlcr gcvocltl Iia(1deii. 

1-let is dan niet verwonderlijk dat  Constantinus de Grote, in 312, 
al verplicht werd een nieuwe muntliervorming in het leven t e  roepen. 

In goud, stichtte hij de 
SOLIDUS, munt geslagen aan 1/72 van het pond (4.55 theoretisch 

gc\viclit) 
n waarvaii gewicht en allooi gewaarborgd was )).. 

((le waarcle L X X I I  wordt op de keerzijde somtijds vermeld), 
de SEMIS of halve Solidus, 
de TRIENS of 113 van de Solidus (1 gr. 52). 

Deze laatste munt zal de courante gouden munt worden en zal to t  bij 
de  Merovingers nog geslagen worden. 

De teksten maken ook gewag van de cc Silica Aurei )) ter waarde van 
1/24 van de Solidus of 1/1728 van het Pond Goud. Deze munt werd 
echter niet geslagen. 

De, onder dit  tijdpcrk, geslagen « MEDAILLONS )) zijn slechts her- 
denkingsstukken, eslagen ter gelegenheid van een of andere plechtig- 
heid en wicr gelsic&, steeds groter is dan de Solidus. Men vindt er vari 
1 i/, Solidus to t  90 solidi (410 gr.). 
IN LILVER, vindt men : 
1. De Milliarense - zilver stuk geslagen aan 1/72 van het pond zilver 

en ter  waarde van 1/1000ste van het goud pond. Deze zeldzame munt 
werd meestal voor a kosteloze uitreikingen (largesses) D gebriiikt. 

2. De Silica .4r entei en haar onderdelen heeft een waarde van 111728 
van het goufen pond, en kornt overeen met de i Sllica Aurei m. 

Haar theorctische gewicht moet bepaald wordcn op I>asis vat1 de 
Miliarense die een waarde had van 1 3/4e Silica. 

4.55 x 4 
De Silica woog dus : = 2.60 gr. 

Haar onderdelen - de 112 en de 113 silica zijn de meest in omloop ge- 
brachtc zilvereri stukken. 

In BRONS komt men tegen : 
De CENTENIONALIS 
met een theoretisch gelvicht van 3.50 herleid op 2.50 vanaf 326. 
de NUMMUS, 
geslagen van 327 af, voor een gewicht van f 1.20 gr. (10 tot  11 min 
diaine ter). 
Ile PECUNIA MAIORINA, 
of grote bronzen (blijven echter steeds in omloop). 

Het  muntenstelsel zal voortaan to t  de definitieve verovering van 
Rome door de Barbarcn (Romulus Augustule in 475) op weinig na  
ongewijzigd blijven. 

Al zal het gewicht van sornmige zilveren of hronzen munten ver- 
anderen, zal de Solidus - de basis-miint - een ongewijzigd gewicht 

- - 

behouden. 
Met de Triens - die Rome zal overleven - zal. onder de Merovingers. u 7 

de laatste herinnering aan Rome en zijn muntenstelsel verdkijnen. 
P. DE B-&ECK, 
Voorzilter der a lde l ing  Antruerpen. 

Korte inhoud van een voordracht door de Heer FIERSSENS over : 

MUNTTEKENS DER VERSCMILLENDE MUNTPLAATSEN 

De Griekse  m u n t e n  zijn niet de oudste maar \?-el de meest bestudeerde. 
Steden dragen doorgaans de stempel van het inunttypc. 

\'oorbceld : Athene draagt een steenuil als munttekcn, 
CorinlhiP Iieeft ecn gevleugeld paard - Pkgasus genoemd, 
Rhodes is gekenmerkt door een mcnselijk figuur oniringd 
door stralen (zinnebeeld van dc zon). 

Di t  is de grondslag. De studie van de kleine munttekcns op meer al- 
geniene t pes vergt kennis en entaring. 

In de  gomeinse Republiek, zijn het de steden nicl, manr rijke en 
maclitige families, 181 in getal, die het recht hadden als inuiitslagers 
op t e  konicn, en die hun stempel op dc munten plaatsen. 

In het bcgin van het ILeizerrijk werden de iiiunten te Rome geslagen. 
Met het uitbreiden van liet Imperiiim gebeiirde dit in gans hrt rijk en 
de eerste valsmunters komen aan het licht. 

- -- / /  - 



Tussen 2701475 vinden wij muntateliers in Sallië te : 
L y o n :  LUC - PLC - B  - CL - C 

: SARL - QARL - ARLA 
Trier:  PTR - BTR - TRPS - of TR of ATR. 

Dit zijn slechts voorbeelden, want Romeinse munten treffen wij ook 
aan in Engeland, Noord-Italië en in andere overzeese landen. Het ligt 
dus voor de hand t e  besluiten dat  het vraagstuk t e  omvangrijk is om 
het in een spreekbeurt t e  verwerken. 

Icort overzicht van de numismatiek i n  onze landen tussen de X e  en X Z c  eeuw. 

Zoals elders, treft men bij ons steden aan die hun munten sloegen met 
de naam van de stad of met herkenningstekens die ons toelaten de 
stukken t e  vereenzelvigcn : 
Deniers van Brussel hebben een brug 

11 Antwerpen » kasteel 
II Leuven )I leeuw 
)) Arendonck » arend 

Moneta Gandensis voor Gent 
1) Anwb-Andwp II Antwerpen 

Brusellensis-Brusel voor Brussel 
Alos 11 Aalst 
Lovanies 11 Leuven. 

1)ocli Iicl prol)lc.ciii \vartll iiigc\vikkelder naargelang de uitbrciding 
tlrr statcii cii cr é6nzclftlc ~riiint gcl)rujkt wordt. 

\'oor 011s land zic catalogiis van (le tentoonstelling. 
\Vat 12rarikrijk brtrcfl is rcri tliel)erib studie noodzakelijk. 
C~ediireii<lc Iii-1 Iiarolingiscli tijdpcrl~ dragen de munten de naam van 

(le stad waar zc gi.sl:~gcri zijii : iticestal in het lati,jn. 
\.oorl>ecltl : 'I'ornaca - 'I'oriiaii = Iloornik 

Valencianis = Valenciennes 
Tolosa = Toulouse. 

In Frankrijk werden nog anderc sysleiiicii 1ocgrl)ast oiii alclic.r- 
plaatsen t e  bepalen. Doch uit rede Yaii roritroli~ \vcrclen <Irze syslciiieii 
geheim gehoiiden om valsmunters eii valsi- iiiiiiilcn op te s1)eiircri : 
het geheim punt, onder de letters vaii (Ir Icgriitlc. I)it piint \vas zo\vel 0 1 )  
de voorzijde dan op de keerzijde g,ciiierkt. rii iiiiiiicrs ontler (lczrlftlr 
genummerde letter vz. en Kz. - Dit syteein werd door Karel de Zesde 
ingesteld 1380 - en eindigde onder Francois I., die een nieuw stelsel 
van lettering in voege bracht : 

Hierna volgt een opsomming tcr verduidelijking van het controle- 
svsteem : 
parijs had geheim punt onder 18de lettcr later vervangen door letter A 
Roue11 II II IJ 15de » )) II 11 JJ B 
Saint Lo I) II JJ 19de )I II 11 IJ )) C 
Lyon II )) J) 12de II II 

Tours II II )J 6de II 1) 

Angers 1) )I )) 7de )) 1) 

Poitiers IJ 8de 11 

Limoges ,> a lOde J) 

Bayonne IJ 4de IJ 

Toulouse JJ )J r 5de 1) 11 

Montpellier » I) JI 4de II )) 

St. Pourçain » 11 a l l d e  » II 

Dijon 1) a ~ 1 3 d e  11 II 

Chalons sur Marne )I 11 22dc J) I) 

St. André de Villeneuve IJ 20de JI )J 

Troyes » 11 IJ 14de )I II 

St. Méné II J I  II 21dc 11 1) 

V = Turin - X = Villefranchc - Y = Bourges 

- 7s - 

- 
11 1) lJ D 
II Il 1) E 
)) 1, JI F 

IJ >I G 
IJ 1) 1 
II )J L 

I) II 1, 1M 
IJ JI JI N 
J) Il )) 0 
1) 1) II P 
II 11 11 (2 
II 1) 1) K 
1) II 1) S 
)l IJ >l T 

Z = Grenoble - etc. 

r 
W i k  - vanal Ledewijk XVL 
& &-en-Provence - L B enae N. - K Bordeaux N. - C Caen - P Di'on 
H La RoCadle N. - W L% N. - 1 Limo d es N. - D Lyon N. - MM k; 
seüie N. - AA Metz - N Montpellier - T antes N, - R Orl6ans - A Parljs 
N. - Vache Pau - Q Pe ignan N. - G Mont allier - B Rouen N. - BH 
Straatsburg N. - M 'I'o%use N.. De Munt &.taen hierboven, gevolgd 
door.Jetter N. raren nog in functie onder hapoleon 1. 

BI komende muntpfaatsen onder Napolson 1 : 
G : Aenhve - R gekroond: Rome - CL : Genua - U : T a n  - mrst : - 
Utrecht. 

Wij stimen aan dat het aanW ateliers progressief vermlnderde naar- 
mate- de - -roductivitdt verhoogde. 

Onder Ka oieoa III bleven er enkel nog dric wvkhuizen die goud 
sloegen : pJjs  - Lyon - 
no ter hul : Bordeaux - 

6and 18g0 blest eke i  
Doch in 1914, uit rede Parijs benaderden, werd 

er te Castelsarrasin een werkhuis geopend mat C als muntteken voor 
stukken van 2 en 1 îrank (zeldzaam). 

In 1923 werd beroe edaan O de Société Française de Monnayage 
te Poissy (privmt i t d a  - lcenteien : een weerlicht. 

Onder maarschalk Pbtain, nieuwe ateliers te : 
Beaumont le Roger met B, 
Castelsarrasin met C, 
daar werden ook de stukken geslagen van de Vierde Republiek. 

Sedert 1945 vindt men nog enkel stukken : 
1) zonder ateliermerk (Parijs), 
2) B van Beaumont le Roger. 

Munlfekens op Zwifserse ~ n u n t e n  vanal 18.50. 
A Parijs 1850-1851 - zilver en koper. 
BB. Straatsburg 1850-1851 - nikkel. 
B. Brussel - enkel 5 frankstuk 18'74 - inedailleslag. 
B Beriz - geldslag. 

Duitse munftekens vanai 1870 tot lieden. 
Muntplaats : Berlijn - A 

to t  1878 : Hannover - B 
to t  1870 : Frankfurt a.m. - C 

: Munchen - D 
: Dresden, Muldenhutte - E 
: Stuttgart  - F 
: Karlsruhe - G 

tot  1882 : Darmstadt - H 
: Hamburg - J 

Owlenrijkse munilekens vanal 1780 lot 1946. 
Muntplaats : Wenen - A - W en sedert 1872 een muntteken meer. 

: Kormou Ban a-Knmnitz - B - t( - KB tot 1918. 
: Praag - C (17&1705 
: S W u r  - D (1807-1b). 
: Gyula Eeh--~ar~sbug - E - GY - F tot ,871. 
: Hall in Tirool - F tot 1805. 
: Nagybanya - G - N.B. to t  1851. 
: Gunzburg - H to t  1805. 
: Oravîcza (1812-1816) - O lot 1816. 
: Schollnitz - S to t  181 6. 
: Milaan - M to t  1859. 
: Venetië - 1 7  to t  1866. 



NEDERLAND SLAAT WEER GOUDEN BIUNTEN 

(;OIyDI<N DITKXA'I' DII; 27,.5 Gl:LIlEN I<OST 
\ioor lîet eersi sedcrt 1940 worden er in Nederland weer goudcn rnuri- 

[cil aarigemaakl. 
l>eze muntstukken, iiukaten geiiocmd, hebben geen iioiiiinale waartle. 

Zi j  werdeii door he l  Necierlan(1se slaatsmuntbedrijf geslagen voor reke- 
iiirig van de 'P'\ventsche Bank en zijn aldaar tc  lioop gesteld. Volgens 
tle rnuiîtwet van  1948 is de dukaat rle eiiige Nederlaiidse munt,  (lie tloor 
l-iet staatsmuntbedrijf mag çcslagcn wordeiî voor partic:uliere rekening. 

Van de nieuwe gouden dukaten werden er 3.605 \rervaar(lig(l. 1-let 
.rcwicht is 3,494 grain, het gehalte 983. I)c ucrlioopprijs l~edraagt  
?- 2/,5 giil(len (3.58,s F). 

Met hc t  aanrniinteii van dcze duliaat, wcrd een ceuwcnoutlc Netler- 
landsc traditie liersteld. I)e voorzijde tooiit het Lali,jiise opsclirifl 
C C  Concordia res parvae crescunt )I (eendracht inaakt de Iileineii iiîaclitig). 
Het \vas de sprcbiil; van (le ricpiil~licli dcr \-creiiigdc Nederlariden. 

11 1701ksgn;~2 11 14-11-7.9(i0 

GELD UIT TREVI-FONTEIN TE ROME OPGEMAALD 

>,II-NTES LAGEN i:ENTIR?I<'I'I<KS I)IK Oi> SORIhIIGE PLAAz\'l'SI<K 
Ilinsdagmorgen voor zonsopgang Iiebbcn \\-(-crklicden van hel  gc- 

irieentrli,jk waterlcidingsbedri,jf te  Rome, ondcr politie-ioezicht, tlc 
'l'revi-loiitein latcii :crglopen. Daarna licbben zij de grootste collectie 
vrecmde munteii vcrzameltl, clie waarsciiijiili,jk ooit in (le I'ontein is 
gegooid, door alle toeristen, die zo graag nog ecns in Home willcii tcrug- 
komcn. De legende aaii de I'ontciri vcrbonden xegt nl. da t  wic rriet 
(Le rug naar lie1 watcrbekken gaat slaan en ecn ri~untstukje over de 
schoiider in hel  wntcr wcrpt, nos eens in de Ttaliaaiîsc Iioofdslatl zal 
t cruglteren. 

Dczc gcidstiililieri \vortleii Iict cigciidoiii \,ail tlc slatl, \vaniieer (Ic 
straatjoiigeiîs tcnminste tic werklui iiict Le vliin a l  zijiî gc~l-cest. Llil 
lïec,r Iiebbcn de geiricentclijke aiitoritcitcn echtrr geeii risico genoiiieii. 
IDc fontein is voorttlurcncl l)ewaaliL totdat  het geltl werd opgcscliept. 
t-roevecl iiîciî in de fontein hcelt verzaineld is ilicl L~ekciidgcmaalil, inaai' 
013 x)ni!nigc ~,lnatseii log Iiet gckl(1 c'eiitiriielcrs tlik. 

(I;.l'.I.) 

(Maison I'oil(1éc cn 1772) 

5-7 Iiring Street, 

S1. .Jarne's, Londori, S.W.I. 
aniioiice qiic Ic~i r  

PROC;HAINI< \'EKTII 

aura lie11 Le 30-31 mai. 

Collcclion de pibces rares c n  or du iriontle. 

ICnviroii 700 Lots. - 30 I-'laiiclics. 

(;alalogiie 3 N.l:., s:iiis hais  (l'envoi. 


