
EEN BRUGSE HAlVE PATAGON VAN
FILIPS IV MET ONBEKEND

JAARTAl

u. Hautekeete

Tijdens veiling nr. 66 van de firma Münz Zentrum KaIn kwam op 8 mei

1989 voigende halve patagon, met jaartal 1644 en geslagen te Brugge,

onder de hamer (katalogus nr. 2373) :

Vz. Bourgondisch stokkenkruis, samengehouden door een vuurijzer;

in het kwartier bovenaan een kroon boven een genster; in het

kwartier onderaan het juweel van het Gulden Viies, opgehangen

aan een vuursteen en met links en rechts een genster; in het

kwartier links en rechts het jaartal 16 - 44; rondom, een
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cirkel, ~ • PHIL. 1111 . D G(.) HIS(P . ET) . INDIAR .

REX . (beginnend op 12.00 uur) en een parellistel.

Kz. Gekroond wapenschild van Filips IV, omgeven door de keten van

het Gulden Vlies; errond. een cirkel•. ARCHID • AVST. DVX •

BVRG • CO (.) FLAN • Z~ (beginnend op 1.00 uur) en een parel

listel.

Zilver (0,873) - 13.7170 gram - 800 h.

Ret gaat hier voor zover ik kon nagaan om het eerste bekend exem-

plaar van dit jaartal; het wordt immers niet vermeld in het stan

daardwerk over deze periode van H. Enno Van Gelder en M. Hoc (1),

en al evenmin in de recentere werken van A. Haeck (2), A. Delmonte

(3) en A. Van Keymeulen (4).

Volgens de muntrekening van de muntwerkplaats Brugge die loopt van

10 juni 1643 tot 23 oktober 1645 zijn er tijdens deze periode

25.615 halve patagons geslagen, hetgeen aantoont dat er in dit

atelier weI degelijk halve patagons met het jaartal 1644 kunnen

vervaardigd zijn. Het aangeboden exemplaar i6, te oordelen naar het

uitzicht, afkomstig uit een muntvondst. De kwaliteit van het stuk

is fraai •

Uit de 17 bekende muntrekeningen voor het muntatelier Brugge blijkt

dat er onder de regering van Filips IV 2.665.728 patagons en

446.824 halve patagons geslagen werden. Deze verhouding verklaart

waarom heden ten dage de halve patagons zeldzamer zijn dan de hele.
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NOTEN:

(1) H. ENNO VAN GELDER & M. HOC, Les monnaies des Pays-Bas

bourguignons et espagnols. 1434 - 1713, Amsterdam, 1960:

or. 330-6.

(2) A. HAECK, De munten van de graven van Vlaanderen (III), Brussel,

1979: nr. 795.

(3) A. DELMDNTE, De zilveren Benelux, Amsterdam. 1967: nr. 305.

(4) A. VAN KEYMEULEN, Munten van de Zuidelijke Nederlanden van

Albrecht en Isabella tot Willem I, Brussel, 1981: nr. 60.
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