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JANVIER 1962 

LE CONSEIL D'ADMINIST'RATION DE L'ALLIANCE 
NUMISMATIQUE EUROPEENNE 

présente aux membres et aux Associotions omies ses meilleurs voeux 
et souhaits pour l'année 1962. 

DE BEHEERRAAD V A N  HET EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR 
M U N T -  EN PENNINGKUNDE 

biedt oon de leden en oon olle bevriende verenigingen zi jn beste 
wensen von geluk en voo~spoed oan voor het joor 1962. 



COTISATION POUR 1962 BIJDRAGEN VOOR 1962 

Avez-vous déjà versé votre cotisatioii .pour 1962 ? Si non, faites-le immé- 
cliatement, vous éviterez ainsi des difficultésiet à vos dirigeants et  à vous- 
nitme. 

Hebt U reeds ~ w e  bijdrage voor 1962 vereffend ? Zo niet, doeihet on- 
middellijk, U verinijdt aldus eeii heleboel nioeilijkheden aan het beheer 
en aan Uzelf. . . 

I 

L'-b1& . . da 23 décembre 1961, qui s'est tertac au 
I d  de hi Won d'Anvers, a rn~qde  san appdwtion au du Con- 
"On EAdministmh de pater h .ooti#on paiir ~ " O D D ~  $#? i 150 6 
pour les m m b s ,  et 200% hr. pom les m m b m  nihctem. 

CCllX de nm membres qui atuaient d&jà (jl?em cethaikm pur 1%& 
ii I'axrch'ta& mt de vÉrneF b&fbbbœ $bit intexm@ak de 
leur section soit au C.P. N' 8W.M de PAlIiwcc mismatique E m -  
*ne d &axeneS. 

P r 
Le secrétariat. 

'& buiteqpvme w d k g .  op 23 deceniber 1961, geliouden in 
htt ldrpal d~ AR-, h& ziln goedkeuring gehecht aan 
h& be -8ck-d oai te p a n  tot de verhoging van de 

V* 1962, CB d&o tk op 150 F voor de leden en 200 F 

l t h  w&c_& hua bii@ ttoot 1962 vereffenden 
u~t& MenMjk W't d l  t e  storten, 
bun afd- of op P.C.R. *'8460.3$ van het ELI- 

mym Muat on Pemiugkande te B d .  
Het sekretariaat. 

POUR LES COLLECTIONNEURS DE BILLETS RET.CES 

Nous devons à la bonne o b l i p n a  aotro m m h  E. LARCTER, de 
la section de Bruxelles, les mts qrii slxii1611t. c~as daux W!S, 
de g o ~ ~ ~ ~ e r n e ~ ~ r s  et de t r é s o r i a w B j i q V t  NPrPona)e de &J&qrae, 
signent con~oiiiteiilent notre la pi^^^^, #~cTrmt de gm serwes 
à C C I X  a~ nos iqenibres qiii c o \ l e c t i 0 . 1 ~ ~ 1 ~ 1  bill" kW, - -. 
GOUVERNEURS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUÉ 
de Haussy, François 12 - 8 - 1850 19 - 10 - 1869 
Prévinaire, Eugène 6 -  3 - 1870 2 - 6 - 1877 
Pirson, André 9 -  6 - 1 8 7 7  28 - 12 - 1881 
J~riiar, Alexandre 26 - 1 - 1882 15 - 8 - 1888 
Aiispach, Eugène 28 - 8 - 1888 21 - 12 - 1890 
Vdn Hoegaerden, Victor 15 - 1 - 1891 18 - 6 - 1905 
de Lai~tsheere, Théophile 27 - 6 - 1905 21 - 2 - 1918 
Van der Rest, Léon 30 - 12 - 1918 19 - 12 - 1923 

Hautain, Fernand 19 - 12 - 1923 27 - 9 - 1926 
Franck, Louis (Ministre d7Etat) 27 - 9 - 1926 31 - 12 - 1937 
Janssen, Georges 1 3 -  1 - 1938 9 - '6 - 1941 
(Goffin, Albert 16 - 7 - 1941 1 6 -  9 - 1 9 4 1  
(Tlieuiiis, Georg. (Ministre d'Etat) 27 - 11 - 1941 4 - 11 - 1944 
Frère, Maurice 7 - 11 - 1944 8 - 8 - 1957 
Ansiaux, Hubert 8 - 8 - 1957 

TRESORIERS D E  LA BANQUE NATIONALE D E  BELGIQUE 

Matthieu, J. 1 4 -  9 - 1 8 5 0  18 - 10 - 1853 
Doucct, L.  18 - 10 - 1853 29 - 12 - 1864 
Limbosch, Pierre 29 - 12 - 1864 10 - 3 - 1873 
Morel, Jean 18 - 3 - 1873 10 - 8 - 1888 
Bauffc, Adolphe 27 - 8 - 1888 1 3 -  5 -  1.890 
Verstraeten, Jules 30 - 6 - 1890 27 - 2 - 1905 
Tschaggeny, Camille 27 - 2 - 1905 25 - 8 - 1913 
Babau, Antoine 2 5  - 8 - 1913 1 -  3 - 1 9 1 8  
Stacquet, Henry 1 - 3 - 1915 28 - 10 - 1936 
Soiitag, Henri 28 - 10 - 1936 1 5 -  3 - 1 9 4 7  
Pirsoul, Georges 1 6 -  3 - 1 9 4 7  30 - 6 - 1953 
\rincent, Jean-Jacques 1 - 7 - 1953 19 - 2 - 1960 
Magdonelle, René 19 - 2 - 1960 

' NOUVEAUX MEMBRES. NIEUWE LEDEN. , 

Jan, 80, me de Mons, WON (Mons 
EMANTp'Paui, 31, me Ste Anne, LA BU1 Sm?& 

VAN GRUQE3@ERGV Rohd,  59, &idence a h  F-, DURBUY. 
DANHiEUX, Luc, MmbJdaa&14, B L A N K E N B E R Z - . )  
MAES, CPston, bggesbat, O ELEM d 
DEVOS, Abas, Limc steawcg, 71, D ZL""" 
VERBEKEN, Rata& B a s e b c e m  6, RBONGEN bi' Gent. 
MARECHAL.  rit=,   in. van HWNC-~, 3? BRUG&E (*. m.). 
HUYS, Albert, StiJambat, 14, BRUCGE ( vcn oud) 
VAN SJh'JtNANT, Etinme, Veldweg, 9, &SI' rkhs (kg. veuam. 

Ecus - Thalers , Siht. Dollars). 

ADRESWI JZIGING. CHANGEMENT d'ADRESSE. 

FELISAT, -Jacques, 59, rue Sainte-Cécile, Marseille (Bouclies du Rhône). 
MEVIUS, J., Kerkstraat, 383a, Anlsterdam C. 
CHAUSSIN, R., 33 ter, rue Pasteur, Unieux. (Loire). 
LENOIR, Pierre, Berkenrodelaan 62, Hoboken. 
KLAESSENS, F., Amerikalei, 124, Antwerpen. 
POPS, J., Drossaertstraat, 30, Borgerhout. 
D E  SMET, M., Clenientinestraat, 5 3, Antwerpen . 



AVIS. NEDERLAND 

Het aantal exemplaren van elke uitgifte is ons onbekend 
(medegedeeld) 

AI'&o11desu~d'aigcnt&EoruiwetduprinceropP1,le? j d  
1962, la Banquc d ' h s t d m ,  cn &bomiian avuc ï'isdostne orph- 
a~tfEnppecaupr&dela Moaaoieg U ~ t a a e ~ d e m ~  am- 
memoratlves. ceux4 seront bat en vaate dons toutes les banques du 
toynlfmc. La m W e  est frappde en trais : ea oz, modalo 35 et lû,5) 
mm. (d'apxb nqduc$on et oa argent, rn nlc 30 mm. Le tgpe en Pgeitt 1 P 

rte pas les armes & reine et du priscc mnis les initieles entdto6eJ 7 P roin la maronne et k date 417 janvier 1937-3962s. 
Le prix des divers types est respectivement 55, 33  et 5 florins. 

.-n ..-- -.. - 
Le nombre d9ex>Zplaires de chaque émission nous est inconnu. 

(conlnluniqué) 

Les compte-rendus des différentes réunions de sections lie sont plus 
d'actualité par le retard encouru à l'inipression des bulletins clu dernier 
trimestre de 1961. 

Nous avons préféré donner la priorité aux articles nuniismatiques plu- 
tôt que cle citcr des histoires vieilles de trois niois. 

Nous supposons avoir l'approbation de nos niembres qui comprendront 
certes le bieii-fondé de cette solution. 

La rédaction. 

BERICHT. 
>oor rctlcii \.ail clc ol>gclopcii vertraging in Iict drukkeii \.an 011s tijd- 
rift, gccliirciidc dc 133tstc triillester van 1961, Iicbbcii dc vcnlagen van 
\.crg:iclcriiigcii dcr oiitlcrscliciclelijke afclelingcii allc actlialitcit verloi-en. 
.ic\cr ciaii oiidc kocicii iiit de graclit te Iirilcii Iiebbcii WC dc voorkeur 

gcgeven aan het publiceren van numisinatische gegevens. - - - - 

Onze lecleii zullen voorzeker de gegroiidlieid vaii deze oplossing, in 
zulkc inoeilijkc omstandigheden, begrijpen. 

De redactie. 

SPINK & SON, LTD. 
5, 6, & 7, King street, 

St. James ' S. - London S.W. 1. 
anilouilce their new publication 

«The Coinage of South Germany in the 13th Century., 
by Dr. D. M. METCALF. 

79 pages. illustrations iii text. over 21 maps and diagrams. 
Card Covers. Price (post free) 160 Belg. francs. 
IN PREPARATION. 
Introduction à la Numismatique Byzantine.- by Henry Longuet. 
The Coinage of the British Cornrnonweolt, Vol  2, Aisia excluding lndia English 
Hamrnered Coinage, Vol 1 .  
l rd ien  Chief Medals, reprinting. 

CCMUNZKALENDER 1 9 6 2 ~  
En fin d'année nous avons reçu un exemplaire du magnifique calandrier 

numismatique, édité par BALDUIN PICK VERLAG à Cologne - Weideii- 
pesch. 
D'aspect ;igt:il>lc cc calcnclricr cst d'uiic cxCciition soignée et  artistique. 
Sur une I>cau papier ucouclié. et ;il>oiidaiiiiiicrit illustré de reproductions 
choisies, ccttc prciiiibrc éclitioii rciiil>ortcr;i Ic siiccès espéré. 

Nous soiiiiiics Iiciireiis clc poii\.oir \.eus cloiiricr deux des illustratioils qui 
font de ce calendrier une petite inerveille. 

Son prix, relativement modique, 3 DM., le met à portée de tout col- 
lectionneur. 

Il restent encore 150 exemplaires disponibles et toute conimande est à 
adresser au BALDUIN PICK VERLAG ; Neusser strasse, 624 à Cologne- 
Weidenpesch. 



Revers : 

Attelage à quatrc che- 
vaux vers la gauchc, NI- 
KE plâne au-dessus clu 
conducteur : en cxergue 
des armes. 

DECADRACHME DE 
SYRACUSE 

413 av. J.C., ceuvrc cl' 
Euainetos. 

Wij  kenilen het geluk aan onze ledeil twee van deze illustraties te kun- 
neil aanbiedeil. Zij maken van deze kalender eeil klein wonder. 

Zijn kostprijs van 3 DM. brengt hem in het bereik van elke verzame- 
laar. Er blijven nog 150 exemplaren voorradig en we kunnen deze ten 
zecrste aanbevelen. 

Alle bestellingen dienen gezonclen aan BALDUIN PICK VERLAG, 
Ncusser strasse, 624, Keulen-Weidenpescl-i. 

ilaiers : Tête de la nymp- 
he Arétliuse, bijou dans 
Ics clic~,eux, cntourée de 
4 clai~phins. 

Bij de jaanvisseling ontvingen we een exemplaar van de prachtige mun- 
tenkalender, uitgegeven door het BALDUIN PICK VERLAG tc Keulen- 
Weidenpesch. 

Deze kaleilder met aailgenaain uitziclit is zeer verzorgd en artistiek uit- 
gevoerd. Op eeil inooi «couché» papier en met uitgekozen afbeeldingen 
zal deze eerste uitgave het verhoopte succes wegdragen. 

EGYPTISCHE GOUD- 
DEKADRACHME 

181 - 146 vr. Chr. 

Vz. : Hoofd vail Koniil- 
gin Arsinoe met dia- 
dcem cil sluier naar 
rechts. 



L E  C O I N  D U  COLLECTIONNEUR 
HET HOEKJE VAN DE VERZAMELAAR. 

D e  H. BOGAERTS, E., Beernaertsstraat, 5 te Berclienl-Aiitwerpei be- 
zit het boek in Mer delen : ~Historiepenningen* vail Van Loon. TVeilst 
te verkopen of te  ruilen tegen andere boeken ofwel miinteil. Hij is ook 
lcoper \.an het boek van Yeoman over U.S.A. munten. 

Wie kail hem helpeil ? 

De H. A. MAJOR, J., Mahieustraat, 51, Roeselare, zoekt te koop, in 
ruil of in leen : ~Kataloog der Geldscheineil von Russland und der Bal- 
tischen Staaten, 1769 - 1950» Berlin 1953 door N.J. KARDAKOFF. 

Wie  laat wat horen ? 

Je cherche les monnaies suivantes : 
Etat  Iiidkpendant du Congo : 

5 frs. en argent de 1894. 
1 centime, 2 centimes, 5 centimes, cuivre cle 1889 
5 centimes nickel de 1906. 

20 centimes nickel de 1908. 
Colonie du Congo belge : 
- Règne de Léopold II : 

10 cent, nickel, 1909 
5 cent, nickel, 1909 

- Règne d'Albert 1 
10 cent, nickel, 1917 (Binningbam). 

5 cent nickel, 1921 (Birmingl~am). 
1 fr, feg. française, 1921 et 1928. 
1 fr.. leg. famande, 1920, 1929. 

0.50 fr., 1%. f r a n ~ i s e ,  1925. 
0,50 fr., Icg. flamande, 1929. 

Ecnre ii M. MARTENS, 41, rue dos Postes Q Nimy. 
Je peux d e r  5 pitces en argent de  50 frs. de l'année 1939 (F.D.C.). 
M. MARTENS de  Nimy nous communique. . . . 
Repiar ue concernant les pièces de  50 fts. ;éhi ent frappées en 1939 

ct 1940 ( b os 79 et 79a du cat. Hensens), il existe 7 pièces nettement dif- 
férentes, deux par langue, suivant qu'on lit l'inscription en creux sur la 
tranche (Bclgië - Belgiquelsoit m position A soit en position B. Le cata- 
logue Hexssens est muet A ce sujet. 

BOEKBESPREKING 

Münzen sarnmlen (1) - (Muanten~verzarnelen) van Tyll Kroha (2). 
278 blz. - 377 afbeeldingen - vollinnenband - prijs 33 DM. 
Uitgevers : Mlinkhardt & Bierniann. 

Braunschweig 1961. 
Bij het in oiltvangst nemeil vail eeil exemplaar (~Münzen sammlenx valt 

U de zorg en de presentatie op, beginnende met de verpakking tot het 

b k  t t ~  hsnd kmt. Tot in de min& dÉt-nils is h a  tip-tsp ! 
Het fi ispcn rchutbt9d met zilii ~ m '  r d  ViSrLpnt als blikvanger har- 

m o n i e  met al *.t op dit omslag staat. kt bockmt dc keurig en kleu- 
tige volünnmbsad met zijn wbere en cvawiahh'ge titel. 

Het boelc is een bekoring tot verclere kennismaking ! 
Valt het U mogelqk wat zwaar OP de b&r& dan even : 278 blad- 

~ildeii  glCii~zend couché-papier en but d@ijltte bh&l : nlcn moet dat er 
maar bijnemen oin \an ziln rilke i&@ud te profim. 

W i e  enige twilfel nlocst ltoecteren ilopeils eell RIJKE INHOUD bekij- 
Le blz. V / V I  de «Inl~altverzeicl~ilis~> - cle Inhoudstafel, en ik ben er ze- 
ker van, dat U zonder uitstel één of andcr Iioofdstuk dadelijk raadplegen 
w1l. 
Is het spaurzin of tomal. ilie de schrii\wr leidde of diende: Htt boe3c 
k a t  O Pjn tïd, /a, op kt goade ~ b 1 i k .  Hia en d d w  i9 het -id 
vcnmL in mmtm en painiageo iaatste tien jam rar t-o- 
meo. a M h z m  soiadqa* mi d e  kghende  amhn eai pond an 
klaar iw5di.t om te kmea tot een nette, behdjke en wetenscbp 
peiijli vereorg r"' e en g e m d e  k o I I ~ c .  - Hct komt mderdaad -op ziln 
tijdr. Want gmiime tijd mochw we ondmhdcn, datan dageiiik wetk 
am vckn oatbd. Wnkea als die van S t u d d k q  (3) en van h m -  
mant (4) zijn SOM h g  uitgeput, en znl6 schrram m 't antiquaMst. 

Het op7et vail de nicuwe uitgave, hicrbovcil geciteerd, 1s uitgegroeid tot 
cc11 inodern \ademccum voor beginileilde muntenvcrzamelaars. 

U zult 0.m. bij inzage blz. 269 / 277 beiiierken, dat niet minder dail 16 
kolominen trefwoorclen allerlei 1,egrlppen en benamingen verduidelijkeil en 
U ziilt, zoals ikzelf, ineer vinden, dan U vermoedt ! 

Mogen we nog onderlijnen dat long en oud, aanvanger en geroutiileercl 
kollektionneur er hun gading In vindcil 7ullen en er zullen bij leren. 

De 278 blz. behelzen 377 afbeeldingen. Deze getuigen van een rilke 
illustrake. Deze geeft zowat een overzicht over het hele numismatische 
gebiecl bil middel van passende cn goed eekozen voorbeelden. Mogelijk 
bedenkt de buiteiîlander, dat nog al wat Duitse stulcken werden voorgc- 
br,icht. Dat is voor een Duits boek heel begrijpelijk. M a x  clat zal oolc ge- 
waardeerd wordcn dooi hen die Duitslancl <(doen)> als verzan-ieling. 

Vergeet vooral niet te l c ~ e n  op b l ~ .  4 / 5, de Tien geboden van dc 
Muritenverzame1'1ar. 

Het boek «Muilzen sammlcn)) is ineer clan eeil iilliclitingsbron. Het is 
een wegwilzer naar de goede, de beste manier on1 ecn flink verzamelaar tc  
worden met een mooie en ,intcressante, degelijk-geklasseerde kollektie. 

O p  't einde van het boelc vinden we eeil lijstjc van pm. 120 aailbevolen 
iluinisinatische werkei~, Welke richting U mct uw nuinismatische verzame- 
ling ook uitgaat, of in welke specialiteit U ook belandt, in he t  hoofdstuk : 
«Die Bibliothek des Munzsammlers», ~ i n d t  U ze1,er wat U nodig hebt 
om uw bizondere hobby verder op tc bouwen en uit te  werken. 

Het Boek ~ M u i ~ z e i l  sdinmlen» is eeil zeer verzorgcl en praktisch gericht 
werk, dat alle beginileildc muntenverzamelaars en alle belangstellenden, niet 
alleen aailgen:,me en leerzame leesuren bezorgeil zal, ina~ir voor alle ama- 



tcurs een boek is, dat riclitiiig en leiding zal blijven geven. Een i~iooi boek 
dat graag en gennakkelijk zal ter hancl gelloineil worden. 
Het biedt U «gesiieden brood» en liet is zijn prijs dubbel en dik waarcl. 
Voor wie de beginselen vari de Duitse taal machtig is, zal de tekst geen be- 
zwaren opleveren. 

Nog een praktische aanbeveling voor al onze leden : 

Afdeliiig Ant\\,crpcii grocpccrt clc l>cstclliiigcii \ o o r  clcïe uitgave (er 
werden ccii ticiitll cs~iii~>l;ircii l~cstcld cil ceii tlvccdc 1)estelliiig wordt over- 
wogen). Doc als zij. cn l>cstcl of sclirijf viii iiiiichtiiigcn iinar cle Heer E .  
Moors, Oiidc .Aiit\vcrl)sc 1)aan 1s;. llcchclcn - dhr. hloors is de sekre- 
taris van de afdeling Antwerpen. 

Door groepsbestelling genieten de leden een zekere korting. 

(1) - Münzen Sailinilen behoort tot de reeks werken : Aus der Bibliothelc 
für Kunst und Antiquitatenfreunde - besproken werk is N" 13 uit 
die reeks. 

(2) - Tyll Kroha behoort tot de jongere Duitse generatie ; hij is verzaine- 
laar en numismatisch expert te Keulen. 

(3) - Le collectionneur de monnaies - par A. Stuckelberg - in het Frails ver- 
taald door A. Mercier. - Lausanne 1900. 

(4) - Monnaies et médailles - par F. Lenorinant. - Parijs - zonder jaar. 
Pittoors P.F.J. 

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHIE 

Van cle H .  HENDRICKX, Maliseik ontviiigen we volgende opgave van 
i~umismatische litteratuur, verschenen in tijdscliriften welke niet gespeci- 
aliseerd zijn. 

Het ware wenselijlc dat ook de andere leclen dit voorbeeld volgden en 011s 
er van op de hoogte stelden. W e  hopen clat aldus de bibliographische ge- 
geveils van onze leden zouden kunnen gegroepeerd worden. 

Moge deze suggestie bij onze leden een wijd verhoor vindeil. 
De Redactie. 

N.N., LE NICKEL DANS LES BRONZES ANCIENS. p. 41 - 42, dans: 
 revue Inco-Mond», 1959, No 2. 

dans : .Revue Inco-Mond~, 1959, No 3. 
j N.N., L'EMPLOI D U  NICKEL POUR LES MONNAIES. p. 30 - 32, 

\ 

J.B. Colbert de Beaulieu, HISTOIRE DES GAULES E T  ARGENT 
COMPTANT. p. 21 - 33, dans : «Industrie», N" 1, 1961. 

Dr. Ing. Koch, DIE MUNZE Z U  ST. JOACHIMSTHAL. blz. 210 - 21 1 
in «Glückauf., 15.2.1961. 

N.N. LES FAUX-MONNAYEURS dans «Germinal» No 633 du 23.XII 
1961. 

N.N. DE MUNTEN WAKEN NIET ALTIJL) ROND in c(Spaarpost» 
1961, N" 3. 

M. 1-IENDRICKX de Rdaaseik suggère une nouvelle chronique. Il nous 
coinniunique une preinière liste cle littérature numisniatique, parue dans 
cIcs périodiques non spécialisés. Il serait soiihaitablc ue d'autres, nieinbres 
suivent cet exernyle groupant ainsi les donndes biblwapliiques de tous 
nos membres. 

Puisse-cette suggestion être retenue favorablement. 
La Redaction. 

lste deel. 

H E T  NOODGELD I N  WEST-VLAANDEREN 
TIJDENS D E  OORLOG 1940 - 1945. 

door Alfoils Major 

111 het iiltcresvailt werk : .Le Papier-Monnaie Belge cle Nécessité de la 
Guerre 1914 - 1918», gesclire\:cil cloor cle HH.  Arnold Keller uit Berliji-i en 
Wlaclimir Ouchkoff uit Parijs (Antwerpen 1952), komen in het hoofd- 
stuk : ~Emissions belges de 1940», de namen voor van twee .gelneenteil vail 
West-Vlaanderen welke in 1940 noodgeld uitgaven en nl. Komen (Coini- 
ries) en Izegem. 

Nicttegenstaande vele opzoekingen is het mij tot n u t o e  nog niet gelukt 
één enkel exemplaar van dit noodgeld te zien te krijgen. 

Het staat vast dat nog vele andere gemecnten in West-Vlaailderen tii- 
cleils cle oorlog 1940-1945 noodgeld uitgegeven hebben. 

- - 

De redenen waaronl de uitgiften van vele andere gemeenten niet gekeiid 
zijn, heeft vele oorzaken, waarvan de bijzonderste zijn : 

1) adniinistratieve oorzaken. 
2)  het klein aailtal vernainelaars welke zich aan dat noodgeld interesseert 

Men inag aannemen dat tijdeils de oorlog 1940-1945 hct getal ver- 
zamelaars van dit nooclgelcl dat in de mogelijkheid was te verzameleil, 
zeer klein was, 0111 niet te zeggen onbestaande. 

Er mag niet uit het oog verloren worclen dat in West-Vlaanderen, geen 
enkcle gemeente officieel toelating werd verleend noodgeld uit te geven 
en zeker niet vanwege de Belgische instanties. 

Het is interessalit na te gaan wat de Provinciale Overheid van TYesb 
Vlaanderen, in het hegin van de oorlog in het «Bestuursmemoriaal van cle 
Provincie West-Vlaandereil» hierover liet verschijnen. 

Hierna gaan uittreksels uit bedoeld Bestuursineinoriaal. 
UITTREKSELS. 

Bestuursmemoriaal van de Provincie West-Vlaanderen. 

Nr 26 1940 13 Juni 
NI. 185 - Financiën - Voorschotten op wedden van gemeentepersoneel - 
Steun aan behoeftigen. 
2e Afdeeling, l e  Bureel, nr 68186 Brugge, den 811 Juni 1940 



Tenslottc wcze mcdegedceld dat van het uitgeven van gemeentebons 
lolstrekt afgczicii nioct wordcii. De genleenten die haar toevlucht tot dit 
iioodgclcl gcnoiiicii zoudcii Iichbcil niocteil onmiddellijk tot de uitwis- 
seliiig cr van ovcrgaan. 

De Voorzitter van de Bestendige Deputatie 
H. D'Artois. 

Bestuursmen~oriaal vdn de Provincie West-Vlaanderen. 

Nr 30 1940 26 Juni 
Nr. 202 - Financiën - Voorscliot op wedden van personeel der gemeenten 
e.a. - Steun aan behoeftigen - Noodgeld. 
2e Afdeeling, l e  Bureau, Nr 68.186 

Brugge, den 2111 Juni 1940 
Aan de Heeren Burgeineesters en Schepenen der Steden en Gen~eeilteil. 

R/lijile Heeren, 
I n  Iict slot van mijn onizendbrief van 8 dezcr, nr 68.186, betreffeilde het 

verleenen van steungeldcn door iiiiddcl van thesaurieleeningen heb ik de 
gemeentebesturcn. dic noodgcld iiitgcgevcn hadden, verzocht on1 van dit 
betaalmiddel volstrekt af tc zicn en de in tirculatie gebrachte gemeentebons 
onmiddellijk uit te wisselen. 

Naar blijkt hebben sominige geineenten asil deze iiitnoocliging tot 11og 
toe niet voldaan. 

Ik acht het. dcrhalve, i~oodzakelijk aan de betrokken geilleentebestureil 
te laten opmcrken dat zij geen machtiging ontvangen hebben 0111 nood- 
gcld in circtilatie te brengen en dat zij zich bijgevolg in overtrecling be- 
vinden iiict de  u*ettelijke \?oorschriften terzake. 

Het behoort, dat aan dezen onregelmatigeil toestand onmiddellijk ceri 
eind geniaakt worde en dat de uitgegeven gemeentebons, ten spoedigste 
uitgewisseld worden. 

De Voorzitter van de Bèstendige Deputatie. 
H.  D'Artois. 

Bestuursmemoriaal vail de Provincie West-Vlaanderen. 

Nr 38 1940 18 Juli 
Nr 245 - Financiën - Thesaa~rieleeningen - Noodgeld door gemeenten uit- 
gegeven. 

2e Afdeeling, l e  Bureel, nr 68.186 N - 
Brugge, den 1711 Juli 1940 

Aaii de heeren Burgemeesters en Schepenen der Steden en Gemeenten. 
(Aan de Heeren Arrondissementscominissarissen tot inlichting). 

Mijne Heeren, 

Mijn herhaald aandringen ten spijt, zijn er thans nog gemeenten die 

het noodgeld, dat zij hebben uitgegeven, niet ingetrokkeil hebben. 
De verantwoordelijke bestuurclers dezer gerneenten worden hierinede een 

laatste maal verwittigd dat tot de bewiiste intrekking oniniddellijk overge- 
gaan moet worden. 

Ik verlang binnen de acht dagen van de uitwisseling der gemeentebons 
kennis te ontvangen. 

Tegenover de gemeeiltebestiiren die in gebreke mochten blijven, zullen 
er passende maatregelen in overwegiilg genomen worden. 

De Voorzitter van de Bestendige Deputatie 
H .  D'Artois. 

Scdcrt Iict Iioger geciteerde werk is verschenen \\,crdeii \crscliilleiidc 
iiicu\vc iiitgiftcii ontclekt. Naarnlate mij nieuwe uitgiftcii ziilleii I~ckciid 
gciii;i;ikt ivordcii. zal il< lailgs 011s maanblad om, aan de \.cr~;iiiicl;i;irs Iiicr- 

;III keiiiiis gc\.cii. 
In het onderhavig artikel zal het thans alleen gaan over de uitgaven van 

gemeenteii en commissies van openbare onderstand vail cle Arrondissemen- 
teil Roeselare en Tielt. 

A. - UITGIFTEN VAN GEMEENTEBESTUREN. 
Arrondissement Roeselare. 

Stad IZEGEM. 
1940 : 1, 2, 5, 10 en 20 F. 

Het is mij onmogelijk deze uitgaven te beschrijveil daar ik deze nooit 
zag. 

Dhr. Nuijttens kon echter volgende bijkomende inlichtiilgeil aan het 
werk van d h ~ .  Major toevoegen : 

I-Ict iioodpeld vaii Izcgciii is cc11 der zcldzaaiiistc ii i  zijii soort. 
:\ls 1zcgciiiiia;ir zclf. Iich ik  11;i zkCr lastigc eii iiiocilijkc cipzockinocii 
kiiiincii \.;iststcllcii da t :  clczc recks I l i l  tIc Ilecr :llo!s S T R O I ~ ~ I - :  
cil zoiicii. 'l'/S. \vercl gcdriikt cil dat allc clic1ii.s cil driikproe\~cii 
ncrclcii \.ciiiietigd. 1)c fiikttiiir ~vclkc iiog 01) Iict plaatsclijk Stadliiiis 
I>criist, vcriiicldt ciikcl aaiiiiiaak \ail : 15.000 stiika ;:III i fcirik. 
8.750 \.an 20 fraiik cil 5.000 csciiil~l;ircii \-;in 50 fr;i i ik.  Dczc kas- 
I>oiis zijii cnkcl ccii p;i;ir cliiocii ii i  uiiiloop gc\\ccst cil \r,crden dnar- 
na \.crhraiid. \\'aartlcii vaii ?cil 1 friiiik zijii iiic oril~ckciitl. 

Van iedere waarde zouden in 1940, aan het stadsarchief, 10 
reekzeil zijn geschonken. Bij nazicht van het volledige archief, in 
1960, was van deze gift gecn spoor te vinden. 

De Heer A. Strobbe, vei-klaarcle nlij : ((Die biljetteil hebben er 
ongeveer uitgezien als deze vail 1914-191 8, waarop cle Sint Tillo- 
kerk voorkomt, dus de 20 fraillc \vaarcle, alleen was het formaat en 
1;leur anders». 

Genlcente EMELGEM. 
Slechts twee waarden uitgegeven : de 1 fraiik en de 5 frank. Beiden 

clrageil de reeksletter A. 



BESCHRIJVING : EEN FRANK. 

1s in W& ppier met rode d d .  Ha &uminer is zwart op de voor- 
zijde. Hdt fonna;it is 97mm x 68 mm. Het biljet is oinrand door kleine 
vierkantjes met in het inidden van d~ vierkantjes een vol kleiner vierkant- 
je De k d j d e  van hct biljet is niet amrand. 
Voorzijde : 

Provincie Westvlaanderen (let op de schrijfwijze) 
Gelneente Emelgem Serie A 

(nummer) 
1 fr. 1 Een Frank 1 1 fr. 

Naderhand betaalbaar door de Gemeentekas 
Besluit Gemeenteraad van 22 Mei 1940 

De  Sekretaris, De Burgemeestcr, 
A. Tanghe J. Bourgeois 

Keerzijde: 
Deze kasbon is enkel geldig binnen de Gemeente 
Emelgem en moet als wisselgeld door de bevol- 
king worden aanveerd. 
Hij zal naderhand door de Gemeentekas worden 
uitgewisseld. 

De Burgenleester 
Nr. ...... (rood) J. Bourgeois 

De namakers worden streng gestraft. 

VIJF FRANK ' 

1s m wit papier met grocne druk. O de &ide is er ceri gele d e r -  
d m l *  de kscni.jde is a (pan onde&& Het i r t u m m a  u zwart 
de voopi.de. Hct fonnaat is 97 mm 1 68 mm. Hct biijj à op de voo&$ 
omr>rd b Heine gmme vierïmtjes met in het m r ~ d k  scn vol k ï ~ a  
tkkantje. De M j d e  van het biijet is niet amrand. 
Voorzijde : 

De gele onderdruk bestaat uit . de genieentestempel in het middeil - aail 
de vier hoeken het cijfer 5 - en dan overal binnen de randen van de vicr- 
kantjes het cijfer O. I 

Provincie Westvlaanderen Serie A, 
(zwart nuinmer) 

Gemeente Emelgem 
Vijf Frank 

Naderhand betaalbaar door de Gemeentckas 
Besluit Gemeenteraad van 22 Mei 1940 

D e  Sekretaris, De Burgemeester, 
A. Tanghe J. Bourgeois 

Keerzijde 
Deze is dezelfde als voor 1 Frank, maar de druk van alles is in het groeil. 

Gemeente INGELMUNSTEK 

Slechts twee uitgegeven waarden zijn in de gemeente Ingelinunster gekend 
en 111. de kasbons van 5 Frans cl, 20 Frank. Beiden dragen de reeks A. 

BESCHRIJVING : VIJF FRANK. 
1s in wit papier met zwarte druk. O p  de voorzijde is er een groene onder- 

druk (rand en bloemenmotief). Het formaat is 116 mm x 74 mm. 

Voorzijde : 
Linkerlioek : Gedrukt wapen van Ingelmunster - (schild met hertenkop en 

punten erin). 
Rechts : Proviilcie West-Vlaanderen. 

Gemeente INGELMUNSTER 

Over gans de lengte van het biljet: VIJF FRANK. 
Naderhand betaalbaar door de Gemeentekas. 
Besluit Gemeenteraad van 22 Mei 1940. 
De Secretaris, Keeks A 

A. Huyghe N" . . . . . . . . . 
D e  Burgemeester, 

Paul Schotte not. 

Keerzijde : 
Bericht. 

Deze kasbon is alleenlijk geldig binnen de ge- 
nieente Ingelmunster en moet als wisselgeld door 
de bevolking worden aanveerd. 

FIij zal naderhand door de Gemeentekas worden 
uitgewisseld. 

De Burgemeester, 
(met naamstempel in paarse inkt). 

Paul Schotte. not. 
De namakers zullen streng gestraft worden. 

T W I N T I G  FRANK. 
1s in wit papier met zwarte druk. Op de voorzijde is er een blauwe on- 

derdruk (rand en bloemenmotief - in het inidden 20 FR.). IJet formaat is 
138 inm x 103 mm. 

Voorzijde : Zelfde als voor 5 F., maar in het iilidden Twintig Frank. 
Keerzijde : Zelfde als voor de 5 Frank. 

GEMEENTE RUMBEKE. 
Deze gemeente plaiide iii 1940 ccii iiitgiftc \,;ail k;ishoiis. 
Ingevolge het verbod \.an dc Bcstciidigc Dcl~iitatic \vcrd Iict iioodgeld 

ilooit uitgegeven, zelfs nooit \.ollcclig gcclriikt. Dc half afgcwcrktc I~iljctteii 
werdeil aan de drukkcr tcriiggc\.raagd 0111 nls sclirijfpapicr tc kiiiincn dic- 
neil. 

Het onafgewerkt biljet Irail 5 Frank kon nog teruggevoilden worden. Het 
ziet er als volgt uit : 

Allecil de ~roorzijde werd bedrukt. Het formaat was 120 mm x 88 mili. 



TIet biljet was in clik papier il1 witte kleur met grijze onclerdruk. Iii het inid- 
clcn staat 5 FK. De boveilste en oildcrste raildeil bestaan uit elk vier hori- 
ïontale lijilen. De  twee zijrandei~ bcstaail elk uit zeven vertikale lijileii. 

(het vervolgt) 

LIJST D E R  BEEGISCHE MUNTEN ' 
GESLAGEN I N  POSITIES A O F  B. 

0111 te beginileii, wil ik hier lierinnereil aaii wat meil verstaat oilcler de 
positie A en de positie B van een nlunt. 

De positie vail een muilt;tuk is degene ingeiloiiien door liet raildschrift 
tcgeilovei- de voorkant van dat stuk. 

Veronderstellen we dat een ri~untstuk v66r U ligt, met cle voorkailt 
(beeldenaar) naar boven ; als dail liet randschrift naar belleden gericht is - 
dus kopstaand geplaatst is en dus norrilaal te lezen is, is Iiet stuk iil 
positie B. 

Of, 0111 hct eenvoudigcr uit te leggen, als het stuk plat v66r U ligt inet 
de beeldenaar ilaar boven, dail is het stuk iil positie 

A als het randschrift zi, \~oorkomt 
8nO13188 V? 838~0x6  nnIa 

B als het randschrift z6 voorlton~t 
DIEU PROTEGE LA BELGIQUE 

In 't algelneen, zijil cle muriteil met ranclschrift iil posifie A, dcze in 
positie B ziji~ normaal scl-iaarser el1 soins veel zeldzanier ; er zijil zelfs be- 
~ a d c l c  muilteil die iliet vooi-komen in positie B. 

0111 tlc ol).~ockirigcii cii lict k!,i:.scrcii \ , ; i i i  clc \~cr~aiiicliiigcii oiizcr Ictlcii 
tc \.crgciii;ikkclijkc.ii. gecf il; I i i c r  ccii lijst tlcr 13c1,oi:clic iiiiiiitcii iiict r;iiic!- 
5clirift. iiict :iaiidiiitIiiig \,:in dc pi)>itics clic ik kiiiiiicii \~;iststcllcii Iic.1) \.oor 
icclcr tlczcr stiikkcri. D:i.ir tGi:ir gccri s gcl~laiitst is 1)ctckciit (lit tl;it ik tlczc 
iiiuiit iiict qc\oiitleii Iicl) in tlczc positic of positics. cil ik diis iiict k'iii \.Cr- 
,.ckcreii ivclkc positich cr\.;iii I)chta;iii, 

N o ~ e n s  de No 6 - 5 F zilver Leopolcl 1 gelauwerd, 1838 - die ik aaiicluid 
in ~osit ies A en B, moet ik aailstippen dat ik dit stuk niet bezit, inaar het 
bestaat in de twee posities in cle vcrzaiiieling van onze Voorzitter, de heer 
\Yillv Herssens. 

Ziehier dus de lijst. 

N o  
5). 20 F goud Leopolcl 1, bloot hoofd 

1865 L. Wiener Francs 
L Wiener Francs 
L. Wiener Francs 

6). 5 17 zilver Leopold 1 gelauwerd 

Pssities 
A B 

1834 X X 

1835 x x 
1838 X X 

1811 x x 
7). 5 F zilver Leopolcl 1 gelauwerd 

1847 x 
1848 x 
1849 x 

8). 2 F zilver Leopolcl 1 gelauwerd 
1834 richtiilg ranclschrift / /  x x 
1835 n / / x 
1835 = (in andere richting) 
1838 >> / / 
1840 ), >> / / 
1840 ( in andere richting) 
1843 1) >> / / X 

1844 >> / /  x x 
12). 5 F zilver Leopold 1 bloot Iioofd 

1849 
1850 
1850 onder strilc 
1851 
1851 . onder strik 
1852 
1853 
1858 
1865 F 
1865 F 

34). 20 F goucl Leopolcl II 

36). 5 F zilver Leopold II 



60). 20 F zilvcr All~crt 1 

66). 20 F ilikkcl Albert 1 

67). 10 F nikkel Albert 1 

68). 5 F nikkel Alhcrt 1 

78). 50 F zilvcr Tentoonstelling 

79). 50 F zilvcr Leopold III 

81). 20 F zilver Lcopold III 

82). 5 F nikkel Leopold III 

1872 x 
1873 x 
1873 letters randschrift met 

meer tussenruimte. x 
1874 x 
1875 x 
1876 x 

1914 FR. 
1914 VI,. 

1933 FR. 
1933 VL. 
1934 FR. 
1934 VL. 

1931 FR. 
1931 VL. 
1932 FR. 
1932 VL. 

1930 FR. 
1930 VL. 

1930 FR. 
1930 VL. 
1931 FR. 
1931 VL. 
1932 FR. 
1932 VL. 
1933 FR. 
1933 VL- 
1934 FR. 

1935 FR. 
1935 FR. 
1935 VL. 
1935 VL. 

riluntslag 
medalieslag 
muntslag 
medalieslag 

1939 FR VL 
1939 VL FR 
1940 FR VL 
1940 VL FR. 

1936 FR. 

1936 VL. 
1937 FR. 

83). 5 F niltkel Leopold III 
raildçchriftscheiding 

1938 FR. - VL. 2 kroontje x x 
1938 VL. - FR. » kroontje X X 

1938 VL. - FR. » sterretje x x 
1939 FR. - VL. 
1939 VL. - F R .  sterretje x x 
1939 VL. - FR. » kroontje x 

Hct ware zeer nuttig voor al onze leclen dat degenen die Belgische inunt- 
s~ukkcil met randschrift bezitten die op deze lijst voorkomen, zonder ge- 
volgcl te zijn van een x, of die er op voorliomen met een enkel x en waar- 
van zij de andere positie hebben, dit zoudeil laten weten in een van onze 
volgeilde maandbladen. 

Oiii te sliiitcri. cloc il; ol~iiicrkcii tlat il; niiclcr N" 8 (2 F zilver Leopold 1 
gcliiiin.cr(li :illccii clc stukkcn \,criiicldcii die, voor zover ik persoonlijk 
wcet, hcstaaii. IIct is <Iris gcciisziiis ~iitgcsloteii dat er aildere kunneil ge- 
\.oiitlcii \vortlen. Iictgccn tlaii ook iiiittig zoii zijn dit langs het bulletijn te 
Iaten weten. 

MORIN Frans. 

CATALOGUE DES MONNAIES EMISES PAR LES PROVINCES 
D U  SUD E N  REVOLTE CONTRE LEUR SOUVERAIN LEGITIME 

( + Monnaies de siège). 
(Duchés cle BRABANT, LIMBOUKG, LUXEMBOURG, Comtés dc 
FLANDRE, ARTOIS, NAMUR, seigneurie de MALINES, et marquisat 
d'ANVERS, TOURNAI et CAMBRAI). 
INTRODUCTION 

Par DEMEY Jean. 

I)e i;oiiil>reus li\.rcs orit déji tr;iité cette iiiatikrc ;i\:irit iiioi, iiialheureu- 
sciiiciit ccllc-ci est dispersée dans plusieiirs oiivragcs différciits. Ces li- 
\ rcs soiit tlcvcnus tri..; cires et Ixir c«iiséqiiciit trbs oiiircus. C'est pour- 
clii(:i je iiic siiis cfforcc clc réiiiiir. l'usage tlç iios iiiciiibrcs. ccttc matière 
cil 1111 seul \.olunle. J'ai donc rassciiiblé ccs testes Lpars cn les comparant 
ct cil les vérifiant à la lumière des quelques nouvelles découvertes en cet- 
tc matière. Ce catalogue traitera des monnaies suivantes : 

1) Flandres en révolte 1482-92 
2) Brabant en révolte 1488-89 
3 j Siège de Tournai 1 52 1 
4 )  Siège de Valenciennes 1567 
5) Siège de Breda 1577 
6) Siège de Maastricht 1579 
7 )  Siège de Bruxelles 1579-80 
8)  Siège de Tournai 1581 
9)  Siège de Cambrai 1581 



10) FnaW %'QU dnc de B n b t  158144 
11) brabant (A r d a n  da monnaies pahnt b m m  

MW n> 
ViRe de CaDa (A* l'pmvée de FranQois d'An'j) 
Fniq& d'h'ou comte de Fiandte 1582 
E - L F ~ P ~ ~ ,   rd on...) 
Siège d'Au&& 1582 
Sge d'Y 1583 
S j 4 y e d e r h  150CO5 

18) Vil e d'Anvers 159 3 
19) Siège de Cambrai 1624 
20) Siège de Breda 1624 
21) Siège d'Aire 1645 
22) Wezel ? 1689 
2 3) Si* de Lille 1708 
24) SiLgG & T d  1709 
25) ~iége d * h  ino 
26) te b a ~  l n 2  
27) Siège de Maastdebt 1794 
28) Si* de Liikdmbma 179s 
29) Ebts bd unis 14 
30) kw 1r615 
31) Monnaies indéterminées et présumées fausses 
32) Supplément. 

Le p&nt atalagme se veut eri plus amplet po&'bk c'est pouquoi je 
i&, appel aux mll-mnaurs en pomsh de r e m d p ~ m ~ ~ t i p  (inédits, 
fmq rimbns de frappa, di?gds * rorrtt, M6&t miprtanfe etc. etc ...) 

J c n e s a ~ a a s ~ z r o m ~ M G s n n n s V . T o r u a e m ,  S c d t a k e p  
p~kttl hai00d a~ r1koe8~m~e de n. E-O cd&, - 
aor'du Cabinet 1 &s at&hib de Ip Ha ; ~~e Lalies -a at W. THI 3 ON du Cab- d o  M ~ ! L  dc B ~ C I .  r MC 
A.A. Haeck secretaire-général adjoint de 1'A.N.E. Sans l'aide, les conseils 
et les eilcouragen~cilt qu'ils m'ont prodigués, ce catalogue n'aurait jamais 
vu le jour. / 

,' Jem De Mey - Watermael - Bruxelles. 
(à suivre) 

GRONDBEGINSELEN VAN H E T  MUNTENVERZAMELEN 
(vervolg) . 

1. Aluminium (Al). 
Aluminium is als zuiver metaal pas sinds een honderdtal jaren bekend. 

In vrije toestand komt het niet voor. Eerst in 1845 werd in laboratoria een 
bruikbaar metaal bekomen. Het is de verdienste van Deville dat hij de 
kosten van het aaiiscliaffingsproces aaiizienlijk liceft vcrminderd. Echter 
bleef dc prijs nog veel te h%og voor cen algmcric tcchnisclie toepassing. 
In 1855, tocn het voor de ccrstc niaal iverd tcntoongesteld. was de prils 
iiog stccds 25.000 BF pcr kilogriiiii. Hct is cnkel omstrccks 1880 dat langs 
clcctrolytische \\cg ecn vcel goedko cr iii;itcriaal vcrkrcgen wcrd op grotc 
rcha~l .  Hct 1:crbruil ging \,an dan a?iiict rpronpcn oiiilioog tcnrijl de  prijs 
snel terugviel tot een minimum. 

Het is een zeer licht inetaal met een goede weerstand tegen atinosferische 
invloeden. Reeds in de vorige eeuw werden medailles uit aluminium ver- 
vaardigd. Zuiver Al werd enkel als muntmateriaal gebruikt in 1907 voor 
het fi Centstuk van Uganda en door Frans Indochina. Het zogenaamde 
(echter ten onrechte) Al-brons is een legering met ovenvegend koper en 
zal dan ook onder deze rubriek besproken worden. 

hlunteri uit legcringcn riiet ovenvegcnd -11 (sonis iiict slcclits sporadiscli 
voorkomcndc andcre nictalcn) \vcrdcii cslageri v6Or dc t\r~ccdc wereld- 
uoriog door Duitsland en \*ooraI cloor Bniikriik en Italie crna. Spccialc 

zijn riict te ncriicii daar hct inetaal op 
corrosic cn de niunten dikwijls reeds 

wcrdcii peosydccrd. Er valt ecliter op te merkeii 
dat iiiuritcn wclke in omlool) zijii. rclatief vliig een zccr vcrsleten indruk 
\,ertoiien, tvaardoor zc ontsicrend zijii voor cen vcrzamcling. Ecns dat zc 
clcze verslctcn iiidruk vcrtoneri is Iiet zcer iiioeilijk dc grautvc klciir te vcr- 
wijdercii en zc Iiiiii wittc iiictaalglans accr tc .gc\.cn. Dakir Iict iiiccstal oiii 
iiiindenvaardige inuntcn qiat loont het zich riict de iiioeite iets te onder- 
iiemen. Men scliaffe zicli bcter direkt dc iiiuntcn in Sup aaii. 
2. Goud (Au). 

Door de eeuwen heen is het voor de meeste landen eeil geliefd munt- 
inetaal geweest. Na de eerste wereldoorlog is echter zijn verbruik als munt- 
inetaal fel geslonken, wel wordt het nog steeds als muntstandaard aange- 
wend. 

Het goud heeft een zeer goede chen~ische besteildigheid, wordt niet aan- 
getast door corrosie en vindt daarom meestal zijn toepassing in het maken 
van sieraden en munten. Het nadeel is dat de hardheid van het metaal zeer 
gering is, daarom komt het meestal voor als legering met zilver of koper (bv. 
voor de belgische goudstukken : 90 % Au en 10 % Cu). 

In de oudheid werd ook het electron, d.i. een natuurlijke legering van 
1 / S  Au en 2 1 3  Ag. gcbniikt voor het slaan van munten. 

Ook hier zijn gccn specialc voonoqcn te ncincn. De inceste goudstuk- 
lien zijii nog stecds gocd bc\raard (7oncler rckcning te Iioiidcii met dc 
sleet) en Iict is daaroiii aan te radcii dczc niiintcii nict cloor iiicclianische 
iniddelen op te poetsen, waardoor onherstelbare schade kan worden aan- 
gericht. Zelfs in een omgeving van vochtige lucht zullen de munten nog 
niet oxyderen. 



3. IJZER (Fe). 
Ratds wad bet Fc ais muahnateriaai @suikt (bv. ondsr vom 

van staven bq de Spartmon). V d e t  I ~ M  h c ~  sladits bij aikm 
*m,Uit Fe gegotcn,mmStn uit China en Ja zijn beltend. Io 191 
bedcbut @ch- 

7 d b * w e e r g e b r m i t i n ~ ~ t s b d , b e t w c ~ e & t ç r ~ ~ k  
1. 

I3et Fe als nletaal is zeer geloelig voor vochtige lucht. Zelfs ila slechts 
ciikcle dagen in vochtige lucht 17ertoefd te hebben vertoond het recds cor- 
rosievlekken (roest) . 

Zover de nlunteil met vuil ziln aangeslagen, &ni@ fien ze met zccp 
eii kokend water en zorge daarbij dat zc op ecn onda& worclcri 
gclegd (bv. op een ovcill~laat) oril ze aldus vol* te ddaood-. 

Koestvlekken worden best niet een V(UI de rocstveiwiïdmde riiidcle- 
Icn welke in de 1icindel verkrilgbaar niln -der& niscim &ta de 111~11- 
teil tcrug met zeep cil kokeild water 111&ea bchpliddd wordca ni d a ~ r r i ~ ~  
tcrug gedroogd worden. Somnlige auteurs spreken vail Iiet venvijdereil langs 
meclianischc weg illet eeii koperdraaclborstel, persoonlilk ben ik tegcii- 
stailclcr van het gebruik van 0111 het eken welk m e c ~ n i ~ c h  iniddel voor Let 
rciiligeil van munten. 

4. K o p e ~  (Cu). 
Reeds zcer vroe wordt Aoper verweild als ruil- en betaalriliddel. In cle 

M i ~ d r i r u m  men hn oM temg in wrm van mwtrm in Bpa- 
timn, HongàFije en de BPlkPnstaten, &ter m d  vermu@ zodat WC 
daar ook meabil p i o p  @ci3 van brrnizsi. Er wilt O te maken dat üc 
kopErstukken uit onze suatc. steeds slechte dvers& (&ibn) aueo. 
Het is mrst in de 17e eenw dat zuim koper tmg gemutit werd en in de 
1& en 1% a u w  9jn v& bloei kde. In Azië werà oditea scdat de vmg- 
stc üjdai tot heden het mtattcd van kdptr o n h e o l r c n  vomfgaet. 

we in de eerste plaats l-iet billon \rern~elden. T.t.z. 

De b i f iwmmtm wetdca v00ra1 gemaakt daar waar de muntvoet zilver 
\VAS en gebfdt epn edelç m k k n  zich voorclced. In onze gewesteil kwaiii 
Ilet voot01 y ~ ~ f  bij m u n h  van kleinere waarden vO6r de ontdekking \ l ~ i l  

clc zilv- Ea A m d i  (clus i,hhr cle 16e eeuw). - 
Ais verdere legeringeii hebbeil we : 

Hct-Altzminiumbrons (on 92 % Cu + 8 96 Al). 
1s rded hn rti& nn d tweede. wereldootl gebdt ~ o r  hct maka 
na mmtm in ~mnkzijj ~u i t s imd  rn itaiiii. II*. e n  ~ q a i n g  met nq 

chappm. Ze w d g t  @c sbbcigensduippa~ met gocde 
0 0 ~  

Het Kopernikkel (Cu met 10 A 25 % Ni). 

Wercl liet eerst door Zwitserlancl in 1850 toegepast met een toeslag van 
1 O % Ni, daarna kwameil de VSA rilet een toeslag vail 12 % Ni in 1857 
en claarna zien we de belgisclic inunteil van 20, 10 en 5 Centiem (1860) 
inet een toeslag van 25 % Ni. 

I<cccls hij ceil tocslau \.;iii 1 5  96 Si Iiccf Iict ccii zil\.crglanzciid iiibiclit 
ri1 rcii ïcer 1iog.c ~ i ~ i r c l ~ i c i c l s ~ d  ~ v d k c  Iiet I>ijroiidcr gscliikt iiiarkt voor 
iiiiiiitcii \.or~icii \.oor laiig iirioc oiiiloop. Dc \vccrstaiid tcgcii ntinosfc- 
risclic iii\locclcn is iiitstckciicl. ~or i i s  cclitcr kiiiiiicii WC. iia Iaiig aaii \.ocli- 
tige liiclit tc zijii 1)lootqcstcld. cc11 iiits1;ig \.ail kopcrgrocii \.crtoiicn. 
\laillccliort (75 Cil! 1 5  96 Si cil 10 75. Zn) .  

Vertoont ongeveer dezelfde eigenscliappen als het kopernikkel. 
Messing (Meestal 70 % Cu met 30 % Zn). 

Reeds in de Oudheid bekende legeriiig van Cu en Zn. Naarvolgeils cle 
Iioeveelheid Z n  bekomt iileil rood, gecl of wit messing. 111 China was liet 
clc \~oorilaamste muntstof. Sedert de Franse Revolutie wordt het iil vele 
laildeil als metaal voor kleinmunten gebruikt. 
Nieuwzilver. 

1s ccii Icgcriiig van 30 à 60 % Cu, 20 à 40 ?/o Zn en 10 à 25 % Ni, en 
~vorclt slcclits in cle laatste tijden als nluntn~etaal gebruikt. Vermenging 
\.;in kopcr iiict rcecls 15 % Ni en iiiet zink geeft het een kleur dat sterk 
:i:iii zil\,er (loct clcnken, vandaar de naam. 
Potin. 

Legering van Cu, Sn, Pb en Ag. Werd enkel bij cle Kelten als munt- 
stof gebruikt. 
Tombak. 

Legering van 88 % Cu en 12 % Zn. Eerst in cle laafste tijden als 
muntmetaal aangewend. 

Vochtige en koolzuurhoiidei>de lucht veroorzakeil op koper een in liet 
bcgin grauwe later blauwgroene aailslag (kopergroen) die l-iet stuk meest- 
al voor verdere aantasting beschermt. 

Voor wat het reinigen van kopermunten, of muilten van een legeriilg 
wellte l-ioofdzakelijk uit koper bestaat, aangaat moet men verschillende ge- 
valleii onclerscheiden. 

111 cle eerste plaats komen de munten welke een natuurlijke patina 
bezitten (c1.i. een oxydelaag nielke ontstaat door inwerking van zuur- 
stof, water en eventueel koolzuur) worden in het geheel niet gereinigd. 
Deze patinalaag kan zowel over het ganse stuk voorkomen als dat ze en- 
lcel op <een deel ervail zichtbaar is. Ze kan zowel gladglanzend zijn; clan 
iioemt inen ze edelpatina, als dat ze van ruwe kristalachtige vorm is. Dc 
patinakleuren gaan van grijsgroen over groen, rood, bruin tot zwart. Het 
is een feit dat rilunten waarop een natuurlijke patina voorkomt meer waar- 
cle bezitteil dan cle andere. Hier zij vooral gedacht aan de romeinse mun- 
tcn welke een zo mooie patina kunnen vertonen. Als voorwaarde dieilt 
echter gesteld dat de patina, noch de legende, nocli de andere reliefde- 
leri van Iiet stuk l-ieeft gescliaad, zodat ze daardoor onzichtbaar zouden 
gewordeil zijil. 

Een tweede geval zijn deze muilten welke donkere vlekken zouden 
vertonen. Een reiniging geschiedt door gebruik van aether. 



Koperiiiunteii welkc geheel of gedeeltelijk, olierdekt zijn met eeil kleef- 
achtige zwarte laag, worclen het best metc1:gkeild zeepwater gewassen. 
Deze beliaiideling is echter verscheiclene inaleil te herhalen en het wrij- 
\,eii gescliieclt best met eeil zeer zaclite iiylontandenborstel. Eeii klein truk- 
je oiii de munten uit de kokenclc loog te halen, zoiider zich de vingers tc 
branden is Iiet gebruik van een houten wasspeld als hulpiiiiddel. Na het 
afkokcrr worden de muiiteil goed en vecl nagespoeld met zuiver water 
eii worden claarna aaii de luclit gedroogd, eveiltueel kail ook de muiit op 
cen warnie ovenplaat worclen uitgedroogcl. Steecls lang opwrijven met eei-i 
zuiver ledereii doekje. Otok een herhaald wrijven over de huid geeft eeii 
glanzende munt. 

Pas echter op bij het reinigen vail kopermunteii. Waak er op dat U geen 
letsels heeft aan de lianclen. Kopergroeii in een wonde kan bloedvergif- 
tiging vcroorzaken. 
5. Lood (Pb). 

Wegens zijn weeklieid zeer weinig geschikt voor het aaiiwendeii als 
iiiuntnietaal, daardoor slechts bij gelegenlieid gebruikt. Van de vaste me- 
talen is liet lood het metaal met de geringste vastheid cn hardheid - in 
zekere onistaiidighedeii lcan het zelfs niet een mes worclen gesneden. 

De clicmisclie besteildigheid vaii lood is in liet algemeen maar zeer 
iiiatig - zelfs water tast lood aaii. Echter vormen in vele gevallen de aan- 
tastingsproducten eeii dusdanig stevig vasthechtende laag dat verdere 
aantastiiig voorkon~cn wordt. 1s niet tegen de inwerking van alkaliën be- 
stand. 

Een methode oiii aailgetaste loodstukkeii te reiiiigen is me niet bekencl. 
Men kail echter dezelfcle voorzorgsmaatregele~i ileinen als deze gebruikt 
bij tinncil muilteil (zie hieronder). 
6. Nikkel (Ni). 

He Ni wercl eerst iii 1751 door Cronstedt herontdekt en als 'n op zicli- 
zelfstaancl metaal crkcnd. Reeds vroeger werd het door cle mijnwerkers ko- 
perilikkel of vals koper geiloenid, vandaar de naani. In Euro'pa kwani liet 
gebruik van Ni vooral tot bloei in de vorige eeuw toen nien pasmunt uit 
Ni ging vervaarcligen. Bij kan~ertemperatuur is het niagnetisch (Alzo kan 
iiien het vail andcre muilteil geinakkelijk onderscheiden) Het is zeer goed 
bestand tegen atn~osferisclie iilvloedeil cil speciale ~~oorzorgsmaatregeleii 
voor de konservering zijn niet te ilemen. 
7. Platina (Pt). 

Werd eiikel iii Ruslaiid tussen de jaren lS28 en 1846 voor het slaan 
van munten gebr~iikt. Ze werden echter wegens de sterk schommelende 
prijs reecls in 1846 iilgetrokken. Het is een zeer zacht, zilvenvit metaal. 
Tegeil de iiiwerkiiig van zuurstof is het volledig bestand. Het wordt ecli- 
ter aangetast door siliciunl en koolstof. Speciale maatregelen voor het kon- 
serveren zijil iliet te nenien. Het kali behandcld worden als goud. 
8. Tin (Sn). 

Als zuiver iiietaal zeer weinig. gcbriiikt wegens zijn geringe hardlieid. 
Eiikele nooclniunteii zijil ecliter 111 tin. In de 18e en 19e eeuw is het de 
geliefde stof voor lict vcrvaardigen vail niedailles. 

A.A.Haeck. 
(het vervolgt). 


