MISSLAGEN MET INCUSE EIGENSCHAPPEN
Laurens Aernout *
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isslagen zijn van alle tijden en van alle denominaties, en hoewel ze
in de muntemissies van ieder land voorkomen, zijn ze in onze nationale numismatiek, in vergelijking met andere landen, minder tot zelfs
ongekend. Zo kan je bijvoorbeeld meerdere Amerikaanse websites [1] vinden
die enkel aan dit onderwerp zijn gewijd, en die een mooi overzicht geven van
wat er bestaat aan misslagen bij Amerikaanse stukken, met een woordje uitleg
erbij. Een Belgische versie van zo’n website is ons niet bekend; hoogstens kan er
een korte vermelding worden gevonden op een numismatisch forum [2]. Hieruit
kunnen we aﬂeiden dat er bij ons niet veel interesse bestaat voor dit onderwerp,
en de meeste verzamelaars die een Belgische misslag bezitten, houden die enkel
bij als een curiosum. Nochtans zijn zulke stukken best een onderzoekje waard,
meer bepaald om uit te vissen waaraan de misslag eigenlijk te wijten is. We zullen dit technisch aspect van wat er zoal kan misgaan tijdens het productieproce s
in deze bijdrage kort illustreren aan de hand van enkele concrete voorbeelden,
zonder daarbij exhaustief te willen of kunnen zijn.
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Voor dit artikel hebben we een vijal munten uitgekozen met een gemeenschappelijk defect: ze vertonen immers alle vijf incuse sporen van de aeeldingen die normaal in reliëf verschijnen, maar zulks tengevolge van uiteenlopende incidenten tijdens het productieproces, die we zullen illustreren aan de
hand van schematische tekeningen.
Hieronder kan men de beschrijving terugvinden van onze eerste munt.
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De beeldenaar van koning Boudewijn, het hoofd naar links gekeerd.
Onderaan langs de boord, de handtekening van de kunstenaar:
elstrøm
Het grootzegel van het Rijk, waarboven het omschri BELGIQUE.
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u: http://www.collectorsweekly.com/us-coins/errors
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u: www.cbnu.be doorklikken op de knop Forum
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel?
Contacteer dan het EGMP voor de aankoop van het Jaarboek.

