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EEN BRUGSE SCHELLING VAN FILIPS IV
MET ONBEKEND JAARTAl

u.

Hautekeete

Bij een privé verzamelaar heb ik volgende schelling aangetroffen met het
muntteken van Brugge en met het jaartal1626 :

Vz: Een naar links klîmmende leeuw; hij houdt een geheven zwaard in de
rechter klauw en een ovaal schild met het gedeeld wapen van
Oostenrijk - Bourgondië in de linker; rondom. een cirkel. PHIL.IIII.D G.
HI8P.E(T. IN)DIAR.REX.
en een parelcirkel.
Kz : Gekroond schild met het wapen van Filips IV. geplaatst op een
Bourgondisch stokkenkruis dat het omschrîft snijdt; het schild ÎS
geflankeerd door het jaartal 16 - 26; rondom. een cirkel, .AR 1
CHID(.)AVS 1 DVX 1 BVR.CO.FL. Ir.c. en een parelcirkel.

+

Valgens de wettelijke voorschriften werd deze munt vervaardigd uit zîlver
met een gehalte van 58,1 % en met een snede van 46 stuks per mark. Haar
werkelijke massa bedraagt 4,70 g.
Het gaat hier voar zover ik kan nagaan am het eerste bekend exemplaar van
dit jaartal; het wardt immers niet vermeld În de gebruikelljke
standaardwerken voor deze periode 11.
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Uit de rekeningen van de muntwerkplaats Brugge blijkt dat onder Fîlips IV
enkel tijdens de eerste regeringsjaren echt belangrijke hoeveelheden
schellingen werden vervaardigd '?J. Omdat er desondanks tussen 13
augustus 1624 en 14 september 1627 toch nog 130.3f33 stuks
aangemunt werden, lag het in de lijn van de verwachtingen dat vroeg of laat
exemplaren met het jaartal 1626 zouden opduiken
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Aantallen aangemunte schellingen volgens de rekeningen van de
muntwerkplaats Brugge:
Periode

Aantal

12.09.1622
9.08.1624

1.979.217

13.08.1624
14.09.1627

130.383

28.08.1627
2.09.1630

50.481

7.06.1637
12.05.1643

28.259

31.10.1645
15.07.1648

89.832

30.07.1652
6.09.1653

4.232

(A. VAN KEYMEULEN, Op. Cft., pp. 98-103).

1994

