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GANGBARE MUNTEN UIT NEPAL

Met genoegen vernemen wc dat het kleine koninkrijk KEPAL,
gelegen in het Himnlaya gebergte, een nieuwe reeks munten liet
slaan op de eerste dag van het jaar vikramaditya 2023, wat in onze
jaartelling overeenstemt met 1966. De inschriften op deze munten
zijn dezelfde gebleyen als deze van vorige uitgiften.

Kochtans biedt de nieuwe reeks munten ons een welgekomen gele~

genheid 0/11 enkele details dezer stukken, die schaars te vÎttden zijn
tussen de westerse munten, te verduidelijken. Geel toe dat slechts
weinigen onder ons in staat zijn deze inscill'iften, die desondanks
niet gespeend zijn van numismatisch en iconografisch belang, te
ontcijferen.

Het ~epalesegeld heeft als eenheid de Hupie, verdeeld in 100 Paisa.
Zijn waarde bedraagt on~eveer 6/10 van de Hindoestaan~e rupie,
t.t.z. 6,5 FB. De hogere waarden zijn in papier, zelfJ> de rupie werd
gedurende verscheidene jaren onder de vorm '-'an bankbiljetten uit
gegeven. Thans wordt hij ons aangeboden als muntstuk in cupro
nikkel legering. (Zie katalogus Ycom3n -NEPAL - de nummers
62 tot 62a).
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SHAHA DEVA

2023

NEP A l

1 RUPEE

De wassende maanvorm wordt in zijn opklimmende stand getoond
en stelt de glorie en de toenemende roem van Nepal voor.

Binnen het vierkant vervolgt de legende met een derde SHRl,
gevolgd door de volledige naam van de huidige vorst: MAHENDRA
(een der namen van de koning der goden).

VIRA (wat overeenstemt met het latijnse VIR en betekent: man,
excellentie of held).

VIKRAMA (betekent zowel dapper als een der namen van Vich
nou)
SHAHA (een titel die door de keizer van Delhi gegeven werd aan
Khan Jagdeva, de 41ste koning van de Gorkha dynastie)

DEVA (betekent God)
Onder het vierkant verschijnt de datum: 2023.
Twee cirkels rondom het geheel zijn op een dekoratieve wijze ge

kombineerd met de openingen van het vierkant en vormen de YAN
TRA.

~T) ~1 '1")
SHRI SHRI SHRI MA HENDRA VIRA VJKRAMA

Gouden Nepalese stukken werden voor het laatst in 1955-56 ge
slagen (Yeoman A-B-C 65). Zij werden in beperkte hoeveelheid uit
gegeven, voornamelIjk om de reeksen aan te vullen. Een zulkdanig
gouden muntstuk îs in dit koninkrijkje niet vrij in omloop, derhalve
zeer gewaardeerd en ijverig ópgespoord.

Het jaartal op de Nepalese munten wordt aangebracht volgens
hiernavolgende methoden:

NEWAR SAMVAT: begînnend in 8S0. Deze kalender werd ge
bruikt tot in 1768, het einde van het Maleise tijdperk.

SAKA : beginnend in 78. Deze kalender was in voege tot aan de
wijzigingen die deze eeuw aangebracht werden.

VIKRAMADITYA: beginnend in 57 voor J. C. Deze datering
is de gangbare in het koninkrijk NEPAL.

Hierna volgt de beschrijving van het 1 rupie stuk. Deze beschrij
ving is praktisch dezelfde voor de andere stukken van deze reeks.

VOORZIJDE: in een centrale binnenste cirkel, de drietand van
Siwa, god Van het uitroeien van het kwade en alzijdige beschermer
:van.Nepal. Rondom de cirkel, een vierkant aan drie zijden geopenden
m vier verdeeld door de vier armen van een Swastika, beschermend
symbool van het Hindoestaanse en Boeddhistische geloof.

De kombinatie van vierkant, het ~wastikaen de cirkel op het geld
stuk, vormen het zogenaamde ~ tantric yantra * magisch teken
van esoterische betekenis, voor het eerst aangenomen door de prins
Narayanan, een Mohar van 1754 die het eerste staatshoofd van het
verenigde Nepal was.

Behoudens zeer geringe wijzigingen is dit magisch teken steeds
terug voorgekomen op de munten van bijna al zijn opvolgen.

Links en rechts van het vierkant bevinden er zich vier symbolen
die terug te vinden zijn in d~ vier armen van Vichnou, god van de
voorbehoeding :

CHAKRA: een wiel (of schijf)
SHANKHU, een schelp
PADMA, een lotusbloem
GADA, een knots

Vermits de koning van Nepal beschouwd wordt als de belichaming
van Vichnou, zijn deze s~'mbolen nauwkeurig geplaatst rondom zijn
naam, die terug te vinden zijn in de hiernavolgende legende.

Boven het vierkant staat geschreven • SHH I SHRI ~ in Nagari
schrift. Dit Is ecn eervol voorvoegsel dat één, drie or tot viJfmaal
herhaald en geplaatst wordt vóór de namen van Koningen en Goden.

De twee eerste. SHRI ~ zijn geflankeerd door maan en zon ter
nagedachtenis van de mythische maan- en zonnevorstenhuizen, \~a.ar
van de heersende familie beweert af te stammen.

TEKENING
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P,'EERZIJDE:

In de centrale cirkel: het KHANDGA of zwaard van devi Bhavani,
(beschermende godin van het koningschap en zinnebeeld van de
opperste staatsmacht) met palmtakken. Tussen palmtakken en cir
kel, van links naar rechts «SHRI BHAVANI" een aanroeping tot
de godin, echtgenote van SIWA welke voornamelijk voor de geest
geroepen wordt te Kathmandou, hoofdstad van Nepal.

Onder het zwaard, «EKA RUPYAN ~ wat 1 rupie betekent en
«Nepal ".

Rondom, in vakken, het inschrift« SHRI SHRI SHR[ GORAKHA
NATHA» (zie pijltje), een aanroeping tot de god Natha, beschenner
van de Gorkhas, het ras van de wondermooie Gorkha-soldaten.

De tekening (afkomstig van een bijzondere Yantra) die het ge
heel omsluit en waarvan de buitenste vakken, nu géometrisch en
dekoratief, duidelijk de acht bladeren van de lotusbloem voorstellen.

Met deze beschrijving werd weerom een der vele numismatische
geheimen uit het verre Oosten ontsluierd.

Vertaling: D. VAN LAEKEN WVCKAERT VALÈRE

H'

DE MUNTEN VAN KEIZER KAREL V
VOOR ONZE GEWESTEN

In 1500 te Gent geboren als zoon van Filip de Schone en Johanna
van Castillt>, heeft hij als grootouders Maximiliaan I van Oostenrijk
en Maria van Bourgondic.

De broer van Kare!'s moeder Juan was bestemd voor de Spaanse
troon; hij huwde met Margareta van Oostenrijk in 1497 doch sterft
hetzelfde jaar. Zo wordt Filip de Schone koning van Spanjf, maar
sterft in 1506.

Karel alsdan slechts zes jaar oud wordt op beslissing van Maxi
mîlîaan van Oostenrijk onder voogdij gesteld van zijn tante Marga
reta van Oostenrijk. Zij zal gedurende de minderjarigheid van Karel
landvoogdes zijn en zorg dragell voor de opvoeding en het onderricht
van de kleine Karel, de toekomstige troonopvolger.
\V~nneer in 1515 Karel V meerderjarig verklaard Wordt, verlaat

r.ijn tante, onze landvoogdes, het land en meteen is Karel V koning
van Spanje, de Nederlanden en de Incliën.

Vier jaren later, in 1519, volgt hij zijn grootvader Maximiliaan
op als Keizer van het Roomse Rijk; van dan af is hij Keizer Ka
rel V, Hij had het niet gemakkelijk tijdens zijn regering. Vergeten
wij hierbij het gevleugelde woord niet ~ in zijn rijk ging de zon nooit
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onder~. Het waren inzonderheJd twisten binnen het rijk en aan
de grenzen, die hem kopbrekens en moeilijkheden bezorgden O.TIl.

de opkomst van het protestantisme met Luther, de Boerenopstand
in Duitsland, de onlusten in Italie e.l de last in Castil1iê; voeg daar
bij de eeuwige ruzie met Frankrijk onder Frans I.

Uit het weinige dat we I; uit de geschiedenis memoreerden, kuat
u zek...r besluiten, dat de numismatiek (betreffenrle munten en pen
ningen) van Keizer Karel V, omvangrijk is. De literatuur er over is
eveneens nogal uitgebreid (1).

•• •

Tijdens de 24-jarige regering van Filip de Schone volgden niet
minder dan acht verschillende munt-uitgiften elkaar op; samen 78
mlmttypen omvattend. Dat maakt het voor de verzamelaars en
numismaten lang niet gemakkelijk. Oudel' de regering van zi,jn zoon
Keizer Karel V, die zowat veertig jaren duurde geheurde slechts
twee munt~uitgiften voor samen 38 rnllnttypen.

De eerste uitgifte met als uiterste data 1506 en 1520, is een voort
zetten van de laatste uitgiften van zijn vader, Filip de Schone voor
de periode 1499--1506, Wij sommen de stukken even op: Het Gul
den Vlies, de Sint-Filippusgulden of Goudgulden; de Halve St. Fi
lippusgoudgulden, 'n dubbele stuiver, 'n stuiVer, 'n groot. 'n 1/2 en
1/4 groot, 'n HoJland~e penning, 'n vier-mijtenstuk, 'n dubbelll mijt,
'u vier en 'n twee mijtenstuk voor Brabant, 'n dubbele Naamse mijt
en 'n Naamse maille. De drie eerste stukken in goud, de drie vol
gende zijn in zilver, de overige, behoudens het laatste stuk, in biJ
lioen (2); de Naamse maille in koper,

De tweede uitgifte liep van 1521 tot 1556 (3), Zij is uitgebreider
dan de eerste. Zij draagt zoals we mogen verwacht.en een persoon-

(1) Voor wat onze gewesten aangaat
1. A. DE WITl"E, Histoir~ manélaire des camles de Lauuaill, ducs de Brabant

el marquis du St. Empire Romain. Antwerpen 1894-1899 uitstekende il

lustratie in steendruk (tekeningen).
2. E. VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des Pays-Ba3 Bourguignons el Hs

paynols.1434-]713. J. Schulman arn 1960. + aanvullende lijst, 1964. geeft
in het werk bibliografische lijst, illustratie : roto~clichés van alle typen,

(2) Billioen: is 'u metaallegering van zilver en koper; doorgaam is het ge
halte van zilver minder dan 50 %' Wanneer minder dan 3D % zilver aanwezig
is noemt men het zwflrt-billioen. Deze legering werd zeer veel gebezîgd bIJ het
aanmaken van kleinere pas munt. (Zie maandblad 5-1968),

Zie ook: DidionarlJ of Numi$m.aiie Names van Albert R. FIlEY, 1947.
(3) Nauwke1uige data en bizcmderheden vindt u in (I) geciteerde werken,
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lijke stempel van de Keizer. Daaronder is een inovatie voor ous
gewest: het daaldergrote stuk: de zilveren Karolusgulden, waar
over verder meer (').

Een summiere opsomming van dez(' stukken: in goud: 'n gouden
reaal, 'u halve gouden reaal, de gouden Karolusgulden (of kortweg
gouden Karolus geheten en één der populairste munten van de 16e
eeuw naar de volkse overleverins), 'n gouden ZOnnelQ'oon (een tegen
hanger van de Franse Zonnekroon). In zilver: de Zllveren Karolus
gulden (twee typen), 'n vierstuÎveriituk, 'n zilveren reaal, 'n halve
zilveren reaal, een stuiverstuk en een groot. In billioen : 1/4 groot,
'n Holland~e penning, 'n dubbele mijt, 'n mijt, 'n korte, 'n stuk van
2 Brabantse mijten, 'n Utrechtse mijt, 'n halve Roermondse groot en
een koperen Naamse mijt. Verder drie Spaanse munten in zilver
in de Nederlanden geslagen: reaal, halve en kwart reaal.

Meerdere muntwerkhuizen kregen opdracht deze muntstukken te
slaan: een munt.slag verdeeld over verscheiden!.'. jaren. De voor
naamste muntwerkhuizen W:lIen: in Brabant: Antwerpen en Maas
tricht, Gelderland, Vlaanderen en Holland; daarbij kwamen meest
tijdelijk en voor plaatselijke behoeften: Friesland, Namen, Over
ijsel en Roermond.

Al de muntentypen zetten een eeuwenoude traditie voort, behou
dens de Zilveren Karolusguldens, d.i. dunne muntstukken van een
aanzienlijke ~rootte. Ze zetten de zeer rijke numismatiek voort van
verzorgd gegraveerde stempels en mooi geslagen stukken, zoals we
die vooral kennen voor het Graafschap Vlaanderen.

.',
De zware zilveren Karolmguldens luidden een nieuwe traditie

in. Denk even aan Filips n en diens opvolgers die eveneens grote
en zware zilveren mnnten als de daalders en de patagons in omloop
brachten.

Zoals we reeds zeiden waren er twee typen Zilve-ren Karolusguldens.
Het eerste type, het grootst in formaat, werd geslagen van 1540 tot
1552; het tweede, kleiner van doorm('ter van 1552 tot 1556. Hun
beider gewicht was 22,85 g.; ze hadden ook eenzelfde gehalte nml.
833 0

/ 00, Hun koerserende waarde was 20 stuivers. De beide munt
typen van deze Zilveren Karolusguldens zijn totaal verschillend wat

(4) Sigi&mulI.:i, aartshertog van Tirol (1484-1486) liet de eerste, zware, daal

ders slaan. In numismatische termen staat hij bekend als St. Joachimthaler of
Ausbeute tbaler, vervaardigd uit zilver van de zilvermijnen van het Joachim&
dal.

De mee&te beroemd" daalder is d" Maria-There&ia daalder, die tot op onze
dagen in Afrika wordt aanvaard. (Zie maandblad 6-1968).
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de voorzijde aangaat. Het is opvallend, dat de stukken die wij tot
nogtoe zagen van de eerste uitgave haast allen in zeer "oeden staat
Waren. Daar tegenover vertonen dle van het twèede typ~ haast allen
aanzienlijke sleet.

Typel-0±38mm TypeII-0±32mm
Brabant: Antwerpen (handje) 56.618 id. 771.098

id. Maastricht (ster) 22,530 id. 6.851
Gelderland (kruis) 3.133 id. 27.569
Vlaanderen (lelie) 27.305 id. 76.674
Holland (roosje) '? id. ? (&)

ZOals U hemf'_rkt betreft het, op één na, slechts betrekkelijk kleine
oplagen, zodat we gerust kunnen zeggen, dat er zeldzame stukktln
onder voorkomen, In 't algemeen zijn ze niet gemakkelijk te ver
werven.

" .
Beschrijving van beide typen van de Zilveren Karolusguldens:

(van Gelder & Hoc n ro 187-188).

Type I - zilver - 833%0 - gewÎcht 22,8.') g - 0 ± 38 mmo
Voorzijde: Het gekroonde en geharnaste borstbeeld van Keizer

Karel V naar lechts met zijn volle baard, Deze beeldenaar is met
'n dunne cirkel omrand. Keizer Karel V geeft de indruk van een
kloek en flink man in de bloei der jaren. Rondom de tekst (of. licht
gevarieerd): CAROLVS.D :G.ROM.IMP.HI5P.REX.DVX.BVRG,
Z B ~

Keerzijde: In het midden 'n gekroond schild op 'n kruis met be
hloemde einden, die de legende doorsnijden. Het schild draagt 5
kwartieren: Oostenrijk, Nieuw Bourgondit!, Oud Bourgondië en Bra
bant; in het midden over de vier heen Vlaanderen Cn staande kla
wende leeuw naar linKS). Tekst: DA.MIHI: - VIRTVTE. - -- CO :
HOS - TS: TVOS. (of 'n variant).

Type IJ _ zilver 8330/00 - gewicht 22,85 g - 0 ± 32 mmo
Voorzijde: Kleiner gekroond borstbeeld naar rechts - de Kroon

is kleiner en plat. Keizer Karel V wordt er zeer verouderd op voor
gesteld - zijn gestalte is gedrongen, zijn baard korter. Tekst als
type 1 of variante.

Keerzijde: In het midden schild (met vijf kwartieren als type I)
op 'n kruis met bebloemde uiteinden - dat alles binnen 'n fijne
cirkellijn, Tekst als type I.

.'.
(5) Overgenomen uit: Les man/wies des PClrJs-Bas BOI1r[Juignons et ESp<:lgnols

zie I,
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Tot nog toe, IUlar onze mening, werd nog geen studie ondernomen,
die de varianÛ'n op de verschî!lende stempels beschrijft.

Merken wij op, dat ernstige numismaten, die dergelijk iniatief
nemen en zelf misschien geen, of maar weinig eksemplaren voor hun
studIeobjecten bezitten, altijd terecht kunnen in grote verzamelin
gen of muntencabinetten. Men moet niet noodza.~elijk verzamelaar
zijn om numismaat te worden.

Nllmismatische werken zijn voor U 'n zeer rijke inllchtingensbron ~

verrijk uw boekeschat, verblijd uw hart en sier uw geest.

PITTOORS P. F. J.

REGLEMENTAIRE EN WETGEVENDE BEPALINGEN
BETREFFENDE DE MUNTEN VAN HET
GROOT HERTOGDOM LUXENBURG
vanaf de belgische revolutie tot in 1853

Men weet dat sedert de gebeurtenissen van 1830 geheel Luxem
burg, met uitzondering van de federale vesting waar zich een prui
sisch garnizoen bevond, gemene :ulak maakte met Belgiit Deze stand
van zaken zal tot in 1839 duren, t.t.z. tot de aanvaarding van het
verdrag der 24 artikelen. Dit verdrag dat te Londen gesloten werd
verdeelde het oude Luxemburg in 2 delen: het meest uitgestrekte
gedeelte (het Waalse) bleef Belgie toebehoren en vormde met het
Hertogdom Bouillon de belgische provincie Luxemburg. Het andere
deel, ofschoon herleid tot 1/3 van zijn oorspronkelijke oppervlakte,
behield de naam van Groot Hertogdom en vormde een gescheiden
staat van Nederland maar behorend tot dezelfde prins. Het bleef
alleen gebonden met het germaanse bondgenootschap, belgisch Lu~

xemburg uitgezonderd.

13 augustus 1830

Ben bericht vanwege de vertegenwoordiger van de algemene maat~

schappij ter bevordering van de nationale Industrie (bank) gericht
aan Z. E. de Staatsraad, Gouverneur van het groot hertogdom,
deelt deze laatste mede dat voortaan de franse munten zullen aange~

nomen worden in de kassen tegen een koers van 1 frank voor 471/4
cent. (Sedert 1825 werden deze munten slechts aangenomen in de
staatskassen op basis van 1 frank voor 46 3/4 cent).

25 oktober 1834

Besluit van de regeringscommissie van het groothertogdom, waar
door de oude duo-decimale muntstukken uit de omloop getrokken
worden. Met ingang van 15 november zullen deze stukken niet
meer als betaalmiddel aangenomen worden in de openbare kassen.
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11 ju.ni 1839

Koninklijk besluit dat de wijze bepaalt waarop de inning der
belasting moet geschieden. De frank zal aangerekend worden tegen
47 cent.

31 augustus 1839

Bericht van het hoofd der burgerlijke diensten, dat nadere toe
lichtingen verstrekt nopens art. 4 van bovenstaand besluit. De aange
slagen bedragen in franken, zullen in dezelfde muntsoort betaald
worden.

24 maart 1840

Koninklijk besluit dat met ingang van 8 april buiten koers stelt:
de Ducatons en brabantse kronen met beider onderverdelingen, de
enkele en dubbele escaUns, de plaketten en stukken van 5 plaketten,
de Luxemburgse stukken van 1/2, 1, 3, 5, 6 en 12 duiten, de stukken
van 1/2, 1, 2 en 10 oortjes, tenslotte de oude stukken van 5 en 10
centiem die in Frankrijk ingetrokken waren.

31 maart 1840

Verklarend bericht aangaande bovenstaand besluit. Door oude
stukken van 5 en 10 centiem die in Frankrijk buiten koers gesteld
werden, worden verstaan diegene die geslagen werden sedert het
dekreet van 28 Thermidor - jaar 111, tot aan de wet van 3 brumaire 
jaar V, met de stempels van 1 en 2 deciem.

20 august 1841

Koninklijk besluit dat vanaf 1 september, de waarde van de frank
vastlegt op 47 1/4 cent.

21 december 1841

Koninklijke verordening. Met ingang van 1 januari 1842 zullen
de rechten vastgesteld en ingevorderd worden in gulden, op basis
van 47 1/4 cent voor 1 fraJlK.

15 maart 1842

Koninklijk besluit dat de waarde van de frank regelt ten over
staan van de Pruisische munt, met betrekking tot het betalen van
tolgelden. Basis; 8 silbergros = 1 frank.

20 december 1848

Wet die een nieuw muntstelsel dekreteert. Met Ingang van 1 ja
nuari 1849 zal de frank, de gulden als wettelijk betaalmiddel ver
vangen. De bedongen verplichtingen in gulden zullen uitgevoerd
worden a rato van 47 1/2 cent voor een frank.
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32.000 ex.
24.000 ex.
15.000 ex.
3.000 ex.

2S.000 ex.
1.300.000 ex.
1.800.000 ex.
1.839.455 ex.
2.300.000 ex
3.540.000 ex.

!)l0.000 ex.
900.000 ex.

1.500.000 ex..
200.000 ex.

tOO.ooo.OOO ex.

10.820.000 ex.
24.ISO.OOO ex.
lï.OOO.ooo elló.

2.500.000 ex.
5.500.000 ex.
2.500.000 e..x.

200.000 ex.

10 bani 1905
10 bani 1906
10 bani 1907
20 ban I 1905
20 bani 1906
1 leu 190&
5 lei 1906

12 1rl lei 1906
25 lel lOOû
20 Lel 1906

100 Lei 1906
50 lei 1906
50 ban! 1910
50 bani 1912
50 bani 1914

1 leu 1910
1 leu 1912
1 Icu 1914
2 lei 1910
2 lei 1912
2 lei 1914
1 leu 1924

VREEMDE MUNTEN GESLAGEN TE
BRUSSEL

Y~;O"'(,:N 39
YF.:O)lEN 40
YEONEN 41
YEOME..'Il 42
YEONE:'{ 43
YEOlotl;N 41

YCO)lE..'1 46

YeO)IES 37

YEo~El" 38

YEom-::'{ 49

2e d~celllber J848

Ecn wet regelt de omzetkoers van gulden in franken, vOQr de
ont\'angsten en uitgaven.

23 d~cembu 1849

Wet die de zilveren muntstukken van het koninkrijk der. eder
landen \'an vóór 1840, bullen koers stelt.

7 maart J851

Wet die de regering machtigt alle nodige maatl'1!gelen te treeren
om de belangen van de schatkist en de7,e van de Inwoners van hel
Groot Hertogdom te vrijwaren, tegen de gevolgen van de ontmunling
of van de waardeverlaging van muntstukken en papiergeld welke In
het Groot Hertogdom wettelijke of toegelaten koers hebben.

10 mei IS51

B<,rleht van de algemene beheerder der Finanei~n, betrcrrende rie
pruisische munten. De Silbergros en munten van lagere waarde,
7.ullen in de staatskassen ail.nvaard worden tegen slechts voor 1/5
vun de betalingen en lIooit meer dan voor een waarde vun 2 frank.

9 januari 185Z

"'ct die aunmunlin~ gelast van koperen munt. Voor het groot
hertogdom zullen \'oor een bedrag van 150.000 Fr volgende koperen
stuk ·:en geslagen worden: 2 1/2,5 cn tO IXntlem. Het gewicht eH het
lo1ehalt(' hiervan zullt'n bij groot!lertog('lijk beslu!t vastgelegd w()fden.
Met ingang van 1 januari 1853 zullen :'1.11(' buitenlandse koperen
munten geen wettelijk hetaahnidrl<-I meer zijn.

28 januari 1852

Besluit dat bu.iten koers steil fle Sederlandse stukkeu van 15, 10
en 5 cent, geslagen onr!('r dl' ~gerin~ van Willem I.

JO nO~1nber J852

'''ct die de ontmunling van de buitenlandse koperen munten ver
d:'lagd tot 1 januari 18$4.

19 december 1852

Oeslult dat de belgische- en franse stukken \'all 1/4 Fr. bulten koerc;
stelt met ingang van 6 j:'lnuari 1853.

11 mei JS/i3

Ambtelijk bericht van de lu:er secrctaris des konings, belast met
de luxemburgse zaken, mct betrekking lot dc uitvoering d!'r wel
van 9 Januari 1852.

De bronslegering voor dc Ie slagen stukken, zal volgende samen
stelling hebben: 95 % koper, 4 % Un en t % zink. Hel gewicht
van het 10 centiem stuk wordt bepaald op 10 gram.

E. DElIllZ.
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YEO)IF.S 50 2 lei 1921 51).000.000 ex. 1 peso 1911 500.000 ex.
1 peso 1913 500.000 ex.

Ruandi-Urundi I p"o 1914 200.000 cx.

YEO:loIEN 1 I franc 1960 2.000.000 ex. Siarn (Thailand)

I franc l!t61 16.000.000 ex. Yr:;OllP.:'oI 35 I satang 17.000.000 ex. geslagen In 1908
I franc 1963 3.000.000 ex. +30.000.000 ex. geslagen In 1909

+38.000.000 ex. geslagen In 1910
Rwanda YF;OMF.N 36 5 satang 1.001.000 ex. geslagen in 190\!:

YEO)lEN I 1 francs 1964 3.000.000 ex. --+ 10.000.000 ex. geslagen in 1909

1 franc 1965 4.500.000 ex. 4.000.000 ex. geslagen in 1910

YEO)lF:N 2 5 francs 1964 4.000.000 ox. YEOME:S 37 10 satang 2.000.000 ex. geslagen in 1908

5 francs 1965 3.000.000 ex. 6.000.000 ex. geslagen in 190!)

YEO)IES 3 10 francs 1964 6.000.000 ex. 5.000.000 ex. geslagen in 1910
YEOMF.:,,/ 40 I satang :~O.OOO.OOO ex. geslagen in 1!)I 1

Rusland
-10.000.000 ex. geslagen in 1913
~ 15.000.000 ex. geslagen in 1920

125.000 ex.
200.000 ex.
375.000 ex.
375.000 ex.
250.000 ex.
41.000 ex.

+ 2.000.000 ... geslagen in 1912

+ 2.000.000 ... geslagen in 1915
+ 8.000.000 ex. geslagen In IS20
~ 2.185.000 ex. geslagen in 1921

500.000 ~x. gulagen in 1911
1.000.000 ex. geslagen In 1912

+ J .000.000 ex. geslagen In 1913
5.650.000 ex. geslagen ;" 1920
7.632.000 ex. geslagen In 1921

20.000.000 e..'(. geslagen In 1926
10.000.000 ex. geslagen in 1936
5.000.000 ex. geslagen In 1936

1879
1879
1~79

J879
1879
1879

5 salang

1/5 bolivar
1/2 holivar
1 bolivar
2 bolivares
5 bolivares

20 bolivares

5 sa lang
5 salang

10 satang

10 satangY:EQMEN 42

Y~:O~H::";' 47
YEOME:,,;, 52

YF.OMF.X 53

Vénézuela

YF.OME:'Il 19
YEOME:,,/ 21
Yli:OMI.!:S 22
YEOME:-l 23
YEOMF.N 24
Y.I.:OME:" 32

in Hamburg
450 000 ex.

ook geslagen
1.600.000 ex.

26.000.000 ex.
14.000.000 ex.

nu

1 peso 1908

1 roubcl 1897
1 roubella98

1 peso 1901

Salvador

YEOXE:S 7
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t"" .
f1I •r,'~j;J'~I ... ~"., d. ; .
'"."t .-/.;;,:- '-"j ,':--,.<....

';'\\,''''''' .-

T

20 bolivares 1880

Yougoslavie

YEOME:-l 4 .50 para 1!.l25
50 para 1926

Y~:oMr.K 5 J dinar IH25
1 dinar 1926

YEO~IEfo; 6 :.! dinars J925

Zanzibar

YEO~IF.~ 1 1 pysu 1299

YEOMt;fo; 2 1 pysa 1304

YEOME:"' 5 ryal 1299

YEO~IE:\ 6 .; ryah 1299

84.000 ex.

19.500.000 el'.
+ 5.500.000 Cl'.

29.500.000 ex.
+8.000.000 ex.
25.000.000 ex.

580.000 ex.
+ 3.960.000 ex.

3.520.000 ex.
T 12.594.000 ex.

10.000 (lX.

50.000 ex.
2.000 ex.

Zwitserland

Dn'A 111 p. 76 proef 20 francs 1873
DIVA TV p. 77 proef 20 francs 1873 1.029 ex.
YEo~mx 29 5 francs 1874 1.400.000 ex.
YEOMF.", 40 20 francs 250.000 ex.

Flens gemaakt in 1886
20 francs 20.200 ex.

FlellS gemaakt in ] 889
YEO:\IEl\" 30 1/2 franc 800.000 Cl'.

Flens gemaakL in 1898
YEOME:-l 31 1 Iranc 200.000 ex.

Flens gelllaakt in 1898

J3ru,~scl J. DE MEY

ALGEMENE VERGADERING 1968

Dit jaar is de organbaLie van de algemene vergadering toever
trouwd aan de afdeling I.EUVEN.

PFlOGIl..... "MA.

1. Statutaire vergadering om 10.30 uur in de zaal der hallen, Zeel-
straat 3 met als dagorde:

- Verwelkoming door de Pl'esid~nt

geslagen in 1883 - Verslag van de schatbewaarder
geslagen in 1886 . - Verslag van de bibliotekaris
geslagen in 1887 - Verkiezing van oen beheerder.
geslagen in 1~91 - Algemene mededelingen, voorstellen, enz.
geslagen in 1883 2. Hond 13 uur middagmaal.
geslagen in 1885
~cslagell in 1883 3. :-Jaargelang de werkzaamheden het toelaten is er rond 14 uur al-

gemene ruilbeurs in uezellde zaal.

_ 110-

PE:"r-;ING.

Het Europees Genootschap voor :\Iunt- en Penningkunde zal, om
de reeks van haar pelUlh1gen voort te zetten, een zilveren hcrdenkings
penning slaan (prijs 150 Vr.).

'Vij herinneren er U aan dat deze penning slechts kan aangeschaft
worden door de leden die aanwezig zullen zijn op de Algemene Ver
gadering, ofwel dool' leden die het bedrag van ISO fr. zullen onder
schreven en betaald heblJen aan de Voorzitter van hun afdeling.
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ALGEMENE VERGADERING VAN HET

GENOOTSCHAP OP 22 SEPTEMBER 1968

TE LEUVEN

De algemene vergadering van het genootschap zal dit jaar
doorgaan te Leuven op 22 september 1968 te 10 h. 30, in de
zaal der hallen Zeelstraat 3.

Deze zaal bevindt zich in de omgeving van het stadhuis:
(zijstraat van de "Naarnsestraat).

Er is een middagmaal voorzien in de onmiddelijke omgeving
van deze zaal tegen de prtjs van "Ongeveer 150 Fr. De leden dîe
wensen deel te nemen aan dit middagmaal gelieve op voorhand
hun naam en eventueel het aantal deelnemers op te geven aan
de voorzitter van de afdeling Leuven. (Alaem J. Diestsestra~t

222, Leuven). In de zaal zelf is er mogelijkheid om koffie, soep
en bier te bekomen.

In de namiddag is er een grote ruilbeurs voorzien in dezelfde
zaal De prijzen der tafels werden als volgt vastgesteld: grote
tafel (lengte 2,20 m.) 150 Fr., kleine tafel 80 Fr.

Op het einde van de ruilbeurs, dus rond 17 h 30 is er trekking
van de tombola. De loten kunnen de ganse duur van de Ruil
beurs gekocht worden.

, Wij hopen op een grote opkomst. bijzonder daar' de plaats
dit jaar voor de meeste leden gunstig gelegen is.

Deze jonge afdeling zal onze aanwezigheid ten zeerste waar
deren.
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