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Inleiding

E

ind de jaren tachtig bezocht ik het museum van de duinenabdij
in Koksijde. In de daaraan verbonden souvenirshop was het plaatselijk
tijdschri De Duinen te koop, waarin een aantal stukken uit de eigen
verzameling werden beschreven. In de rubriek Étrangères waren twee munten
afgebeeld ( ﬁg. 1 en 2), toegewezen aan Jacques III d’Écosse (1460-1488) [1]:

Schotse penny – oorspronkelijke muntslag type iiil
Opschri Vz: ม I⍓BSDIGR⍓RX
Opschri Kz: ม RVXPLLI⎈RIR
Collectie Duinenabdij inventaris 307
n 20,0 mm – massa 1,84 g – schaal 225%

Merk op dat de omschrien niet expliciet verwijzen naar de geograﬁsche herkomst; ook de taal waarin ze zijn gesteld, nl. het Latijn [2], biedt geen houvast.
Wat de aeelding op de voorzijde moest voorstellen, was mij toen niet duidelijk. Maar verre van mij om toen geen geloof te hechten aan de juistheid van de
woorden van de curator van een museum – bovendien van een abdij – en dus
m.a.w. om de toewijzing aan Jacob III van Schotland in twijfel te trekken.
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Dit artikel is een herwerkte versie van de bijdrage waarmee de auteur in 2013 eerste laureaat
werd van de tweejaarlijkse Numismatische Prijs van Numismatica Brugge & Het Vrije.
De Duinen 1985, p. 70, nrs. 36 en 37.
In (ruim) West-Europa werd algemeen het Latijn gebruikt voor omschrien op munten,
en dit minstens tot aan de Franse Revolutie; overigens is de titulatuur op stukken van Hare
Britse Majesteit vandaag de dag nog altijd in het Latijn gesteld.
Het opschri op de keerzijde is een verkorte versie van crvx pellit omne crimen, wat
zoveel betekent als: het Kruis verdrij alle zonden; deze spreuk komt uit de hymne van
Prudentius (348-410), Livre d’Heures (Cathemerinon Liber), 1943 (bron: Macdonald 1919;
zie ook Seaby & Purvey 1984, p. x-xi).

jegmp 2014, p. 181-207.
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel?
Contacteer dan het EGMP voor de aankoop van het Jaarboek.

