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DE PENNINGEN VAN HET GENOOTSCHAP
EERSTE AANVULLING

In Tijdschrift voor Numismatiek 1976, blz. 1-14 publiceerden wij de
lijst van de penningen uitgegeven door het E.G.M.P. en door de lokale
afdelingen. Sindsdien zagen meerdere nieuwe uitgiften het licht en
leek het ons aangewezen het bestaand overzicht te volledigen.

De belangstelling voor deze uitgiften neemt gestadig toe. Men k:m
niet ontkennen dat deze produkties niet van aard zijn om de belang
stelling van de investeerders op te wekken, maar anderzijds heeft de
numismaat ook niet de minste interesse voor de investeerders. De
numismaat weerhoudt immers aIleen alles wat een metalen getuigenis
daarstelt zoals de penningen van het Genootschap die een duurzame
en blijvende getuige zijn van de vitaliteit en de aktiviteiten van de
vereniging.

Alvorens de catalogus voor te stellen van de jongste uitgiften, moeten
wij eerst en vooral de aandacht vestigen op het feit dat een bronzen
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exemplaar van de eerste penning die door het Genootschap in 1960
uitgegeven werd (Tijdschritt Door Numismatiek 1976, blz. 3, ur. 1) te
koop aangeboden werd op een numismatische beurs. De oorsprong
of afkomst van dit bronzen exemplaar is mysterieus vermits bij de
firma die instond voor de realisatie alleen de bestelling van een zilveren
aanmunting (100 ex.) geplaatst werd. De meest aanvaardbare uitleg
voor het bestaan van dit exemplaar zou zijn dat het een bronzen
proefslag uit het atelier betreft. Dit stuk weegt 18,8 g terwijl de
'lilveren exemplaren een gewicht hebben van 23,43 g.

Zoals bij de eerste lijst, rangschikken wij ook nu de penningen in
twee reeksen, te weten de penningen uitgegeven door en voor het
Genootschap en vervolgens de aanmuntingen door de lokale afdelin
gen.

I. Penningen uitgegeven door en voor het Genootschap

A.1. 1976: penning, geslagen door de firma Mauquoy, uitgegeven
naar aanleiding van de algemene vergadering gehouden te Leuven
op 17 oktober 1976.

Voorzijde: reproduktie van de gouden Peter, geslagen te Leuven
van 1381 tot 1383, voor rekening van Johanna en ·Wenzel.

Keerzijde: omschrift: EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE - ALLIANCE EU
ROPEENNE NUMISMATIQUE
ln het midden:' ALGEMENE VERGADERING 1 X
1976 1AAN DE VOORZITTER VAN DE 1AFDELING
LEUVEN 1 JOZEF PEETERS 1 DEDIE AU PRESI
DENT 1 DE LA SECTION DE LOUVAIN 1 X-1976 1
ASSEMBLEb GENERALE

Doormeter: 30 mm.
S lagaantallen: 16 ex. uit goud, 1 uit vermeil aangeboden aan de

heer J. Peeters, 120 uit zilver, 20 uit lood.
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A.2. 1977: penning, geslagen door de firma Mauquoy, uitgegeven
naar aanleiding van de algemene vergadering gehouden te Nijvel
op 16 oktober 1977.

Voorzijde: reproduktie van de denarius van de abdij van Nijvel (die
in 1004 het muntrecht bekwam - Dannenberg 144), om
ringd door het omschrift: ALLIANCE EUROPEENNE
NUMISMATIQUE - 1 - EUROPEES GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- E PENNI JGKUNDE

Keerzijde: omschrift op 8 lijnen : 16.X.1977 1ASSEMBLEE GENE
RALE NIVELLES / DEDIE AU GENERAL / GEOR
GES BAURIN / VOOR BEWEZEN DIENSTEN / AAN
GEBODEN / NIJVEL / 16.X.1977

Doormeler: 31 mm.
S lagaanlallen: 11 ex. uit goud, 1 uit vermeil aangeboden aan Generaal

Baurin, 130 uit zilver, 20 uit lood.

II. Aanrnuntingen door de Afdelingen

B.1. 1976: penning, geslagen door de Koninklijke Munt van Bel
gië, uitgegeven op initiatief van de Afdeling Brussel, naar aanleiding
van de Vijfjaarlijkse Numismatische Dagen van Brussel (die een ver
vervolg zijn van de Eerste Internationale Numismatische Dagen van
Brussel), gehouden in het Rogier Centrum op 27 en 28 maart 1976.

De penning is ontworpen door de heer Harry Eistrom.

Voorzijde: reproduktie van de voorzijde van de kleine groot van
Jan l, hertog van Brabant (1268-1294). In het midden :
Sint-Michiel die in zijn hallden de kruisnagels en een
lans houdt. In het veld, de handtekening : ELSTROM

Keerzijde: omschrift op vier lijnen: BRVXELLENCES.DE.NV 1
MISMATICA.QVINQVEN 1 NALES DIES.II. XXVII
XXVIII 1 MARTIIS MCMLXXVI, gevolgd van de af
kortingen SEN (Societas Europeana Numismatica) en
NB (Numismates de Bruxelles).
Op de afsnede: monogram van de graveur.
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Doormeter: 30 mm.
S lagaantallen: 113 ex. uit goud 900/1000, 660 uit zilver, 672 uit ko

per, 678 uit similor, 40 éénzijdige proefslagen van de
voorzijde uit lood.
Normaal is deze penning in medailleslag, doch 165 van
660 zilveren exemplaren zijn in muntslag.

Voorzijde: zelfportret van Rubens met aan weerszijden, langsheen
de listel, de jaartallen 1577 en 1640. In het veld, voor het
borstbeeld: pp RUBENS en achteraan een geopende
hand.

Keerzijde: in het midden, embleem van de Bank Brussel Lambert,
omgeven door het omschrift: E.G.M.P. / AFDELING
ANTWERPEN / 1577 1640 / TENTOONSTELLING /
1977

Voorzijde: identiek aan deze van de penning van de Vijfjaarlijkse
Numismatische Dagen van Brussel 1976 (zie B.1., hier
voor).

Keerzijde: omschrift op 8 lijnen : NVMIS 1MATICA. / COLLECTIO
/ COGNITIOQVE. / BRVXELLIS / DECEMBRI. /
MDCCCCL 1 XXVII.
Het cijfer XXVII is omgeven door twee afkortingen in
kleiner lettertype : SEN (Societas Europeana Numisma
tica) en NB ( umismates de Bruxelles).
Op de afsnede: monogram van de graveur.

Doormeler: 30 mm.
S lagaantallen: 25 ex. 'uit goud 900/1000, 397 uit zilver 925/1000, 500

uit koper, 59 uit lood.

B.4. 1977: penning, geslagen door de firma Mauquoy, op initiatief
van de Afdeling Antwerpen, naar aanleiding van de tentoonstelling
(, Brabantse munten in omloop ten tijde van Rubens », georganiseerd
in de Bank Brussel Lambert, te Antwerpen van 12 tot 30 december
1977.

B.2. 1977: penning, geslagen door de firma Louis Nelen uit Gent,
op initiatief van de Afdeling Gent, naar aanleiding van de vierhonderd
ste verjaardag van de Pacificatie van Gent.

Voorzijde: twee ineengestrengelde handen. Omschrift: PACIFICA
'l'lE / VAN GENT / 400e VERJARING DER 1 VER
ZOENINGSPOG ING / IN DE NEDERLANDEN

Keerzijde: wapenschild van de stad Gent en de data: 1576-1976
Op de afsnede: E.G.M.P. AFD. GENT

Doormeter: 36 mm.
Slagaantallen: 1.006 exemplaren uit brons

Doormeter: 30 mm.
Slagaantallen: 106 ex. uit zilver 950/1000, 20 uit lood.

B.3. 1977: penning, geslagen door de Koninklijke Munt van Bel
gië, op initiatief van de Afdeling Brussel, naar aanleiding van de ten
toonstelling i' Numismatum, bij de verzamelaar in de leer of een stukje
geschiedenis », georganiseerd in de Bank Brussel Lambert, te Brussel
van 7 tot 30 december 1977.

De penning is ontworpen door de heer Harry Elstrom.

B.5. 1978: penning, geslagen door de firma Mauquoy, op initiatief
van de Afdeling Tubize, naar aanleiding van de tiende verjaardag van
haar stichting (Numismatische Dag van 19 maart 1978).

Voorzijde: binnen een cirkel, wapenschild van Tubize, omgeven door
het omschrift: + CERCLE: NUMISMATIQUE: DE :
TUBIZE :B:

- 136- - 137-



2. Reeks met op de voorzij de hetzelfde schild en de leaende M 0-
HE-BVN-ENSrs <>

Hieraan beantwoorden 3 keerzijden (zelfde beeldenaar aIs 1):

V. Tourneurmeendedatdestukkenmet DVX BR1\B1\llDIE
en DVX LIMBVRGIE (1 a tot e en 2 c) in opdracht van Jan 1
zijn vervaardigd en deze met CIVIT 1\S B VH EliS (2 a en b) in
opdracht van de stad Bonn.

Wat evenwel met stuk 1 f d'lt zowel de ene aIs de andere leaende
vermeldt? Het stuk werd niet vermeld door Tourneur al had hfj het
bestaan ervan kunnen kennen vermits er in 1903 reeds sprake van was
aIs stammende uit de verzameling Ch. Hermans (4).

Het is duidelijk dat dit stuk de hele stelling van Tourneur op de
helling zet. Is het misschien een soort « convelltiestuk 1) tussen Jan 1
en de stad Bonn? Misschien. De stukken zelf maken ons niet veel
wijzer. Enkel het opduiken van geschreven bronnen kan misschien
vroeg of laat uitsluitsel bre:lgen.

1. Reeks met op de voorzijde het gedeeld schild met de leeuw van
Brabant en de Ieeuw van Limbura en de Ieaende DVX-LI M B-
VRGIE <> '"

Met deze voorzijde zijn ons 6 keerzijden bekend :

(telkens een lang krukkekruis dat de Iegende doorsnijdt)
a. MON/ET 1\/BVH/HEH, in elk kanton een klaverblad
b. MON/ET1\IBVH/HEH, in elk kanton een klaverblad aan

een gebogen stengel
c. MON/ET1\/BVH/HEH, in elk kanton een klaverblad aan

. een dubbele gebogen stengel
d. MOH/ET 1\IBOH/HEH, in elk kanton een klaverblad
e. MOH/ET1\IDEBNHE, in elk kanton een klaverblad
f. CIVljT1\SjBVlljEliS, in elk kanton een klaverblad aan

een rechte stengel.

in elk kanton een klaverblad
in elk ka71ton een klaverblad aan
een ste:J.gel

a. CIVI/T 1\S/BVH/EHS,
b. CIVI/T1\S/BVli/EIiS,

c. DVX/BR1\IB1\ll/DIE

Doormeter: 30 mm.
S lagaantallen: 10 ex. uit zilver 900(1000, 95 uit brons.

Maurice COLAERT

Keerzijde: in het midden, binnen een cirkel, omschrift· op 6 lijnen :
me ( ANNIVERSAIRE ( DE LA SECTION ( DE ( TU
BIZE ( 1967-1977, omgeven door het omschrift: ALLI
ANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE

STERLINGEN VAN JAN 1 VAN BRABANT
TE BONN GESLAGEN

Nadat Jan 1 in de slag bij Woeringen (1288) de aartsbisschop van
Keulen gevangen genomen had, vervaardigde de Brabantse hertog er
enkele sterlingen met op de voorzijde het gedeeld wapen van Brabant
en Limburg en op de keerzijde een breedarmig kruis met in elk kanton
een kIaverbIad of een rozas.

De Witte schreef deze sterlingen zonder voorbehoud toe aan Jan 1
van Brabant (1). W. Havernick huldigde de weinig waarschijnlijke
hypothese dat de Keulse bisschop na zijn vrij snelle vrijIating zelf
deze munten zou vervaardigd hebben die - en dit maakt de hypo
these onmogelijk - getrouwe nabootsingen van zijn overwinnaar
waren (2)! V. Tourneur ten slotte meent dat deze reeks bestaat uit
zowel stukken vervaardigd door Jan 1 en de stad Bonn die zich tegen
de aartsbisschop had gekeerd (3).

ln feite kunnen wij de gekende munten onderscheiden in twee
reeksen:

(1) A. DE \OVITTE, Histoire monélaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant el
marquis du Saint Empire romain. T. 1, Antwerpen, 1894.

(2) W. HAEVERNICK, Die Münzen von KaIn ... von Beginn der Priigung bis 1304.
KaIn, 1935, blz. 175-177.

(3) V. TOURNEUR, Les es1erlins de Bonn, in Revue Belge de Numismatique et
de sigillographie, 89, 1937, blz. 17-24.

"Villy VANDERPIJPEN

(4) A. DE WITTE, La colleclion Charles Hermans à Anvers - Quelques
variétés nouvelles de monnaies brabançonnes. in Revue Belge de Numismatique et
de sigillographie, 59, 1903, blz. 254.
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streeks het jaar 800 door Karel de Grole ingevoerd \Vas ln de Joop
van voornoernde periode was de ek' .'
\Yeinig ontwikkeld en voJslond dezeo.nopm

r
le I~og (relalle.f eenvoudig en

. ennlg. een ZJlvcrstukj
~:trgevkkce.r 1,5 g) ruimschoots aIs belalingsmiddel, zelC~ in de ha~d::Sn

e' mgen met algelegen gebiede D't' <-
Om talrijke T . , n. 1 IS trouwens de reden waar-

'" flerse slukken uit de 10de en de Ude ceu\\' ter .
den ZI]n ln de streken van de Baltisch ugge\-on-D e zee.

e tockennJng van hel muntrecht, vnnnJ bel begin van de l?d
eeuw, aan cen sleeds loenemend aanta.! prinsen k - e

en erkd.ignitarissen,

(urfikstentull1 Tl'i~r

FRANKFORT
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1'1500000

~/1 #(1 H ÇO)..,",

MUNTEN EN ZEGELS VAN DE
AARTSBISSCHOPPEN VAN TRIER

Trier is de oudste stad van DuitsJand. Omstrceks hel jaar 15
v66r J. Chr. stichtlen de Romeinen AUGUSTA TREVERORUM,
het latere Trier. Naar het einde van de derde eeuw toc \\Tcrd de ne
derzetling TREVERIS genaamd, een ke.izcrUjke residenUe.

Ais bisschoppelijke zelel van de stecds meer uilbreiding nemende
J<ristelijke l{erk, ging de bc.langrijkheid van de stad nog mcer toc4

nemen. ln de vijfde eeuw werd zij door de Franken veroverd en na
meerdere verwoesUngen, maakte zij, na de vcrdeling van bel Karo
lingische keizerrijk in 870, <lcel uiL van hel Oostfrankisch keizerrijk.
In 958 verkreeg Trier de loelaling om eell markL le houden wnardoor
de uitbreiding en de bloei van de stad nog Incer de hoogtc ingingcn.

Ùl de 12<1 ccuw werden de aarlsbisschoppen van Trier keurvorsten
van bel Germaans Heilig Rooms Rijk. Mel Trier als hoofdslad,
stïchtlcn zij het Keurvorstendom Trier. Zij bestaügden en bevestig
den hun macht en onafhanlœlijkhcid door hun eigen munt te slaan.
Deze sLukken, zoweJ de munten als de zegels, getuigen van een zeer
artislieke aanleg en smaak en bchagen zowel de numismaat aIs de
kllnslüerhebber.

ln onze strekcn maakt de mens sinds meer dan 2000 jaar gebruik
van geld cn de oeroude waarheid « Hel geld rcgeert de wereld • heeft
nog stecds niels van zijn waarde verloren ; wel integendeeII De zegels,
die naast de muntstukken gebruikl \verden, behorcn lol de oudsle
gcLuigcn van mcnsclijke bcschaving. Reeds viercluizend jaar v66r
J. Chr., bediendcn de geëvolueerdc volkeren zich reeds van zegels
helzij als eigendomsmerk, aIs beschermmiddel tegcn vervalsingen o(
ook nog aIs identifikaUeteken.

De eerste muntstuk.ke.n, daterende uit de zevende ceu\\' v66r J. Chr.
waren kleine schij(jes uit celel metaal - meestal zUver - waarop de
zegel van een stad of van een vorst aangebracbt \Vas ais bewijs van
hun kwaliteil en van bun gewicbt. Hel procédé voor bel aanbrengen
van de zegels en de loenmalige aanmunlingslechniek waren gelijk
anrdig, hoewel de gcbruikte grondstofren en het voorbestemd ge
bruik vnn beide dokumenten verschillend waren. De muntstempels
en de zegels werden dan oak vaak doof dezelfde persoon gegraveerd.
De munten en de stempels tonen dezellde karakterislieke lekens:
schilden, porlrctlcn or inscriplics die de uilgevende aulorile.it, een
stad of eell vorst, kenbaar mnkell. Gelrouwe weergave van hun tijd.
getu.igen zij zowel van ekonomjsche opbloei of verval ais van polilieke
machtswisselingen en evolulie in de kunstuilingsvorrnen.

De oudste munlstukken van de aarlsbisschoppen van Tricr - de
• Pfennige. (denarii) - werden gebruikt tussen de IOde en de 13de
ceu\\! en stammen rechtstreeks of van hel munlsysleem dat om-
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gr~ u). E eneen aang duicl al f Turno et, naar de • Gro tour
nOI • voor de e r te maal aangemunt in 1226 te Tour voor rekening
van d Fran e koning Lodewijk , had dez munl e n waarde van
12 pfennige en envierf zij later bekendheid ond r cl benaming
• Gro ch n •. e populariteit an deze munt in d Rijn- .1aa - en
Moezelslr ek wa dermale dat talrijke generati wereldUjke en g e 
telijke vor t n derg lijke tukken lOW J te Trier al eIder lietell aan
munten.

Onder aarl bi chop 1 uno II. on Falken t in (1362-13 8) di m t
andere or len monetaire 0 ereenkom ten had afg 10ten t r uilbrei
ding van het omloopg bied en de geldigh id van de munten, ver che
nen twe niem e munt 0 rlen: in 136 cl Rijngro ch n ook. '\1 e
Pfennig t or « lbu t genaamd n in 13 5 hel goud tuk d «Gulden •.

had d opkomt n d ve preicling OOT gevol<1 an terk. er hil1en.de
re"i nale mun oorl n zoa onderme r de lichte , Pfenmg t an TrIer
denariu tr veren i. it één mark zil er (g wicht eenh.eid van

233 er aardigde ID n 2 PI nnig 1 di op de orzijde e d
de 'afb elding ton n an de :1 rl bi chop me l 1 mel zijn atlri
bulen de mijt r n de krom laI. De mee l couranle motieven die
men op de keerzijde aantreft zijn kerken, kruisen en sleutels, sym
bool van Sint-Pieter de patroonheilige van het aartsbisdom en van

de stad Trier,

Balduin von Luxemburg (1307-1354)
dubbele denarius

De muntdevaluatie die in het begin van de 14de eeuw onder aarts
bisschop Balduin on Luxemburg (13 7-1354) d~org 0 rd ".~rd,
noopte tot een verminderd ebruik van zilver n 1 Idd lot d ti~de
lijke aanmunting an n dubbele denariu . de D.p~elpf~~I~ )}.
Maar de « Pfennig t , r latief kl in munl enh Id, kon U1temdeliJk, met
meer beantwoorden aan de g!;lldnoden en vereisten, ontstaan mge
volge de ontwikkeling en uitbreiding van de handelsbetrekkingen.

.....""".\).-:; ~"IA-J: : ,; .
:'\. '/,'/~ 'Iln'~~'t,. './"--I..'FZ~'t' U... 'Lo

'· CI \' J...' ."h~ .' .

... I,:::lt~~~rt~~~
,,\'l'/. ,·~(t)t

,\ ./ l")'" ; ._..~." '
" __ \, .fIl'~.r-...-
. • J ......"

.. /','.' 1 ~ .. , "",,',

Balduin von Luxemburg
halve shilling

Aldus werd omstreeks 1338, onder invloed van buitenlandse munten,
te Trier een nieuwe muntwaarde ingevoerd, aangepast en verwant
aan bet systeem van de Engelse sterling. Het muntstuk dat wel
dra een grote roI zou gaan spelen was de (' Dicker Pfennig )} (denarius
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Werner von Falkenstein (1388-1418)
wyssepfennig

Al spoedig tenzeerste gewaardeerd voor handelsbetrekkingen, situ
eren deze muntsoorten zich in een van de meest briljante periodes in
de muntgeschiedenis van de Rijn- en Moezelstreek.

In het begin van de 16de eeuw moest noodgedwongen een grote
zilvermunt in omloop gebracht worden omdat de tijg nde noden
aan stukken met grole waarde niet meer door goud tukken alleen
kond n b anl\ oord worden. il ni u\v inge 0 rd zilver luk i be
kend al de« Guldiner. of ook nog de « Guldengro chen t. Hel had
dezelIde waarde al de befaamde Rijngulden n verwierf nel de naam
«Taler t naar analogie met ct • Tbal rgro chen. die in Joachim thal
in Bohemen in circulatie gebracht was. Bijna alle Trierse « TaJers )}
die onder de aartsbisschoppen Johan VI, Jakob III en Johan VII
(die elkaar opvolgden tussen 1556 en 1599) uitgegeven werden, tonen
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op de voorzijde Sint-Pieter en op de keerzijde het aartsbisschoppe
lijk wapenschild. Dit wapen is getopt met de hoed van de prins
keurvorst, de kromstaf en het zwaard, symbolen van de waardigheid
en de geestelijke en wereldlijke macht van de aartsbisschoppen.

Daarentegen werd de pasmunt het slachtoffer van een konstante
waardevermindering die trouwens katastrofaal werd in de loop van
de beginjaren van de Dertigjarige Oorlog. De meest bekende pas
munt, in Trier vervaardigd, was het « Petermannchen », aldus ge
noemd naar de afbeelding van Sint-Pieter. In zeer grote hoeveel
heden uitgegeven en verspreid over gans West-Duitsland, werd dit
muntstuk omstreeks 1689 vervangen door het « drievoudig Peter
mannchen ».

in omloop, namelijk dukaten, daalders of talers en guldens, allen ver
sierd met prachtige portretten, de (' hoofden» ter waarde van 20 kreu
zerlen tenslotte nog, vanaf 1748, koperen muntstukken van 4, 2 en
1 Pfennig. Tevens vonden er ook speciale uitgiften plaats ter her
denking van bijzondere gebeurtenissen. Ret betreft eerder medailles
dan munten want niets wijst erop dat dergelijke stukken voor de
geldomloop bestemd waren.

De aartsbisschoppen lieten niet alleen voor hun eigen gebruik mUli
ten slaan, doch ook ten voordele van hun wijbisschop van Koblenz en,
af en toe, ten voordele van de religieuze instellingen van Boppard,
Cochem, Oberwesel, Rhenus, Bernkastel en Pfalzel. De muntslag
plaats van Trier werd in 1429 gesloten zodat het atelier van Koblenz
het enige is dat het privilegie genoot van de muntslag.

Johann Hugo von Orsbeck (1676-1711)
Petermannchen

(vervolgt)

Johann Hugo von Orsbeck
2/3 taler

Kurt CIBIS

Johann Hugo von Orsbeck (1676-1711)
Drievoudig Petermannchen

In de loop van de 17de en de 18de eeuw brachten de aartsbis
schoppen van Trier bijzonder mooie en uiterst verzorgde muntstukken
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RECENTE AANMUNTINGEN

Ingevolge de nog steeds toenemende belangstelling voor de nu
mismatiek stijgt ook het aanbod nieuwe muntuitgiften met de regel
maat van een klok. Vele regeringen hebben begrepen dat dergelijke
emissies niet te versmaden winsten opleveren voor de staatskas.

Een goede twintig jaar terug waren de uitgiften van nieuwe cou
rante muntstukken nog tamelijk zeldzaam vermits de landen pas hun
munttypen wijzigden wanneer dit door bepaalde omstandigheden
vereist was. Wij denken hierbij aan veranderingen in het politiek
stelsel of van het staatshoofd, een aanpassing van het muntsysteem
ingevolge de ekonomische toestand, enz. De uitgifte van herdenkings-
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munten was veeleer uitzonderlijk en het moet ook gezegd worden
dat het aantallanden die munten sloegen kleiner was dan nu het ge
val is. Sommige naties gaven slechts sporadisch herdenkingsmunten
uit terwijl nog andere sinds hun ontstaan nooit dergelijke stukken
in omloop brachten.

Tegenwoordig is die toestand fel geëvolueerd. De aanmunting van
nieuwe courante muntstukken is sterk toegenomen enerzijds door het
onafhankelijk worden van talrijke eertijds gekolonialiseerde landen
en anderzijds door de snelle Monetaire fluctuaties.

De uitgifte van herdenkingsmunten is thans omzeggens een ge
vestigd gebruik en aan de fabrikatie van pseudo-munten schijnt
voorlopig nog geen einde te komen. Deze laatsten worden meestal
voorgesteld aIs herdenkingsmunten van een of andere gebeurtenis
maar worden in feite alleen maar op de markt gebracht om de goed
gelovige verzamelaars het geld uit de zakken te halen.

Het is absoluut niet gemakkelijk om de aktualiteit op de voet te
volgen. Het is ontegensprekelijk juist dat de meest opzichtige pseudo
munten met enorm veel publiciteit aangekondigd worden terwijl de
werkelijke munten daarentegen vaak met Meer bescheidenheid in
omloop komen. De hierna volgende lijst van nieuwe uitgiften heeft
slechts een informatief karakter.

Andorra

Deze dwergstaat brengt thans goudstukken op de markt. De stukken
vermelden geen waarde-aanduiding, hebben een gewicht van 8 g en een
doormeter van 23 mm en worden betiteld aIs {, soevereinen '). De
aangekondigde oplage bedraagt 7.000 exemplaren waarvan de helft
met Latijns en de andere helft met Katalaans omschrift. Vermits
Andorra geen munten uitgeeft, betreft het dus stukken zonder wet
telijke koers die men amper aIs pseudo-munten maar veeleer aIs ge
wone Medailles moet beschouwen.

Belize

Pseudo-munt van 100 dollar, 1978, goud 500/1000, 6,21 g en 26 mm,
met op de voorzijde een afbeelding van de god Maya Itzamma.

Bulgarije

Stuk van 5 leva, zilver, 20,5 g, dit jaar uitgegeven ter herdenking
van de honderdste verjaardag van de geboorte van de schrijver en
revolutionair Peijo Kracholov Jarrorov. Beperkte oplage: 200.000
exemplaren.

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de bevrijdings
oorlog tegen het Ottomaans juk, wordt een zilverstuk van 10 leva,
1978, 30 g, uitgegeven. De oplage is beperkt tot 100.000 exemplaren.
Men kan zich de bemerking maken dat een dergelijke verjaardag
absoluut verdiend herdacht te worden, maar dat het toch verkieslijker
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zou geweest zijn om een werkelijk courant muntstuk te laten aan
munten in plaats van een beperkte uitgifte die op de koop toe dan
nog bestemd is voor de uitvoer.

Canada

Stuk van 1 dollar, zilver, ter herdenking van de Xlde Commonwealth
Spelen die van 3 tot 12 augustus 1978 doorgingen te Edmonton in
Alberta. De prospectus vemeldt de verkoopprijs niet maar het is
duidelijk dat die beslist hoger zal liggen dan de faciale waarde voor
eeh zilverstuk van 23,33 g met een gehalte van 500/1000.

Cocos eilanden

Deze uit 27 koraaleiJanden b taande natie in de Indi che 0 eaan
b~~ngt haar eer te re k national courante mun tukken in omloop:
Zl] b~vat 7 tuk.ken uit aluminium-bron nuit koper-nikkel er

aardigd. Op de vOorzijde taat bet portret van '\ illiam J eeling die
in 1609 dez eilandengroep ontd kte.

Cook eilanden

Goudstuk van 200 dollars, 1978, uitgegeven ter herdenking van de
ontdekking van Hawaï door kapitein Cook.

Pseudo-munt van 2.000 dollars, 1978, goud 900/1000, 16,94 g en
31,8 mm.

Dozninikaanse republiek

Zilverstuk van 30 pesos, 1977, met een doormeter van 50 mm en een
gewicht van 78 g, geslagen ter herdenking van de 30ste verjaardag
van de lokale centrale bank.

Duitse Bondsrepubliek

In 1978 wordt de aanmunting van herdenkingsmunten van 5 mark
in vooruitzic~t gesteld en dit naar aanleiding van respektievelijk
de 175ste verJaardag van de geboorte van de chemicus Justus von
Bulig, de 175ste verj aardag van het overlij den van de dichter Frie
rich Got~lieb Klopstock en de 175ste verjaardag van het overlijden
van de fIlosoof Johann Gottlieb von Herder.

Duitse Deznokratische Republiek

Uitgifte van een ~tuk van 5 mark, 1978, zilver 500/1000, 12,2 g,
29 mm, ter herdenkmg aan de grote Duitse dichter Klopstock. Op
lage: 100.000 stuks.

Ethiopië

Dit land gaf onlangs een reeks uit van 5 nieuwe omloopsmunten
(van 1 tot 50 cents). De beeldenaars zijn alvast in de geest van de
revolutionaire beweging.
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Finland

Een stuk van 25 markkaa, 1978, zal de internationale winter
sportkampioenschappen herdenken die in Lahti plaats hebben.

Voortaan zal het stukje van 5 pennia uit aluminium in plaats van
uit brons geslagen worden.

Groot-Brittannië en de Coznznonwealth

Het 25 jarig regeringsjubileum van koningin Elisabeth II (1952
1977) was een gerechtvaardigde gelegenheid voor de emissie van
crowns en soortgelijke muntwaarden door Groot-Brittannië en tal
rijke landen die deel uitmaken van de Commonwealth zoals Australië,
de Bermuda eilanden, Canada, de Falhand eilanden, Gibraltar, Guern
sey, Jersey, het eiland Man, Sint-Helena, Tristan da Cunha.

Vier landen brengen dit jaar nog herdenkingsmunten op de markt
voor de kroningsplechtigheid die in 1953 plaats vond. Het betreft de
eilanden Ascension, Man, Sint-Helena en Tristan da Cunha. De
munten worden geslagen door de Pobjoy Mint en zijn te bekomen uit
koper-nikkel en uit zilver. Voor dit laatste metaal is de aanmunting
in twee verschillende kwaliteitsuitvoeringen voorzien.

Een andere lidstaat, met name Guernsey, geeft in 1978 een stuk
van 1 crown uit ter gelegenheid van het bezoek dat koningin Elisa
beth II in juni jl. aan het eiland bracht.

Guinea-Bissau

In het raam van de F.A.O.' aanmunting: uitgifte van stukken van
20, 5, 2 1/2 pesos, 1 peso en 50 centavos uit koper-nikkel, nikkel-brons
en aluminium.

Haïti

Met de uitgifte van een goudstuk van 50 gourdes en een zilverstuk
van dezelfde waarde, herdenkt Haïti het wereldkampioenschap voet
bal dat dit jaar in Argentinië plaats had.

Hong-Kong

Nieuw stuk van 50 cents, 1977, koper-nikkel, 22,5 mm. Op de
voorzijde het klassiek portret van koningin Elisabeth II, ontworpen
door Arnold Machin.

AIs derde stuk in een reeks van 12 (1 pel' jaar) brengt de Britse
kroonkolonie dit jaar een goudstuk van 1.000 dollars op de markt
dat het « Jaar van het paard » herdenkt. De vorige stukken her
dachten respektievelijk het « Jaar van de draak » en het (' Jaar van
de slang ».
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Israël

Dit ~an.d bren~t twee stukken uit waarvan men mag aannemen dat
ze nOOlt 111 de clrculatie zullen aangetroffen worden: een zilverstuk
va~ 50 ~)Ounds, 20 g, 34 mm, dat de 30ste verjaardag herdenkt van de
opnchtmg van de staat Israël. Met identieke beeldenaars wordt een
goudstuk uitgebracht van 12 g, 25 mm, met een faciale waarde van
1.000 pounds.

Italië

Italië kampt reeds sedert jaren tegen de regelmatiae verdwijnin<>
~an .de muntstukken uit de omloop. Thans \Vordt ee; stuk van 200
lire mgevoerd. Het is uit bronzital, weegt 5 g en heeft een doormeter
van 24 mm. De voorziene oplage beloopt 500 miljoen exemplaren.

Jaznaïca

Zoals de overige lidstaten van de Commonwealth, gaf ook Jamaïca
pseudo-mu.nten uit ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum
van de Bntse vorstin. Het betreft een stuk van 25 dollars, ziJver
925/1000, 136,1 g en 63 mm aJsook een stuk van 100 dollars uit goud
900/1000.

Jordanië

Nieuw ~untstuk van 1/4 dinar, 1977, koper-nikkel, 17,1 g, 34 mm,
dat het zil~~ren regeringsjubileum herdenkt van koning Hoessein.
Op de keerZl]de wordt de gevel van een tempel van Petra afgebeeld.

Marokko

Dit land laat bij de Royal Mint volgende muntstukken aanmaken :
een goudstuk van 250 d}rhams en drie zilverstukken van 50 dirhams
(35 g en 42 ~m). De stukken worden gelijktijdig uitgebracht en
herdenken (met zonder enige vertraging J) volgende evenementen'
de 20ste verjaardag van de Marokkaanse onafhankelijkheid (1975):
het Jaar van de vrouw (1975) en de annexatie van het noordelijk
deel van de Spaanse Sahara bij Marokko (1976).

Mauritius eiland

Herdenkt de IOde verjaarda<> van zijn onafhankelijkheid met de
uitgifte van een goudstuk van °100 rupees en een zilverstuk van 25
rupees.

Nederlandse Antillen

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de oprichting van de
lokale cel~trale bank, geven de Nederlandse Antillen twee pseudo
munten mt geslagen uit zilver en goud.
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Maurice COLAERT

PanaIIla
Dit jaar viert Panama de 75ste verjaardag van zijn onafhanke1~jk

heid met de uitcrifte van volgende reeks muntstukken: 1 centeslmo
uit brons ; 2 1/2: 5, 10, 25 en 50 centesimos uit koper-nikkel en .ten
slotte 1, 5 en 20 ba1boas uit zilver. Het stukje van 2 1/2 cen~eslmos
za1 het kleinste ter wereld zijn. Wellicht had men de bedoelmg om
van het stuk van 20 ba1boas (met een doormeter van 61 mm) het groot
ste ter were1d te maken, maar hiervoor werd Panama gek10pt door
J amaïca dat een stuk van 63 mm op de markt brachl.

Polen
Dit land brengt ons opnieuw een schoolvoorbeeld van een pseudo

munt: een goudstuk van 2.000 zloty, 1977, 8 g, 21 mm, met op de
keerzijde het portret van Frederic Chopin. Oplage: 4.000 exemp1aren.

Portugal
Brencrt dit jaar een courant muntstuk in omloop van 25 escudos

(eerste "'Portugese munt met deze faciale wa rd). Het i uit k per
nikkel, weegt 9,5 g en meet 26,25 mm. D b eld naar zijn e I~. oudig
gehouden maar getuigen van een goed maak : op de . OI·zlJde de
symbolische afbeelding van de republiek en h t oro chrlft LIB R
DADE DEMOCRACIA en op de keerzijde, het nationaal wapen,
de waarde-aanduiding en de vermelding REPUBLICA PORTUGESA.

SaloIIlon eilanden
Met datum 1977, verscheen aldaar een nieuwe reeks omloops

munten (van 1 cent tot 1 dollar), met op de voorzijde het portret
van koningin Elisabeth II en 'gevarieerde keerzijdebeeldenaars.

Tonga
Om de eentonigheid te breken brengt Tonga een stuk op de markt

van 1 pa'anga, 1977, koper-nikkel, dat de vorm heeft van een recht
hoek (47,4 X 27,5 mm) met afgeronde hoeken. Op1age: 25.000

exemplaren.

Tsjechoslovakije
Stuk van 100 korun, zilver 70011000,33 mm, ter ere van Julius Fucik.

Western SaIIloa
'\ e tem amoa herd nkt d 50 t erj ardag van d eer te lucht

ov rtocht 0 er de till Oce::lan m l d uitgilte van en tuk van 10
tala uit goud TI e n tuk an l tala uit koper-nikkel (\ aarvan tev n

n , nurni matis h • ve ie uit zi! er ge lagen wordt). . e tok~ n
tonen het portr t van de piloot ir CharI King ford. mlih dat zich
verh ft bo en en landkaarl\ aar P de g olgd r 1 weg, met lan-
ding te Samoa, uitgestippe1d staal.
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DE MUNTSLAG TIJDENS DE LATIJNSE
MUNTUNIE - RECHTZETTING

In het artike1 van de heer Jan Moens, verschenen in Tijdschrifl
Door Numismatiek 1978, blz. 109-114, moet de laatste zin van de eerste
paragraaf op blz. 110 (' Hiervan gebruikte België in 1909-1913 voor
zijn muntslag een bedrag van 1.496.099 frank in 5 francs-stukken en
706.974 frank in pasmunt >) gewijzigd worden in (, '" een bedrag van
1.496.099 frank waaruan 779.125 frank in 5 francs-stukken en 706.974
frank in pasmunt ').

MEDAILLE (1 DANTE ALIGHIERI » DOOR
ALPHONSE DARVILLE

Alphonse Darville is geboren te Mont-sur-Marchienne in 1910.
Hij studeerde aan de Koninklijke Akademie te Brussel en behaalde
in 1931 de Godecharles-prijs en in 1935 de Eerste Grote Prijs van
Rome. Sinds 1946 is hij direkteur en stichter van de Akademie voor
Schone Kunsten van Charleroi, waar hij tevens de beeldhouwkunst
onderwijst. Hij is de auteur van talrijke monumentale werken die
zich in Luik, Brussel en verscheidene andere steden bevinden. Verder
maakte hij ook talrijke gebeeldhouwde borstbeelden en meer dan
60 medailles.
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De N.V. Fibru-Fisch geeft thans zijn medaille (' Dante Alighieri >}

uit. Het is een éénzijdige medaille uit brons, met een doormeter van
70 mm. De kostprijs bedraagt 650 BF, schrijn en staander inbe
grepen (1).

EEN BEZOEK OVERWAARD

Op zondag 24 september Il. opende het Goltziusmuseum te Venlo
(Nederland) haar in ons vorig nummer aangekondigde tentoonstelling
van penningen gegraveerd door de gebroeders Wiener.

Na een welkomstwoord door Direkteur W. Th. M. Hendriks, werd
in de openingsrede door Dr. A. J. BemoIt van Loghum Slaterus een
overzicbtelijke en met licbtbeelden geïllustreerde uiteenzetting gege
ven over leven en werk van deze alombekende graveursfamilie.

Na de aangeboden drink werd de tentoonstelling officieel voor
geopend verklaard. Met recht en rede droeg deze eenieders bewon
dering weg. De tentoongestelde penningen getuigen van de door
zetting en zorg waarmee de direktie van het GoItziusmuseum baar
aanzienlijke verzameling heeft bijeengebracht. Overzichtelijk ge
rangschikt in goed verlicbte kasten biedt de tentoonstelling weliswaar
niet bet volledig œuvre van onze beroemde graveurs, maar toch een
overgroot gedeeIte ervan, en bevat zeker enkele bijna unieke stukken,
niet alleen wat penningen betreft, maar ook proefslagen van Belgische
munten. De aandacht van de talrijke aanwezigen ging daarbij niet
enkel naar de reeks kerken zoals dat bij onze verzamelaars weI eens
meer bet geval is, maar aIle andere onderwerpen werden evenzeer ge
waardeerd en bewonderd omwille van het vakmanschap dat erin tot
uiUng komt.

Niet enkel Nederlanders waren op deze openingsdag aanwezig,
maar ook een belangrijke afvaardiging van Duitse verzamelaars, wat
eens te meer bewijst boe internationaal bekend de Wieners zijn.
Spijtig genoeg moesten we vaststellen dat de Belgische verzamelaars,
op enkele uitzonderingen na, uitblonken door hun afwezigheid, al
boewel er sinds verscheidene maanden voldoende rucbtbaarheid aan
de tentoonstelling gegeven was. Wij kunnen enkel zeggen dat de
afwezigen een unieke kans gemist hebben !

Tenslotte houden wij er langs deze weg aan Direkteur Hendriks en
zijn medewerkers nogmaals te danken voor dit prachtig initiatief en
voor de gulle ontvangst die aIle aanwezigen te beurt viel.

H. en J. JACOBS

(1) N.V. Fibru-Fisch, Edmond Rostandstraat 59 te 1070 Brussel. P.C.R.
ur. 000-0017141-69.
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ERKENTELIJKHEIDSMEDAILLE VAN DE
STAD GENT VOOR BEWEZEN DIENSTEN AAN

HET STEDELIJK ONDERWIJS

Dit nagekomen informatie (1) is gebleken dat de;"',hierboven afge
beelde en in een vorig artikel beschreven medaille (2) de enige er
kentelijkheidsmedaille was die aan bepaalde personeelsleden van het
stedelijk onderwijs van de stad Gent nog werd toegekend. Sinds de
cember 1976 is zij echter vervangen door volgende penning, ontworpen
door kunstenaar René Bruynseraede en uitsluitend in verguld brons
verleend aan eervol gep ensionneerde leden van het stedelijk onderwij s :
STAD GENT

Antieke olielamp. Links, achter de stralende vIam een S waarvan
de voet uitloopt in een veldbrede G waarop uiterst rechts een 0 rust.

AANJ rechthoek bestemd voor te graveren tekst JUITJERKEN
TELIJKHEID/VOOR BEWEZEN/DIENSTEN AAN/HET
STEDELIJK/ONDERWIJS
[1976], [Mauquoy-Stockaer], verguld brons, 70 mm.

Jan LIPPENS

(1) Gegevens verstrekt door de stad Gent, Dienst Openbaar Onderwijs,
Nederpolder 2, 9000 Gent.

(2) J. LIPPENS, Hedendaagse erkentelijkheids- en herinneringsmedailles van
de stad Gent, Tijdschrift VOOT Numismatiek 27, 1977, nr. 5, p. 156, nr. 6.
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BOEKBESPREKINGEN

LE RIDER Georges : Le Inonnayage d'argent et d'or d~ Philippe
II, frappé en Macédoine de 359 à 294. (Uitgegeven bl] E. Bour
gey, 7 rue Drouot, Paris ge. Prijs : 545 FF + portkosten).

In dit monumentaal werk (483 blz., 1 kaart in Ideur en 95 platen)
waarin men de systematische studie vindt van de zilveren en de g~~
den muntslag voor Filips Il in Macedonië tussen 359 en 294 voor
J. Chr. (de contemporaine en postume aanmuntingen), geeft de ~u
teur een methodisch klassement per muntstempel en per muntateller
van meerdere duizenden exemplaren die hij in de loop van meer
dan tien jaar opzoekingen omzeggens over de ganse wereld aange-

troffen heeft.
Het werk bestaat uit twee delen. Het eerste brengt de ~orp.us van

zilveren en gouden stukken geslagen te Pella en te Amphlpolls, ver
volgens de beschrijving van een bepaald ~antal ~untvondsten. In
het tweede deel worden de muntreeksen ln detail bestud~erd (ge
wichten, typen, uitgiften, data) en worden algeme~e.beslUl:en naar
voor gebracht. Teneinde de raadpleging van het llJVIg boek te ver
gemakkelijken werden achteraa.n talrijke registers ingelast. _

Dit met grote nauwkeurigheld en zorg samengesteld wete~s~hap
pelijk werk laat een juist klassement toe van de rr:unten van Fill~S Il
en is onmisbaar voor eenieder die belang stelt III ~e Macedonlsche
numismatiek en de ekonomische geschiedenis van Gnekenland.

M. COLAERT
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SUETENS Ivo: Bibliographie NuInisInatique - SuppléInent;
Ordres et Décorations II. (Uitgegeven door de Cercle d'études
numismatiques a.s.b.l., Keizerslaan 4, 1000 Brussel. Prijs: 650 BF
(+ port voor buitenland) te storten op P.C.R. nr. 000-0957261-65
van de C.E.N.).

In de reeks Travaux du Cercle d'études numismatiques publiceerde
de heer Ivo Suetens in 1969 een bibliografie gewijd aan de orden en
eretekens, dat een aanvulling was op de in dezelfde reeks verschenen
Bibliographie Numismatique van de heer Philip Grierson. Het betrof

'zond r twijfel een pioni r werk want oorheen was geen enkel derge-
lijk werk voorhanden. D auteur b houwde deze publikatie geens
zin als het eindpunt van zijn opzoekingen. Integendeel, de uitgifte

an zijn b ek bood h m de g legenheid zijn dokumentatiemateriaal
aan te vuUcn met d hem door aandachtige en cooperatieve lezers
verstrekte inlichting n. De aldus bekomen gegevens vormden op
hun beurt het bcginpunt voor erdere opzoekingen of gaven aan
Ieiding tot nieuwe ontdekkingen. Deze g geven waren van dergelijke
omvang dat d publikatie van een tweede bo k zich. opdrong.

oor het t\ e de boek van de heer ueten dat qua om ang het
eer t met en paar bladzijd il overtrelt (152 tegen 147) werd stipt
het erder a tgeIegde schema gevolgd: algemene werken, oudere
algemen ~ erk n ( an v66r de 19de eeuw) , veilingscatalogi en cata
logi van tentoonstellingen en verzamelingen, tijdschriften, soevereine
ridderorden religieuze en militaire orden, fantasie-orden en eretekens,

ervolg n de gespecialiseerde werken betreffend een bepaald land
( 9 rubrieken). Registers per auteur of uitgever en per onderwerp
luiten het ,verk af.

Een nieuw ingelast hoofdstuk handelt speciaal over de insignes
en eretekens van de vrijmetselarij, hetgeen door talrijke vorsers en
verzamelaars tenzeerste naar waarde zal geschat worden.

Het eerste boek, resultaat van een nauwgezet en geduldig op
sporingswerk door een groot deskundige in deze tak van de numis
matiek, betekende reeds een gewaardeerd basiswerk en vormt met
het thans verschenen tweede boek een onmisbaar werkinstrument
voor aIle belangstellenden in de orden en eretekens en in de biblio
grafieën.

M. COLAERT

TIJDSCHRIFTENNIEUWS

« Echo NUInisInatica» Inaandelijks tijdschrift Afdeling Tienen
- 10de jaargang, nr. 5, mei 1978 :

Bij een 1 mei bezoek.
Verenigde Staten gaan goud verkopen om munt te steunen.
Stichting v.a.c. schip Amsterdam.
De Zoo slaat munt! Zoo-geld dat niet devalueert.
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iOde jaargang, ur. 6, juni 1978 : .
G B DEVOS De dubbele adelaar in Karnataka (Indla!.
J . T~ELMAN' Spotpenningen spaarden zelfs de paus. met. k l"k
., .' meningen felten en wer e 1] -P. P. SCHRAEPEN, Bij nader mZlen ... ,

heid. . . t' f «Miscellanea' Numisma-
Numismatica Tienen: een nieuw imtla le

tica ,}.
Een numismatische blik in de wereld.

_ iOde jaargang, nr. 7, juli 1978 : ?

Is dit misschien een oplossing voor de r~gend.agen .
Een nieuw initiatief (' Miscellanea Numlsmatlca ,}..
J. TAELMAN, De geuzenpenning met (' En tout fldelles au roy jus-

ques a porter la besace ». h t
P. P. SCHRAEPEN, Overdaad schaadt: dit is ook al waar voor e

muntverzamelen. t t d . en
De Duitse munt- en geldgeschiedenis van bij de aanvang 0 e Jar

1500.
Een numismatische blik in de wereld.

_ iOde jaargang, ur. 8, augustus 197~ : .
Een nieuw initiatief (, Miscellanea Numlsma~~ca,}. (J t t de jaren
De Duitse munt- en geldgeschiedenis van bl] de aanvan b 0

1500.
Dubbele wapenstuivers.
Een numismatische blik in de wereld.

_ iOde jaargang, ur. 9, september 1978 :
Jaarlijkse algemene vergadering :te ~rug~e.
Numismatica Tienen is dit jaar tien ]aar ]ong.
Partikuliere muntslag in Enkhuizen 1673-1678.
Rijswijk opent jacht op schatgravers. .'
In en om onze nakende viering van ons 10-]ang bestaan.

Maandelijks Tijdschrift voor Numismatiek

(' Numismatica Leuven,)

_ 5de jaargang, ur. 5, mei 1978 :
Woordje van de voorzitter.
Ruilagenda.
Geldontwaarding?
We lazen voor U.
Numismatische werken uit onze bibliotheek.

_ 5de jaargang, ur. 6, juni 1978 :
Maandelijkse muntenveiling.
Nieuws van de Leuvense kultuurraad.
Algemene jaarlijkse vergadering EGMP 1978.
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Nieuwe uitgiften.
Numismatische studiereis naar Parijs.
Is de Belgische 2 frank van 1944 in zilver een aanmaakfout of een
latere naslag?

- 5de jaargang, ur. 7, juli 1878 :
De tentoonstelling van de verzameling V. De Munter in het Stedelijk

Museum.
R. WAERZEGGERS, Een belangrijke variante van de Robustusdaalder

ontdekt in het British Museum.

- 5de jaargang, ur. 8, augustus 1978 :
Onze driedaagse studiereis naar Parijs, 19-21 augustus 1978.

Bulletin du Cercle d'études numismatiques

- 15de jaargang, ur. 2, april-juni 1978 :
J. LALLEMAND, Deux monnaies rares de l'empereur Gallien (253-268).
P. COCKSHAW, Le trésor d'Asper (monnaies d'argent de Louis de

Male).
A. VAN KEYMEULEN, Les ducatons et les demi-ducatons d'argent de

Charles II (1665-1700).
Bibliographie:
J. LALLEMAND, Le trésor de Beaurains (dit d'Arras), par P.Bastien et

C. Metzger.

~ VERZAMELAAR

Nogmaals Belgisch stuk van 5 frank op muntplaatje van 1 frank.

In het Tijdschri{t voor Numismatiek 1978, blz. 63 deelde de heer
Ole Jacobsen uit Gent mee dat hij in de omloop een Franstalig stuk
van 5 frank 1975 aangetroffen had dat geslagen was op een munt
plaatje van 1 frank. Welnu, dit eigenaardig stuk is absoluut geen
unicum want ook de heer Albert Louckx uit Varsenare is in het be
zit van een identiek stuk. Men mag redelijkerwijze veronderstel1en
dat een onbekend aantal van deze (, vergissingen,} aan de visuele
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1,55 mm
1,61 mm
1,34 mm
1,38 mm.

kontrole bij de Koninklijke Munt van België ontsnapt zijn en in de
omloop verspreid raakten.

De heer André Despretz uit Drongen-Baarle deelt mee dat ook hij
twee gelijkaardige stukjes in zijn bezit heeft en hij maakte een in
teressante vergelijking tussen het stuk van de heer Jacobsen (aan
geduid met de letter A), het exemplaar van de heer Louckx (aan
geduid met de letter B) en zijn exemplaren (aangeduid met de let
ters C en D).

Taal en datum:
A Frans 1975
B Frans 1975
C Frans 1964
D Frans? De datum is bijna volledig weggevallen, op de uiterste

onderkant na. Mogelijk is het 1970, 1973, 1975 of 1976. Aan
de onderste kromming van het laatste cijfer gezien, moet waar
schijnlijk de voorkeur gegeven worden aan 1975.

Doormeter:
A niet vermeld
Bniet vermeld
C 21,4 mm
D 21,3 mm.

Er zijn verschillen van een paar honderdsten mm volgens de as
waarin gemeten wordt. AIs vergelijking maten we vier stukken:
5 frank 1964 Frans 24,1 mm
5 frank 1975 Frans 24,0 mm
1 frank 1964 Frans 21,0 mm
1 frank 1975 Frans 21,0 mm.

Officieel moet de doormeter 24 mm zijn voor de stukken van 5 frank
en 21 mm voor deze van 1 frank. Wellicht is de iets grotere breedte
van de stukken D en C te wijten aan het feit dat aan de zijkant geen
verhevenheid gemaakt is.

Gewicht:
A 4,06 g
B 4,00 g
C 3,97 g
D 3,92 g.

Officieel moet het gewicht van een stuk van 5 frank 6 g bedragen
en dat van 1 frank 4 g. De heer Jacobsen woog vijf normale stukken
van 1 frank en stelde schommelingen vast tussen 3,98 en 4,05 g.

Dikte, centraal gemeten :

A niet vermeld
B niet vermeld
C 1,37 mm
D 1,37 mm.
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AIs vergelijking:
5 frank 1964 Frans
5 frank 1975 Frans
1 frank 1964 Frans
1 frank 1975 Frans

Rand:
A geen kartelrand
B geen kartelrand
C geen kartelrand
D geen kartelrand, maar weI enkele zwakke indrukken onderaan

recht t.o.v. de voorzijde.

Beschrijving van voor- en keerzijde:

A : Vz. : gedeelte van het hoofd van Ceres en van de hoorn van
overvloed ontbreken.

Kz. : bovenste heift van BELGIQUE is leesbaar; kroon boven
de eiketak is volledig zichtbaar.

B Vz. en Kz. zoals A.
C Vz.: alles is leesbaar op de bovenste stralen van de tweede ster

en de uitstekende halmen van Ceres' krans na.
Kz. : BELGIQUE is voor ongeveer 1/4 weggevallen onderaan.

D Vz. : ten opzichte van het normaal stuk is er een excentrische
verschuiving naar rechts onder. Op de onderste sporen na,
is de eerste ster en het jaartal weggevallen. De tweede ster
is volledig weg, evenals de uitstekende halmen van Ceres'
krans.

Kz. : BELGIQUE is 3/4 weg aan de B en de snoeiing vermindert
tot en met de Q die voor 1/4 ontbreekt.

Sporen muntomloop en atkomst :
A omloop ; sporen van slijtage van twee jaren omloop.
B omloop; sporen van slijtage.
C Brussel, Nationale Bank; enkele slijtagesporen.
D Roeselare; een paar omloopssporen.

Het nieuw bankbriefje van 100 frank - Taalaspekten.

In de publikatie (' Vragen en Antwoorden - Ramer ,> van 16 mei jl.,
stelde de heer Baudson volgende vragen betreffende het nieuw bank
briefje van 100 frank en de taalaspekten :

1. Vergeleken bij de vroegere bankbriefjes van 100 frank van het
type « Lombard 'l, werd het taalaspekt van de nieuwe briefjes van 100
frank van het type (' Beyaert ,> gewijzigd. Waarom komen op de keer
zijde van het biljet (dat in de Franse taal is gesteld) niet de handteken
ingen van de Gouverneur en de Schatbewaarder voor?

2. Waarom werd in dat geval afgeweken van de wettelijke voor
schriften inzake tweetalige teksten?
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3. Is de wettelijke voornaam van architect Beyaert « Henri » of
« Hendrik »? De naam (' Henri» wordt alleszins gebruikt voor de
straatnaamborden van de Henri Beyaertstraat te Brussel en komt
eveneens voor op de gedenkplaat die aldaar door de architectenver
eniging « Société centrale d'architecture de Belgique » werd aange
bracht.

4. Waarom komen de meldingen « Betaalbaar op zicht » en « Paya
bles à vue » niet meer op de nieuwe briefjes voor?

5. Wat betekenen de handtekeningen « C. Leclercq SC » en « Y.
Adam - M. Hurrig INV » op de voor- en achterzijde van het bank
briefje?

Aniwoord:

1. Er werd besloten dat geen enkel bankbiljet van de nieuwe reeks
handtekeningen zal dragen op de keerzijde. Het doel van deze maat
regel is het opsporen van namaak te vergemakkelijken door al de
vermeldingen die niet verplicht moeten voorkomen op beide zijden,
zoals de nummers, de handtekeningen en de hoedanigheid van de
ondertekenaars, op één enkele zijde te concentreren. Uit het oogpunt
van het monetaire recht is de handtekening op één enkele zijde name
lijk voldoende. Deze wijziging sluit aan bij de algemene strekking tot
vereenvoudiging die in de omliggende landen wordt waargenomen.

2. Artikel 8 van de organieke wet van de Bank bepaalt dat de
tekst in het Frans en in het ederlands wordt gesteld. De handteke
ningen zijn echter geen bestanddeel van de tekst, evenmin aIs de
benamingen « De Gouverneur» en «De Schatbewaarder » waardoor
ze worden geïdentificeerd. Deze benamingen mochten, krachtens
de taalwetten, niet in de beide landstalen voorkomen op eenzelfde
zijde; het zou strijdig zijn geweest met de regels die door de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht worden vastgesteld inzake akten en
stukken die in de beide landstalen moeten opgesteld worden: elk
van beide akten moet uitsluitend in één taal worden gesteld.

Het feit dat de voorzijde van het 100 frankbiljet in het Nederlands
is uitgedrukt, betekent geen discriminerende maatregel ten opzichte
van de Franstalige gemeenschap. Het taalevenwicht zal getrouw in
acht worden genomen in de serie van vier bankbiljetten waarvan de
uitgifte thans is begonnen: de bankbiljetten van 100 en van 5.000
frank krijgen een voorzijde in het Nederlands en die van 500 en van
1.000 frank een voorzijde in het Frans.

3. Volgens de geboorteakte is de voornaam van architect Beyaert,
Henricus. De op zijn monument in de Bank voorkomende inscriptie,
die in het Nederlands en volgens instrukties werd gegraveerd, ver
meldt Hendrik. Gelet op de geboorteplaats van de architect, name
lijk Kortrijk, werd laatstgenoemde voornaam in aanmerking ge~

nomen.
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4. Deze vermelding is volkomen nutteloos geworden, daar de bank
biljetten in feite niet terugbetaalbaar zijn. Ook de meeste omliggende
landen hebben deze vermelding uit dezelfde vereenvoudigingsoverwe
gingen weggelaten.

5. De letters « SC », na de naam C. Leclercq, staan voor het La
tijnse woord (' sculpsit » dat kan worden vertaald aIs « heeft gegra
veerd ». Het betreft de kunstenaar die het portret van Beyaert op
de voorzijde van het nieuw bankbiljet, alsmede het architectonisch
motief op de keerzijde heeft gegraveerd. De letters (' INV », achter
de namen Y. Adam - M. Hurrig, staan voor het Latijn « invenierunt »
dat kan vertaald worden aIs (' hebben het ontwerp gemaakt ». Het
zijn de twee grafici die, naar aanleiding van de door de Bank in 1972
uitgeschreven ideeënwedstrijd, door haar werden belast met de uit
voering van het model voor het nieuw 100 frankbiljet.

Kleurdiapositieven van Griekse Inunten.

De Edukatieve Dienst van de Koninklijke Bibliotheek Albert l,
Keizerslaan 4 te 1000 Brussel stelt een reeks kleurdiapositieven te koop
van Griekse munten bewaard in de verzamelingen van het Penning
kabinet van Brussel.

De reeks, kostprijs 180 BF, toont de voor- en keerzijde van vol
gende 12 muntstukken :
U2.1. Lydië, Kroisos (561-546). Hemistater, zilver.

Een leeuw en een stier tegenover elkaar staand.
Uitgediept vierkant.

U2.2. Lukanië, Sybaris (550-510). Holle didrachme, zilver.
Een stier.
Uitgediept type.

U2.3. Sicilië, Agrigente (550-472). Tetradrachme, zilver.
Arend.
Krab.

U2.4. Attika, Athene (490-480). Tetradrachme uit de schat van
Tell-el-Maskhouta (Egypte).
Hoofd van Athena.
Uil.

U2.5. Sicilië, Naxos (461-430). Tetradrachme, zilver.
Het hoofd van Zeus, gekroond met wijnranken.
Gezeten sater.

U2.6. Sicilië, Syrakuse (435-367). Door graveerder Evenetos onder
tekende dekadrachme, zilver.
Het hoofd van Arethusa, omgeven door dolfijnen,
Vierspan en wapenuitrusting.

U2.7. Aegina (404-375). Didrachme, zilver.
Landschildpad.
Uitgediept vierkant.
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U2.8. Sikyonië, Sikyon (400-300). Aeginetische stater, zilver.
Chimera.
Duif.

U2.9. Lukanië, Heraklea (380-300). Didrachme, zilver.
Hoofd van Athena.
Herkules in gevecht met de leeuw van Nemea.

U2.10.Tracië, Lysimakos (321-281). Tetradrachme, zilver.
Het hoofd van Lysimakos met de horens van Ammon.

Athena.
U2.11. Rhodos (204-189). Tetradrachme van Rhodos, zilver.

Hoofd van Helios.
Roos.

U2.12. Syrië, Antiochos 1 Soter (281-261). Tetradrachme, geslagen
te Seleucië op de Tigris, zilver.
Hoofd van Seleukos.
Apollo.

Penning afdeling La Louvière.

Naar aanleiding van de numismatische dag en haar ti~nja~igbesta~n,
geeft de afdeling La Louvière een gedenkpenning mt dIe verkn]g
baar zal zijn aan 125 BF voor de bronzen versie en aan 250 BF voor
de zilveren uitvoering. Voor beide versies is de oplag~.beperkt tot
100 exemplaren. Voor bestellingen kan men terecht bl] de ~eer .E'
Vandenhauten, rue Infante Isabelle 37 te 7071 Houdeng-Alffienes
(tel. 064/227972, P.C.R. nr. 000-0020764-06).

Penning afdeling Tienen. '

Ter gelegenheid van haar tienj arig bestaan geeft de ~fdeling Tienen
een gedenkpenning uit waarvan we hier de afbeeldmg tonen. ?e
voorzij de toont een beeld van de stad Tienen ~n 1793. De ~ennmg
is een weergave van de zilveren exvoto welke mt dankbaarheld door
de bevolking aan de kerk geschonken werd. . '

De penning (diameter 30 mm) bestaat .in ~olgende u~tvoen.~g~n:
_ goud 900/1000, 25 g, 2 mm dikte: mtslmtend per mschnJvmg.

zilver 925/1000, 19 g, 2,5 mm dikte: 450 BF.
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- brons 19 g, 2, 5 mm dikte: 150 BF.
Hij zal te koop aangeboden worden op de internationale munten

beurs van 11 november 1978 te Tienen.

Gedenkpenning Hugo Verriest.

Naar aanleiding van de Hugo Verriestfeesten te Ieper geeft de
Marnixkring leper-Westland een gouden gedenkpenning (900/1000,
9 g, 25 mm) uit met de beeldenaar van Verriest, omkranst door de
slagzin <, Dat volk moet herleven ,). De penning is ontworpen door
beeldhouwer-keramist Luc De Gheus, kost 4.800 BF en kan besteld
worden in de kantoren van de Kredietbank.

De penning 1978 van het E.G.M.P.

Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering geeft het
E.G.M.P. traditiegetrouw een penning uit. Dit jaar wordt de zilveren
penning opgedragen aan de heer Orban, voorzitter van de afdeling
Mons. Hij zal te bekomen zijn op de algemene vergadering te Brugge
tegen de prijs van 400 BF. Belangstellenden kunnen de penning
eveneens bestellen bij de penningmeester, de heer Pierre le Maire
door storting of overschrijving van het overeenkomstig bedrag op
P.C.R. nr. 000-0846038-04 van het E.G.M.P., de Broquevillelaan 53
te 1200 Brussel. Personen die de penning per aangetekende zending
wensen te ontvangen, dienen het intekenbedrag met 50 BF te verhogen.

Algernene vergadering van het E.G.M.P. 1980.

ln 1980 viert de stad Luik haar duizendjarig bestaan en naar aan
Ieiding van deze gebeurtenis heeft de Cercle Numismatique Liégeois
op zich genomen de jaarlijkse algemene vergadering van het E.G.M.P.
voor 1980 te organiseren. AIs datum werd de eerste zondag van de
ma and juni weerhouden.

Tentoonstelling Harry Eistrorn te Kopenhagen.

ln het penningkabinet van Kopenhagen had een tentoonstelling
plaats van medailles van Harry Elstrom. De kunstenaar, in 1906
te Berlijn geboren uit Deense ouders, vestigde zich na de eerste wereId
oorlog in BeIgië, waar hij genaturaliseerd werd en er zijn tweevoudige
Ioopbaan van kunstenaar en Iesgever voortzette. Hij is thans ere
professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

De medaille vertegenwoordigt slechts één aspekt van de kreaties
van de kunstenaar, die ook aIs beeldhouwer belangrijke werken op
zijn aktief heeft.

Het is uiteraard de medaille die vooral de aandacht van de numis
maat opeist. Van de 120 door Harry Elstrom ontworpen medailles,
stelde het penningkabinet van Kopenhagen er 116 tentoon. Zij wer
den in de Ioop van bijna een halve eeuw vervaardigd vermits de
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eerste van 1931 en de laatste van 1977 dateert (sindsdien is het .aant~l

mi chien reed gegroeid). De tentoon teUing catalogu werd ln ID:l.e
talen opge teld te "eten het Frans h t Engel en het Deen ten IJI
twaal! an de ge~xpose rd m daill erin afg beeld ta~n. De D en
pers hceft aan dez tentoon teUing veel ruch~a~r~eld gegeven en
van d h nd van Kir ten Bendi en (die ook de mleldm n de cala
logus voor zijn rekening Dam) verscheen een bela~grijke bijdrage
over deze manifestatie in de Muntsamlernyt van apnl 1978.

VEILINGEN EN CATALOGI

w. P. H~uston (Boecklinstrasse 2, 6 Frankfurt 70) : lijst Dr. 24.

Maison Deblain (a'le:lue Cyrille Besset, Nice): lijst van sep
tember 1978.

De heer Jean EIsen, Ahor:J.bominstraat 1-3, 1040 Brussel: Iijst
Dr. 10 september-oktober 1978: behoudens een ruime keuze numis
mat· che liter Luur ook Griek en Romein munt n. De lij t be at
te en een paal' inter snt artik] : L'intérêt d monnai grecque
en bronze - n foUi d Héracliu et Héracliu Constantin frappé

tiochc - ne trouvaill de d nier d' ntioche au type immo
bili é de Bohemond I\ - luntvond ten.

VRAAG EN ANTWOORD

2. Noodbiljelien gezochi

De heer Luk Vandamme, Ha el' eld 50 354 Zolder (tel. 011/533847)
zoekt noodgeldbiljetten, uitgege en tijden de tweede wereldoorlog
in voigende gemeenten en t d n; Arnp in-Bende, ebroek, Châtelet,
Emelgem, Genk, Havre, He cam- en Ingelmunst r.

Personen die hierbij kunnen helpen worden verzocht met hem
kontakt op te nemen.

1. Jeton <1 Keizerlijk Casino Oostende» (Tijdschritt Door Numismaiiek
1978, blz. 98)

Op de vraag van de heer Willy Herssens bezorgde de heer Jean
Marie Lefèbvre, erevoorzitter van de Handelskamer van Brussel
volgend antwoord; ,

<1 Ik meen mij te herinneren dat vaal' de tweede wereldoorlog recht
over het Kursaal te Oostende zich het Hôtel Imperial bevond waar
ondermeer ook speeltafels ter beschikking waren en dat de jeton met
het opschrift CASINO IMPERIAL D'OSTENDE in deze instelling
gebruikt werd ».

Kunnen andere lezers meer details daarover mededelen?
Dergelijke jetons zijn getuigenissen van de lokale geschiedenis en

de ervaring heeft uitgewezen dat aIle inlichtingen dienaangaande Hefst
zo spoedig mogelijk vergaard worden.

Sotheby's (34-35 New Bond street, London W1A 2AA) hield op
19 juli 1978 de openbare veiling van een geheel van oude, Engelse
en vreemde munten uit goud, zilver en brons, benevens een reeks
herdenkingsmedailles en een verzameling Indische munten.

Op 27 september had de verkoop plaats van eretekens en medailles
voor het merendeel van Britse oorsprong en verleend voor daden
van moed of bijzondere verdiensten bij de land- en zeemacht. Een
gedeeIte van de verzameling behoorde toe aan prinses Paula van
J oego lavïe. .

M n w t dat vcrzamelingen van eretekens en andere verdlenste
getuigeni en enzeerste in trek zijn in Engeland... Meestal betreft
h t ook indruk'i ekkende dokumenten. Ten bewIJze: het laatste
lot uit de veiling (tegelijkertijd ook het lot met de hoogste schat
tingsprijs van eventjes 8.000. pond) was samengesteld u~t zeven ere
tekens waaronder de Orde van het Bad, verleend aan lUltenant-gene
ruaI Sir John ROIt' die tussen 1800 en 1814 gedurig Napoleon bekampte
zowel in Italië, Spanje en het Iberisch schiereiland.

S.A. Monnaies et Médailles (Malzgasse 25, Basel) : lijst van juti
1978 bevattende Hellenistische bronzen munten, Romeinse en By
zantijn e olidi modern goud tukken n munten uit Zwitserland
Rusland n Braun chweig-Lüneburg. Lij t. van augu tu 197 : h~t

Griek Pantheon op de munten tukken geslagen 001' d gen~ Julia
n de gen Claudia goud tukk n munten uit Zwit erland TITol en

Elzas en t n lotte tukken arkom tig uit Duit e teden.

Münz Zentrunl KaIn (Rubensstrasse 42, 5000 Koln 1) : lijst nr. 28
met stukken uit het Duits keizerrijk, diverse Europese munten en
medailles.

Kredietbank (Numismatische Afdeling, Arenbergstraat 7, 1000
Brussel): lijst van juni 1978.

A.G. van der Dussen BV (Hondstraat 5, Maastricht): lijst van
juli - augustus 1978.
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Cercle Numismatique van La Louvière.

numismatische dag ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan.
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