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DE A.I.N.P. EN DE PSEUDO-MUNTEN
De plotseling overdreven voorliefde welke men de laatste jaren
voor de numismatiek gaan koesteren is gaat met zonderlinge voorvallen gepaard. Voor sommige dezer, ontstaan door de drang naar
winstbejag, kan men zich niet altijd gelukkig achten.
Valse munten bestaan reeds veel langer dan vandaag. Ook zij
hebben een eigen geschiedenis. Maar eerbare lieden of zij die er zich
voor uitgeven houden er zich doorgaans niet mee bezig. De laatste
tijd worden er spitsvondige methodes aangewend, maar het nagestreefde doel is in niet gewijzigd : een bepaalde munt die weinig
gekost heeft, duur te laten betalen door de muntverzamelaar. En
de pseudo-munt is hier een voorbeeld van.
Laat ons, v66r alles, er de grenzen van afbakenen.
In de westerse wereld mag iedereen penningen of medailles aanmaken en verkopen. Nochtans, in weerwil van zijn onbetwistbaar
belang, blijft deze aanmaak slechts belang inboezemen bij een beperkt
aantal liefhebbers. Maar het aantal liefhebbers voor munten stijgt
met de dag. Vandaar het idee om aan sommige geslagen stukken
het uitzicht t e geven van echte munten, waar ze echter in lange niet
op gelijken.
Zijn het dan valse stukken? Zeker niet I

Sommige dezer stukken zijn niet ontbloot van een zeker belang,
dit wegens hlln technische volmaaktheid, hun artistiek uitzicht en de
plaats welke ze kunnen innemen bij verzamelingen van een bepaald
thema. Het past ecliter de verzamelaar er op t e wijzen zich voor deze
aanmaak t e behoeden, hij loopt het risilio te worden teleurgesteld
en het vermeerderen van deze produkten is zeker niet wenselijk.
De internationale vereniging van beroepsnumisniaten - (A.I.N.P.)
Association Internationale des Nuinismates Professionnels) heeft
zich tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst, gehouden op 28 mei tot
l juni 1971 te Estoril in Portugal, beraden over de pseudo munten.
Zij legde haar leden geen verbod op deze stukken te verhandelen maar
zij raadde het toch met nadruk af, (en in ieder gqval moest de verkoop
gepaard gaan met de client nauwkeurige inlichtingen over de bijzondere omstandigheden van de uitgifte mede te delen).
De toepassing van de uitgevaardigde voorschriften vereiste een
nadere omschrijving van het begrip pseudo-munt. De A.I.N.P. besloot deze'stukkèn in de volgende reeks onder te brengen :

EERSTE LIJST
Date or Country
Year of
Issue

Denomination

' ~ e z lijst
e is niet volledig, hij bevat niet al de wederrechtelijke uitgiften en - om slechts hierover t e spreken -de verveelvuldiging van
reeksen zogenaamd,,voor het herdenken van een belangrijke gebeurtenis
maar waarvoor de enige ware reden erin bestaat een bron van inkomsten
vgor een in geldnood verkerende regeringtezijn. Hiertegendient gereageerd. ,wil men niet dat de hedendaagse numismatiek hetzelfde discre&iet zal kennen als de modernephilatelistische uitgaven. De eerste stap
t o t het gezond maken van de numismatiek, t.t.z. het uitvaardigen van
lijsten over pseudo-munten dient in ieder geval ondertreept te worden.
Misschien zal hij er toe bijdragen geen ongelegen aankopen t e doen.
Wij kyamen reeds in het bezit van twee dergelijke lijsten. Zij
bestrijken de periode tot einde 1971. Oorspronkelijk in de Engelse
taal ,geschreven, zijn ze nochtans gemakkelijk t e begrijpen. We
verkozen derhalve ze niet te vertalen om alle vervormingen over de
bedoeling.van.de schrijvers t e voorkomen.
M. C.

Remarks

Europe

'

1. Munt geslagen zonder de officiële toelating van de regering van
bet)e,ffe&&&land,
2. ~ u n gpslagen
€
i,tl okdrac~l"van
. , .,
. ,
de overheid van een, grondgebied
welke niet' het recht tot aanmunten h$&ft,(bv. Anhorra, Lundy).
3. Munt geslagen voor een instelling die geen territoriaal statuut
bezit (b.v. Esperanto, Ridders van Malta).
4. Munt geslagen buiten het land van oorsprong en niet verkrijgbaar
in het land zelve (b.v. Albanië, - proefreeks 1968).
5 . Munt uitsluitend geslagen als proefslag of als specimen en waar
geen enkel gelijkaardige munt van een normale uitgifte mede
overeenstemt (b.v. Haïti, proefreeks 1968).

M e f a l No. Struck

Andorra
Charlemagne 50 Diners
RR
25
Beilllocl~
50
25
Napoleon
50
25
Parliainent 50
25
Lundy
Island
1 Puffin
AE
6,000
) Puffin
Ni-Brass 6,000
Esperanto
1,5,10 Steloj *
*
25 Steloj AR
10,000
*
25 Steloj AR

Bavarian Mint. Proofs
only.

- 3 Coin Set
- marked e PROEF n
- marked (1 PROEF n

Europa
300
10,000

Hamburg Mint. 5,000 of
the 2) Europinos were
melted.

Fine AR 1,000
S t e r l i n g 1,000
~~
Frank- 1,000
linium

Franklin Mint. Al1 proof,
marked u essai n, and serially numbered. Diameter 39 mm. No denomination.

5 Europinos AR
2+ Europinos AR

Y ugoslaoia
(Govt. in
exile)

AV

Poland
(Govt. in
exile)

*

Fine AR 750
Sterling RR 750
Bronze Unlimited

*

Hungary
(Govt. in
exile)

*

As for Yugoslavia
above. No denomination but referred t o as
10 Zloty.

Franklin Mint. Same type
of issue to, that.of Poland
and Yugoslavia above.

Dafe or Country
Year of
Issue

Denominaf ion

M e f a l No. Sfruck

1965
1965
1965

Taler
Ducat
3 Ducats

*
*
*

Dale or Country
Year of
Issue

Denomina-

Mefal No. Struck

f ion

200
600
1,000
,000
,000
,000
,000

Netherlands

1966
1967

Double Ducat
Double Ducat

Privately struck in London.

AV
AV

Set of 2 :9 Tari
10 Grani
Set of 2 :3 Scudi
2 Tari
Set of 2 :2,l Scudi

Mediterranean & Middle East
1966

Cyprus

£5
Sov.
Sov.
1965

Knights of
Malfa
(Order of
St. John)

1 Zecchino

50 Tari
25 Tari
1 Tari
1966

1965

1964
1960

1961

Greek
Zante
(Order of
S t . Denis)

Yemen
(Churchill)
Sharjah
(Kennedy)

Confirmed as medals by
Centra1 Bank of Cyprus
in letter of 29.7.68 to
Spinks.

RR clad 5,000
Cu.Ni 5,000
Cu.Ni 5,000
Ni.Brass 5,000

100 Aspra
50 Aspra

5
Platlaminate
AR clad 2,500
Cu.Ni 2,500

1 Rial
1 Rial

AR

100 Aspra

AR

500
6,000

5 Rupee

Franklin Mint. Proofs
only. Five each of the
1 Zecchino were als0
struck in Platinum, RR,
Cu.Ni., Ni-Bronze and
Ni-Brass.

1965

Paris Mint. The 500 are
marked n essai R.

1896
1896
1889
1889

Afghanistan
2 Tillas
1 Tilla

1965

Malta
(Sov.
Military
Order)

1965
1966
Set of 4 :10,5 Scudi

~v

1,200

10,000

AR

20,000

Bronze
AR

600
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Africa

Proofs

Franklin Mint.
only.

AR

Bronze

1966

Liberia
(70th
birthday
Pres.
Tubman)
Efhiopia
Menelik I1
Selassie
Menelik I1
Menelik I1
Burundi
Mwambutsa
IV

Ntare V

Authority for this issue
revoked in Nov. 1965 by
Liberian Government.

$30
$12

Talari
Talari
Talari
Talari
(Proof Set)
10, 25, 50,
100 Fr.
100 Fr.
(Proof Set)
10, 25, 50,
100 Fr.
100 Fr.

AR

AR

AR
AR

6,000
10,000

6,000
10,000

Disclaimed as legal tender by Central Bank of
Burundi - see n World
Coins H Aug. 1968, page
710.

Date or Couniry
Year of
Issue

Denominalion

Date or Country
Year of
Issue

Metal No. Struck

Denomirla;
tion

Metal No. Sfruck

Three coins of the same
denomination
bearing
bird, fish and deer design.
Death of President Nasser

Rest of the World
England
Crown
Ausfralia
Bermuda
New Zealand
Ceylon
Cuba
1 Pesos

1936

1966

4,000

Taiwan
Sun Yat Sen 2,000 Yuan
Sun Yat Sen 1,000 Yuan
Chiang
Kai-Shek
2,000 Yuan
Tibet
(Govt. in

1965
1965
1966

*

exile)

Edward V111 Crowns
Privately struck in London.

AR

*
*

*

*

*

Privately struck on authority of Cuban Numismatic Society in exile.
Exist with milled and
plain edge. Dollar size.

Malta (Sov
Mil. Order
of)

*

Ras Al
Khaima

Franklin Mint - see
other Govt. in exile issues for Yugoslavia,
Poland and Hungary.
Set of 3.

Equatorial
Guinea

TWEEDE LIJST

1969

,1969 .

'

50 dinars
20 dinars

Mediterranean
& Middle
Easf 5 riyals
Ajman
2 riyals
1 riayl

AR

2 scudi
1SCU~O
9 tari
10 grani
15 riyals

AR

10 riyals

AR

Proof c0ih. 100th a h i k
versary of Lenin's birth.
Issued in sets with gold
5 and 10)scudi. Minted
in Rome.

AR

3000
3000
AR
3000
bronze 3000

AR

.',

AR

"

Members of Italian soccer team.
Members of :Italian cycling team.
Jules Rimet Cup.
. Augostini, Italian racing
driver.
Part of set which includes gold 8'00, 100, 50
and 25 S riyals:
~s
!

,

,-

*

Gardiner's
Island

Europe
Yugoslavia

5 riyals
10 riyals

AR

AR

AR
AR
AR

AR
AR

,

\

.
(

AR

"

(

:?:1

Part of set which includes gold 5,000, 1,000,
750, 500 and 250 peseta
,
. ,
,,,J:
coins.
8-

1 , ' '

\

AR

x2

Part of set which includes gold 1000, 500,
200 and 100 dinar coins.
25th anniversary of the
Yugoslav Federal R,epublic.

Haiti

1970
Vienna Mint. 1200 of
each denomination made
up into proof sets.

10 S riyals
5 S riyals
2 S riyals
1 S riyal
200 pesetas
.H2
,150 pesetas
x4
100 pesetas

Indonesia

75 pesetas x 4 AR
50 pesetas x l AR
25 pesetas x 2 AR
25 gourdes AR
10 gourdes AR
5 gourdes
AR
1000 rupiah AR
,750 rupiah AR
500 rupiah AR
250 rupiah AR
200 rupiah AR

~ , r

'

-,

j,

\

,

??koof set.: Repeat ):of
1968 issue-not intended
for circulation.
Part of set 'which incl'udes gold 25,000,
20,000, 10,000, 5,000 and
2,000 rupiah coins.

Date or Counfry
Year of
Issue

1970

Philippines

1970

Um-AlQawain

1970

Denominafion

Melal No. Sfriick

1000 won
500 won
250 won
200 won
100 won
50 won
1 peso

AR

P a r t of set which includes
gold
25,000,
20,000, 10,000, 5,000, and
2,500 won coins.

AR
AR

AR
AR
AR

AR

70,000

10 UAQ riyals AR
5 UAQ riyals AR
2 UAQ riyals AR
1 UAQ riyal AR
Yemen Arab 2 riyals x 2 AR
Republic

A fricu
Congo
Dahomey

1970

Guinea

1968

Resf of fhe
World
Chile

1 zaire
AR
1000 francs AR
500 francs AR
200 francs AR
100 francs AR
500 francs x AR

Commemorates visit of
Pope Paul V1 to Pliilippines before issue.
P a r t of set which includes gold 200, 100, 50
aiid 25 UAQ riyal coins.

Dank zij de bemiddeling van de heer P. F. J. Pittoors uit Borgerhout werd aan het Penningkabinet een muntvondst voor studie toevertrouwd die omstreeks 1968 in Reet (l) ontdekt werd. In het puin
van een omgetrokken muur, op het eigendom van de familie August
Van Gorp, Rumstsesteenweg 28, werden de resten van een aarden
kruikje aangetroffen die 24 zilveren muntstukken en een zilveren
rignetje bevatten.
Wij danken tenzeerste de heren P. F. J. Pittoors en A. Van Gorp
voor hun gewaardeerde medewerking alsook de heer Stefan Vandenberghe uit Mechelen die ons de hieronder vermelde beschrijving en
tekening bezorgde van het aarden kruikje.

A. KRUIK

P a r t o f set conimemorating moonlanding which
includes gold 20 riyals.
P a r t of set with anima1
designs which includes
gold 50, 30, 20, 10 and
5 riyal coins.

2 riyals
1 riyal

1970
1970

DE MUNTVONDST VAM REET : 15de EN 16de
EEUWSE ZILVERSTUKKEN

10
P a r t of set which includes
gold
25,000,
10,000, 5,000 and 2,500
franc coins.
A set of 7 x 500 franc
coins with different designs of ancient rnlers of
E~YP~.

1970

Costa Rica

10 pesos
5 pesos
25
20
10
5
2

colones
colones
colones
colones
colones

AR
AR

AR
AR
AR

P a r t of set which includes gold 500, 200, 100
and 50 peso coins.
P a r t of set which includes gold 1000, 500,
200, 100 and 50 colones.

De munten waren bewaard in een vermoedelijk volledige snelle in
steengoed, waarvan op dit ogenblik slechts de basis en een gedeelte
der buik is overgebleven.
Het kruikje was vermoedelijk een 13-tal cm hoog en was voorzien
van een tamelijk afgeplat handvat. De hals en de benedenzijde der
basis zijn geribbeld. Het steengoed is grijs en fijn korrelig, en bedekt
met onregelmatig geel tot bruin gespikkeld zoutglazuur.

AR

AR

( 1 ) Antwerpen, a. Antwerpen.

Bewaarde afmetingen : 0 basis : ca 8 cm.
Typologisch k a n het ingeschakeld worden in de produktie van de
centra Bouffioulx en Raeren en te dateren uit de tweede helft der
16de eeuw.
Bibliografie :

A. MATTHYS,L e s gres comn-iuns de B o u f f i o u l x e t Châtelet ( X V I e X V I I e S . ) , catalogue des pièces conservées dans les collections
du inusée arch6010gique de Charleroi, in Oudheidk. Repertoria,
reeks B : De Verzamelingen, Nationaal centrum voor Oudheidk.
Navorsingen in België, Brussell971, blz. 28-29, nrs. 43-44 er1 fig. 8.
V o l k s k u n s t i m R h e i n l a n d , Katalog zu der Ausstellung Volkskunst im
Rheinland irn Rheinischen Freilichtmuseum I<oinmern, MarzOktober 1969, blz. 77 en 79, nr. 222.
Stefan VANDENRERGHE
Student Arch. en Icunstgesch. V.U.B.
B. DE MUNTEN

ZUIDELIJKENEDERLANDEN
F i l i p s de Schone (1482-1506).
1. Brabant - Antwerpen - Stuiver - Zonder datum (1496-99).
EVG-H
112-1. 2,41 g. Op de keerzijde : tegenstempeling
met een toren
2. Vlaanderen - Brugge - Stuiver - Zonder datiim (1496-99).
EVG-H 112-5. 2,23 g.
ICarel V (1506-1555)
3. Brabant - Maastricht - Groot - Datum onleesbaar.
EVG-H 173-2. 1, 11 g.
F i l i p s I 1 (1555-1598)
4. Brabant - Antwerpen - 1/20 Filipsdaalder - 1573.
EVG-H 215-1. 2,90 g.
5. Brabant - Antwerpen - 1/20 Filipsdaalder - 1577.
EVG-H 215-1. 3,14 g.
6. Brabant - Antwerpen - 1/20 Filipsdaalder - 1593.
EVG-H 215-1. 3,19 g.
7. Brabant - Antwerpen - 4 Stuivers - 1593.
EVG-H 218-1. 4,S2 g.
8-11. Brabant - Antwerpen - 2 Stuivers - 1593.
EVG-H 219-1. 3,07 g - 3,04 g - 3,00 g en 2, 88 g.
12. Brabant - Muntslagplaats onleesbaar - 1/20 Filipsdaalder
- D a t u m onleesbaar.
EVG-H 215-1, 2 of 4. 2,86 g.
(2) H. ENNO
VANGELDER
et M. Hoc, Les rnorinaies des Pays-Bas Bottrguignons
et Espagnols 1434-1713. AmsLerdain, 1960.

13. Doornik - Doornik - 4 Stuivers - 1593.
EVG-H 218-14. 4,9S g.
14-16. Doornik - Doornik - 2 Stuivers - 1593.
EVG-H 219-14. 3,11 g - 3,08 g en 3-03 g.
17. Doornik - Doornik - 2 Stuivers - 159(?).
EVG-H 219-14. 2,99 g.
18. Doornik - Doornik - 2 Stuivers - Datum onleesbaar.
EVG-H 219-14. 3, 11 g.
19-22. Doornik - Doornik - Stuiver - 1593.
EVG-H 223-14. 1,93 g - 1,88 g - 1,82 g en 1 , 74 g.
CASTILLIE
Isabella I e n F e r n a n d V (1474-1516)
23. Muntslagplaats onleesbaar - Zilveren reaal
Heiss (3) plaat 21, nr. 81 var. 2,83 g.

-

Zonder datum.

FRANKRIJK
H e n r i I11 (1574-1589)
24. Nantes - 114 Ecu - 1578.
Lafaurie (4) 973. 6,64 g.

De recentste datum die op de stukken van de vondst voorkomt
is 1593. Dit jaartal staat op niet minder dan 14 stukken vermeld
zodat naar alle waarschijnlijkheid de muntschat in de periode 15931595 samengebracht en aan zijn schuilplaats toevertrouwd werd.
André VAN I~EYMEULEN

BOEKBESPREKING
De Assignatenvan de Franse Revolutie, door Maurice Muszynslti.

Mijnheer Muszynski houdt zich sedert lang hartstochtelijk bezig
met de studie van de aanmunting van papiergeld, waarvan hij een
groot kenner geworden is. Hij heeft een brochure uitgegeven,
handelend over de koers van de assignaten. Zijn opzet is wel omlijnd.
Hij heeft vastgesteld dat het grootste deel van de hieraan gewijde
werken zich in hoofdzaak bezig houden met het mechanisme zoniet
met de filosofie van dit papiergeld ; ofschoon ze de verzamelaars
belang inboezemen, toch brengt het hen niet de verhoopte hulp op
het gepaste ogenblik t.t.z. wanneer hen er worden t e koop aangeboden.
Zich steunend op zijn persoonlijke ervaring - hij weet wat gemakkelijk t e vinden is en wat meestal in de verzamelingen ont(3) A. HEISS,Descripcion geizeral de las monedas Iiispano-crisfiar~asclesde la
inuasion de los Arabes. 3 vol., Madrid, 1865-1869.
(4) J. LAFAURIEe t P. PRIEUR,
Les rnonnaies des rois de France. Vol. I I .
François Iel' à Henri I V . Paris, 1956.

breekt - over de toestand van de markt en onder de hand, behalve
zaken van ondergeschikt belang, als de grootte van de oplage waarvan de aangiften niet noodzakelijkerwijze overeenstemmen met het
aantal overgebleven eksemplaren, heeft hij een lijst opgesteld van
alle uitgiften met voor iedere assignaat een waardeaanduiding voor
de bewaring Z.Z.G. t.t.z. voor een assignaat die tekens van omloopsleet vertoont maar toch nog in goede staat is, met normale
randen en zonder grote fouten (vlek, gat, scheur, diepe plooi, enz..)
Deze brochure zal ongetwijfeld van nut zijli voor hen die een
verzameling van assignaten zouden willen beginnen of vervolledigen.
Zij wordt verkocht ten bate van de numismatische kring van Clermont-Ferrand waarvan de schrijver voorzitter is. Om ze per post t e
ontvangen volstaat het de som van 5,50 F.F. t e laten geworden aan
Mr M. Muszynski appt. 132. ILM Lavoisier, rue de Nohanent 6300
Clermont-Ferrand, France.
M . C.
Borgerhoutse Gedenkpenningen », door P. F. Jozef Pittoors
(te bestellen bij de auteur : 31 Gebroeders Blommestraat te Borgerhout - B 2200 - Prijs 200 Fr. of op p.c.r. 40.26.36) (l).
De schrijver publiceert de vrucht van drie en twintig jaren opzoekingen gewijd aan zijn geboorteplaats, die hij nimmer verliet.
Dat betekent een werk van geduld en volharding.
Het werk bestrijkt de periode 1815-1872 en men is meteen verrast
door het groot aantal numismatische getuigenissen - meer dan 300 eigen aan zelfde gemeente, die tot het midden van de x ~ x d eeeuw
nog een landbouwgemeente was. Deze historische getuigenissen zijn
dikwijls bescheiden, anderen gezocht maar zonder veel artistieke
waarde. Maar allen zijn van belang voor de plaatselijke geschiedenis :
landbouwverenigingen, politie, brandweer, burgerwacht, fanfaren, wethouders, sportkringen, weldadigheidsinstellingen, vaderlandse feesten,
oorlogsfeiten, hondenbelasting, handelsbeurzen, enz. allen hebben
onvergankelijke gedenkstukken nagelaten.
De auteur heeft eveneens de aandacht gevestigd op de waardebons,
uitgegeven tijdens de twee wereldoorlogen door de hulpkommitee's
of door partikulieren om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijke
omstandigheden.
De katalogus is met zorg tot stand gebracht; de beschrijvingen
gaan t o t in de details en zijn vergezeld van historische en bibliografische nota's. Elf platen vervolmaken deze uitgave.
Brussel
Maurice COLAERT
<(

INLICHTINGEN
VRAAG en ANTWOORD
ENKELE VARIANTEN
VAN ZUIDNEDERLANDSE MUNTEN
Hierna volgt een opsomming van enkele varianten van kleinere
munten van de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, welke niet vermeld worden in de werken :
L e s monnaies des P a y s - B a s Bourguignons et Espagnols door Van
Gelder & Hoc
L e s monnaies Belgo-Luxembourgeoises de Charles 111 a G u i l l a u m e IeT
door J. De Mey

a. S p a a n s e Nederlanden :
VG & 1-1 189-5b Vlieger ( 4 stuivers), geslagen onder Karel V voor
Vlaanderen, met het jaartal 1544
Een groot van Karel V, geslagen voor VlaandeVG & H 193-5
ren, waarbij het omschrift op de voorzijde begint
met : CAORLVS.D:G. ...
VG & H 314-6b Schelling van Albrecht en Isabella voor Vlaandederen, gedateerd 1618
Duit, geslagen onder Filips IV voor Vlaanderen,
VG & H 338-6
met het jaartal 1656
b. Oostenrijkse Nederlanden :
DM 90
Dubbel Oord van Maria-Theresia, geslagen voor
Luxemburg, in 1757 met als oinschrift op de voorzijde: M.T.D.G.R.JMP.G.H.B.REG.A.A.D.US.
Waarbij dus de L van LUX ontbreekt.
Een ander dubbel oord 1757 voor Luxemburg,
waarbij op de voorzijde de letters van het omschrift niet door punten van elkaar gescheiden
zijn.

NIEUWE MUNTEN
West Duitsland (BRD).

(1) Deze boekbeoordeling verscheen in : La uie N~imismafiqne- in het
nummer van maart 1974 - blz. 46.

Aanmaak van een zilverstuk van 5 mark (625/1000) gewicht 11,2 g
en 29 mm diameter, ter gelegenheid van de 500e verjaardag der
geboorte van Copernicus. Als beeldenaar : de aantrekkingskracht
vali 6 planeten rondom de zon.

Oost Duitsland (DDR).

Barbados.

10 inark stuk, jaartal 1973 in zilver 625/1000, gewicht 17 g en 31 mm
diameter. Geslagen ter gelegenheid van het 10e wereldfestival van
de jeugd dat dit jaar t e Berlijn gevierd werd. De voorzijde toont
een wereldbol temidden van telieningeil samengesteld uit concentrische
cirkels.
Een ander zilverstuk, eveneens van 10 marli, jaartal 1973, 31 mm
diameter, herdenkt de grote toneelschrijver Bertold Brecht (18981956).
Nog een ander stuk, 5 mark in cupro-nikkel, jaartal 1973, 29 mm
diameter, gewicht 12,3 g, werd geslagen ter herdenking van Otto
Lilienthal (1848-1896) de pionier van de zweefvlucht. De beeldenaar
toont trouwens een toestel door hem ontworpen. Lilienthal verloor
het leven tijdens een zijner vluchten.

Dit onafhankelijk eiland van de Kleine Antillen heeft de eerste
reelis van zijn aanmunting geslagen : zij bestaat uit 8 waarden :
l cent in brons (19 min), 5 cent in messing (21 min), 4 stulis in cupronilikel, respektievelijk van 10 er, 25 cent (17,7S en 23,6 mm) en één
en twee dollar (2S,5 en 36 mm) en tenslotte twee stukken in zilver
van 5 en 10 dollar (40 en 42 mm) jaartal 1973. De thema's van de
beeldenaars zijn verschillend : Neptunus, een fontein, vliegende
koraalvis, vuurtoren, drietand, enz ...

Oostenrijk.

Traditiegetrouw slaat dit land herdenkingsmunten van 50 en 25
shilling. In 1973 verschenen er 2 stukken vali 50 shilling en een van 25.
Het eerste stuk van 50 shilling herdenlit het 500 jarig bestaan van het
Bummerlhaus in de stad Steyr waarvan de stadskern, met talrijke
oude patriciërswoningen, haar middeleeuws karakter behield. De
voorgevel van het merkwaardigste huis is op het stuk afgebeeld.
Het tweede stuk van 50 shilling herdenkt de 100e verjaring van
de geboorte van Dr ICoriler, oud president van Oostenrijk, overleden
in 1957. De voorzijde is getoond inet zijn borstbeeld, naar rechts
kijkend.
Het stuk van 25 shilling herdenkt de honderdste verjaardag van
de geboorte van Max Reinhardt wellie een belangrijk aandeel had
in het oostenrijkse toneel- en muzikale leven. Hij is een der stichters
van het beroemde festival van Salzburg.
De stukken in zilver 900/1000. Zij wegen respectievelijk 20 en
13 g en hebben een diameter van 34 en 30 mm. Slagaantal: drie
miljoen voor de stuklien van 50 shilling en twee en half miljoen voor
deze van 25 shilling.
De keerzijden zijn dezelfde als de herdenliingsinunten van de
voorgaande jaren.
Bahamas.

De Bahamas eilanden hebben hun onafhankelijkheid (10 juli 1973)
gevierd met het slaan van een groot 10 dollar stuk (50 mm, 48,599 g).
De voorzijde toont het borstbeeld van lioningin Elisabeth 11, de
keerzijde de Santa Maria, het schip van Christoffel Colombus. Inderdaad, deze ontdekkingsreiziger ontscheepte in de nieuwe wereld, eerste
op de Bahamas.

Bulgarijë.

Stuk van 2 leva, in cupro-nikkel, 30 inin, 11 g, met kartelrand,
uitgegeven ter herdenking van de filosoof Dobri Tschintulov (18221886). De voorzijde toont zijn borstbeeld. Slagaantal : 100.000
eksemplaren.
Egypte.

Stuk van een pond in zilver, jaartal 1973, 40 mm, 25 g, geslagen
op 50.000 eksemplarei~volgens het plan van de F.A.O. Als beeldenaar
de Assorian stuwdam, omringd door korenaren en maïs.
Arabische Emirschappen.

De United Arab Emirates (oude staten van de Piratenkust)
lieten door het engelse koninklijke munthuis een reelts gangbare
munten slaan van 6 waarden, met het jaartal 1973.
De twee kleinste dezer waarden maken deel uit van het F.A.O.
plan. Het zijn bronzen stukjes ter waarde van 1 en 5 fils. Stuk van
van 5 fils : 22 mm diameter, 3,s gram ; 3.000.000 eksemplaren.
Stuk van 1 Pil : 15 mm diameter, 1,5 gram ; 2.000.000 eksemplaren.
Het stuk van 5 fils symboliseert de visvangst en stelt een vis voor ;
dat van 1 fil de landbouw met 3 palmbomen ais beeldenaar. Op de
keerzijde : waarde in het arabisch en benaming van de federatie
in het arabisch en het engels. De andere stukken van de reeks als
volgt :

1 dirham in Cu-Ni, 28 mm, 11,359 g, beeldenaar : een vaas ;
40 fils in Cu-Ni, 24 mm, 6,493 g, beeldenaar : drie boortorens ;
20 fils in Cu-Ni, 19 mm, 3,434 g, beeldenaar : een antiloop ;
10 fils in brons, 26 min, 7,530 g, beeldenaar : een schip.
Vervolg bull. 9

INTERNATIONALE RUILBEURZEN
HASSELT

De zevende internationale numismatische dag zal doorgaan op
zondag 13 oktober 1974 te Hasselt in de grote balzaal van het

-

Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, van 9 u. tot 19 uur.
Secretariaat : VANDEN BRANDEN
J., Martelarenlaan 4412, 3500 Hasselt.
TIENEN

De Algemene Vergadering van het E.G.M.P. zal dit jaar plaats vinden
t e Tienen. Aangezien deze afdeling zich steeds inspant om regelmatig
een volwaardig ruilbeurs tot stand te brengen.
Op 11 november zal de Alg. Verg. dan ook op verzoek van de afdeling Tienen op dezelfde dag ingericht worden, voorafgaandelijk
aan deze internationale ruildag.
Secretariaat : A. DEWIL,Viandenstraat 9, 3300 Tienen.
LEUVEN

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van « NUMISMATICA s
Leuven zal er een grote munfenîentoonstelling gehouden worden op
zaterdag 14 december 1974, welke een GROTEINTERNATIONALE
RUILBEURS voorafgaat op zondag 15 december 1974. Deze twee grote
gebeurtenissen zullen doorgaan in de gemeentelijke feestzaal HET
BAD, Martelarenlaan te Kessel-Lo.
Tafels : G. Zaman. P. Nollekensstraat, 80 3200 Kessel-Lo. Tel. ;
0161223255.
NIEUW LOKAAL voor de Afd. ANTWERPEN
ZAAL SERVIO, Jacob Jordaenstraat, 108, 2000 Antwerpen

Het is een modern gezellig lokaal, met voortreffelijke natuurlijkeen elektrische verlichting en gelegen op het gelijkvloers. Toegang
uitsluitend voorbehouden voor leden van het EGMP tijdens hun
bijeenkomsten, vanaf 13 uur.
Consommatie verplichtend. Men kan ook belegde broodjes en
koude schotels bekomen, zelfs warme middagmalen zo deze voorafgaandelijk besteld worden. (tel. 03133.10.76).
Parkeermogelijkheid ruimschoots voldoende in belendende straten, let wel : J. Jordaenstraat is enkelrichting langs Lange Leemstraat. Ligging : Volg Belgiëlei tot kruispunt met Lange Leemstraat
(verkeerslichten). Hier inslaan richting Antwerpen - Nationale Bank,
dan 3de straat rechts.
Ons vroeger lokaal (( Billard Palace o wordt definitief opgeheven.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe lokaal had plaats vanaf zaterdag 8 juni '74 en zal steeds geschieden, de 2de zaterdag van iedere
maand. De tweede vergadering, 4de zaterdag der maand, is voorbehouden voor voordrachten en dergelijken. Alle leden van het EGMP
zijn steeds welkom mits in het bezit te zijn van hun lidkaart.

CULTURA

'

WETTEREN

