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NIKOLAAS COPERNICUS DE MENS EN ZIJN TIJD
(vel'VDIg)

Tijdens zijn verblijf in Italie wordt zijn aandacht gevestigd op de
zogenaarnde opvattingen van Pythagoras, die de leer hnldlgen van
de eeuvl'l_ge terugkeec van de posities dec hemellichamen, en fel besprokeR worden. Geleidelijk komt hij tot de overtuiging dat het centrum van de wereld nlet de aarde is maar wel de zon, rondom welke
onze aarde dcaait, net zoals de andere planeten. Omstceeks 1507
schrijft hij een « Nicolai Copernici de hypothesibus motus coelestium
a se constilutis commentariolus ~ (kleine kommentaar op de hypothesen betreffende de bewegingen van de hemellichameu). Het is eeu
eerste overzlcht vau de theorle der zon als midde1punt, zonder al de
wiskundige beschouwingen. Dit overzicht verschilt tamelijk grondig
van de oplossingen die later zulien gegeven worden in zl]n werk
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*, maar hier reeds steunt hij zijn beschouwingen
op het beginsel dat de aarde bcweegt en hij bevestigt dat ~ de aan het
finnament waargenornen bewegingen niet voorkomen van het firmament zelf, doch van de bewegingen van de aarde. Bijgevolg draait
de aarde op 24 uren om haar onbeweeglijke polen, terwîjl het hemels
firmament met de hoogste berne! onbeweeglijk blijft~. De ~ commentarioll1s~, ais bet ware een eerste proef van het voorgenomen
werk, is niet bestemd voor publikatie. Hij bestaat enkel uit een paar
met de hand geschreven eksemplaren, welke de schrijver zelf laat
lezen aan xijn vrienden die belang stellen in het onderwcrp.
Inmiddels gaat hij voort met zîjn waarnemingen, namelijk van de
maaneklips van 1509 te Frauenbllrg, en van die van 1521 op het
blsschoppelijk slot te Heilsberg. De meeste werktuigen, quadranten,
hoekmeters, enz. bouwt hijzelf. Intussen verzuimt hij geenszins de
letterkunde en vertaalt nit het Grieks in het Latijn 85 brieven van een
Byzantijllse geschiedschrijver nit de 7de eeuw, Theophylactos Simocatta. De vertaling wordt door Jan Haller in 1509 gedmkt en uitgegeven te Krakau. Na het overlijden van zijn oom, bisschop Lucas
Wasselrodt, in 1512, vestigt mj zich te Frauenburg (thans Prombork)
waar bet kapittel zijn hoofdzetel heelt.
Omstreeks 1510 begint hij zîch voor kaartenkunde te interesseren.
Men schrijft hem een kaart van Ermeland en van de westgrenzen van
bet Konfnklijk Prulsen en nog andere kaarten toe, waarvan echter
geen enkele tot heden is behouden gebleven. Hij is eveneem de
schrijver van de ~ Topographiea descriptio 9 van het gedeelte van de
Weichsellagune waar zich Frauenburg bevÎodt.
Op 28 decernber 1512 legt Nikolaas Copernicus, sarnen met andere
kanunniken, de eed van getrouwheid aan de koning van Polen af.
Deze eed wordt vooral geëist wegens de moeiIijkheden die ontstaan zijn
nopens het recht tot voordragen van de bisschoppen van Koninklijk
Pruisen, een recht dat door de Poolse koning wardt opgeëist maar dat
aan de keizer van Duitsland, aIs suzerein over de Orde, nooit officieel
is ontnomen geworden door de Heilige Stoel, ofschoon die bisdommen
thans onder Polen ressorteren.
Te Frauenburg odent Nikolaas Copernicns talrijke bedrijvigheden
nft. Hlj is inspekteor der goederen van het kaplttel, beheert zijn
ondernemingen, is vicaris-generaal van het bisdom en tevem geneesbeer. Hij verzorgt bisscboppen, vorstelijke raadsheren en arme boeren
in de kapitteldorpen, aan wie hij kosteloos geneesmiddelen verstrekt.
Met aIle krachten strijdt hij tegen de pestepidemie welke sinds 1519
de streek teistert. Onder de talrijke prohlemen waarin hij belang stelt
is er eveneens de hervorming van de kalender. In 1513 vraagt Paulus
van Middelburg, bisschop van Fossombrone (Italië) hem deel te nemen
aau de werkzaamheden met het oog op de hervorming. Copernicus
werkt een ontwerp van nieuwe kalender uit en stuurt het naar Rome,
waar de werkzaamheden evenwel treuzelen.

Het kapittel Jaat hem van 1517 tot 1521 toe te verbIijven op bet
siot Allenstein (t'halls Olsztyn) om er de goederen van het bisdom te
beheren. Intussen wU Albrecht von Hohenzollern, grootmeester der
Duitse Orde en neef van de hertog van Brandenburg, de verloren gebieden terugwinnen en Polen verplichten om de voordelen van de
Vredc van Thora te verzaken. Met onderbandelingen verkrijgt hij
niets zodat hi] ziJn toevlucht neemt tot de wapens. Maar hij is heel
spoedlg verslagen en moet een wapenstilstand vragen die in 1521 te
Thorn wordt ondertekend, met de aktieve medewerl<îng van kanunnik
Copernicus die er zelfs in slaagt door de koning van Polen goederen te
doen teruggeven die rechtmatig aan de Orde toebehoren. Ontstemd
over het feit dat de keizer hem hierbij volledig in de steek gelaten
heeft, en overtuigd dat de Orde geen bestaansreden meer heeft sinds
de kerstening van Litauen, gaat bij tot het protestantisme over.
Dan sluit hij met koning Sigismond van Polen, die zl]n oom Is, een
overeenkomst die een einde stelt aan het bestaan van de Duitse Orde
in Pruisen. Ten voordele van Albrecht wordt een erfelijk, aan Polen
onderhorig hertogdom geschapen Op 10 april 1525 legt hi] zijn witte
mantel met zwart kruis van grootmeester af, trekt eeu hertoguniform
aan en legt de leeneed af in handen van de koning te Krakau. Hij
ontvangt van deze de voortaan hertoglijke banier met de zwarte
Pruîsi5Che adelaar, welke keizer Frederik II destij ds aan grootmeester
Hermann von Salza had verleend. De goederen van de Orde worden
geseeulariseerd teu voordele van het nieuwe hertogdom. Na zijn
terugkeer te Koningsberg zef Albrecht de ridders aan am zich van hun
mantel te ontdoen, de eed van getrouwheid aan de koning van Polen
te zweren en een vrouw te nemen. Bijna alleu volgen ziin voorbeeld
na, behoudens zes die het land moeten verlaten en vertrekken naar
Mergentheim in Württemberg, waar xij, met medewerking van katholiek gebleven ridders nit het westen van het Rijk, zich opnieuw organiseren.
Nikolaas Copernicus, sterrenkundige, filoloog. godgeleerde, kartograaf en geneesheer, houdt zich eveneens bezig met muntbervorming,
waartoe hij trouwens wordt aangezet door de toenemende inflatie.
In het ganse koninkrijk is de munttoestand trouwens zeer ingewikkeld.
De meest uiteenlopende muntsoorten uit Polen, Pommeren, Hongarije, Silezië en Pruisen, zijn er naar elkaar gangbaar. Naast de uit
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« De revolutionibu$

Bohemen gekomen Praagse groot vindt men cr de Krakallse groot, met
een vliegende adelaar en het omschrift KASIMIRI DEI GRATIE
REX POLO~IE op de voorzijde en GROSSUS CR"-COVIEKSIS
op de keerzijdc. Oc hclfl crvan is de kwartnik, die evcllecns gcslagcn
wordt te Lemberg (th ans Lwow). De Hongaarse munten zijn in-

gcvoerd sinds de persoonlijke unie van Polen en Hongarije onder
kOlling Lodewijk. Wladislas Jagello heeft de persoonlijke unie van
PoIen met Litauen tot stand gebracht en lalrijke munlen scslagen
(krollen, penningen met adelaar en dubbel kruis, 'scherfen. ter
waarde van 1/6 van de Bohccmse groot). Te Lemberg worden RuUtecnsc munten geslagen met het omschrifl MO~ETA RUSSIE en
half-groten met omschrift :-.rONETA LEi\1BURGIE~SIS.
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ln Lilauen had men vo6r de kcrstening Lijnandsc en Prrlisischc
munten. Na 1387 zijn de eerste Lilause slukken pelll1illgen, naderhand half-grotcn met Russiche omschriftcll. Die mUllten tonen ais
embleem een Tuiter en zuilen. Later zal groothertog 'Vitolt! ziJn
bezittillgen uitbreiden tot aan de Zwarle Zee, tell Iladele van de Tartaren wier munten ill omloop blijven, doch vaarziell van een tegenstempeling. Voor aanzienlijke betalingen gebruikle men sta\'en edel
metaal, gcmerkl met cen ruiter, met de ~tempel van de groothertog
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of van de uitgcvcnde magnaat. Die stukken zijn declbaar en Icder
gedeelte noemt men t snede t of , roebel ,.
Van haar kant slaat de Dl1itse Orde penningen van 720 per mark
fijn (1 mark = ongcvecr 245 g zuiver zilver), verscheidenl;l veelvouden
lot en met de' halbschotcr, die zestien penningcn waard is en praktisch gelijk nan de t groot 1. Die stllkken tonen het schild van de
Orde (een krUl!> met drie stralen aan elke arrn en ill het middcll ccn
schildjc met adelaar). AIs omschrift lezen we )IO::\'ETA O(OMDNOR(UM) PRUC(IE) en HO:'fOR ?I:IAGISTER JUDICIU){ DILIGIT. De mecst vcrspreide muntsoort is de sehelllng welke 3/4 halbschoter waard is. Sinds het begin van de 15de ecuw, cn met toelatîng
van de Duitse keizer aal! wie zlj onderhorig Is, slaat de Orde cvcnecns
dukatcn.
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Op het grondgebied van Koninklijk Prulsen zijn vier ml1ntateliers
aktief: Thorn, Danzig, ElbÎg en KrOllwitz. 'Vanneer de Staten van
Pruisen in 1515 de Orde bcschuldîgen de mllllten te hersmellcn en
andere met lager allooi Ilit te geven, schrijft Copcrnieus een ecrste
schels van zijn vcrhandeling' De Estimalo Monete. in 1517. Twec
jaar later publiccert hij zijn ,Tractatus de Monetis, Modus cuendi
!\Ionetam t. Daarin stclt hij voor de Pooise en Pruisische munten
aan elkaar ::Ian te passen. In 1524 beslissen de Staten ccn paritcîl
vast te stenell van drie Pruisisehe schellingen voor één Pooisc groot,
zoals voorgesteld door Copernieus.
ln 1528 publiceel't hij zijn ,l\'1ollcte Cuendi Ratio o. Daarin stelt
hij een aantal postllialen voorop lot vcrbeterillg van de tocstand,
vraagl bijvoorbcdd bet belloud van eén ellkeJ muntatelier, de eenmaking van het muntstelsel in hel ganse koninkrijk, de stahilisatie
en herwaardering van de munt, en gaat dan voort met te :tcggen dat
• wanneer goede en slecbte munten in omloop zijn, zullen de goudsmedcn en de handelaars onder al die munlen de oudste (d.w.z. de
bestc) uiUdczell, zc smclten ell van het onwelend volk een grotere
hoeveelheid geld in slcchtere mu nt verkrijgen. En wanneer al de
oude munten met de grootste waarde zuUcn vel'dwcncn zijn, zullen
zij geleidelijk steeds de belere kiezen en een massa ontwaarde munten
o"crlaterl f. Dit is praktisch de zogeuaamde wei van Gresham, vél6r
Gresham zelf.
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In 1530 voltooit hij zijn meesternerk ~ De Revolutionibus Orbium
Coelestium» waarin hij uiteenzet dat de aarde om haar as wentelt en
om de zon draait. Hij was met het opstellen ervan reeds begonnen
in 1515 en had de definitieve tekst van het Eerste Boek gereed omstreeks 1519, vooral op aandringen van zijn vrlend Tideman Giese,
bisschop van Kulm.
Intussen vaart de Portugees Ferdinand Magalhaes rond Zuid-Amerika en zijn bemanning keert onder Ieidin~ van Sebastiano Elcano
terug naar Europa na de wereld te zijn rondgevaren en bevestigt
aldus dat de aarde rond is.
Copemicus kan er evenwel niet toe besluiten zijn Traetaat te publiceren. Tenslotte geeft hij toe aan het aandringen van zijn vriend
Tideman Giese en van kardlnaal Nikolaas Schonberg, die te Rome
verblij ft en de inhoud van het werk kent door de pauselijke secretaris
Johann Albert Widmannstadt. Maar de man die de beslissende aanmoediging geeft is zijn vriend en bewonderaar Georg Joachim von
Lauchen, professor te Wittenberg, herkomstig uit TiroI, het vroegere
Romeinse Rhetica, en daarom bijgenaamd Rheticus dat de Polen
vervormen tot Retyk.
Het komt er inderdaad op aan de wereldopinie te trotseren, die
zich verweert met aIle middelen, spot inbegrepen. Guillelmus Graphaeus, een Nederlander die rector is van het college te Elbing, laat
een komedie voorstellen om bem belachelijk te maken. Luther noemt
hem in zijn Tafelredenen een« dwaze astroloog ~ en Philippus Melanchton vindt hem oneerlijk.
Copernicus drnagt zlln werk op aan pans Paulus III, gekend aIs
geleerde en grote bewonderaar van de sterrenkundige, teneinde op
die manier eIke verdenking van ketterij voor hem en zijn werk af te
weren. De eerste uitgave van duizend eksemplaren verschijnt omstreeks 21 maart 1543 bij Andreas Osiander te Neurenberg, die evenweI, nit vrees voor reakties, de inleiding neeft gewijzigd en verklaart
dat men, in die uiteengezette theorie, slechts een werkhypothese
moet zien. De nog bestaande eksemplaren van die uitgave zijn thans
uiterst zeldzaam. Begin juni 1975 werd één ervan verkocht te München op een veiling tegen de prijs van 160.000 D-Mark.
Kanunnik Nikolaas Copernicus overleeft evenwel de uitgave van
zijn levenswerk niet. Na een langdurlge ziekte overlijdt hij op 24
mei 1543 te Frauenburg als gevolg van een hersenbloeding. Hij
wordt in de kathedraal aldaar begraven.
Aanvankelijk neemt de Kerk geen stelling ten opzlchte. van Copernicns' theorie, die trouwens welwillend door haar hoogwaardigheidsbekleders is onthaald. Doch de zaken veranderen zodra zij, op het
Concilie van Triente, de strijdt aanbindt tegen de Hervorming en
namelijk tegen de persoonlijke interpretatie van de Bijbêl door de
gelovigen, Mn van de grondbeglnselen van llet protestantisme. Dit
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laatste is niet minder vijandig tegenover Copernicus dan het tradltioneel katholicisme. Reeds in 1552 wordt zijn theorie als goddeloos
veroordeeld door de universiteit van Wittenberg, in 1553 door die
van Zürich, in 1573 door die van Rostock, in 1576 door de Parijse
Sorbonne (de eerste niet hervormde) en in 1592 is het de beurt aan
de universiteît van Tübingen. Ondanks dit alles beschouwen hee! wat
geleerden zijn theorie ais de enig ware. Eén der bijzondersten is de
Italiaanse sterrenkundige Galileo Galilei, die in 1613 in zijn boek
~ Delle Macchine Solari de stelling van Copernicns verdedigt en in
brieven aan zijn vriend B. Castelli zich overwegingen veroorlooft over
de grenzen van de tekslinterpretatie van de Bijbel, waarvan sommige
plaatsen (zoals de schepping van de zon aIs lichtbron van de aarde,
of het verhaal van Josue die de zon tegenhoudt) dom velen aIs volstrek.t onaanlastbaar beschouwd worden. Galîlei pleit de zaak van
Copernicus le Rome in 1611 en 1615, doch kan niet beletten dat een
door het Heilig Officie opgerichte kommissie van godgeleerden de
leer van de dubbele beweging (om de eigen as en om de zon) strijdig
met het geloof verklaart. In 1616 verbiedt en veroordeelt de Congregatie van de Index het werk van Nikolaas Copernicus ~ De Revolutionibus Orbium Coelestium », dat niettemin verder wordt gedrukt in
de protestantse landen, namelijk te Basel en te Amsterdam. Het
verbod wordt pas in 1757 opgeheven.
Inmiddels worden de astronomîsche waarnemingen van Copernicus
benut met het oog op de hervorming van de kalender. Reeds in
1513 had hij een olltwerp tot hervorming naar Rome gestuurd. Na
talrijke werkzaamheden en onderzoeken richt paus Gregorius XIII
tenslotte in 1576 een speciale kommissle op die een nieuwe wijze van
tijdberekenen uitwerkt en ze invoert op 4 oktober 1582. Men stelde
vast dat in de loop der tijden men tien dagen achteruitgegaan was
en om ze in te halen werd de dag na 4 oktober 1582 zonder meer tot
15 oktober 1582 verklaard.
Nikolaas Kopperaigk, gekend ais Copernicus, geboren ln ean door
Duitsers gestichte en bevolkte stad, in een Pools geworden land, van
een Poolse vader en eell Duitse moeder, die zich laat inschrijven als
Duits student en de eed van getrouwheld a11egt aan de koning van
Polen, kannnnik zonder priester te zijn, diepgelovig kristen waarvan
het werk verboden wordt als ketters, « een rustig vreedzame mens
zonder grote macht, titels noch rortuin ~ zoals zijn biografen het
schrijven, vreedzame contestant en vier eeuwen na zijn dood nog
steeds gecontesteerd, de universele en ideale Mens van de Renaissance, zal ongetwijfeld nog lang een lichtend voorbeeld voor gans
Europa blijven.
Albert VAN LIL

*
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AFDELINGEN EN KRINGEN
VAN HET EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
Beheerraad
Erevoorzitter
Voorzitter
Ondervoorzittel's
Secretaris
Schatbewaarder
Redaktie Vie Numismatique
Redaktie Tijdschrltt
vool' Numismatiek
Bestuursleden
Antwerpen

Herssens W.
De Baeck P.
Ausselet L.
Colaert M.
Dewil A,
Dewit H,
le Maire P.
Colaert M.
Van Keymeulen A.
de afdelingsvoorzitters.

.'.

Besfu.ur :
VoorziUer
De Baeck P.
Ondervoorzitter
Van Laeken L.
Secretaris
Moors E.
Vergaderingen :
waar
ZaaI Servio, J. Jordaensstraat 108, Antwerpen.
wanneer : 2de en 4de zaterdag vanaf 13 u. (indien het programma een voordracht voorziet, zijn ruilingen niet
toegelaten en vangt de vergadering aan om 15 u.).
Bn"efwissering aan: Moors E., Onde Antwerpsebaan 161, 2800 Mechelen.
Brugge

Be:Jluur:
Erevoorzitter
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Schatbewaarder
Commissarissen

De Jonckheere J.
Taelman J.
Ypennan E.
Maréchal F.
Beernaert J.
Danhieux L.
Ostijn R.

Vergaderingen :
Hotel Terminus, 't Zand 16, Brugge.
waar
wanneer : 2de dinsdag te 20 u.
Briefwisseling aan: Tae1man J., Schaakstraat 92, 8310 Sint-Kruis.
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Brussel

Bestuur :
Voorzitter
Schatbewaarder
Bibliothecaris
Redakteur van het
tijdschrlft
Realisator van het
tijdschl'ift
Verantwoordelijke voor
de private veilingen
Bestuursleden

Colaert M.
le Maire P.
Hoerée Ch.
PlumeM.
Jouret F.
Dauby J.
Cange R.
Vannederghem Ch.
Van Wassenhove R.

Vergaderingen :

waar

Les Bourgmestres, Anspachlaan 56, Brussel.
lste donderdag: voordrachten of ruilbeurs en private veilingen - 3de donderdag : ruilbeurs, behalve
van 15 juli tot 31 augustus, telkens te 20 u. ; deuren
open vanaf 19 u.
Briefwîsseling aan: le Maire P., de Broquevillelaan 53, bus 12,
1200 Brussel.
wanneer :

Charleroi
Bestuur :
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris-schatbewaarder
Bibliothecaris
Bestuursledell

Ausselet L.
Terroir E.
Coutrez C.
Nef C.
Dieudonné p,
Lepape Y.
Warnon M.

Vergaderingen :
waar

Palais des Beaux-Arts, place du Manège, Charleroi.
wanneer : 2de zondag van 8.30 u. tot 12.30 u.
Brielwisselfng aan: Ausselet L., quai de Brabant 22, 6000 Charleroi.
Couvin

Bestuur:
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Schatbewaarder
Bibliothecaris
Beheerders

Schuster P.
Frennet A.
De Bene J. L.
Baudart J. P.
Frennet T.
André G.
Bievet C.
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Vergaderingen :
waar
« Sacavin ~, rue de la Marcelle 2, Couvin.
wanneer : 3de zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.
Briefwisseling aan: ~ Sacavin ~, rue de la Marcelle 2, 6400 Couvin.
Dend9:l"rnonde

Bestuur:
Voorzitter
Van den Bossche A.
Ondervoorzitter
Swaelens J.
Secretaris
Galle H. G.
Van Dijck B.
Veilingmeester
Speciaal verslaggever
Van Brussel R.
VeiHngbetaaimeester
Buydts C.
Scbatbewaarder
Dreesen H.
Vergaderingen:
wa",
't Gulden Hoofd, Grote Markt 20, Dendennonde.
wanneer : 1ste zaterdag van 13 tot 17 n. -15te zondag van
9 tot 12 u.
Bril!fwisselîng aan: Galle H. G., Sint-Gillisbaan 141, 9330 Dendermonde.
Gent
Bestuur :
Voorzitter
Secretaris
Scbatbewaarder
Bestuursleden

Van der Cammen E.
Bracke W.
Rouqnart E.
Boussanw M.
De Wilde J.
Haeck A.

Vergaderingen :
waar
Sint-Baafskring, Kapucijnenham 8, Gent.
wanneer : l8te en 3de zondag van 9 tot 12 u.
Briefwisseting aan: Bracke W., Kleitkalseide 129, 9990 Maldegem.

Briefwisseling «an: Vanden Branden J. M., MarteJarenlaan 44/2,
3500 Hasselt.
La Louvière

Bestuur:
Voorzitter
Spitaels E.
Ondervoonitter-secretaris
Maton E.
Vandenhauten E.
Schatbewaarder
Bibliothecaris
Cordier M.
Vergaderingen :
waar
Le Peuple, place Jules Mansart 22, La Louvière.
wanneer : 4de zondag te 9.30 n.
Briefwisseling «an: Maton B., chaussée de Marlemont 56, 6510
Morlanwelz.
L=ven
Bestuur :
Erevoorzitter
Voorzitter
Secretaris
Schatbewaaroer
Commissaris
Bestuursleden

Alaerts J.
Peeters J.
Davit L.
Vanhorebeek J.
Pladijs H.
Dewit H.
Joris H.
Verschueren P.
Vrancken W.
Waerzeggers R.

Vergaderingen:
waar
Brasserie Nationale, Tiensevest 20, Leuven.
wanneer : 1ste zondag van 9 tot 12.30 u.
Briefwisseling aan: Davit L., Rigessel 35, 3111 Wezemaal.
Liège

Hasselt.

Bestuur:
Voorzitter
Ondervoorzitters

Frans E.
Schreurs M.
Swerts J.
Vanden Branden J. M.
Wijnen li.

Bestuur:
VoorziUer
Ondervoorzitters

Michaux E.
Baiwir G.
Dessers M.
Frère H.
Symkens A.
Halet J.
Geulette P.

Secretaris
Schatbewa.fl.rder
Vergaderingen :
waar
Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, Hasselt.
wanneer : 1ste zaterdag van 14 tot 18 n., behalve jnlî en augustus.

Secretaris
Schatbewaarder
Vergaderingen :
waar
Restaurant Le Jardin, rue Sœurs de Hasque 5.
Liège.
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wanneer : 3de zondag te 10 u.
Briefwisseling aan : Demeuse H., rue Pierre Andrien 61, 4521
Cheratte.
Mon.

Bestuur :
Erevoorzitter
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Schatbewaarder
BlbIiothecaris
Bestuursleden

Matagne L.
Orban R.
Delire A.
Léonard M.
Fingot M.
Maury R.
Duguesnel L.
Petit K.
Picard P.

Vergaaeringen ;
waar
Aux Armes de Bottle, rne de Nimy, Mons.
wanneer : 4de zondag te 10 u.
Brie[wisselin.g aan: Orban R., rue A. Masquelier 39, 7000 Mons.

N==
Bestuur:
Erevoorzitter
YoorLitter
Ondervoorzitter
Schatbewaarder
Bibliothecaris
Bestuursleden

Baurin G.
Badot C.
Capelle M.
Musique Ch.
Stoquart J.
Laloux M.
Stroobants G.

Tienen

Bestuur:
Yoorzitter
Secretal'is
Scllatbewaarder
Commissaris
RedakteuI" van het
tijdschrift
Bestuursleden

Schraepen P. P.
Degel P.
Mues G.

Vergaderingen :
waar
Waikke Duys, Onde Leuvensevest 93, Tienen.
wanneer : 4de zondag van 9 tot 13 u.
Brie[wisseling aan: Dewn A., Vianderstraat 9, 3300 Tienen.

Bestuur:
Voorzitter
Ondervoorzitters

Lucas P.
Huon C.
Serez E.
Groyne C.
Berg J. M.
Gilmont A.
Bertholet Y.
Depelsemaeker M. R.
Ganaert D.
Mortier M.
Sempot G.

Secretaris
Schatbewaarder
Bibliothecaris
Commissarissen

TlUry R.

Vergaderingen :
Cercle Militaire, rue Lucien Namèche 54, Namur.
waar
wanneer : lste zondag te 9 u. - 3de vrijdag te 18.30 u.
Brie[wisseling aan: Baurin G., rue Gaillot 24, 5000 Namur.

Dewil A.
Rnmmens J.
Tutenel F.
Stoop G.

Vergaderingen :
Rerum Novarum, chaussée de Bruxelles 12, Tubize.
: 3de zondag van 10 tot 12.30 u.
Briefwisseling aan: Groyne C., avenue Gaston Mertens 15, 1430
waar
wanneer

Nivelles

WauthIer-Braine.

Bestuur :
Voorz1Uer
Lauriers J.
Ondervoorzitter-schatbewaarder
Bourdon G.
Secretaris
Desaldeler J.
Vergaderingen:
Café Union, Grand'Place 29, Nivelles.
waar
wanneer
Iste zaterdag te 14 u.
Brie[wisseling aan: Desaldeler J., avenue Gén. Jacques 14, 1400
Nivelles.
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Zuid-West-Vlaanderen

Bestuur:
VoorziUer
Secretaris
Vergaderingm :

Maes P.
Vanmoerbeke L.

waar
« ln 1302 ~, Burgemeester Malicustraat 2, Kortrijk.
wanneer : 3de zondag te 15 u.
BriefwisseUng aan: Maes P., Ketenstraat 10, 8658 Dadizele.
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ZOD-GELD DAT NIET DEVALUEERT
EEN REEKS VAN VIER TOEGANGSPENNINGEN

Tweede type

De KOllinklijke Munt van Belgi€ sIaat, op verzoek van de Koninklijke lIobatschappij vGOr Dierkundc van Antwerpen, een eerste reeks
van vier toegangspenningen die, indien afgegeven aan de kassa, recht
geven op toegang lot de Antwerpse Zoo voor één, twee, drie of vier
personen.

Prijs tn geldighâd:
Dit t Zoo-geld, wordt verkocht Legen de geldende toegangsprijs
die thans 140 Bf per persoon bedraagt. Hel zal steeds zijn wsarde,
uitgedrukl in aantal enmes, oak na verloop van jaren, blijven bebou·
den, ongeacbt de onverttlijdeIijke prijsstijgingen. Deze penningen
warden per Un of meerdere recksen verkocht "oor ecll \Vaude van
tien entrees, dus voor 1.400 BF per reeks.

Buchrijuing van dt /Unningtn:

AJbeelding : fennck of wocslijm"os
Waarde
loegang \'oor twee personen
280 BF
Prijs 19ï8
nieuwzilver (melchior)
Metaal
Derde type

Op de voon.ljde van ledere penning wordl de fraaie afbeeldJng van
een dier weergegeven, steeds een ander dler per waarde. met welenschappelijke naam en jaartal. Op de keerzîjde worden venneld: de
oaam van de Maalschappij t: ZOO AXTWERPE:-l t en de waarde
in entrees in Ollze drfe lands131cn. 100er type wordt geslagen in een
ander metaal dal voor de boogsle waarde - toe.gang \'oor vier personen - zllver Is. De slukken hebben cen diameler van 30 mm.
Zij werden onlworpe.n door P. De Block en gegraveerd door :Marcel
Mazy.
Afbeelding;
'Waarcle
prfjs ]978: :
)'1etaal
:

Eerate type

Indische neushoom
toegang voor drie personen
420 BF
similor

Vierde type

Afbeelding:
\Vaarde
Prijs 1978:
Metaa!
:

malllcibaviaun
toegHlIg voor één persoon
140 BF
roodkoper
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Afbceltling :
Wa.arde
Prijs 1978
::'I1etaal

okapi
toegans "oor vier personen
560 BF
zilver

Voorde/en:

Voor de kopers: de aangekoehte penningen ZUllCll stceds hUII
waardc, uitgedrukt in aantal entrees, behouden. Ka jaren zal "ermoedelijk de numismatischc waarde van dcze penningen stiigen en
stilaan zal de verzameling haar ware betekenis verwcr.en. Dit, zoogcld, kan ook een mool geschcnk ziJIl voor kinùcren, vrienden of
re1aties. Vergeet t: vooral niet dat deze penningen ten allen tiîde
ais tocgangsbe'Yoijs aan de kassa kUllnen worden afgegeven.
Voor de Maatschappij : door bet aankopen van deze toegangspenningen steunt U de l\Iaalschappij zander enig verlies of nadeel vocr U.
De zoo-penningen worden verkocht tell batc van het Bijzonder
Fonds van de Koninklijke Maatsehappij "oor Dierkunde van Ant·
werpen.

DE MUNTSLAG TIJDENS DE
LATIJNSE MUNTUNIE - ERRATA

Aanlal ruksen :

Het aantal reeksen, dat wordt geslagen, wordt bepaald door de intekeningen. Oit untal wordt verhoog:'! met twintig rceksen voor hel
arcbie! van de l\faalschappij.
leder jaar ttn nituwe tteks :

De ~laalschapplj verplicht zieh jaarlijk.s cen nieuwe reeks Yan vier
penningen te slaan met lclkens nieuwe arbeeldingen van dieren, reeks
die steeds tegen de op dat ogenblik vigerende entreeprijs zal worden
verkocbt. Onze leden cn vriendcn, numismaten en andere belangstellenden zijn 7.Odoende vuzekerd dat zij na allocp van jaten cen
zeer m()()le verzamellng van zoôlogische penningen zullen bezitten,
penningen die steeds hun waarJe, uitgedrukt in entrees, zullcn behouden. Ontegensprekelijk, zoo-geld t dat niet aan devaluatie onderhevig is.
lnlekeningen:

Het volstaat het te betalen bedrag le stoTten 01 over tc schrijven
op rckenlng 001-0558807-66 van het Bijzonder Fonds van de KoninkIijke )Iaatschappij voor Dierkullde van Antwerpen. Men wordt verzocht het gewenste aautal reeksen aan te duidcn. Dit te bctalen bedrag beloopt 1.400 HF per reeks --:- 60 BF (ver7.cndingskosten tot
maximum twee reeksen). Oc pcnningcn zullen later per aangetckendc
zen ding \Vorden toegestuurd. Het bzdrag van 1.400 BF pcr reeks kan
ook op hel sekrctariaat van de 'Mlatschappij worden betallld. Later
znl per brierkaart worden mcdcgedceld wanneer de penningen aldaar
kUl1l1Cll worden opgehaald. De intekeningen moeten ten laatste op
31 augustus 1978 tockomell. Het is best mogelijk dat de eersle reekscn
reeds in juni zunen versehljnen.
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ln hel artikel van de hecr Jan 'Moens, De ~Iuntslag tijdens de Latijnse l\luntunie, verschencn in TijdM;hti/l uoor Numismaliek 1978,
blz. 14-22, zijn cen paar drukfouten geslopen. Mcn dient te lezen:
- bh._ 14, regcl 6: begin der jaren 1860
blz. 17, regel 14: 5 lrancs-stukken van v06r 1830
blz. 19, regel 4: 60 centimes per inwoner
label 2, opm. 5: buitengewoon contingent \'an 9.200.000
tabel 4; aanmunting Italie, 2 rr.: 24.331.8S0
tabel 7: Frankrijk overdrachl 102.316.020,10
rest
1.3.196.143
opm. 6; voor ilS.BOO.OOO

OPRICHTING VAN RET STANDBEELD
VAN KAREL VAN LOTHARINGEN TE BRUSSEL
REPRODUKTIE VAN DE RERDENKINGSMEDAILLE
VAN 1776

(Werkelijke doormeler: 32 mm)
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Ter gelegenheid van de reslauratîe van de woning van Karel van
Lotharingen in bet paleis van deze prins, Museumplein 1, te Brussel,
wordt door de Koninklijke Bibliotheek Albert 1 een pennlng uîtgegeven die de weergave is van een in haar Penningkabinet bewaarde
herinneringsmedaille aan de opriehting in 1775 van het standbeeld
van Karel van Lotharlngen.
Voorzijde; de legende CARLOTH·DUX BELG·PRAEFECT· rondom
de gebarnaste en gedrapeerde buste naar rechts van J(arel
van Lotharlngen. Onderaan T· V· BERCKEL F·
Keerzijde;

de legende OPTIMa PRINCIPI rondom het standbeeld
3/4 naar links op een voetstuk waarop )'lDCCLXXV.

Deze medaille werd in 1776 door Th.eodoor Van Berekcl gesneden.
Zij houdt verband met de oprichting op het Lorreinenplein, bet
huidige Koningsplein, van bel slandbeeld van Karel van Lotbaringen.
Dil slandbccld werd gcmaakl door de Gentse kunslenaar P. Verscbaffelt en werd in brons gegoten te Mannheim. Op 13 januari 1793 werd
helomgeworpen door Sans-euloUen, kort nadien teruggeplaatsl maar
in 1794 door de Fransen weggehaa1d en naar Maubeuge of Douai gebrachl waar bel werd gesmollen. De Belgische regering besliste tot
vervanging en in 1848 werd dan een nieuw slanclbeeld ingehuldigd,
onlworpen door beeldhouwer L. Jeholle. Na de voIlooilng van
't nieuwe 1\'1useum voor ~foderne Kunst .lai dîl standbeeld opnieuw
zijn oorspronkelijke plaals in 't midden van de tuin van de oude
Koninklijke Bibliotheek krijgen Cl'1useumplein).
Verwarring met de oorspronkelijke medaille werd vermeden door
het formaal \'an de reproduktie op 32 mm te houden i.p.v. 40 mm
zoals voor hel origineel en door lnstempeling op de rand van !lel
meeslennerkje, eventueel oak van hel gehaltemerkje.
Prijs van de zîh'eren medaille 950/1000 (16 g); 900 F, BTW inbegrepen. Prijs vall de bronzcn Oledaille: 350 F, BTW inbegrepen.
De medailles ml/en uilsluitend verkocht worden in de Koninklijke
Bibliolheek A/bert l, Galm'j HouyollX, valla! 17 juni lot 19 auguslus
1978.

Bestellingen per brietwisseUng iijdens deze/Ide periode: door overschrijving of storling op rekening 550-2702200-64 van de Commissie
tot Beheer van het Vennogen van de KOllinklijke Bibliotheek
Albert J.
Verzendings- en aalllekeningskosten; 50 F.
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BOEKBESPREKINGEN
J. LALLEMAND, J. LIPPENS, M. THIRION en A. VAN KEY-

MEULEN; Catalogue van de Patrijzen en Matrijl':an van het
MuseUI'D. van hat Munthof. Boekdeel 1 ; patrijzen en Illatrijzen
van de munten. (Uitgcgeven bij hel Ministerie van Financiën.
Prijs ; 300 BF).

Bij koninklijk besluit van 18 deeember 1841 werd de KOllinklijke
Munl van België opgedragcn in CCII museum de tot dan loe verspreide
en aan de Staal toebehorende malriJzen en palrijzen van medailles,
van slempe1s en van zegels te bewaren.
Ch. Piot werd gelast mel het opstellen van de catalogus van de
aJdus lot :'itand gekomen verzameling die voortdurend uilbreiding
nam ingevolge de nieuwe aanwinslen. Hij publiceerde een cataJogus
in 1861, 1870 en 1880.
De verrijking van de verzameling nam gestadig toc, ondermeer door
sehenking of in bewaring geven van de werken, patrijzen en matrijzcn
van de beroemde graveurs 'Viener. Dit voorbeeld werd trouwens
door andere kunstenaars nagcvolgd terwijl oak het slagmateriaal van
de nieuwe muntuitgiften op zijn beurt de verzameling aallvulde. De
groei maakle de redaklie van een nieuwe catalogus noodzakelijk en
hel was A. De 'Vitte die in 1912 voor de publikalie ervan instond.
Hij repertorieerde 5.800 stukken tegeno\'er 2.215 in 1861.
Sedertdien is bel aanlal bewaarde stukken enorm loegenomen.
De gehavende staal van de oude gebouwen van de Koninklijke Munt
te Sint-Gillis enerzijds en het vooruitzicht van de oVerplaalsingthans verwezenlijkt - van ons nationaal munthof naar een nieuw
en speciaal daarloe opgerieht gebouw anderzijds, haddcn voor gevolg
dat de voUedige ven:ameling van het slagmaleriaal in genummerde
kislen moest ingepakt worden. Deze zijn thans olldergebraeht in de
speciale bewaarplaatscn van hel nieuw Munthof aan de Pacheeolaan.
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De meest merkwaardige stukken zullen eerlang hun plaats krijgen in
de tentoonstellingskasten van het Muntmuseum dat momenteel heringerîcht wardt.
Het opstellen van een nieuwe cataloglls drang zich op en voor deze
belangrijke taak werd beroep gedaan op de leden van het Penning.
kabinet. De inventaris van de patrilzen en matrijzen van de munten
werd het eerst afgewerkt en kwam onlangs van de pers. Later zal
ook de inventarÎs verschijnen van het slagmateriaal van de jetons of
penningen en van de medailles.
Onze verzamelîng van patrijzen en matrîjzen heeft veel geleden
onder de nalatigheden van de vroegere administraties van de Nederlanden maar meer nog tengevoIge van de historische machtswisselingen. De Franse bezetting had voor gevolg dat tahijke stllkken,
waaronder de werken van Van Berckel, naar Wenen overgebracht
werden maar er echter nooit meer van terugkeerden. Desondanks
vermeldde een inventaris, opgesteld ten tijde van het Keizerrijk, een
lotaaI van meer dan 9.000 slukken. Onder het HoUands bewind verhuisde de verzameling naar Utrecht, doch zij bevatte op dat ogenblik
nog amper 1.759 stllkken die aan België teruggegeven werden in uit~
voering van het verdrag van 19 april 1839. Het 1$ echter onmogelijk
te achterhalen wat el' van de andere stukken geworden is; het is niet
uitgesloten dat zij, na de brand van 1820, al te zeer beschadigd waren
om nog langer bewaard te worden. Een andere belangrijke leemte
die te vermelden valt: in Brussel wordt niets bewaard van het aanmuntîngsmateriaaI uit het Rollands bewind.
Het eerste boekdeel dat zopas verschenen is, telt 490 bladzij den.
Het betreft niet alIeen een catalogus maar tevens een inventaris
aangezlen ai het slagmateriaal van de munien erin opgenomen is,
met inhegrip van de dubbels.
Niet minder dan 175 bladzijden van de cataloglls zîjn gewijd aan
de niellwe inbreng of aanvullingen uit de 65 jaar lange periode sedert
de catalogus van A. De Witte, Het moet gezegd dat gedurende deze
tijdspanne de aanmunting ook zeer gevarieerd en overvloedig was.
Het is bekend dat de nllmismatische geschiedenis van eell volk een
duidclijke weerspiegeling î$ van de elwnomische. In de loop van de
jongste 65 jaar kende ons land twee oorlogen, evenveel bezettingen,
perioden van inflatîe en van crisis maar ondanI,;s alles, globaal gezien,
toch ook een belangrijke ekonomische ontwikkeling waarvan onze
mouetaire produktie en het daartoe noodzakelijke slagmateriaal een
getl'ouwe weergave zijn.
De catalogus bevat vier hoofdstllkken, te weten het slagmateriaal
uit de Spaanse en Oostenrijkse overheersing, dat van het korunkrijk
België, van Kongo en tenslotte van de in Brussel vervaardigde bui.tenlandse muntstukken. Hij eiudigt met de fictieve en de apocrieve
munten. Het opstellen van dergelijk werk vereiste beslist een ongewone en minutieuse aandacht.
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Het boek wordt ultgegeven door hel Ministerîe van Financiën,
waaronder de KoninkIîjke Munt van Belgi!! ressorteert, en bestaat
ook in een Franstalige edltie onder de titel ~ Catalogue des poinçons
et matrices du Musée de l'Hôtel des Monnaies. Tome 1: poinçons et
matrices des monnaÎes *. Het kan verkregen worden tegen de prijs
van 300 HF hetzij aan de loketten van de Edukatîeve Dienst van de
Koninklijke Bîbliotheek Albert l, Kunstberg te 1000 Brussel hetzij
door storting op peR ur. 000-2004053-33 van het Ministerie von Financi!!n - Rekenplichtige van de Munt - 1000 Brussel.
M. COLAERT

TIJDSCHRIFTENNIEUWS
« Echo NUInisrnatica

-

~

nlaandelijks tijdschrtft Afdeling Tienen

lOde jaargang, nr. 1, januari 1978 ;

Bij de star! van ons tienjarig bestaan.
J. ROSEN, De genealogische stamboom van onze munten.
Reeksen muntstukken ~ Fleur de Coin ~ 197?
Let op : valse gouden Boudewijnpenningen.
-

10de jaargang, nr. 2, februari 1978 ;

Wij geven de keizer wat de keizer toekomt.
G. B. DEVOS, Byzantium en de dubbele adelaar.
G. B. DEVOS, Oorsprong en evolutie van de dubbele adelaar.
P. P. SCHRAEPEN, Een zwarte (numismatische) dag in Breda.
Onze statllten,
- lOde jaargang, nr. 3, maart 1978:
1978 : jaar van hel dorp.
P. P. SCHRAEPEN, Het Tiense begijnhof.
En nu dat weef : valse gouden ponden.
Nieuwe briefjes van 100 dit jaar in de omloop.
Keerzijde rijksdaalders 1979 gewijd aan dc Unîe van Utrecht 15791979.
- 10de jaargang, nr. 4, aprU 1978:
Bij het verschijnen van ons niellw bankbriefje van 100 F.
P. P. SCIlRAEPEN, Spaanse woede om een Spaanse blunder.
Brussel koopt 500 kg goud voor penningen.
P. P. SCHRAEPEN, Lidkaarten 1978 - Tijdschrift.
P. P. SCHRAEP::';:N, Neen, dit is gee:l misslag, maar je hoeit het manr
te weten.
P. P. SCHRAEPEN, In 11et rijk der zinnen(lozen).
Een numîsmatische blik in de wereld.
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Maandelijks Tijd!ichrüt voor Nurrrisnmtiek «Nurrrismatica
Leuven»
- 5de jaargang, nr. 1, januari 1978:
De gebroeders Wiener, de bekendste Belgische medailleurs van de
1g e eeuw.
- 5de jaa.rga.ng, ur. 2, febru9.I'1 1978:
Muntenverzamelen: de kip met de gouden eieren?
- 5de jaa.rgang, nr. 3, maart 1978:
Zijn penningen die investerîng wei waard?
Nieuwe uitgiften.
Valse gouden pondjes.
Cornmentaa.r op de Belgische muntsets van 1977.
- 5de Jaargang, nr. 4, april 1978 :
Moskou 1980: Rusland Olympisch kampioen in het voeren van rnisleideude publiciteit en het kaalplukken va.n muntverzamelaars.

van Male (1346-1384) afgebeeld, onbetwistbaar een van de mooiste
Vlaamse muntstukken uit de gothlsche tljd. De keerzi]de zal de
wapenschilden van de negen Belgische pravincies tonen en de sam enstelling van het bestuur van de afdeling Brugge.
Traditiegetrouw zal het E.G.M.P. deze algemene vergadering herdenken met de uitgifte van een jeton van 30 mm. Nadere inlichtingen
daaromtrent zuIIen volgen.
Numismatische reis 1978 van de C.E.N.

Na Oost-Berlijn en Dresden (1976) en Kopenhagen (1977) richt de
Cercle d'études numismatiques van 27 Le.m. 31 oktober opnieuw een
uumismatische reis in. Thans werd Wenen (Oostenrijk) aIs bestemming gekozen. Iedereen kan l'lan de reis deelnemen en belangstellenden
kunnen kontakt opnemen met de heer Jacques Schoonheyt, voorzitter
van de C.E.N., Van Nerom laan 1 te 1160 Brussel.
Het Olym.pisch muntprogranuna Moskou 1980.

Zoals reeds in een vong nummer medegedeeld. organiseert de afdeUng Brugge, onder het voorzitterschap van de beer J. Taelman,
de jaarlijkse algemene vergadering van het E.G.M.P. Deze afdeling
viert trouwens dit jaar haar 25-jarig bestaan. Het stadsbestuur van
Brugge stelt voor de vergadering de gothische zaal van het stadhuîs ter
beschikking en zal na de zitting de deelnemers een ontvangst aanbieden. In de Alberthall wordt een numismatisehe tentoonstelling
ingericht alsook een b.ternationale Dumismatische ruilbeurs. Ter
gelegenheid van deze manifestaties laat de afdeling Brugge eeD herdenkingsmedaille slaan van 70 mm doormeter, verkrijgbaar in goud,
zilver en brons. Op de voorzijde wordt de gouden helm van Lodewijk

De Sovjet Unie Ianceerde onlangs de eerste reeks van zes zilveren
munten en de eerste gouden munt die deel uitmaken van een speciale
collectie zîlveren. gouden en platina munten voor de Olympiscbe
Spelen te Moskou in 1980. Deze munten ziJn een wettig betaaImîddel
in de USSR.
De zes zilveren munten, de eerste zilveren roebels sedert 1924, omvatten een 10-roebel stuk met bet officieel etnbleem van de Olympische
Spelen Moskou 1980 en een kaart van de USSR. Op een ander 10roebel stuk staat een ontwerptekenîng van Moskou gegraveerd aIs
gaststad voor de Spelen en de plaa.ts wa.ar de meeste sportgebeurtenissen zullen plaatsvinden.
Bij de zilveren munten zijn ook vIer 5-roebel stukken. Drie ervan
dragen eeu ontwerptekening van de drie steden die aIs gaststeden
zulleu fungeren voor de voorronden van de voetbalwedstrijden tijdens
de Spelen: Kiew, Ruslands middeleeuwse boofdstad ; Leningrad, dat
het magnifieke Winterpaleis en talrijke andere roemrijke monumenten
uit de Russische geschiedenis binnen haar poorten teIt, en Minsk, de
hoofdstad van Wit-Rusland. De vierde munt toont de Baltische
stad TaUninn, waar de zeilsporten zullen plaatsvinden.
Alle zes munten zijn geslagen uit 900/1000 zuiver zilver. Elk 10roebe} stuk weegt 33,4 g en heeft een doormeter van 39 mm. Elk
5-roebel stuk weegt 16,67 g en heeft een doorsnede van 33 mm.
De Sovjet Unie zaI voor de ganse wereldmarkt eeu maximum van
450.000 stuks van elke zilveren munt s1aan, praof-munten en ~ uneirculated Il eksemplaren inbegrepen.
Het gouden muntstuk, nominale waarde 100 roebel, stelt het nieuw
103.000 plaatsen njke Lenin Stad10n te Moskou voor. Het stuk bevat
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Jaarlijkse algeznene vergadering van het E.G.M.P. op 29 oktabar 1978.

900/1000 zuiver goud of 21.36 karaat. Het weegt 17,28 g en heeft een
doormeter van 31 mm. De uîtgifte van dit gouden muntstuk wordt
tot een maximum van 130.000 stuks beperkt.
Aanvullende reeksen zilveren munten, alsmede gouden en platina
stukken, zullen om het half jaar worden uitgebracht, dermate dat de
laatste muntstukken op de markt verschijnen juist v66r de start
van de Olympîsche Spelen 1980 te Moskou.
De Sovjet Unie heeft zich bereid verklaard aan de Nationale Olympische Comité's 3% af te staan van de nominale waarde van de stukken die ln de onderscheidene landen verkocht worden.
Internationale [IlUDteDheurs deJ:' Vlaanderen te Gent.

Op 7 en 8 oktober 1978 zal in het Congrespaleis (Stadspark) te Gent
de eerste internationale muntenbeurs der Vlaanderen plaats vinden.
Deze manifestatie wordt ingericht door de Gentse Muntcentrale met
medewerking van de Stad Gent. Voor nadere inlichtingen kan men
zich wenden tot Numismatic International Belgium, Gi:luden Regenboomlaan 2 te 9030 Gent (tel. 091/53.10.24).
Het schrijn van de Belgische [Iluntensei.s.

In verband met het schrljn van de Belgische muntensets, stelde de
heer Dupont volgende vraag (Vragen en Anlwoorden ~ Kamer van
Volksvertegenwoordigers -

28 maarl 1978):

~

De muntcliensten van de Regie der Posterijen bieden het publiek l'len
collectie geldstukken aau die in België in omloop zijn. Die muntstukken worden in een wit schrijn aangeboden waarop alleen langs
de binnenzijcte volgende woorden staan ~ Koninklijke Munt van België - Monnaie Royale de Belgique~. Aan de buitenzijde VRn het
schrijn staat evenwel niets vermeld.
Mag ik de Mtnister verzoeken zijn Collega van Financiën in overweging te geven dat schrijn aan de buitenzijde eveneens van een vermelding of van het Belgisch wapenschild te voorzien '1 ~.
Antwoord:

Zulks is echter niet meer het geval vaor de waal'de van de muntstukken waaruit de huidige reeksen samengesteld zijn. Om die reden,
en tevens om tegemoet te komen aan een wens uitgedrukt door verscheidene numismatîsche verenigingen, wordt overwogen de voorsteUing van de reeksen te wijzigen en het schrijn te vervangen door
een dichtgelaste platte omslag in P.V.C. met goed zichtbare aanduiding van de gewenste vermelding.
Nogm.aals de Belgische stukken van 1 en van 5 fra.nk..
Wie denkt dat het uib3luitend de Belgische verzame1aars zijn die
de munten van het koninkrijk België aan een rninutieus onderzoek
onderwerpen, heeft het alvast verkeerd voor. Een Canadees verzamelaar, de heer Mark G. Mc Kim, 6 Pelton Road, SaInt John, New
Brunswick, Rural Route nO 1, E 2L 3W2 Canada, meldt ons volgende
eigenaardigheden :
1. Op het stuk van 1 frank 1958 komt cen ongewone 8 voor, in die zin
dat de bovenste ring breder is dan de onderste. Wlj hebben dit nagekeken en deze eignaardîgheîd vindt men terug zowel op de Nederlandstalige als op de Franstalige stukken. Daarentegen treft men eeu
normale 8 e.an op de stnkken van 5 frank 1958 en op die van 1 en
5 frank met datum 1968.
Het is duidelijk dat bij de instempeIing van het cljler 8 in de
dienstmatrijs het mUDtstempeltje met dit cijfer ondersteboveu gehouden werd.
De vraag lui.dt: hebben alle 1 frankstukken van 1958 diezeIfde
kenmerken of zijn er eksemplaren bekend met een normale 8?
2. Het sluk van 5 frank 1949 toont ecu eigenaardige 4, in die zin
dat het vertikaal streepje nauwelijks boven de horizontale lijn uit·
komt die het snijdt. Deze karakteristiek komt voor zowel op de Nederlandstalige aIs op de Franstallge stukken van 1949, 1948, 1964
en 1974. Daarentegen vindt men op de stukken van 1 frank met
datum 1954, 1964 en 1974 het Dormaal cijfer 4, m.a.w. l'leD 4 waarbij
het vertikaal streepje duidelijk de horizontale lijn overschrijdt.

Het is weI zo dat de in 1976 en 1977 door de dienst ~ Numismatiek »
van de Regie der Posterijen verkochte reeksen muntstukken 1 fleur
de coin» werden aangeboden in een wit schriJn met alleen langs de
biTlnenzijde de waorden « Koninklijke Munt van Belgié» -« Monnaie Royale de Belgique $.
In feite was de keuze van een keurig doch tame1ijk duur schrijn
verantwoord door de hoge waarde van de stukken waaruit de numismatische reeksen samengesteld waren; deze reeksen bevatten
onder meer twee muntstukken van 250 F uitgegeven ter herdenking
van het 25-jarig bewind van Z.M. de Koning, bet ene met NederlandstaIige legende, het andere met Franstalige legende.

Numismatic International Belgium, Gouden R,egenboom1aan 2 te
9030 Gent deelt mee dat de reeksen «Fleurs de Coins ~ Frankrijk
1978 reeds vana! nu kunnen bestcld worden. De officiéle verkoopprijs voor de Benelux bedraagt 1.260 BF (verzendingskosten inbegrepen). Betalfngen kunnen gedaan worden door stortlng of overschrijving op rekening ur. 570-0202819-50 van N.I.B. bij de First
National City Bank te Brussel.
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Reeksen

1

FlelU"8 de Coins

~

Frankcijk 1978.

VEILINGEN EN CATALOGI

Tmnbola 1 nwi van NUinismatica Leuven.

De heer J. Peeters, voorzitter van Numismatica Leuven, deelt mee
dat van de tombola van 1 mei 1978, ingericht ter gelegenheid van de
internationale ruilbeurs, nog viJf prljzen af te halen zijn. De nummers
en prijzen zijn :
375 wit
20 frank goud Leopold II 1876
1/2 Cl'own Engeland 1915
300 wit
257 wit
5 francs Frankrijk 1873
dubbel florin Victoria 1887
164 wit
25 pence Guernsey 1977.
191 Mod
De prijzen kunnen afgeh.aald worden tot uiterlijk 30 novembel' a.s.
in het lokaal Brasserie Nationale, Tiensevest 20 te Leuven op de gewone ruildagen van de afdeling, n1. op de eerste zondag van elke
maand. De prijzen niet afgehaald v66r 1 december 1978 worden terug
eigendom van Numismatica Leuven.
NUD:lisznatica Tienen
NUiniEun.a.tica ~.

~

Een Dieuw iuitiatief;

~

Miscellauea

Zich bewust zijnde van het groot tekort aan Nedetlandstalige
numlsmatische vakliteratuur heeft Numismatica Tienen besloteo
hieraan wat trachten te verhelpen en ais eerste initiatief zal op de
internationale muntenbeurs van Tienen op 11 novembel' 1978 een
eel'ste boek aangeboden worden.
TaI van bevoegde numismaten waaronder universiteitsprofessoren,
deskundigen van het nationaal Muntenkabinet, Haagse Muntenkabinet, British Museum, Tiense academici en talrijke verzamelaal's
nit het ganse land werden verzocht artikels te schrijven over hun
geliefkoosd numismatisch onderwel'p. De bundei numismatische
opstellen, verhandelingen en onderzoekingen, ondertussen ontvangen,
zijn werkelijk van uitzonderUjke kwaliteit en Numismatica TIenen
is fiei' eau schat van kennis te kunnen aanbieden onder vonn van
een lijvig boek van Meer dan 300 bladzijden met eeD vijfendertigtal
belangrijke artikels.
Om alle geinteresseerden en verzamelaars de mogelijkheid te geven
met dit initiatief verbonden te worden, werd besloten de naam van
alle inschrijvers in het boek. op te nemen.
Dus aile belangstellenden. die de prijs van 550 fr (plus 30 fr eventueel
voor posttoezending) vdor 15 september gestort hebben op onze rekening
OOl-0260H5-77 zu!len in de jubileumbundel opgenomen worden.
Wij drukken erop dat de gevraagde prijs overeenkomt metde produk·
tiekosten en onze kring geen enkel winstoogmerk nastreeft.
Wij zijn tevens overtuigd dat veel verzamelaars dit initiatief op
prijs zullen stellen en verwachten tal van inschrijvingen.
Voor de promotie van de Nederlandstalige kultuur in dit land
danken wij in aller naam alle auteurs van harte.
Namens Numismatica Tienen.
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Jacques Schulman B.V. (Keizersgracht 448, Amsterdam): een
veiling van de firma Schulman betekent zowel voor de Nederlandse
aIs voor de Belgische verzamelaars steeds een numismatisch evenement. De weinig intelligente maatregelen die de Belgische regering
dacht te moeten nemen am de fiskale inkomsten op te drijven en die
meestal een tegenovergesteld effekt bereiken, hebben niteraard de
belangstelling van onze landgenoten doen toenemen door de openbare veilingen waar de koper slechts 15,6 % veilingskosten hoeft te
betalen.
De Nederlandse regering heeft al vlng ingezien dat het voor eeu
land winstgevend is om ais centrum te fungeren van een belangrijke
handelsmarkt in kunst-en verzame1voorwerpen. In feite is de ganse
ekonomische bedrijvigheid erbij betrokken vana! de drukkersbedrlJven (uitgave van de catalogus) tot het hotelwezen (voor de buitenlandse kopers), zonder dan nog de fiskus te vergeten die er de voor·
keur aangeeit de belangrijke transakties een gematigde taks op te
leggen in plaats van aIle belastbal'e aktiviteiten onmoge1iJk te maken
omwille van de al te buitensporige taksen.
De jonste veHlng Schulman ging door op 4, 5 en 6 april 1978. Op
de eerste dag kwamen de munten aa.n bod uitgegeven door de steden
en provincies van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Vermelden we onder de talrijke interessante stukken een halve Boergondische daalder geslagen te Utrecht voor rekening van FiUps II, en,
eveneens voor deze vorst aangemunt, een twintigste Filipsdaalder ver~
vaardigd te 's-H'ertogenbosch. Baide munten waren vooralsnog onbekend en stonden uiteraard niet venneld in de catalogus van Van
Geldel' en Hoc.
De tweede en een gedee1te van de derde dag was voorbehouden aan
de Nederlandse munten vanaf de Bataafse Republiek. Vervolgens
kwamen Belgische en Kongolese munten, stukken uit Nederlands
Indlë, bankbUjetten, Jetons, medallles, kentekens, numismatischeboe-ken en diverse stukken uit de ganse wereld aan bod.
Banque Leu (Bahnhofstrasse 32, CH- 8022 Zürich): op 25 en
26 april werd een veiling gehouden van 403 antieke munten, vool' de
helft Griekse en voor de helft Romeinse. Het betroi een uitzonderliik
geheel, voorgesteld in een uitermate verzorgde catalogus: op niet
minder dan 27 platen was van elk stuk de voor· en keerzijde argebeeld
terwijl 15 andere platen voorbehouden waren aan de vergroting van
de be1angrijkste stukken uit de veiling.
Voor vele verzamelaars zullen de prljzen wellicht een hinderpaai
gevoITIld hebben : slechts voor 7 stukken bestond de schattingsprijs
(in Zwitserse franken) nit drie cijfers terwijl deze van 12 andere munten el' uit zes bestond. Dit belet evenwel niet dat de catalogus in
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elk geval een vlsuele getuigenis blij!t van de perfektie die voor sommige eksemplaren bereikt werd in de antieke muntslag.
Onder de hoogst gekwoteerde stukken (180.000 Zwitserse frank)
waren er twee waarvan slechts 3 eksemplaren bekend zijn ; een aureus
van Clodius Albinus (193-197) en een van Julia Soaemias, moeder van
Elagabalus. Dit laatste stuk dat eertijds tot de in 1896 door Feuardent verspreide verzameling Montagu behoorde, werd toen voor 5.000
goudfrank verkocht.
Münz ZentrUDl (Rubensstrasse 42, D- 5000 Koln 1): publiceerde
onlangs ziju prijslijst TIr. 27 (Romeinse en Duitse munten) alsook een
uitgebreide lljst met numIsmatische literatuur.
De firma hield van 27 tot 29 april 1978, in het Intercontinental
Hotel te Keulen, een belangrijke veiling met als voornaamste the~
ma's: Keltische en Romeinse stukken, rnunten uit Judea en Byzantium, stukken uit de periode van de kruistochten, Duitse, Belgische
en diverse munten alsook een be1angrijke reeks munten, jetons en
medailles uit de Zuidelijke Nederlanden, voornamelijk uit de 17de
en 18de eeuw.
Vermelden we ook nog de verkoop van een eerste dee1 van de verzameling van de heer Meyer, consul te Teheran. Dit deel is op zichzelf in drie groepen onderverdeeld, te weten : munten van de Hunnen
in Oost-Iran, munten van de Umayaden goeverneurs in Iran en tenslotte stukken van de Abbassiden goeverneurs in Tabaristan.
Sotheby's (New Bond str~et 34, London W1A 2AA): veiling van
12 april 1978, uitsluîtend gewijd aan eretekens. Het eerste deel van
de catalogus bevat militaire en maritieme medailles, ere- en kentekens van orden toegekend voor daden van moed en ze]fopoffering,
allen afkomstig nit Groot-Brittannlê. Vervolgens komen de eretekens
toegekend VOOl' campagnes tegen Napoleon gaande tot de eretekens
voor de veldslagen geleverd tij dens de tweede wereldoorlog. In het
tweede deel van de catalogus vindt meu een serie medailles en eretekens
uit diverse landen.
De veiling, gehouden op 10 mei 1978, was gedeeltelijk voorbehouden
aan de antieke en Byzantijnse mnnten, vervolgens aan de Engelse
munten waaronder eeu reeks goudstnkken, en verder nog Zwitserse
schuttersmedailles, een paar muntgewichtdozen, bankbiljetten en historische medailles.

De IIjst van april 1978 bevat Hellinistische drachmen met portretten, muntpoqretten van keizerinnen, Romeinse en Byzantijnse munten, goudstukk:en uit Oostenrijk-Hongarije, stukken van de Zwitserse
Confederatie, Polen, Duitse middeleeuwse denarii, enz.
Ars Num.ism.atica (de heer Jean Eisen, Ahornbomenstraat 1-3,
1040 Brussel) ; lijst van april-mei 1978 waarbij we vooraI aanstippen
dat de catalogus voorafgegaan wordt door een studie van eeo muntvondst van 63 koperen oarden uit de regeringsperiode van FiIips
IV (1621-1665) en van KareI II (1665-1700). Anderzijds bevat de lijst
een uitgebreide en gevarieerde keuze numismatische boeken.
A.G. Vau der Dussen (Hondstraat 5, Maastricht) : lijst van april
1978 met een bfbliografische aanvulling en Hjst van mei 1978.
Maison Deblaln (avenue Cyrille Besset 132, F-061Oû Nice) : Hjst

van april 1978.
Galerie des Monnaies GMBH (Achenbachstrasse 3, D-4000 Düsseldorf 1): hield op 26 en 27 mei 1978, in het Parkhotel te Düsseldorf,
een veiling met drie hoofdthema's ; gouden munten en medailles waarvan talriike uit het Duitsla.nd van v66r 1870 afkomstig zijn, vervolgens ean reeks Duitse goud- en zilverstukken vanaf 1870 aangemunt
en tussen deze twee series door een mooie verzameling Europese
munten uit het Spaanse imperium. Hierin nin de munten uit de
Nederlanden (van Filips de Schone tot Karel II) goed vertegenwoordigd.
Club NUIlliszn.atique International (postadres: de heer V. Youroukov, postbus 34 te 1020 Brussel) geeft de eerste prijsIijst uit waarin
we een uitgebreide keuze aan stukken aantreffen van de NoordeHjke
en de Zuidelijke Nederlanden, België, Kongo, Luxemburg, Frankrijk
en diverse landen alsook ean paar antieke stukken en numismatische
boeken.

VRAAG EN ANTWOORD
1. Belgische prilJute muni (Tiirb>ehritt IJOOr Numismaliek 1978, bù. 33)

MonnaIes &; Médailles S.A. (Malzgasse 25, CH- 4002 Basel) : lijst
van maart 1978 met onder andere stukken uit het Heillg Land (een
zeer interessante reeks van 20 stukken die men zelden in catalogi
aantreft), Romeinse mnnten nit de lste eeuw na J.-C., moderne goudstnkken, Zwitserse zilverstukken, medailles en tenslotte de speciaalbladz1jde voor de debuterende verzamelaars.

De heer Theo Savonet, Leopoldvest 58 te 3300 Tienen schrijft ons
dat het stuk in kwestie deel uitmaakt van een reeks zogenaamd speelgeld dat de kinderen gebruiken bij ~ het winkeltje spelen~. }jij voegt
er aan toe dat in zijn verzameling verschillende wa.arden vertegenwoordigd zijn van dit soort speelgeld, ondermeer 1 frank (type Geres)
van 1958 en 50 frank 1954, Nederlandstalig omschrift. De heer Savonet veuBmelt voornameHjk numismatische curiosa en is tevens in
bezit van een briefje van 20 frank, gedateerd van 12.03.1936 met
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de meldingen « Staatsbank ~ en « Banque de l'État» en waarop aangeduid staat dat het een «Jouet d'enfant ~ betreft.
2. Jeton« Keizerlijk Casino OlMlende

~

De heer Willy Herssens signaleert een speeljeton, met een doormeter van 27 mm en met een eerder beperkt opschrift. nI. op de voorzijde CASINO IMPERIAL f D'OSTENDE en op de keerzijde het
cJjfer 1.
De jeton is uit wit metaal. Hij sehijnt van moderne makelij te zijn
(precies omwille van het gebruikte metaal) en waarsehijnlijk niet te
dateren uit de Oostenrijkse periode noch uit het eerste Franse Keizerrijk.
Waarom noemde bet Casino van Oostende zich, nà 1815, dan nog
~ Keizerlijk ~? Wie kan ons het antwoord bezorgen van dit raadsel '1

3. Je'OM van he! E,G.M.P. gezocht
De heer R. De Schilder, VilaÎn XIV straat 43, bus 12 te 1050 Brussel
(tel. 02/647.35.68) zoekt de penningen of jetons die door het KG.M.P.
uitgegeven zijn ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van 1960, 1966, 1967 en 1968.

TE WEERHOUDEN DATA
16-17 september 1978:
16-17 september 1978:
1 oktober 1978

7-8 oktober 1978
8 oktober 1978
22 oktober 1978
28 oktober 1978

29 oktober 1978

11 november 1978
26 november 1978

Numismatisch week-end van de Cercle de
Couvin.
Salon van de Association Numismatique de
Marne et Morin, te Meaux.
Internationale ruilbeurs te Tilburg (Beekse
Bergen).
Internationale muntenbeurs in het Gents
Congrespaleis (Stadspark).
Jaarlijkse numismatische tentoonstelling
van de Cercle Numismatique de Nice, te
Nice.
Numismatische dag te La Louvière.
Internationaal numismatisch salon van de
Société Numismatique de Paris et sa Région.
Jaarlijkse algemene vergadering van het
Europees Genootschap te Brugge.
Internationale ruilbeurs te Tienen.
Internationale ruilbeurs te TIlburg (Beekse
Bergen).
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