DE ONTMOETING VAN DOMINICUS EN FRANCISCUS:
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EEN 19DE-EEUWSE ROMEINSE MEDAILLE
Luc Van Eeckhoudt

D

e bijdrage De Heilie Dominicus, stichter der Predikbroeders, afebeeld
op medailles, die in het jegmp van 2009 werd opgenomen [1], en waarin
een massa medailles werden besproken, hee het niet over de ontmoeting van de heilige Dominicus met de heilige Franciscus van Assisi, de Abbraccio.
Tĳdens mĳn numismatische studie over dit thema heb ik nergens een medaille
kunnen vinden die dit tafereel zou weergeven. Nochtans had ik quasi al de belangrĳkste kloosters van de dominicanen en dominicanessen, zowel in Frankrĳk, Italië als in ons land, bezocht en uitgepluisd, het Generalaat van de Dominicanen te Rome – met zĳn stock om alle kloosters te bevoorraden – inbegrepen.
Heel recent kreeg ik van een vriend uit Haasrode een zakje met dertig kleine
medailles: “gĳ houdt dit toch bĳ, ge kunt dat wel eens nauwkeurig bekĳken en
iets mee doen”; daartussen bevond zich de lang gezochte medaille waarvan we
alleen maar hadden kunnen vermoeden dat ze ooit had bestaan, nl. de gekende
Abbraccio (omhelzing) van Franciscus en Dominicus.
Deze tweezĳdige medaille is in verguld
koper, zonder ĳkmerken noch graveursinitialen of -naam, en werd uitgegeven te
roma; ze is te dateren in de 19de eeuw.
Het draagoogje staat haaks op de medaille,
typisch voor de 18de-begin 19de eeuw.

Vz.: L’Abbraccio van de HH.
Dominicus en Franciscus
32 × 37 mm (met draaooje 46 mm)
[1]

[2]

Een duidelĳk schema van de evolutie van
de vorm van de medaille en het draagoog
vinden we afgebeeld in het boek Trésors
numismatiques du Cabinet François Cajot
à Namur [2].
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel?
Contacteer dan het EGMP voor de aankoop van het Jaarboek.

