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ANTWERPEN, EEN NIEUWE SCHUTTERSPENNING
In tegenstelling met vorige eeuw, worden door verenigingen en
maatschappijen maar weinig penningen meer uitgegeven.
Zo gezien juichen wij ten teerste lIet iniaticf toe gCllolllcn door
• DE EDELE SCHUl'TERSGlLDE DEi\" GULDE='! RI="CI{. om,
ler gelegenheid van de door h.aar Iolcorganiseerde Reeks Grote Schietingen 1968, bij de opening der nieuwe schietstanden, een penning te
laten slaan. Het ligt in de bedoeling aan ieder deelnemer aan deze
schieting deze penning uit te reiken.
Het gekende Huis Mauquoy te Antwerpen kreeg deze vererende
opdracht. Het ontwerp is van de heer Jules Simons. De penning
meet 50 mmo doormeter en heeft drie mmo dikte. Hij werd uitgevoerd in gepatineerd licht brollS. Bekijken we nader deze slag:
Op de voorzijde vallen dadelijk, als wapenhouders, de wildeman en
de wildevrouw op met hun schild, die het middenveld beheersen.
Het schild van deze schuttersgilde draagt een staande kruisboog op
twee gekruiste kolven (geweren). Het hoofd van het schild draagt
in het midden een gouden ring. Daarboven zien we een markiezcukroon met nog ]loger een banderol met omgevouwen eindell en waar-
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op: HOR100, de aloude schutterskreet. Het schild en de -houders
rusten op een grote banderol waarop: A TIEN LE TE:UPS d. J.
de spreuk van Antoon \'aD Bourgondiê. eerste Heer van Antwerpen
en beschermheer-weldoener van de oude Antwerpse Schuttersgilden.
Hel randschrift. door een cirkel van het middenvcld gescheiden,
toont boven: OE EDELE SCHU1ïERSGILOE; onder: DEN
GULDEN RINCK.
De keerzijde draagt in de bovenheJfl een schildje, dat van de
KolvCluc1'S w.o. twee gekruiste kolven en erop een (Bourgondische)
vuurslag. In de benedenhelft bevinden zich twee schildjes: rechts
dat van de Oude J-Jandbooggüde - het vertoont het kruis van Juusalem; links staat dat yan de Oude Voetbooggilde, dragende een
staande kruisboog binnen een krans van groen en rozen. Tussen de
twee benedenschlldjes: OPEXINGS I SCHIETING I 1968.
De schuttusgilde DEN GULDEN Rl1\"CK werd te Antwerpen
gesUcht in het Rockoxhuls, huis dat trouwens • DEN GULDEN
RJNCK t genaamd werd toen daar woonde, in de lG' en Ii' eeuw
Nikolaas Rockox. burgemeester van Antwerpen en Beschermheer
van de Kolveniers.
Liefhebbers en verzamelaars kunnen deze mooie penning bestellen
door storting van 96 B. Fr. op p.e.R. 46.42.92 van l\'larc De Schrii\'er
te Antwerpen.
PITTOORS

P. F.

J.

TEKORT AAN MUNTEN HEEFT VOORUITGANG
IN DE KAAP TEGENGEHOUDEN
Toen Sir David Baird, bevelhebber der Brit.se tl'oepen tijdens de
tweede Bl'Ïtse bezetting, iJl 1806 het bestuur van de l{aapkolonle
aanvaardde, bemerkte hij dat het ernstige tekort aan muntstukken
een van de voornaamste struikelblokken voor de vooruitgang van dc
Kolonie was.
Er was een aanzienlJjk aantal. riksdaler- e.n skellingt bankbiljetten met het stempcl van de Bataafse Republiek erop, maar papier.
geld was moeilijk te conlroleren en vervalsing is zo dikwijls voorgekomen dat dit het vertrouwen van het publiek nadelig beTn\'loed heeft.
Er waren weinig muntstukken. Nederlandse z.i1veren en koperen
muntstukken uit de tweede helft der 18e eeuwen een verscheidenheid
Europese en Oosterse gouden en z.llveren muntstukken waren verkrljgballr, maar eigcllllarS hebben daarvan met tegenzin afstand
gedaan.
Het enige muntstuk wat eigenlijk beschikbaar was, was de Britse
• wawielpennie. van 1797. Er waren er echter niet genoeg vall om
in de behoerte van de gewone man te \'oorzicn.
-
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Een van de eerste stappen die Baird ondernam was een proclamatie waarin hij de uitvoer van alle gouden en zilveren muntstukken in
de Republlek vcrbood.
Baird hecrt terzelfdl"r tijd de koers vastgesteld waardoor sommige
van de In de Kolonie gevonden muntstukken geruild konden worden
tegen • sjielings en stuiwers.. Oe muntstukken waarvan melding
gemaakt is waren O.m. ,ghienie, sjieling en pellilie t, de Sp3anse dU4
bloelI en dollar, de Venetiaanse dukaat en de pagode en de ropij
van rndi~.
Vervolgens heeft hij de l,aapse gulden-reeks van de Bataafse
Republiek in omloop gebracht, die door Kommissaris-generaal De
Mist in de gra(kelders van het Kasteel achtergelaten is.
Ondanks deze stappen en de uitgifte van een nieuwe serie rijksdaalder-bankbiljetten met het stempel van Brittanje erop, heeft het
tekort aan muntstukken de Overheid nog zorgen gegcvcn. Voorstellen om de situatie te herstellen zijn geregeld aan de regering
in Londen gedaan.
De moeilijkheid heeft zich niet alleen tot de I(aap beperkt. Soort~
gelijke toestanden hebben in alle kolollialc gebledcn en zelfs In sommige landen in Europa geheerst. Oe Napoleontische oorlogen hebben
grote legerscharen bijna een kwart eeuw lang bezig gehouden en
relatief onbelangrijke zaken, zoals de muntmoeilijkheden in de vern.!
gelegen kolonien, moesten wachten.
In Engeland was sedert het begin van het lange bewind van Koning George Hl een tekort aan muntstukken - een tekort dat werd
verergerd omdat het geld ook gebruikt werd om de legers van Wellington te financieren.
Op een stadium moest de Bank van Engeland Spaanse dollars,
waarop beslag gelegd was, in omloop brengen. De beeltenis van
Koning George J I1 wcrd op de hals van de Spaanse koning afgedrukt
om de munten ecn Brits karakter te geven (').
In 1816 heeft Dritanje uiteindclijk zijn muntwetgeving herzien en
zijn muntstelsel op t.'t:n stevige goudbasis geplaatslo De' ghicnie ..
serie, bet laatst in 1813 gemunt, werd door het gouden pond, dat
voor het eerst in 1817 geslagen werd, vervangen.
De zilveren muntstukken werden ten:ellder tijd gereorganiseerd.
• Zilveren half kronc, sjielings en sikspence • werden uitgegeven.
(1) a) WAYTI! R. Coill~ ol fM u.oorld 191h Ctnlwy /uuu. Afbcclding 22-23
blz.72.
b) I3JlESSETT K, .A guid~ book of wgll,h c/)ir)s, blz. 79.
c) DUFFIT-I,J} G., .1. Irial Usi /)1 Ikt coull/trmarkcd modun co/ns ollkt wor/do

D1z. 14 :>:r. 241.
d) H. SCHUUIAN, Coin auc/i"n kafalogu.s. :'olaart 1961>.
e) G. 1lAWLINGS, Coin, and kow fo krww If!>em. Blz. 245.
KB. b) c) d) in de biblio~eek afd. Anlw~rpen te verkrijgen.

-
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E. MOORS

De geldproblemen in de Kolonie waren echter nog niet achter de
rug.
De nieuwe Britse munten hebben slechts in geringe hoeveelheden
de Kaap bereikt.
Lord Charles Somerset beeft toen in 1823 voorgesteld een speciale
serie muntstukken in de Kaap uit te reiken. Op de voorzijde zou de
beeltenis van de Koning komen, en op de achterzijde een anker. de
woorden. Cape of Good Hope ~ en de datum.
Somerset heeft een • vierskelling-. tweeskeJling-. pennie en een
halfpennie ~ voorgesteld. Dit voorstel is echter Diet bekrachtigd,
en de Kolonie moest nog heel wat jaren voortsukkelen met het geld
waarover zij beschikte. Dit werd aangevuld met een verscheidenheid
onbevredigend papiergeld.
Muntstukken uit tal van landen zijn steeds aanvaard, terwijl die
uit Nederland en de V.O.C. en de ~ wawielpennie I> nog een belangrijke rol gespeeld hebben.
De Nederlandse muntstukken ziJn uiteindelijk omstreeks 1843
verdwenen. Daarna waren de Britse ponden, shillings en pennies de
enige muntstukken die in de Kaap wettig aanvaard werden.
NUMISMATlIWS

Ons welwillend af~taan en ontleend aan •
660 's·Gravenhage.

Nleuw~

uit Zwd-Afrika ~ Postbus

DUITSE THALERS, DUBBELTHALERS
EN DUBBELGULDENS SEDERT 1800
speciaal in verband met het randschrift
Een mooie zilveren munt wordt doorgaans alleen op rand bekeken
om na te gaan of er geen beschadigingen werden aangebracht. Maar
zelden heeft de verzamelaar oog voor wat er op te lezen staat. Nochtans zit er heel wat geschiedenis in I
Het geld der Duitste Staten kende voor 1838 een zeer grote, uiteenlopende verscheidenheid zowel wat betrof de waarde, de legering
als het type.
Elke Staat muntte voor eigen rekening en naar eigen gelieven.
wat vooral voor handelsovereenkomsten zeer nadelig zal geweest
ziJn. Is het dan te verwonderen dat er door sommigen. met natuurlijk Pruisen als grootste en machtigste staat aan bet hoofd, naar
middelen werd uitgezien om een beetje grote kuis te houden in deze
mUnten-~ Augiasstal~. Symptonen van verbetering deden zich reeds
voor vóór het jaar 1838, waarin een muntcollventie onder de VCfschilJende stateIl werd aangegaan. Daarover zo dadelijk meer.
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Daar ik het slechts zal hebben over het, laat ons het noemen « zilveren grootgeld », t.t.z. de Thaler, Dubbelthaler en Dubbelgulden
van 1800 tot 1871. wil ik vooreerst opmerken dat vóór 1838 deze
munten op voet van 10 in een Mark fijn werden aangemaakt. Dat
wH dus zeggen dat de Mark die ca. 246 gram woog, dus goed was om
10 zulke thalers, resp. dubbelthalers en dllbbelguldens volgens hun
verhouding, uit te slaan. Die 10 thalers wogen natuurlijk meer dan
246 gram. daar rekening dient gehouden met de legerîng, waarvoor
echter nog geen eenheid bestond. De rand dezer munten was meestal
versierd met bladeren of bloemenmotief ofwel eenvoudig gekarteld,
of was drager van het gehalte: Zehn (of X) eine (reine) Mark (fein).
Eerst door de Conventie van 30 Juli 1838 kwam er meer eenheid. niet alleen in gehalte en vorm. maaT ook in het algemeen uitzIcht
der stukken. Niettegenstaande deze omvorming bIed er toch nog
een grote verscheidenheid bestaan, want elk van de 45 staten en
staaties. die vóór 1871 Thalers, en drgl. hebben aangemunt, behielden
het recht om. benevens de beeldenaar van het staatshoofd, ook hun
blazoen. wapenschild, enz. in talloze varieteiten van uitvoering aan
te brengen op de rugzijde. Dit in tegenstelling met de munten van
het Marksysteem nà 1871. waar steeds de Duitse adelaar op de rugzijde prijkte.
Door deze Conventie werd de thaler gebracht op 14 in een Mark
fijn. wat in overeenstemming met de landen waar ook de gulden in
gebruik was, overeenkwam met 3 1[2 gulden voor een Dubbelthaler.
Practisch lijkt dit niet op het eerste zicht. maar we zijn eens te meer
een stap nader tot de algehele gelijkmaking.
Van de 45 staten, die sedert 1800 munt sloegen in een 12-taJ muntplaatsen, waren er 42 die thalers, 29 die dubbelthalers en 12 die dubbelguldens sloegen. Bovendien maakte Westphalen een stuk van 5 tr.
en Hamburg een 32-schilling-stuk.
De landen die nevens het thaler- ook nog het guldensysteem bezigden waren: Baden. Beieren, Hessen-Darmsladt, Hessen-Homburg,
Hohenzollern-Hechingen en -Sigmaringen, Frankfurt, Nassau, Sachsen.Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt en Wurttemberg en ten slotte
ook Oostenrijk, dat tot het verdrag was toegetreden.
Laten we nu de munten van deze Conventie eens op de rand bekijken. Zo vertonen 40 stukken het geijkte randschrift: Convention
vom 30 Juli 1838, ofwel dezelfde tekst met een kleine variante:
voor Waldeck ; Münze Conventlon vam ....
en voor Sachsen-Coburg.Gotha: Nach der Convention vam....
Met betrekking op dit verdrag werden op veIe munten de waarde
en het gehalte vermeld, zo tellen wii :
15 maal: VII E.F.M. Dry ein halber Gulden
4 maal: Vereinsmünze VII E. F. Mark
1 maal: 2 Th. 3 1/2 G. VU E. F. Mark
1 maal: XII eine F. W. (= wiener) M. Zwei Gulden
-
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2 maa.I: Zwei Thaler VII E. F. M. Drei einhalb Gulden
1 maal: VereinsmÜllze VII eine F. Mark
1 maal: VII (ofwel VIV) eine feine Mark (F) (= Fischer)
Met het muntverdrag van 24 januari 1857 treden wij in een heel
nieuw stadium dat eens te meer naar een nog grotere eenheid streeft.
De dubbelguldens, met uitzondering voor Oostenrijk, worden uitgeschakelrl en de thaler wordt ~ Vereinsthaler» ; berekend op de nieuwe
voet van het pond fijn zilver, dus van 500 gram. Zo staan 30 thalers
(of 15 dubbelthalers) gelijk aan 500 Qr. fijn zilver, m.a.w. de thaler,
met een fijnheid Van 0.900, weegt nu ca. 18,5 gram.
Een dubbel doel was dus bereikt: meer eenheid en... muntontwaarding, want het stuk werd merkelijk kleiner.
Weer krijgen we op de rand de aanduiding betreffende het nieuwe
verdrag:
~ Münzvertrag vom 24 Januar 1857» komt slechts op 14 stukken
voor. Éénmaal treffen wij ~ abusievelijk» (c ConlJention vom 24 Ja·
Duar 1857 ~ en in Schaumburg-Lippe schrijft men tweemaal ~ Wiener
Münzvertrag, enz. op de rand.
Evenals bij de Conventie treed ook nu weer de waarde en de gehalteaanduiding aan: twee dubbelthalers van Beieren van 1848
dragen: «Drey einhalb Gulden XV ein pfund fein ol en kunnen dus
niet vóór 1857 geslagen zijn. Werden bepaald nà 1857 geslagen met
de oude stempels van 1848. Vervolgens vinden wij :
5 maal: XXX ein Pfund fein
2 maal: XV ein Pfund fein
3 maal: Ein Thaler 30 ein Pfund i. (ein)
1 maal; Ein Vereinstaler XXX ein Pfund fein, - en Nassau toont
ons: Bin Gedenkthaler XXX eln Pfund fein.
Het leeuwenaantal van al deze stukken draagt echter een randschrift dat helemaal geen betrekking heeft op een van beide verdragen. Zo merken wij op enkele slechts de waardeaanduiding :
3 met: Bayerischer Kronthaler
4 met: Koenigl. Wurttemb. Kronenthaler
1 met elk der volgende teksten: Ein Krouthaler, - Waldecker
Kronenthalet, - Kronenthaler, - verder nog
10 met: Zwey Gulden, en
1 met: Zwei Gulden XL V Ket Forint, voor Oostenrijk, en voor
Hessel-Casse1 tweemaal: Kut Hess: Landmtnze, en voor
Nassau driemaal met: Ut sit suo pondere tutus, - en twee
met: Zur Sicherung des Gewichts, - welke beide laatsten
alleszins ook op het gehalte schijnen te wijzen.
Een zeer groot aantal brengen het ~ goddelijk ~ element op de voorgrond. Het ons, onzaliger nagedachtenis, zo goed gekende ~ Gott
mlt uns ~ dat wij tweemaal voor langere tijd in een kwart eeuw mochten bewonderen op de koppelriemen der Teutonen, vinden wij terug
op 58 verschillende munten, vooral bij Pruisen. Één hiervan in op-118 -

druk. Zelfs meende Bremen êénmaal in 1871, ter gelegenheid van de
6 glorreich erkämpften Frieden », dat ~ Gott WAR mit uns t.
De reeks volgt met 7 maal ~ Gott segne Anhalt ", - R maal ~ Gott
segne Bayern ~, - 55 maal ~ Gott segnc Sachsen », en Hessen-Cassel
verzocht 3 maal dat ~ Gott beschirme nus~. Ook Mecklenburg-StreHtz vraagt ~ Gott schirme Meeklenburg ~ al was het slechts éénmaal.
Reus-Schliez-Ebersdorf verklaart tweemaal: «leh bau auf Gott»
Reuss-Greiz als oudere broeder meent dat het latijnse t Dmnla cum
Deo» zo geleerd s1::1at en Schaumburg-Lippe wil het éênmaal beproeven ~ Mit Gottes Hulfe~. - ~ Gott - Ehre - Va1erland» krijgen we
driemaal bij Hessen-Dannstadt. Oldenburg denkt het goed voor te
hebben waar het tweemaal meent: ~ Ein Gott - Ein Recht - Ein
Wahrheit» en ook Sachsen-Weimar-Eisennach heeft het viermaal
over «Gott und Reehh. Sachsen wenst tweemaal dat ~ Gott segne
den Bergbau ~ en ten slotte is er slechts Westphalen dat 4 Gott erhalte den Koenig ~ verlangt.
De reeks randschriften zou niet volledig zijn moest ik geen vermelding maken éénmaal ~ Trau schau wem ~ (?) van Baden,4 maal ~ Furchtlos und Treu ~ in Wurttemberg. Voor Sachsen weer
3 maal 11 Segen des Bergbaus • - gekruisde hamers en XIV E.F .M.(F).
Frankfurt wil 9 maal « Stark im Recht ~ zijn. Oostenrijk blijft ook
niet onbetuigd met tienmaal «Mit vereinten Kräften» en viermaal
~ Viribus Unltas ». Verder heeft het twee gedenkthalers met ij Primltiae Födin Kuttenbergsensius, ele.• voor de Kuttenbergse mijnbouw, en met ~ Mit Herz und Hand fUr Alpenland • ter gelegenheid
van de heropening van het Carl Ludwigshuis op de Raxalpe.
De geleerde bollen doen niet onder en pakken uit in het latijn met
tienmaal ~ Nee aspera terrent », - éénmaal ~ Per aspera ad Astra.
en ten slotte viermaal ~ Fideliter et Constantia •.
Bovendien en om het geheel te besluiten, werde.n er nog heel wat
stukken aangemunt zonder tekst op de rand en deze zijn dan ofwel:
glad (22 maal)
gekarteld (31 maal) ; schuin gekarteld (éénmaal)
versierd met bloemblaadjes (60 maal) en
verdiepte blokjes (19 maal)
Meldenswaard is nog dat, in die korte periode van 70 jaar, ca.
485 verschillende typen of waarden voor deze staten aangemunt
werden, wat, met toevoeging van de nog talrijke varieteiten, een
werkelijke heksentoer betekent voor de verzamelaar die ze wenst bij
elkaar te krijgen.

R. TIMMERMANS

".
-
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MUNTSLAGEN, UITGEVOERD DOOR DE MUNT
VAN BRUSSEL, VOOR DE ONAFHANKELIJKE
STAAT CONGO (1887-1909)
Bij dekreet van 27 Juli 1887, besloot de Koning-Souverein dat
volgende munten zouden geslagen worden voor de onafhankelijke

staat Congo;
8.000
15.000
20.000
20.000
40.000

stukken
stukken
stukken
stukken
stukken
100.000 stukken
100.000 stukken

van
van
van
van
van
van
van

5
2
1
0,50
0,10
0,05
0,01

Frank,
Frank,
Frank,
Frank,
Frank,
Frank,
Frank,

totaal
totaal
totaal
totaal
totaal
totaal
totaal

40.000
30.000
20.000
10.000
4.000
5.000
1.000

F.
F.
F.
F.
F.
F.

F.

In uitvoering van dit dekreet, besloot de algemene beheerder van
het Ministerie van Financi~n van de Onafhankelijke Staat Congo,
volgend deel van het contingent, voorzien door voornoemd dekreet,
te laten aanmunten door de Munt van Brussel en plaatste de bestelling per brief van 29 Juli 1887 :
1.600
3.000
4.000
4.000

stukken
stukken
stukken
stukken

van
van
van
van

5
2
1
0,50

Frank,
Frank,
Frank,
Frank,

totaal
totaal
totaal
totaal

8.000 F.
6.000 F.
4.000 F.
2.000 F.

Deze geldstukken zouden aan boord genomen worden in de haven
van Antwerpen omstreeks 18 Augustus 1887.
W Wiener, graveerder van de Munt, kreeg de opdracht alle voorziene mnntmodellen te graveren, alsmede tot bet leveren van alle
werktuigen, nodig tot het slagen.
Op 12 November 1887 richtte hij een schrijven aan het beheer van
de Munt en verzocht hierin om levering van alle muntplaatjes voor
de stukken van 1, 2, 5 en 10 centiemen, (waarschijnlijk met de bedoeling deze te slagen met de bestaande handschroefper~ ,« balancier ,~, welke zich in zijn werkplaats van de Munt bevond) alsmede
deze voor de zilveren stukken, welke in een juweelkistje dienden ver~
pakt en bestemd waren om de Souverein te worden aangeboden.
Aanmerking: Waarschijnlijk werd er overeen gekomen om eveneens
stukken van 2 centiemen te slaan, ofschoon deze niet in het dekreet
voorzien waren.
Met schrijven van 5 Augustus 1887, gericht aan de bestuurder van
de fabrikatie (Mr Allard), deelde het beheer van de Munt mede dat
het Ministerie van Financien van de Onafhankelijke Staat, toelating
verleende van toen af en in éénmaal, tot het slagen van het gehele
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contingent munten als voorzien bij dekreet van 27 Juli 1887 en wel
als volgt:
15.000 stukken van 2
Frank
20.000 stukken van 1
Frank
20.000 stukken van 0,50 h.nk

Evenwel diende~ de stempels van het 5 Frank stuk gewijzigd en
dit kon niet dadelijk gebeuren wegens ziekte van Mr Wiener. Het
slagen van deze stukken moest dus uitgesteld worden tot in de maand
September 1887.
Intussen waren bepaalde personen zeer geïnteresseerd om in het
bezit gesteld te worden van dit 5 F stuk (het nog niet gewijzigde
type) en de direkteur van de fabrikatie kreeg opdracht tot het slagen
van 100 proefstukken.
De fabrikatie van de muntplaatjes voor de stukken van 2 F, 1 F
en 50 centiemen, werd begonnen op 8 Augustus 1887. Mr Wiener
had intUSSen de voor het slagen benodigde matrijzen bezorgd en op
10 Augustus begon men met het aanmaken van de stukken.
Op 22 Oktober 1887 overhandigde Mr Wiener de stempels van het
5 F stuk, riie gewijzigd werden overeenkomstig met de suggesties
welke hem gedaan werden.
Met een brief van 13 Augustus 1887, aan de algemene thesaurier
van de Onafhankelijke staat, deelt het bestuur van de Munt mede,
dat de stukken van 2 F, 1 F en 50 centiemen op deze dag naar Antwerpen zullen verzonden worden.
Op 5 September 1887 plaatst het Ministerie van Financiën van de
Onafhankelijke Staat, een bestelling van 7.900 stukken van 5 F
bij het bestuur van de Munt.
Deze stukken moesten geslagen worden met de verbeterde matrijzen (door Mr Wlener ter beschikking gesteld op 22 Oktober 1887).
Deze 7.900 stukken, met de 100 stukken reeds vroeger geslagen,
vormden het contingent dat voorzien werd bij dekreet van 27 Juli
1887 en door de bestellingsbrief van 29 dezer. De prijs van het fijn
1.llver, bestemd voor deze fabrikatie, werd vastgesteld op 167,10 F
het kilogram.
Op 10 november 1887 stelt W Van Neuss, kabinetchef van het
Ministerie van Financiën van de Onafhankelijke Staat, de direkteur
van de fabrikatie in kennis dat hij hem weldra in het bezit zal stellen
van de stempels, noodzakelijk voor het slagen van koperen stukken
van 10, .') en 1 centiem. Tevens wordt hij verzocht om opgave van
de aanmaakprijs per kilogram, verpakking inbegrepen, van volgende
hoeveelheid:
40.000 stukken van 10 centiemen
100.000 stukken van 5 centiemen
100.000 stukken van 1 centiem.
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De Onafhankelijke Staat wordt met schrijven van 24 december
1887 verwittigd door het bestuur van de Munt, dat haar graveerder
binnen de acht dagen alle matrijzen kan leveren tot het slagen van
de stukken van 10, 5, 2 en 1 centiem en deelt mede dat de koperen
platen, geleverd door de fabriek Rosée te Yvoir, zullen gebruikt
worden voor het aanmaken van:
200 Kilogram in stukken van 1 centiem en
50 Kilogram in stu1;:ken van 2 centiem.
Voornoemde matrijzen worden inderdaad door MI Wiener geleverd
op 25 januari 1:888.
Op grond van een akkoord tussen de Onafhankelijke Staat en het
bestuur van de Munt, werd er besloten dat de tekening van de koperen stukken zou gewij ûgd worden in die zin, dat de ster van Congo
zou stralen.
Intusseh had de Koning Souverein een dekreet ondertekend,
strekkende tot het aanmaken van 100.000 stukken van 2 centiem.
Het Ministerie van Financiën liet echter weten dat er beden slechts
een gedeelte wn geslagen worden, nl :
12.500 ',lau deze stukken, zegge 50 kilogram.
Het slagen van de koperen munten werd bel!îndigd :
de 100.000 stukl,en van 1
de 12.500 stukken van 2
de 100.000 stukken van 5
de 40.000 stukken van 10

centiem
centiem
centiem
centiem

op 8 februari
op 9 februari
op 10 februari
op 11 febTUari

1888
1888
1888
1888

Het gebruikte koper voor deze aanmunting werd geleverd onder
de vorm van gewalste latten en werd als volgt betaald:
1,57 F voor de stukken van 10, 5 en 1 centiem en
2,57 F voor de stukken van 2 centiem.
De aanmaakkosten voor deze stukken, verpakking inbegrepen,
bedroegen: .
0,50
0,70
0,90
1,20

F
F
F
F

het
het
het
het

Kg
Kg
Kg
Kg

voor
voor
voor
voor

de
de
de
de

stukken
stukken
stukken
stukken

van 10 centiem
van 5 centiem
van 2 centiem
van 1 centiem

Op 26 juni 1888 worden er door het ministerie van financiën van
de onafhankelijke staat, andermaal 12.500 stukken van 2 centiem
besteld.
Een nieuwe bestelling, met brief van 11 juli 1889 en gericht aan
het bestuur van de MUnt, bedraagt :
100.000 stukken van: 10 centiem, zegge 2.000 kg.
75.000 stukken van 5 centiem, zegge 750 kg.
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100.000 stukken van 2 centiem, zegge
75.000 stukken van 1 centiem, zegge

400 kg.
160 kg.

Op 29 juli 1889, wordt het ministerie van financiën ingelicht door
de muntcommissaris, dat 4/5 van het aantal stukken van 10 centiem
niet het voorgeschreven gewicht bereikt, (ongeveer 8 kg voor het
'geheel) maar dat het resterende 1/5 iets zwaarder zal gemaakt worden. Per brief van 30 juli 1889, verklaart het ministerie van financiën
zich akkoord.
Op 26 maart 1891 plaatst de onafhankelijke staat volgende bestelling;
30.000
25.000
70.000
60.000

stukken
stukken
stukken
stukken

van
van
van
van

5 Frank
2 Frank
1 Frank
50 centiem.

Deze aanmunting werd beëindigd in april 1891.
Op 22 nOvember 1893, nieuwe bestelling van;
50.000
80.000
70.000
40.000

stukken
stukken
stukken
stukken

van
van
van
van

5 Frank
2 Frank
1 Frank
50 centiem.

Deze werd beëindigd op 7 februari 1894 en overgemaakt aan de
Nationale bank van België handelend voor rekening van de Onafhankelijke Staat.
Volgens schriftelijke onderrichtingen van 12 december 1893, uit·
gevaardigd door het ministerie van financî1ln, moeten alle stukken die
het voorwerp uitmaken van de bestelling op 22 november 1887, het
jaartal 1894 dragen.
Op 13 oktober 1894, werd een bestelling, betreffende;
150.000 stukken van 10 centiemen en
150.000 stukken van 5 centiemen
gericht aan het bestuur van de Munt en beëindigd op 31 december
1894.
Op 2 november 1895, een nieuwe bestelling dool' de onafhankelijke
Staat ten belope van:
110.000
50.000
250.000
200.000

stukken
stukken
stul&en
stukken

van
van
van
van

[) Frank
2 Frank
1 Frank
50 centiem

De aanmunting werd uitgevoerd in 1896 en de bestelling werd
veranderd per brief van 29 april 1896 (zie verder).
Deze muntslagen moesten uitgevoerd worden met de stempels,
gegraveerd door Fernand Dubois.
-
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Een deel van deze geslagen munten zou in Antwerpen ingesc::heept
worden op 6 april 1896, op voorwaarde dat men voor het slagen
mocht gebruik maken van de oorspronkelijke stempels van het Wiener-type.
Op 20 maart 1896 werd er overgegaan tot een nieuwe proefslag,
met de nieuwe stempels, gegraveerd door F. Dubois.
Op 18 april gebeurde andermaal een nieuwe proefslag.
Tenslotte legt men op 5 april een nieuw specimen voor van het
5 Frank stuk, dat echter geen voldoening geeft en wel om volgende
reden:
1. De randen van het stuk zijn te hoog. Dit euvel wordt veroorzaakt ten gevolge van de grote drukking welke nodig is om alle bîzonderheden van de tekening tot hun recht te doen komen.
2. De vorm van de waarde aanduiding is nog te bescheiden.
Per brief van 21 april 1896, wijzigde de staatsecretaris van de onafhankelijke staat de voorziene hoeveelheid der bestelling van 2 november 1895, als volgt :
110.000
100.000
150.000
200.000

stukken
stukken
stukken
stukken

van
van
van
van

5 Frank
2 Frank
1 Frank
50 centiem

Zes dagen later besloot hij, in een schrijven van 27 april 1896, dat
al deze stukken dienden geslagen te worden met de oude stempels
van hét Wiener-type.
Al deze munten werden overgemaakt aan de Nationale bank van
Belgie tijdens de perioden van 4 tot 13 mei en 2 tot 6 juni 1896.
Een dekreet van de Koning Souverein, op datum van 27 augustus
1906, besloot tot de uitgave van muntstukken vervaardigd uit kopernikkel (25/75) met volgende karakteristieken:
Stukken van 5 cent. wegende 2,5 gr. 019 mmo centr. gat; 3,5 mmo
Stukken van 10 cent. wegende 4 gr. el 22 mmo centr. gat: 4 mmo
Stukken van 20 cent. wegende 6 ge. Cl 25 mmo centr. gat: 4,5 mmo
Op 25 september 1906 bestelt het ministerie van financiên in uitvoering van bovenstaand dekreet, volgende hoeveelheid:
100.000 stukken van 5 cent, uit koper-nikkel
100.000 stukken van 10 cent, uit koper-nikkel
100.000 stukken van 20 cent juit koper-nikkel

Voor deze aanmunting, werd gebruik gemaakt van het koper, afkomstig door hersmelting van 46.642 stukken van 10 cent (oudere
type).
Tot deze aanmunting werd b.esloten op 16 november 1906 voor
wat de stukken van 5 en 20 centiemen betrof en 7 dagen later was het
slagen van de 10 centiem-stukken belliudigd.
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Volgende hoeveelheden, van het oudere type, werden nog hersmolten:
80.670
116.574
49.500
60.000

stukken
stukken
stukken
stukken

van 10 cent.
van 5 cent.
van 2 cent.
van 1 cent.

Een dekreet van de Koning Souverein van 19 mei 1906 had besloten tot de aanmunting van;
400.000 stukken van 20 cent.
800.000 stukken van 10 cent.
800.000 stukken van 5 cent.

Op 30 mei 1906 schreef de algemene tb.esaurier van de onafhankelijke staat aan het bestuur van de Munt, dat van het voorziene contingent waartoe voornoemd dekreet besloten had, er om te beginnen,
volgende gedeelte zal geslagen worden:
50.000 stukken van 20 cent
175.000 stukken van 10 cent
150.000 stukken van 5 cent

Het benodigde koper tot deze aanmaak, zal afgenomen worden van
de bestaande koperstock (oude stukken van 5 en 10 cent) welke in
de Munt vooradlg is.
Er werden hersmolten :
115.000 stukken van 10 cent.
78.830 stukken van 5 cent.

De fabrikatie werd beëindigd op 20 junI 1908.
Volgende hoeveelheden werden nog geslagen, voor rekening van
de ouafhankelijke staat:
op 31 december 1908
op 20 januari 1909
op 28 januari 1909

350.000 stukken van 20 cent.
650.000 stukken van 15 cent.
625.000 stukken van 10 cent.

Voor deze aanmaak werd een gedeelte koper gebruIkt, welk beschikbaar was door het hersmelten van volgende koperen munten van
het oude type:
22.528
37.744
49.500
60.000

stukken
stukken
stukken
stukken

van 10 cent.
van 5 cent.
van 2 cent.
van 1 cent.
E. DEHEZ

-
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DE SPAANSE MUNTEN VAN CARLOS VII
We kennen allen de munten vun Carlos VU. Zij zijn afgebeeld
onder (1" nummers 66 tot 68 in hel bock f Modern world coios • VHU
R. S. Jeomau. De meeste verzamelaars hebben eell eigen opinie
over deze munten; er zijn cr die 7.e allen Jjeschouwen als een belllin~
nelijke fantasie. Daarentegen aanzien anderen ze als lIlunten die
een bevrijdende macht bezaten.
In het jaar 18ï5 maakten de Carlisten 7.ieh meester van een deel
van Bi~caya. De Garlisten zijn aanhangers van de afstammelingen
van Carlos, broeder \'M Ferdinand VU, die ill 1833 de lroon moest
laten aan Isabella, dochler van de o\.'erledC'Tl koning.
Carlos VU wordt echter door zijn aanhangers ingehuldigd als
koning van Spanje. Er wordt een rnuntatelier opgericht te ONATE
nabij Bilbao, waar de gebruikelijke inhuldigingsmedaille ge!'lagen
wordt (oude Spaanse traditie).

BIJ de inname van Onate, door de ~pen van Alfons XII, werden
de stempels en al hel materiaal vall de munt in beslag genomen en
buiten dienst gesteld. De éeus van 5 pesetas werden dus nooit in
Spanje geslagen en hadden er Jlooit en ij:! bevrijdend vermogen. Deze
stukken zijn dus geld vun eeH Jlolitiek knntkter zoals deze die wc
kenncll in Frankrijk van Hendrik V en Kapolaon IV.
WIJ besluiten hieruit dat llet enige eellle geld de koperen stukken
van 5 en 10 eentlmos waren.
J. D.

)1.

ECHOS UIT DE NUMISMATISCHE WERELD
ITALIE
Dit land o\'r,·we.egt hel slaan van nieuwe waarden, in onderhavig
geval stukkrll van 200, 500 en 1000 lIre: enkel dillaJ'ltste sluk zal
nog in zih'er geslagen worden,
PHILIPPIJNEN.

Tv.el.' nieuwe Illlmtcn : 5 senlimos met de beeldenllar van Melchora
Aquillo en 10 sentilllQs mei d~ beeldenaar van Francisco Ballasar.
VOEDSEL EN LANDBOUWORGANISATIE.

Deze Inhllidigingsstukken zijn geslagen op dezelfdc voet als de
munten en worden som lijd!' vcrkeerdelijk als dusdanig aam.iCll.
Deze, op echte lllllllllijkende medaille, ~.iet cr als volgt uit:
Voorzijde: Het 1II0nogram van de koning in een gekroond schild
en gc\'at in een lauwerkrans.
Kurzijdt.: in hel middcll QNATE ~ QCTYORE -187.) bovenlangsheen de Iistel: REAL C..\ SA DE MO~EDA.
Deze medaille komt zelden voor wanl (noodlotlig voorteken) na een
zeer klein slagaantal braken per ongeluk de slempels \'an deze me·
daille.
In dit muntalelier werden cveneens geslagcn de munlen van 10
en 15 eentlmQs die iu Hiscaye ultgegeVCJl werdell. Van hel 50 centunos stuk werden enkele proefsiagcil gemaakt. \Vat het 1 pesela
!'tuk betrelt, dit schijnt wel een spookSluk te zijn daar niemand het
reeds lp zien kreeg. Jndien het bestaat, gaat hel hier toch om een
verdachte munt.
-
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Zoals we in een vorig maandhlad mededeelden, zal de F,A.O.
(Food en agricullure organisation) lijn leden aansporen tot het
slaan van munten ten bate viln haar slcuuf(;nds. Tot hedl'u hebbcll
16 landen hun medewerking toegl'zegd, te weten: Brazilic, Burundi,
Ceylon (2 [loepie) Cyprus, Ghana, India, Jordanië, Libanoll (1 pond)
:-.'epal, ~'-Ialtezer Orde, Pakistan, Rwanda, Soudan, Ut)"l.lnda, Vati~
kaan en Vi(;lnam.
Spanje en Ierland onderzoeken nog de kwestie, luaar Panama
wees reeds het voorstel vau de hand. De F.A.Q. rekent cr op dal
ongeveer een 50 tal landen 7.ullen deelnel1len. ZiedaJ'lr, numismaten
een verwittigd man is er t .....ee waard, vlJor:z.Îe L; tijdig van een dik
budgt'l \'001' al deze nieuwigheden, te beginnen vanaf volgend j3ar
of... boycotee.r deze handelswijze, die nog weinig met numismatiek
te 1ll3ken heef:.
JAPAN

f-Uer \"erden plOlS alle zilvermunten uit de omloop getrokken.
-
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