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NIEUWE MUNTEN.
AANWINST VOOR VERZAMELAARS
De verzamelaar van munten in Zuid-Afrika staal thans voor een
groot probleem: waar gaal hij genoeg geld krijgen om al de nieuwe
munten aan te kopen die dil jaar door de Zuidafrikaanse Munt uitgegeven worden? Het zal beslist niet gemakkelijk zijn om een keure
te maken aangezien elke nieu\",! munt et!n grote aanwinst voor ccn
Zuid afrikaanse ycrznmeling zal zjjn.
In de cerste plaat:> lijn cltlur de Zuldafrikaan:;c munten van 1968.
Hiervan zijn '..,ooral de vier nikkelen ('n tie twee bronzen Illunten be·
langrijk, aangeziell de kop van de eerste Staatspresident, de heer
C. R. SW3rt, slechts dit jaar op deze munten UIl verschijnen. Ye~
JnaR 88194. De Munt is reeds begonnen om proefexemplaren aaR
muntverzamelaars te sturen, dit jaar in omgekeerde ItlIaoetische
volgorde.
Volgens voorlopige aankondigingen is besloten om 15.000 proefstellen van zeven munten elk te slaan en 10.000 van negen munten.
Laatstgenoemde zullen het gouden twecrand- en eenrandstuk insluiten. Deze twee gouden muntstukken worden elk jaar sinels 1961
uitgegeven en vertonen de kop van Van Riebeeck.
-
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VreeDld

In 1967 toonde het zilveren eenrandstuk de afbeelding van wijlen
dr. H. F. Verwoerd, maar dit jaar zal er weer de kop van Van Riebeeck op verschijnen.
De zes munten, van het vijftig-centstuk tot het een-centstuk,
tonen allemaal de kop van de heer Swart. Tommy Sasseen heeft
het mooi gedaan, maar het doet vreemd aan om een bril op een
muntstuk te zien. Er zijn weinig van deze munten in Kaapstad
in omloop. Ik heb nog slechts één Sc-stuk en een paar 2c- en tc-stukken gezien.
De SOc-, 10c- en 2c-stukken van de proeistellen hebben de inscriptie ~ SUID-AFRIKA ~ in Afrikaans, de R 1, 20c-, Sc- en 2cstukken van zilver ~ SOUTH AFRICA~, De proefstellen zijn mooi
gemunt. De munten zijn dit jaar mooier, aangezien de foto-afdrukken
speciaal behandeld zijn om een mat effect te verkrijgen.
Speciaal voor muntverzamelaars heeft men besloten om muntstellen beschikbaar te stellen die nog nooit in omloop waren. Deze
stellen zijn verZegeld in een plastiek envelop met elke munt in zijn
eigen vakje.
Swaziland

Ten einde een volledig stel Zuidafrikaanse munten van dit jaar
te hebben, moet de verzamelaar natuurlijk ook de Rruger-rand
kopen. Dit gouden stuk van een ons (+ 28 gr) is precies hetzelfde
als verleden jaar, behalve dat het jaartal verschilt.
Voor de geestdriftige verzamelaar die nog geld over heeft, zijn
er nog een paar andere interessante en waardevolle munten die hij
kan kopen.
Ter viering van de onafhankelijkheidswording van Swaziland heeft
zijn regering geregeld dat de Zuidafrikaanse Munt 2.000 gouden
~ Lilangeni~, de grootte van onze Kruger- rand, zal slaan alsook
10.000 proefstellen van vijf zilveren munten - de Luhlanga (tOO
sent), de grootte van onze zilveren rand, en vijftig-, twintig-, tienen vijfcentstukken. Alle hebben de afbeelding van koning Sobhuza 1I op de voorkant. De keerzijde van de gouden munten tonen
het wapenschild van Swaziland en de zilverstukken hebben allen het
traditionele Swazischild en de -assegaaien. Al deze stukken kunnen
besteld worden bij de Barclay's Bank in Johannesburg. Ten slotte
iets om de verzamelaar van herdenkingsmedailles in verzoeking te
brengen I De Zuidafrikaanse Munt is met twee belangrijke grote
gouden medailles bezig. De eerste, met een beperkte uitgave van
2.000, zal van achttien karaat goud en zo groot als de Krugerrand
zijn. Deze zal de afbeelding van generaal Hertzog dragen. De tweede
een grote medaille van 22 karaat goud, en een doorsnee van 1 1/2
duim (+ 3314 cm), zal op de voorkant prof. Chris Barnard en op de
keerzijde het centrale gedeelte van het Groote Schuur-Hospitaal tonen.
-
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Zij zullen verkocht worden - ik vrees tegen een hoge prijsom geld in te zamelen respectievelijk voor het Herlzog-monument
en het Chris Barnard-hartnavorsingsfonds.
Ik ben benieuwd of ik mijn vrouw zal kunnen overreden om mij
toe te staan om ze te kopen t
NUMIS"MATIKUS

Ons welwillend afgestaan en ontleend aan tNieuws uit Zuid-Atrika~,
December 1968. Postbus 660 's Gravenhage.

VIER ONUITGEGEVEN MUNTEN VAN REeKHEIM
Reeds meer dan êén jaar spannen we ons in om een catalogus samen te stellen betreffende munten die geslagen werden door de
vrije baronie van Reekheim. Het bleek weldra dat deze taak moeilijker op te lossen was dan voorzien. Inderdaad, ofschoon het werk
van WOLTERS, daterend uit 1848 (het enige dat tot nog toe deze
aanmunting volledig behandelde) slechts melding maakte van een
70 tal verschillende stukken, bleek alras dat men verre beneden
de waarheid gebleven was. Reeds van in het begin dezer eeuw werd,
door verschillende numismaten waaronder burggraaf de Jonghe,
de platonische wens geuit een nieuw werk te zien verschijnen over
de aanmunting van voornoemde landstreek.
Voor de oningewijden in de numismatiek over Reekheim (een
klein belgisch dorpje gelegen op de linker Maasoever, een tiental
km ten noorden van Maastricht) kan dit minderwaardig lijken,
maar al diegenen die het wat nader bekijken, zijn unaniem van
mening dat het waarlijk een onuitputtelijke bron is. Wij vinden het
niet voortvarend te beweren dat het hier een nieuwe provincie der
lage landen betreft. Volgens de belangrijkheid van haar slag, zou
deze streek veeleer de 4 e plaats toegewezen krijgen, onmiddellijk
na Brabant, Vlaanderen en Luik, want met meer dan 350 verschillende munten komt het vóór Henegouwen en Namen. Het loont
bovendien de moeite deze streek te bestuderen want veel meer dan
bij een andere valt hier opmerkelijk in het oog al de moeite die de
kleine landjonkers zich getroost hebben om het oog te misleiden,
zowel op het type als op het inschrift. De Heren van Reckheim
waren voor het grootste gedeelte bedrijvige ridders, misschien wel
industriëlen, waarvan men de numismatiek van geringe afkomst,
overal tegen komt. Wij hebben ons ten andere voorgenomen, in
eeD zeer nabije toekomst, het geheel van deze miskende tak uit onze
nationale nwnismatiek te behandelen.
De vier onuitgegeven munten die we hierna gaan beschrijvel',
bevinden zich in het koninklijk penningkabinet van den Haag.
Twee ervan zijn van het bewind van Ernest d' Aspremont Lynden
en de overige van zijn zoon Ferdinand.
-
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Ernest d'AspreIUont Lynden (1603-1636)
Ernest, die geboren werd in 1583, volgde in 1603 zijn vader Herman op, de eerste Lynden die bezitter werd van Re<:kheim. In
1620 verhld keizer Ferdinand 1I de baronie tot keizerlijk graaf·
schap en bevestigde hel recht \'all Ernest. om alle soorten goudlm,
zilveren en koperen munten te slaan. Vennelden we intussen dat
voor de twee eerste soorten, de Duitse keizers aan al de Heren, sleden ell kerkelijke eenheden die deel uitmaakten van het keizerrijk
opdroeg, dat ze de naam des keizers moesten aanbrengen op deze
munten. Dil om te getuigen dat hel de keizer was, waaraan ze dit
voorrecht tc danken hadden en om aan te duiden dat hij alleen,
krachtens zijn alzijdige majesteit, het recht had munten te slaan
o\"er de ganse uitgebreidheid van zijn keizerrijk. Van deze prins
kennen we geen gouden munten rr.aar hij liet zeldzame écu's aanmaken alsmede een grote varleteit aan schellîngen. Voegen wc hier
aan toe, uitgaande van het gezegde dat al het water naar de zee
yloeit, dat vele van dele schillingen ten onrechte aan Reckheim
toegeschreven werden: welke in feite alkomslig waren u.it hel kasteel Henault, Linlbricht en andere_ De eerste onuitgegeven munt
die we behandelen i!' een "arieteit van de talrijke schellingen die
met zekerheid toewijsbaar zijn aan voornoemde streek.

Het borstbeeld op de voorzijde, obchoon llogal gelijkend op dat
van het stuk van \Volters, schijnt ons toch ouder toe.

Ferdinand d'Asperrnont-Lyoden (1636.166.5)

Onder zijn bewind wcrd het Reckheimse grondgebied dikwijls
overweldigd door vreemde troepen, manr Ferdinand verdedigde
zich dapper en suksesvoJ. Het Is eerst '·anaf dil bewind dal deze
familie aan de naam vao al zijn mannelijke nakomelingen de vadersnaam GOBERT toevoegde, aan de kinderen van het vrouwelijk
geslacht de l1aam GOBERnNE, dit als herlnncnng aan VOOrLaat uit
de gelukzalige familie Goberl d'Aspremont, waan·au men de grafsteen nog kan bezichtigen in de ahdlj "all \ïllers la "l1Ie. Dil bewind levert ODS hel belangrijkste numismatische p:edl.'Clte daar dit
inderdaad ongeveer liet vierde deel uitmaakt van de Reckheim5e
numismatiek. De twee oordjes die ons bezighouden zijn smadelijk
geinsplreerd van deze die in Zeeland geslagen werden en dezelfde
als aangegeven bij \Volters onder nr 64 en 65. Op enkele variëteiten na, rijn zij allen op de voorzijde van "olgenf\ inschrift voorzien:
),IOXETA )lOVA CO,\IIT[S AS RE
Oord (namaak van de Zeelalldse oorden)

voorzijde: geharnast borstbeeld van de Graaf naar rechts.
Schelling van het hollandse type ("'ariHell van het door \Volters
geklasseerd stuk onder nr 63).
Voorzijde: Schild met leeuw (Reckheim) In een versierde Iijsl met

kroon bovenop.
MOKETA . i\'OVA . ARGE:,·n. C.Q. D. R. 16-29.
keuzijde : Bebladerd en versierd krui" met in het midden een kruisje
(Lyneden) in een hartvormige cirkel.
COKCOH.-DlA RES - PARVA.C - RESCVN
De tweede munt is een koperen oord V{ln een type gelljkaardig
Han dat van Wolters (!Ir 40) maar op de keel"'Zijde wordt het insehrifl onderhroken door de kroon, en wordt als volgt geiezen:
UARQ. IMPF..RI. IN. RECHEIM
-
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c2>

FERD.D. G COM. ASP. CO .UN. RE

keer:ijdt: wapens van Zeeland, in versierde lijst lIlet kroon bovenop, met zijdelings datum 16-57
DEVS. PROTECTOH. :"l"0

-

67-

Het tweede stuk identiek aan het voorgaande, echter zonder de
datum aan beide zij den van de kroon. In deze bij drage zullen we
zeker niet nalaten terug te komen op de munten van deze streek,
want ons kaartenregister bevat zoveel nieuwigheden dat het feit
van er enkele te beschrijven, in het geheel geen afbreuk doet aan
ons toekomstig boek dat, naar we hopen, tegen jaareinde verschijnen zal (1).
Verlaling

Jean

Louis VAN LJ\EKEN

DE MEY.

HET ONTCIJFEREN VAN GRIEKSE MUNTEN
Vervolg
PLtiT X

IIPOKON

Afk. PROCQNNESUS

llPY[TANIE]

(43)

IIPtJTOE
flTOAEMAIOE
rrrBArOPAX
IIYEOEE of llYXOEI:
PAYK
PErINON of PEClNON
PO<J10E
E of EE

(21, 11, 22) PREMIER
(21) PTOLEMEUS

EAMIOZ:

EErEITAI
EEArE
IEAEYKOE
EEAINOYNTIOE
EIKEAl!JTHE
L1fKynNIOEJ
L1NtJ[IIEYE]
EKAYIOI
EMYPNAJOE
EYBAPITHE
IY.NfMAXIKON)
EYPAKOE/OE
EtJTHP
EfJ(/)YTHE

PRYTANIS, PRESIDENT

TANArPAIOI

(21) ETR. of TANAGRA

TAO

TAÛS (koning van Egypte)
TARAS of TARENTUM

TA[PAL'J
TAPANTINOE

(21) TARENTINE

De genitief meervoud van Rhodien en van roos is dezelfde en
de voorstelling ervan op de keerzijde van de munt van Rhodos
vonnt een woordspeling uit de oudheid CYNMXIKON (of SYMNAXIKON - klassiek) en brengt ook twee gemeenschappelijke
stammen in het dagelijks gebruik. CYN» ~ met geheel ~ dat men
terugvindt in Sympathie en MAXH (veldslag) alzo wordt het duidelijk dat CYMNAXIKON beduidt gezamentIijk vechten voor een
militair verbond en door uitbreiding van dit verbond het feit van
het slaan ener munt.
In plaat XI bevinden er zi.ch vele woorden met de stam « PHIL ~
(beminnen) bv. de eunuch van Pergame Phila, taerus (liefdesgezel)
en Philippe (die de paarden bemint). De woordenlijst en de voorafgaandelijke verklaringen spoort er de lezer toe aan alles op de
stukken te gaan opzoeken.

PLAAT XI

(23) PYTHAGORAS

PYXUS
Afk. RHAUCUS

RHEGrUM
(21) RHûDJEN
Afk. L1KYtJN10E
(2t) ETH. of SAMOS
Alk. SEGEST A
Afk. SELGE
(21) SELEUCUS
(21) ETR. of SELINUS
(23) SICILIEN
(21) SICYONIEN
(41) SINOPEIN
(21) ETR. of SCEPSIS
cm ETH. of SMYRNA

TAPEEYE
TEP/NA
THfNOE]

(41 ETH. of TARSUS
Afk. ETH. ol TERINA
(21) TENOS
('31) TR YPHON
(11) ELEA of VELIA
GEN. MV. of. YEAHE( 9)
of • LE VAILLANT ~
Afk. of '1>tJKAIA
(21) PHAESTUS

TPY[<litJNJ

'YEAH
'YEAHT{}N

1

'"

fPAJETOE
4lAPNAKEI
4lIAALlEAtPOE
jf>IAEAAHN
!PIAETAIPOE
<PIAIIlIIOJ.:

Mk. PHARNACIA
(21, 21, 22) die zijn broeder bemint
(35) die de Grieken liefheeft.

(21) PHILETAERUS
(21) PHILIPPUS
(39) PHILISTIS
(12) PHOCAEA

(23) SYBARITE

fPIAIITlZ:

(22) ALLIANCE

<pnKAlA

(21) SYRACUSIN
(34) SAVIOR
(23) SOPHYTES

<PfJKAlA.

(12) PHOCAEA

XAAKI&:YE
XEP[WNHmE]

(41) CHALCIDIEN

XIO.
LJANKAE
FA[AE/ON]

(1) Zie boekbespreking blz. 77.
-
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ZATKAH

(21) CHERSONESUS
(21) ETH. of CHIOS
ZANCLE

GEN. MV.• OF TfiE ELEANS
-
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~

AANGEHAALD DOOR LETTERS IN DE TEKST
(A) AMEE [Ma EONgA 8
(B) !!>ANOYI' (7) EIMT EHMA
(C) OF PHANES I AM BADGE
(D) MAKEAONDN rXQPAE] IlPDTRE
(E)

MAKEAONQN [X.oPAEj AEXTEPAI:

Twee gewone inschriften vergen nadere toelichting, de eerste
(en de oudste) is zeer interessant, zij is zo getrouw mogelijk van de
afbeeldingen van het geld genomen. Deze ouderwetse inschrift
bevindt zich in plaat XI CA) en zijn equivalent (B) in de klassieke
vorm, vervolgens de vertaling (C) woord voor woord en eronder
(Ik ben het herkenningsteken van Phanère). Deze zin heeft betrekking op de ruiter die zich op een stater van electrum bevindt
uit de 7e eeuw. Sinds de romeinse overheersing werd Macedonië
in twee administratieve streken verdeeld waarvan ieder zijn eigen
munt sloeg. Een woord van het vrouwelijk geslacht met de betekenis van streek, verdeling of gedeelte was er onderverstaan maar
werd niet geschreven, van daar dc vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Deze inscripties zijn terug te vinden in (0)
en (E) en voor het begrijpen werd het woord dat er onder verstaan
is, tussen haakjes geplaatst, het beteltent «van het Ie of van het
2e deel van Macedonië ».
De eerste munten vertoonden geen opschrift, misschien omdat er
te weinig lieden w~ren welke konden lezen, of misschien gewoonweg
omdat het niet nodig was,. Vergeet niet dat ge ten onrechte slechts
zelden het geld leest dat ge dagelijks in handen krijgt. Klaarblijkelijk bewijs dat de opschriften niet noodzakelijk zijn. De opschriften
werden in de 6e eeuw voor ons tijdperk in algemeen gebruik genomen,
ze ontwikkelden zich en werden vollediger. Daar het een algemeen
gebruik was om voor elke stad of staat een eigen type te gebruiken,
was het ook normaal die eerste letters van de naam van de stad als
afkorting te gebruiken.
A werd gebruikt voor Argos, maar voegde niets toe aan de bestemming van het geld. A had evenzo zich kunnen bevinden op een
munt uit Athene, of op een groot aantal andere steden. Op de
vraag is het waarschijnlijk moeilijk te antwoorden, nochtans laten
wij opmerken dat in het algemeen, wanneer een stad slechts een
letter gebruikt, de andere steden waarvan de naam met dezelfde
letter begon, er meerdere gebruikten. Vandaar dat er geen verwarring meer bestond. Argos gebruikte de A, en Athène ATH, Corinthe
de Q en Cysique de K, Calcédoine de KA, en Cnide de KN.
Een andere bijzonderheid was het gebruik van een of meerdere
letters terzelfdertijd als in een andere stad, maar er evenwel genoeg
overlatende om verwarring te vemijden, b.v. enidus, gebruikte er
2, 3 of 4, of het woord in zijn geheel.

-
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Het meest voorhanden zijnde besluit volgens ons, is dat de letter
of letters van de naam der stad, er aan toegevoegd waren door de
artiest teneinde de vrije ruimte te versieren, vandaar de grote verscheidenheid die er bestond voor zekere streken.
Zekere griekse munten zijn anders beschreven dan in normaal
grieks waarvan er gesproken is in huldig artikel. De Lycêennes-munten b.v. dragen andere kenmerken geheel verschillend van het grieks.
De Chypres-munten vertonen syllabische kenmerken. Na de inval
van de Index door Alexander gebruikten enige regeerders het grieks
en een plaatselijk dialekt, die de geschreven gedachte in latijn herhaalt.
Zekere munten die slechts door de schijn grieks zijn, zijn zodanig
geklasseerd, uit reden van hun imitatie kenmerk, b.v. de munten die
het Punnique opschrift vertonen.

.'*
EIGENAARDIG 50 FRANK-STUK, LEOPOLD III
Het is eerder per toeva I dat de heer Bresseleers dit ontdekte door
mijn aanwijzingen op het feit dat er bij deze stukken posities waren,
zowel A als B, alsook een variëteit door de driehoek in het schild
van W-Vlaanderen. Bij nader toezicht op de mogelijkheden van
posities en driehoek trof de Hr. Bresseleers dit stuk aan. Het komt
niet voor in de gedetailleerde katalogus (Belgie 1832-1963) van onze
klubvriend, de Heer Morin. Ook is er geen enkel spoor van te vinden in het werk van Mr. Dupriez of van ons ander klublid, de Heer
Herssens.
Het betreft hier het muntstuk van 50 frank, Leopold 111, type
schilden, geslagen bij K.B. 11-1-1939. Het stuk heeft een gewicht
van 20 gram (dus normaal), door~meter 33 mrn (normaal).
Het verschilt van al de andere soortgelijke munten door het ONTBREKEN VAN HET RANDSCHRIFT. Dus noch positie A, noch
positie B. Het stuk is in muntslag met datum 1940.
Deze varièteit is duidelijk en de rand werd niet afgeslepen of
hervormd.
Indien een ver.tamelaar reeds een dergelijk muntstuk heeft gevonden gelieve dit te laten weten aan de redaktie van ons Maandblad.
G.

-
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CALLEWAE.Il,T

DE GENTSE NUMISMATIEK
Het eerste muntstuk dat men aan Gent mag toeschrijven is een
Penning van Karel de Grote. Op de voorzijde lezen wij de naam van
de keizer: CAROLUS en op de keerzijde BAB SAS (BABONIS
SANCTI).
Karel de Kale sloeg te Gent penningen met de naam van de Stad
GANDAVVM waarvan verSchillende variëteiten bekend zijn. De
penningen van Boudewijn IV met de Baard gesmeed in de Gentse
Stad GANT CIVITAS waren vertegenwoordigd in de vondst van
Enner (Jutland).
De oorden (mailles) van de xu e en xm@ eeuw zijn talrijk genoeg
voor de stad die ons bezIg houdt, inbegrepen de allerlaatste, soms
stomme, soms met de inscriptie G.A.N.T.. Er zijn er op naam van
Filips van den Elzas (1168-91) en van Boudewijn IX (B.COMES)
(1194-1205).

Er bestaan eveneens stukken op naam van GEROLF, maar deze
naam moet voorzeker betrekking hebben op een munter zoals het
o.a. gebeurde in Brabant. Het type van deze oorden is altijd een
helm naar links gedraaid.
De eerste gekende werkplaats van het Gentse Graafschap bevond
zich in de St-Baafswijk, gelegen aan de overkant van de Schelde en
die afhing van het keizerrijk. In deze wijk bestaat er nog een straatje
dat heden aIs Munsterstraatje gekend is en vroeger het muntstraetkin was genoemd; dit munthuis van Gent wordt dikwijls in de rekeningen vernoemd.
Rond de helft van de xm e eeuw verscheen wat men noemde de
zware munten, t.t.z. de franse grolen.
Margaretha van Constantinopel stichtte een typische Vlaamse
munt, de 2/3 van de grooi die 2 esterlingen waard was. Het Gentse
munthuis wordt in een archief van 1277 als leverancier van een gedeelte van deze muntstukken vermeld. Het betreft hier, naar onze
mening, de zeer zeldzame grolen met het schild met de Leeuw, waarop
geen muntplaats vermeld staat.
Lang heeft men geloofd dat Filip IV de Schone, toen hij van 1297
tot 1302 Vlaanderen bezette de Gentse marktplaats gebruikte zoals
hij in Brugge deed.
Intussen werd het muntstuk van Mude als vals beschouwd en het
grool tornooi met een leeuw in de plaats van een Lelie is voorzeker
van Duitse afkomst. Op het huidig stadium van de numismatische
kennissen. is er niets dat ons toelaat dit te bevestigen: alleen nieuwe
dokumenten of numismatische vondst zouden deze thesis kunnen bevestigen.
Onder het Regentschap van Filips van Thiéte (1302-1303) maakte
men te Gent grolen, aan het portaal, de stad wordt aangeduid doo r
het randschrift MONETA GANDS. Laten we eveneens wijzen op
-72-

een zeer uitzonderlijke sterling van Robrecht van Bethune (13051322) met aan keerzijde l\"JONETA GAl\"DES en op de voorzijde
EDL ROBERTL"S COMES (edele Robrechl, Graaf) die de Engelse
sterlingen van Edward op bijzondere wijze nabootst. Sommige numismaten beweren dat onder het tijdperk dat op de dood van Robrecht volgde, een tijd dat de Stad Gent neutraal was, men groten
met Leeuw liet slaan zonder de naam van de Graaf; volgens onze
mening hetreft het waarschijnlijk hier een stuk van Ruwaerd Jacob
van Artevelde in conflict. met Lodewijk van Nevers, na zijn dood
«de Grecy ~ genoemd, naar de naam van dit slagveld. Het beste
bewijs hiervan is dal sedert deze datum, de graaf waarschijnlijk verbood, als vergeldingsmaatregel, vermelding van de namen der steden
op de muntstukken.
Het Westminster Parlement verwierp, in 1343, ten gevolge van
een besllsslng die de goedkeuring kreeg van de Vlaamse Steden. al
de gouden stukken die in omloop waren en besliste de fabricatie van
drie nieuwe gouden muntstukken in Engeland en Vlaanderen. op
naam van Edward.
Het berren de Gouden Realen en hun onderverdeling. Lang dacht
men dat deze stukken dezelfde stukken waren als deze die in Engeland werden geslagen, maar thans, dank zij Mijnheer Hoof, kan er
een onderscheid gemaakt worden; inderdaad voor de werkplaatsen
van Brugge en Yper, zijn de letters Y of B van HYE (Hyberniae)
afgezonderd door een punt terwijl de realen geslagen in de werkplaats van Gent gekenmerkt zijn door het feit dat de eerste letter E
van de naam Edward, de vorm van een G heeft.
Tn 1339, sluiten Jan UI. Hertog van Brabant. en Lodewijk de
Crecy een monetaire overeenkomst en wij kennen metalen dikken
stukken met de Leeuw die tegelijkertijd de namen dragen van de
Steden Leuven en Gent. Lodewijk van Maele bracht zijn muntslagplaats binnen de muren van het Gravensteen, waar men heden ten
dage nog de plaats kan zien waar ze stond. Filips de Stoute veranderde de slagplaats van zijn muntstukken en deze slagplaats zou
zich opnieuw bevinden in de Muntstraetkin, maar op een andere
plaats, zoals het aangeduid wordt in een tekst van 1402... ~ Dat Jan
Snellaert bekent dat hij verkocht heeft? Martijn Voet? Willems
zoene een huusekin en de stede? staende int Muntstraetkin over
Schelde ~.
Hij liet er de muntstukken slaan van het begin van zijn regering
alsook de overeenkomstmunten met Johanna van Brabant. Onder
Jan zonder Vrees leverde het Gentse muntatelier al de muntspeciën
van het rijk.
Onder Filips de Goede werd de muntsmederij overgebracht naar
de 's Graevenstraete, die voortaan de Geldmuntestraat zal genoemd
worden, zoals deze teksten van dit tijdperk getuigen: ~ een huis
dat men eet ten Daelen beneden s' Gravensteen an de munten jenen
-
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sente Eloys • en ook. Een huis staende nevens de Munte \'<H!r sente
Eloys huus (1-129),
Filips liet er, van )426 tot 1427, Clienkaerts slaan, in zijn hoedaniaheid van Heer van Holland j deze stukken ,'erschillen met dezelfde stukken die te ).Oamen werden geslagen door een punt onder
de G van REGKAT aangebracht,
Na het Gentse oproer deed Filips de werkplaats sluiten, maar t<H!gevende aan de smeekbede van de Gentenaren, herstclde hij ze in
1458.
~a de dood van deze Prins, bew:wrde men deze werkplaats enkele
tijd, maar weldra werd ze naar Drugge overgebracht. Ter gelt:gtmheid van on\ustel' tijdens de minderjarigheid van Fillps de Schone,
verkregen de Gentse Burgers, van de Koning Vl\n Frankrijk, in een
brie! van l i januari 1487, het recht munten te slaan op Ilaam ell
met het wapen van de jonge prins, de naam "an l\laximlliaan, vader
en voogd. w('glstend, Om deze stukken t(' slaan, kocht men een
gebouw gelegen bij de oude "'1jk, dat zich langs achter tot de Li~ve
uitstrekte en waar men de smederij oprichtte. Het gr<H!nachtlgc
water dat gediend had voor de fabriealie der stukken moest atge·
leid worden naar een afzonderlijke put, bij de o('yer die eindigde aan
de brug, • Hooftbrugge • genaamd; er was een deur aan die grens·
z.ijde. De kroniekschrijvers yertellen dal deze deur open moest
btijyen wanneer het Sinte Farande's kapittel in processie yoorbij.
ging en wanneer op de brug de doodvonnissen werden vollrokken.
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De lliellwe muntstukken hebben een stedelijk karakter en dragen
dikwijls de benaming GA~DA. Yerschi1lende zeUs zijn van een
nieuwe type.. Wat betreft de drie uitgaven yaR dit lijdp4!rk, worden
ze erk('nd door de aehtereenyolgende randschriften; - AQüA L 1BERTAS CO)i'FJDO GRATA - FIAT PAX IK VIRTüTE TliA1\'\ Dm,IINO CO;..lFIOO,
De mUlltsmederij was ontstaan met een revolutie en ze was met
haar geëindigd.
Een eeuw lat('r, zou de muntsmederij herbeginnen, dank zij een
nieuwe revolutie. Teil gevolge van de Pacificatie van Gend, hadden
de Vlaamse Staten de heerschappij bemnehligd, en hadden te Brugge
muntstukken geslagen met PACE ET JUSTITfA.
De stad Cent die aan hel hoofd stond van de anti-spaanse beweging, eiste de heropening van haar muntwerkplaats. De .\lagistraal
zond een verzoekschrift aan de Gouverneur, Groothertog Mathia"l,
dat niettegenstaande de oppositie der Bruggelingen gunstig ont\'angen werd,
Op 14 maart J581 werden terug munten geslagen te Gent. Lndien
de Leeuwen de koninklijke wapens blijven voorkomen op zilveren
en koperen stukken, dan zijn z.e verdwenen op de gouden stukken
met hel randscbrift MONETA ACRF.A RESTAURATAE METROPOLIS GA:'\DAF. FLANDRL-\.E,
Toen de Hertog van Alençon tot Graaf van Vlaanderen uitgeroepen werd, vervingen djn wapens de~e \"lUl FiUps 11 op de Gentse
koperstukken (z.ie tig. 1) en de goudstukken vertonen een banier
met drie leliën.
De broeder .....an Ifen(lrik III regeerde eehler niet lang en hij werd
uit zijn ambt ontheven. Vall dan ar zullcn op de Gentse munten
dc letters S.P.Q.G. voorkomen, en de banier met de Leeuw vervangt
de Lt'liën op de goudstukken. De escalins vertonen de Gentse Maagd;
en tenslotte staat op tic kleinere zilverstukken het schild met de
Leeuw.
Het m\mtatelier werd voorgoed gesloten in 1584,

-
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Lang dacht men dat Lodewijk XVIII, in ballingschap te Gent er
in 1815 een gedeelte van zijn gouden munten liet slaan. Maar nu
weten wij dat het niet zo is en dat de vervaardiging ervan volledig
te Londen geschiedde.
Ten slotte vermelden wij nog de noodmunten, bestaande uit een
legering, die werden geslagen gedurende de grote oorlog; maar deze
stukken zijn door iedereen gekend.
J. D. M.

BOEKBESPREKING
Les :rnonnaies du Congo, du Rwanda et du Burundi - 1887-1968
door Jean DE MEY. Brussel 1968.
'
Deze brochure (28 blz.) in 'n handig formaat uitgegeven is fijn
verzorgd en rijk geïllustreerd.
Ze behandelt alle Kongolese munten: van de onafhankelijke Staat
Kongo, de Belgische kolonie Kongo, Ruanda en Urundi, de Demokratische Republiek Kongo, Katauga, Rwanda en Burundi, Republiek Rwanda en het Koninkrijk Burundi.
Van ieder van die gebieden vindt U, logisch geschikt, iedere muntenreeks uitgifte van het waardevolste tot dat met de geringste
waarde, met kronologisch de jaren van uitgifte en de oplage. In
tegenstelling met vele dergelijke werken is slechts één prijs vermeld.
Het is niet alles, want naast de korte beschrijving, vinden verzamelaars en belangstellenden waardevolle aanmerkingen b.v. aantal ontwaarde, ingeleverde stukken, de medailleslag van sommige uitgiften
en stukken geslagen in andere Munt, dan die van Brussel. Zelfs
waarschuwing tegen (de thans zo gebruikelijke) fantasie-munten,
reeksen uit het hart van het zwarte kontinent. Verzamelaars verzuimen zeker niet de nota te lezen blz. 75 betreffende de gekende
koperen croisettes.
Eindelijk en nonnaal vinden wij metaal, doormeter en gewicht
vermeld, en begrijpen waarom ook de graveur(s) niet aan bod kWam(en).
Wat we niet begrijpen, is het feit dat de Katangese uitgiften (drie
stuks) als 'n normale uitgave vermeld staan, waar het, met Kongolese bril gezien, 'n rebellenuitgUte betreft. Minstens dat laatste had
er moeten bij staan.
Een onverklaarbare vergissing vonden wij op blz. 17 (het zeshoekige
twee-frankstuk van 1943). Er staat (sic) maar zoals het woord ervoor gedrukt staat BELGISCH is 'n interpretatie in bespottende zin
niet denkbeeldig - want - het betreffende geldstuk staat er rond
afgebeeld en de tekst BELGISH (en foutief dus) op de munt is dus
de oorzaak van (sic). De Munt van FiladeIfia, die het stuk sloeg,
-
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heeft in opdracht van de Belgische Staat het stuk geslagen naar
opgave en tekst van de opdrachtgevers. U noch ik, zullen ooit te
weten komen wie de verantwoordelijke was in 1943. Daarom: wie
zag de drUkproef na van de besproken uitgifte? BELGISCH voor
BELGISH?
P. 03_'69.
Ll;ls :rnoDnaies de Reckhei:rn 1340-1720. - door J. DE MEY - n° 6

uit de reeks Numismatic pocket. - Brussel-Amsterdam 1968.
'n Flinke pocket ('n dubbelnummer) van 100 blz. + 4 platen
met in de tekst 242 munten afgebeeld.
Reke~ (er zijn niet minder dan 35 variatles van de gemeente gekend) ligt in de provincie Limburg, niet ver van de Maas, tussen
ten N. Mechelen aId. Maas en ten Z. Maastricht. Het was tot aan
de Franse Revolutie een belangrijk Graafschap, die een zeer rijke
numismatiek heeft nagelaten. Dat blijkt ten volle wanneer we weten
dat deze op de vierde plaats komt, kwestie belangrijkheid, na het
Hertogdom Brabant, Graafschap Vlaanderen en het Prinsbisschopdom Luik.
Sinds 1850 verschenen herhaaldelijk bijdragen over Rekem en
Wollers behandelde in zijn boek 78 munttypen. In de pocket voor
ons krijgen we gegevens over niet minder dan 434. En de auteur
van 't nieuwe boek durft als reakties nog tal van aanvullingen verwachten.
De inleiding bevat verrassende opmerkingen o.a. dat in ernstige
v~rzamelingen tal van niet geïdentificeerde stukken liggen, met de
meuwe pocket terecht te brengen. En, iets dat ondervinding bevestigen zal, dat de Rekemse numismatiek tal van erg misleidende ele_
menten bevat: zo het overnemen of navolgen van munttypen ook
uit de onmiddellijke omgeving; het gebruik van wapenschilden.
Nog bijgevoegd, dat de kennis van de Rekemse geschiedenis doorgaans er~. ontoereikend is, zowel van het Graafschap als zodanig,
als van ZIJn Heren. Het laatste geslacht dat sinds 1590 de macht in
handen had (en de muntslag!) tot de Franse revolutie, leeft nog
voort: d'Aspremont-Linden.
De voorliggende pocket zal in veel dubbelzinnige gevallen in tek_
sten en wapenschilden en in geval van twijfel zeker helpen.
Het feit dat eindelijk (ja, na 'n eeuw I) iemaud 'n gelukkig initiatief na~ alle gegevens over de Rekemse numismatiek, her en der
verspreid, en wachtend op bundeling, klasseren en kritisch kontroleren voor uitgifte. Dit is wel 'n prijzenswaardig initiatief.

P.
N.B. Deze boeken zijn te verkrijgen in de boekerijen van al de
afdelingen.
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HET HOEKJE VAN DE VERZAMELAAR
EOOUARD LESSELlERS, Markt, 15, BEVEREN-WAAS.
Zoekt bij voorkeur $ IN RUIL» ter aanvulling van verzameling,
onderstaande courante munten in «zeer fraaie. staat.
Wie wil zijn Mancolijst bezorgen. Waarschijnlijk kunnen wij elkander helpen. Basis bij afspraak te bepalen.
USA Half Eagles

$

5 Basis b.v.: Guirle Baak Yeoman 1969.

1843-1847-1848-1849-1850-1851-1854-1855-1856-1857

1873-1878-18795-18828-18838-18888-1891-18938-18948-18958-1896519008-19045 (8 = SaD Francisco mint).
GE Sovereign (1 ~) Basis b.Y.: Standard Catalogue Seaby 1969.
Victoria St Georges Type 11 -1874-1879
Melbourne mint 1872M-1874M-1876M
Sydney mint: 18718-18735-18748-1876$-18795-1880$-1881818828-18848
Jubilée coinage 18878
Old Read coinage 1899P (Perth mint)
Georges V 1925 :
OttaVia mint; 1917C-1918C-1919C
Indian mint: 1918 I
Me1bourne mint: 1917M-1918M-1919M-1926M
Perth mint: 1916P-1923P-1924P-1925P-1926P-1927P-1928P1929P
Sydney mint: 1914S-1917S-1918S-1919S
Elisabeth II 1962.
FRANKRIJK

20 Fr Fr Napoleon I 1810W 1812W
20 Fr Fr Napoleon 111 1861 BB
20 Fr Fr République Genius 1871-1886-1894
COQ
1899-1900-1903
10 Fr Fr 2 e République 1850A
Napolécm III N.C 1854A~1855 BB
Napoléon 111. Cour. 1861A-1861BB-1869BB
10 Fr Fr 3 e République Ceres 1895-1896
Coq 1899-1914
5 Fr Fr Napoléon 111 N. C. 1854A-18S5A
Goud
Cour.
1863A
1865A 1865BB
1867--BB
1868A
1869--BB
-
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