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SINT ELOOI: PATROONHEILIGE VAN DE
MUNTVERZAMELAAR
Hugo VANHOUDT

Sint Elooi of Sint Eligius is één van devele heiligen die onze gewesten in
de vroege middeleeuwen aan het Christendom schonk.
In 590 werd Eligius in Chaptelat bij Limoges (Zuid Frankrijk) geboren.
Zijn familie was reeds geruime tijd christen. Eligius leerde de goudsmeedkunst bij de koninklijke muntmeesterte Limoges, de meester Abbo. Hierna
werd Eligius de muntmeester van Clotariusll, die regeerde van 584-623.
Dat in deze positie Eligius een voorname positie innam binnen de bestaande maatschappij is zeker. Hij werd verantwoordelijk voor de muntslag te Parijs en weldra ook van deze te Marseille en Arles.
Eligius was een zeer bedrijvig muntmeester. Best kan dit worden geïllustreerd met een greep uit enkele merovingische triensen van zijn hand,
munten bewaard in de muntenverzameling van de Nationale Bibliotheek te
Parijs ( l ) . We beperken ons tot enkele voorbeelden per atelier. Voor het
grondgebied rond Parijs, de Civitas Parisiorum, bespreken we de muntateliers van Parijs en van het paleis.

Parijs :
Tijdens de regeringsperiode van Dagobert 1 (629-639) tekende Eligius
met zijn naam in het veld naast het kruis op de keerzijde (fig. 1).

fig. l(2)

V/ een buste met een diadeem van parels naar rechts errond PARISIUS IN CIVE FIT
KI Een kruis met anker staande op een wereldbol, omgeven met de letters ELI Cl
(Eligius)
errond DACOBERTHUS REX

Onder de regering van Clovisll(639-657) werd naast een zelfde ondertekening (fig. 2) een persoonlijk omschrift aangebracht op de keerzijde,
verwijzend naar de muntmeester (fig. 3).

KI een kruis met het Christus monogram, staande op twee treden, omgeven met EL
IC1
MONETA PALATI
errond

+

+

fig. 5(6)
fig. 2(3)

V/ een buste met een diadeem van parels naar rechts
errond CHLODOVEUS REX FR
K/ een kruis met anker staande op een wereldbol, omgeven met de letters EL IGI
(Eligius)
errond PARISIUS IN CIVI.. binnen uitwendige cirkel van parels.

fig. 3(4)

V1 een buste naar rechts
CHLOTHOVECHUS R
errond
KI een kruis met het Christus monogram en omgeven met ELI Cl
errond MONETA PALATI

+

De School van het Paleis:
Door de school van het Paleis werden onder eigen naam enkele munten
verspreid (fig. 6).

fig. 6(7)

V/ een buste met een diadeem van parels naar rechts
errond +CHOLOVEVS
KI een kruis met anker staande op een wereldbol
errond + ELIGIU MONETA

Het Paleis :
Eligius was hier eveneens produktief onder Dagobert I (fig. 4) en ClovisII
(fig. 5).

fig. 4(5)

V1 een buste naar rechts
errond DACOBERTHUS REX

V/ een buste met een diadeem van parels naar rechts
PALATI MON
errond
KI een kruis met anker staande op een bol en omgeven met EL IGI
ESCOLARE. ETA, binnen een kroon.
errond

+
+

Naast munten uitgegeven op naam van de heerser, werden er munten
aangemaakt onder de bevoegdheid en op naam van het muntatelier, zonder vermelding van de naam van de koning (fig. 7).
fig. 7(8)

V/ een buste met diadeem naar rechts
errond PARISIS F

fig. lO(11)

KI een kruis met anker
errond ELIGIUS MUN

Arles :
Eligius wordt vermeld op munten van de periode Clovis II (fig. 8)

*
fig. 8(9)
V1 een buste met diadeem van parels naar rechts
errond DAGOBERTUS
K/ een kruis staande op een trede boven een bol en omgeven met de letters MA met
enkele punten eronder. Errond een kroon en een cirkel waartussen: ELEGIUS
MONE.

V/ een buste met diadeem van parels naar rechts
errond CHLODOVEUS met in het veld N
KI een kruis staande op een trede boven een bol omgeven met de letters A.R en
eronder VII
Tussen een kroon en een cirkel van parels: ELIGIUS MO

Marseille :
Massilia, het toenmalige centrum van Civitas Massiliensiurn, bezit een
uitgebreide muntenserie van de rnerovingische periode. Men mag hier
zeker niet de reeks zilveren denarii vergeten die aan deze stad wÖrden
toegeschreven. Wat Sint Elooi betreft houden wij het bij enkele voorII (fig. 9) en
beelden, namelijk enkele triensen uit de periode van ~ l o t a r i u s
Dagobert I (fig. 10).

fig. 9(10)

V/ een buste met diadeem van parels naar rechts
errond CHLOTARIUS binnen een cirkel.
KI een kruis staande op een trede boven een bol, omgeven met de letters MA (voor
Marseille) en hieronder MI. Errond een dikke kroon en een cirkel met ertussen :
ELEGIUS MONTI.

Ook in Marseille werden munten uitgegeven op naam van het atelier,
zonder vermelding van de koning. Het omschrift op de keerzijde kan dan
bijvoorbeeld zijn : ELEGIUS MONTO (12).
Eligius wordt afgeschilderd als een beeldschone man van groot gestalte, met heldhaftige ogen en een zuiver christelijke gedachte. Het was
iemand met open hart voor de armen. Het was hij die slaven vrijkocht. Zijn
streven naar een ideaal beleven van de christelijke gedachte werkte hij
onderandere uit tijdens een bezoek aan het Columbanklooster te Luxeuil
of bij het uitwerken van de leefregels in het klooster Solignac.
In het jaar 639 verlaat Eligius samen met zijn vriend Audoen het koninklijk hof en werd priester. Dit belette niet geregeld nog wat tijd te besteden
aan het maken van munten.
Op 13 mei 641 werd Eligius bisschop van Noyon. Zijn bisdom bevatte
Noyon Vermandois, Doornik, Kortrijk, Gent en Vlaanderen. In deze hoedanigheid bekeerde hij de heidenen in zijn bisdom.vooral in Friesland was hij
aktief. Eligiusstierf op 1 december659en werd begraven in de kathedraal.
Als voornaamste bron voor de kennis van het leven van de heilige Eligius
kent men de Vita Eligii = (M(igne) P(atrologia) S(eries) L(atina) deel 87,
bladzijde 478 en volgende.
Deze gegevens zijn oorspronkelijk van de hand van de bisschop van
Rouen, Bisschop Audoen, de vriend van Eligius. Doch de tekst is jonger en
dateert waarschijnlijk uit het begin van de Karolingische periode waarmee
men de oudere overleveringen heeft willen op papier zetten. Zo blijft de
Vita zeker met voorzichtigheid te worden behandeld. Tevens zijn er nog
andere bronnen zoals enkele toespraken, enkele originele brieven en
verzamelde mededelingen.
Door zijn beroep van goudsmid werd Eligius snel de patroonheilige van
de goudsmeden. Terwijl zijn aardse leven vaak te doen had met geld, werd
hij de patroon van de geldbehoeftigden: Patronus Pecuniae Indigentium.

In de late middeleeuwen vertelde men dat Eligiuszijn hinkend paard zelf
de hoef aitrok, de hoef bewerkte op het aambeeld en daarna terug aan de
nagel bevestigde. Dit was ruim voldoende om door de smeden als hun
patroon te worden aanvaard. Deze geschiedenis is de aanleiding geweest
om aan vaste attributen te denken zoals de hamer, het aambeeld, de tang
of de paardepoot. Bij de vele afbeeldingen van deze heilige werden deze
attributen meestal niet allemaal samen afgebeeld. De persoon van Eligius
wordt weergegeven met gewone kledij of als bisschop.
In Vlaanderen wordt Sint Eligius of beter Sint Elooi op 1 december
gevierd, zoals bij onzeFransezuiderburen. Zo ook is er een viering bij de
paardenliefhebbers in Zuid-Duitsland. Tevens kent men Eligius bijvoorbeeld als beschermheilige van de stad Bologna, van verschillende kerken
en andere christelijke gemeenschapsgebouwen.
Eligius werd de patroonheilige van de muntarbeiders en hiermede eveneens van de muntverzamelaar. In dit verband werd Sint Eligius afgebeeld
op een jubileummedaille van de Muntenvrienden van Westfalen in 1963.
De Franse medailleur Maurice Pouillard graveerde een prachtige medaille
van Sint Elooi, geslagen in zijn vroeger werkterrein Parijs in 1973.

EEN ONGEWONE VERVALSING
E. VAN DER CAMMEN

In 1979 werd er een patagon 1636, volgens de catalogus geslagen te
Arras (type VGH 329-7), op een buitenlandse veiling verkocht.
Alhoewel de muntslag van Filips IV, koning van Spanje te Atrecht doorging tot aan de inlijving van Artezië bij Frankrijk in 1640, is het niet bekend
dat er in 1636 patagons zouden geslagen zijn. Dit jaartal staat noch vermeld bij Van Gelder- Hoc in *Les Monnaies des Pays-Bas Bourguignons
et Espagnols-, noch bij Van Keymeulen in .<Munten van Albrecht en Isadie het evenmin vermeldt bij de niet teruggevonden
bella tot Willem I.>,
jaartallen.

Voetnota's
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

PROU, Les monnaies mérovingiennes, Parijs, 1896.
id, nr 685, fig.
id, nr 686, fig.
id, nr 690, fig.
id, nr 693, fig.
id. nr 685, fig.
id, nr 700, fig.
id. nr 709. fig.
id, nr 1364, fig.
id, nr 1389, fig.
id. nr 1395, fig.
id, nr 1430.

Het was een zeer fraai exemplaar (zie foto) met op de keerzijde het
onbekende omschrift: <<ARCHID.AVST.DVX.BVRG.CO.ARR=.
Op de munten van Artezië komen immers altijd de afkortingen A(R)T of
ATR (EB) voor, nooit ARR.
De verkleuring van de letters RR liet vermoeden dat zij bijgewerkt waren
en wellicht niet de oorspronkelijke afkorting vormden. Ook het muntteken
op de voorzijde zag er verdacht uit; het had meer weg van een vis dan van
een rat. Aan het jaartal 1636 kon nochtans niet getwijfeld worden, evenmin
als aan de echtheid van de munt zelf.
Bij nader onderzoek bleek dat van de letters CO.ARR enkel de letter A
onbetwistbaar onaangeroerd gebleven was en dat de eerste letter R oor-

spronkelijkeen B was, maardoorwegsnijding van deonderste boog in een
R veranderde.
De combinatie AB komt enkel voor op de Brabantse munten en de
titulatuurvan devorst opde patagonseindigt met DVX.BVRG.BRAB.Zc.
Dat was meteen de verklaring voor het jaartal 1636. dat zowel geslagen
werd te Antwerpen als te Brussel. met respectievelijk een handje en een
engelkopje tussen Wee puntjes. Bij dezevewalsing werd het linker puntje
en het muntmerk weggesneden. zodat toewijzing aan Brussel of Antwerpen onmogelijk was.

HET STUK VAN «5 PLAQUETIEN,,:
HET RAADSEL OPGELOST!

...

Een onbekend jaartal. met onregelmatige cijfers, zal bij een verzamelaar
argwaan opwekken. Aan een mogelijke omtovering van Brabant in Artezië
zal niet zo vlug gedacht worden. Het is dan ook te aanvaarden dat bij het
samenstellen van de catalogus devervalsing onopgemerkt bleef. Wie niet
te goedertrouw iszou daarbij geen vervalsing in zijn catalogusafbeelden.
De koper had dan ook niet de minste moeite om de munt te laten terugnemen, maar sedertdien worden zijn nieuwe aanwinsten, meer dan ooit,
aan een kritisch oog onderworpen.

Aimé HAECK

Enkele tijd geleden verscheen een artikel van dhr. Remi Leenders in dit
tijdschrift(') dat mijn bijzondere aandacht trok en waarbij de vraag werd
gesteld welk muntstuk bedoeld werd met het stukvan 5 plaquetten van de
Oostenrijkse Nederlanden.
Op dit ogenblik vond ik hetweleigenaardig dateen muntstukdatzoveel
duidelijke sporen heeft nagelaten in documenten en van zo recentedatum
was, niet zou zijn teruggevonden.
Volgens het artikel hebben velen hieromtrent opzoekingen gedaan
maar, N... geen enkele numismaat die weet om welk muntstuk het precies gaat...n
Nochtans, dhr. Leendersmoetzelf nietgeweten hebben hoedicht hij bij
de waarheid was toen hij schreef: -... Het stuk had een waarde die in de
omgeving ligt van het stuk van 114 Franse kroon...v. Hij verwerpt echter
onmiddellijk deze thesis. omdat in de munttarieven het stuk steeds repertorieerd is onder de rubriek <,Muntenvan de Oostenriikse Nederlanden*,
..Munten van Brabant* of -oude provinciale munten..
Het raadsel bleef volledig tot ik bij het herklasserenvan de werken uit de
numismatische bibliotheek van mijn vader een oud munttariefboekje
opensloeg.
Het gaat hier om -TARIF der GELD-SPECIEN, vastgestelt by koninglyk
besluyt van den 8 december 1824. gereduceert in Nederlandsch geld,
Brabandsch courant, en Francs en Centimen. Benevensde Reductien van
nederlandsch Geld, Francs, Guldens courant, Ponden courant en Ponden
wisselgeld., uitgegeven -Tot GEND, by F.J. Bogaert-de Clercq, in de
Onderstraete*.
Na het ~Besiuyt
raekende de oude Geld-specien derzuydelykeprovinciena van 8 december 1824 wordt een tabel afgedrukt onder de naam
*Evaluatie der geld-specien, vastgestelt by koninglyk besluyt van den 8
december 1 8 2 4 ~waarin
,
onder de rubriek *Oostenryksche- staat: Stukken van 5 Plaquetten O Guld 71 Cents en O G. 16 St.6D.8110. Wij kunnen
dus stellen dat het hier wel gaat over het door dhr. Leenders in raadsel
gestelde stuk.

-

Blz. 20tot 23van ons boekjegeven meerduidelijkheid en bevatten naast
de omrekeningstabellen in :Neder/. geld*," Branbands cour.geld- en
~ ~ D e c i m . m u n ook
t e ~ de afbeelding van dit raadselachtige stuk.

Waarom echter de *kleine zilveren i o u i s * d.w.z. het stuk van 113 kroon
van de Franse koningen(2) onder de Oostenrijkse of Brabantse munten
werd gerepertorieerd, zal wel altijd een raadsel blijven.

Teneinde alleverdere discussie de kop in te drukken, geef ik hierbij een
afdruk van blz. 20 van ons munttariefboekje:

Voetnota's
(1) REMI LEENDERS: *Een raadsel: het stuk van -5 Plaquenes=uit de Oostenrijkse Nederlanden. inTijdschriftvoor Numismatiek, maart-april 1979,Vol. XXIX. nr.
2. blz. 35-39.
(2) V. GADOURY-F. DROULERS: 4fonnaies royales Françaises 1610-1792..
Monte-Carlo, 1978. nr. 305, blz. 412.

MEDAILLETECHNIEKEN UIT DE
Eric DUFOSSEZ

De medaille zoals wij die heden kennen, is een schepping van de Italiaanse Renaissance. Wat is eigenlijk een medaille? Het woordenboek
geeft deze definitie: <<Eenstuk metaal, gewoonlijk in de vorm van een
muntstuk, geslagen of gegoten, en voorzien van een inscriptie en een
motto om een gebeurtenis te herdenken*.
De medaillevindt haar oorsprong in de munten. Toch zijn er verschillen,
vooral omdat een medaille nooit een ruilmiddel was. Het metaal waaruit ze
werd vervaardigd is van ondergeschikt belang. Onedele metalen, zoals
brons en lood, geven vanuit artistiek standpunt bekeken, de beste resultaten. Zoals een munt heeft de medaille doorgaans een ronde vorm,
hoewel er ook rechthoekige of ovale vormen voorkomen. De ronde vorm
voldeed echter het best aan het essentiële doel van de medaille, namelijk
gedragen worden. Vermits de medaille niet voortdurend circuleert zoals
een munt, is het niet nodig het reliëf in diepte te beperken, behalve dan uit
praktische overweging. Indien het reliëf te hoog zou worden, dan zou de
medaille onstabiel op een tafel liggen. Bovendien is er ook een esthetische
reden : het reliëf moet in overeenstemming zijn met de grootte. In afmeting
evenwel is de medaille over het algemeen veel groter dan een munt en dit
beïnvloedt de techniek. Het gietproces was het meest aangewezen om
grote medialles te vervaardigen, vermits de stempelmethode gepaard ging
met enorme moeilijkheden. Tijdens de beste periode gaven de grote
meesters zich daar rekenschap van. Slechts in die periode waar de medaillekunst op zijn laagste peil stond, kreeg het gebruik van stempels de
bovenhand. Er is ook nog de plaquette, een plat stuk metaal met reliëfafbeelding aan één kant, gebruikt als versiering. De plaquette werd eveneens gegoten. Aangezien het in hoofdzaak een dekoratief voorwerp was,
kon om het even welke vorm gegeven worden. Het onderwerp was vaak
zonder betekenis, diende niet om iets te herdenken. Al wat de artiest
verlangde, was een bevallig reliëfstuk. De Italiaanse plaquette, dikwijls
uitzonderlijk van compositie en modellering, is echter te dikwijls oninteressant van inhoud, omdat ze niets herdenkt. De oude medailles waren
essentieel persoonlijke documenten, waarbij een <<persoon»
er betekenis
aan gaf, en deze overweging moet de leidraad vormen bij het beschouwen
ervan.
A. Het vervaardigen van het model
Aan het einde van de 14de eeuw werden er te Carrara medailles vervaardigd met stempels en hamer. De volgende generatie verliet deze techniek
voor de gietmethode.

Eerst werd een model vervaardigd volgens de hierna beschreven methode.
De artiest nam een platte schijf, meestal zwarte leisteen. Benvenuto
Cellini (1500-1571) maakt melding van been en zwart glas. Soms werd ook
hout gebruikt. Dit vormde de basis van het model. Daarop werd uit was het
model opgebouwd. Vasari vermeldt dat de was voor het modelleren over
het algemeen vermengd werd met een weinig talk om het soepeler te
maken, terpentijn werd bijgevoegd om het kleveriger te maken, en pek
diende om het een zwarte tint te geven en ook een zekere stevigheid,
vermits de was dan na bewerking verhardde. Andere kleurstoffen konden
in poedervorm tijdens het smelten van de was toegevoegd worden. Om
witte was te verkrijgen werd loodwit bijgevoegd.
Waaruit het materiaal ook bestond, de artiest bouwde zijn model op met
voor- en keerzijde op twee verschillende schijven of op de twee zijden van
één enkele schijf.
Sommige kunstenaars besteedden buitengewone zorg aan de letters
waaruit het omschrift bestond. Zij trokken vanuit het middelpunt van de
schijf lijnen die de middellijnen van de letters werden, zodat deze onderling goed geordend waren. Vervolgens werden de letters in inkt getekend
en daarop werd de was opgebouwd. Een meer gebruikte methode bestond
erin met een passer een paar concentrische cirkels te trekken als begrenzing van de letters. Deze ingegrifte cirkels werden echter op het gietstuk
min of meer gereproduceerd.
Op sommige medailles, ofschoon niet op deze uit de vroege periode,
schijnt de beste bovenop het omschrift aangebracht te zijn. Delen van
letters zijn bedekt door hoofd of schouders, soms loopt de tekst over de
buste. Zonder twijfel gebeurde het volgende: de kunstenaar modelleerde
zijn omschrift op de schijf, ruimte latend voor de buste. Wanneer hij dan bij
het opbouwen van de buste vaststelde dat de letters bedekt werden kon hij
ofwel de letters opnieuw vormen, maar nu bovenop de buste, ofwel, indien
de tekst leesbaar bleef, de letter of letters bedekt laten. Voorbeelden
hiervan zijn de medaille van Nicolo Madruzzo door Antonio Abondio (Forrer, deel I, blz. 13) en de medaillevan Kardinaal Cristoforo Madruzzo door
Pietro Paolo Romano (Forrer, deel V, blz. 207).
Een ander bewijs dat omschrift en buste soms afzonderlijk gevormd
werden, is te vinden in het werk van Amadeo da Milano (1483). Hij werkte
het omschrift uit op een ring, die daarna rond de schijf, waarop de buste
was gemodelleerd, werd vastgemaakt. Op verschillende specimens van
dezelfde medaille beginnen de letters niet op dezelfde plaats ten opzichte
van de buste, wat dus degelijk aantoont dat de ring demonteerbaar was. De
medailleurs, die op deze manier werkten, waren gelukkig weinig talrijk,
want deze werkwijze, die de uitvoering van een afbeelding in verschillende
delen uit elkaar haalde, vernietigde de eenheid van compositie.

Wenste de artiest zijn afbeelding af te boorden, dan kon hij de boord in
was vormen of ze afzonderlijk van het model insnijden of vormen uit een
harde materie, zoals de werkwijze voor de randschrift-ring.
In Duitsland vond de medaille zijn oorsprong in twee kunstambachten:
beeldhouwen en de goudsmederij. Zo is het ook te verklaren dat de modellen voor Duitse medailles gemaakt werden in hout of in fijne steen, de
gebruikelijke materialen voor deze ambachten. Het gevolg van hst gebruik
van duurzaam materiaal was dat heel wat originele modellen bewaard
werden, zeker een groter aantal dan in Italië. Maar daardoor is ook het
aantal vervalsingen groter.
Veel Duitse modellen, voornamelijk de vroege exemplaren, dragen geen
omschrift. Hebben ze er wel één, dan is het waarschijnlijk meestal ingesneden nadat het afgietsel van het model gemaakt was. Feit is dat de letters
ingeprent werden in de gietvorm, nadat de afdruk van het model daarin
reeds gemaakt was. Hagenauer (eerste helft 16de eeuw) schijnt lettervormen tot dit doel gebruikt te hebben. Christof Weiditz sneed zijn letters op
het houten model. Deze laatste werkwijze was duidelijk de beste om tot
een goed resultaat te komen, daar afzonderlijke stempels tot het verstoren
van de compositie konden leiden. De gereedschappen, die gebruikt werden om het wassen model op te bouwen en vorm tegeven, zijn waarschijnlijk aan weinig verandering onderhevig geweest. De buitengewone
nauwkeurigheid die de oude modelleurs bereikten, schijnt te wijzen op het
gebruik van zeer scherpe instrumenten. Mogelijk zou de afbeelding in
negatief uitgewerkt zijn in nogal hard materiaal, plaaster bijvoorbeeld.
Deze methode wordt door sommigen nu nog gebruikt. De artiest ging als
volgt te werk. Eerst werd een model uit was vervaardigd. Daarvan nam hij
een plaasteren vorm af (negatief). Dezevorm werkte hij dan definitief uit en
daarin drukte hij de was om een nieuw model te bekomen. Dit tweede
model uit was kon hij dan gebruiken voor het toepassen van het acire
perdue,, proces. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze methode door de
vroegere medailleurs veel toegepast werd.
Indien een zandvorm gebruikt werd, kon een nieuwe plaasteren positievevorm genomen worden van de bijgewerkte zandvorm. Deze positieve
vorm kon dan, na bijgewerkt tezijn geworden, dienen om de afdrukken in
de uiteindelijke zandvorm voor het gieten te maken. Van deze plaasteren
modellen is geen enkele overgebleven.
Er bestaat een sterk vermoeden dat sommige der overgebleven zuiver
afgewerkte wassen adrukken gemaakt werden in vormen uit zwavel die
afgenomen werden van een gedreven en heel zuiver afgewerkt origineel in
metaal.
(vervolgt)

Het boek «De muntslag van de aartshertogen Albrecht en Isabella»
voorgesteld te Tienen

Inleiding
Tijdens het voorbije jaar kende onze Vlaamse numismatische gemeenschap een grote literaire bloei. Inderdaad niet minder dan vijf nieuwe
werken zagen het levenslicht. Onder hen was Limburg het meest toonaangevendst met niet minder dan drie uitgaven.

Tijdens de maandelijkse muntenruilbeurs van Numismatica Tienen in
hun lokaal, stelde de heer A. Dewil voorzitter van de kring de schrijver van
deze nieuwe uitgave voor als Alex Bastiaens, officier bij de Belgische
krijgsmacht in Siegburg, lid van Numismatica Tienen en het EGM P. Verder
gaf hij een korte inleiding over het boek dat de periode 1598 tot 1621
behandelt welke kan beschouwd worden als een omwenteling in de monetaire politiek.
Tot slot feliciteerde hij de dynamische schrijver voor het genomen initiatief en wenste hem alle succes toe met zijn werk.

We noemen ze nog eens allemaal in volgorde: <<Muntin Limburg,, door
de Provinciale Dienst van het Kunstpatrimonium, .De munten van de
graven van Loon 12de-14deeeuw.. door Prof. Dr. Jean Baerten, «Jaarboek
Numismatica Heusden-Zolder*, .<Demuntslag van de aartshertogen Albrecht en is abel la^^ door Alex Bastiaens, -Munten van Albrecht en Isabella
tot Willem I.,door André Van Keymeulen.
Deze veelbelovende basiswerken vormen een garantie voor de toekomst
en geven tevens het bewijs van de volwaardigheid van de Vlaamse numismatiek.

<<Muntenvan de Zuidelijke Nederlanden van Albrecht en Isabella tot
Willeml>,door André Van Keymeulen
Van 19 december tot 16 februari 1982 werd in het Penningkabinet van de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, een tentoonstelling ingericht gewijd
aan de munten uit de Zuidelijke Nederlanden vanaf de regering van Albrecht en Isabella (1598-1621) tot aan de Belgische Onafhankelijkheid.
Bij deze gelegenheid werd er een catalogus uitgegeven, die werd samengesteld door de heer André Van Keymeulen. Deze gekende numismaat aan U voorstellen hoeft zeker niet meer. Wie zijn literaire werk kent is
overtuigd van de waarde van deze nieuwe publicatie, welke een vervolledigde uitgave is van het gekendestandaardwerkvan Hoc en Van Gelder.
Het ongeveer 300 bladzijden tellend boek, met 26 bladzijden gevuld met
duidelijke foto's van munten, is een buitenkans voor iedere verzamelaar.
Prijs: 500 BF (+ verzendingskosten).
Bestellingen kunnen gebeuren op het volgend adres : Penningkabinet
van de Koninklijke Bibli~theek,Keizerslaan 4, te 1000 Brussel (Tel. 021
513.61.80).

De heer A. Bastiaens dankte de heer A. Dewil en het ganse bestuur van
Numismatica Tienen voor de puike organisatie en gaf aan het publiek
uitgebreid uitleg over zijn studie (zie bovenstaande foto).

Volgens de schrijver was het geenszins de bedoeling een primeur in al
zijn facetten te creëren, want het handschrift is niet het resultaat van
professionele numismatiek doch slechts de schriftelijke neerslag van enkele jaartjes hobby.
Hij heeft dan ook getracht een welomlijnde periode uit de geschiedenis
(1596-1621) op gebied van numismatiek in zes hoofdstukken zo volledig
mogelijk te behandelen. Vandaar het groot belang van de studie die hier
geboden wordt.
Inhoud
Bibliografie
Lijst der gebruikte afkortingen
Voorwoord
Eerste deel: Historiek
Tweede deel: De monetaire politiek in de Nederlanden en de muntordonnanties
Derde deel: Organisatie, werking en personeel der munthoven
Vierde deel: De beschrijving der munten
Vijfde deel: De muntrekeningen
De afbeeldingen der munten.
Bepaalde onderwerpen zijn in dit werk niet opgenomen, zoals de hedendaagse prijzen der munten, de zeldzaamheidsgraden en de slagaantallen per jaar. Naast het informatieve karakter dat dit werk voor velen
ongetwijfeld zal hebben, hoopt de heer A. Bastiaens dat het bij anderen
reakties zal uitlokken waardoor hij zijn eigen kennis met betrekking tot de
beschreven periode kan verrijken.
Het ongeveer honderd bladzijden tellend werk is getypt met een zeer
leesbare tekst en bevat duidelijke afbeeldingen.
Deze publikatie, die bij iedere verzamelaar in zijn bibliotheek zeker niet
mag ontbreken, kan verkregen worden door storting van 270BF (250 +
port) op rekening nr. 001-0260155-77 van Numismatica Tienen met de
vermelding <'De muntslag van de aartshertogen Albrecht en Isabella,..

.Munten vertellen hun geschiedenis,,, .De Romeinen,, (deel I) door H.J.
te Paske
Dit vlot geschreven werk dat 96 bladzijden bevat met veel afbeeldingen
en waarin geschiedenisen numismatiekeén geheel vormen, behandelt de
periode van Julius Caesar tot keizer Hadrianus.
De heer H.J. te Paske, die iedereen kent als hoofdredakteur van het
tijdschrift =De munt koerier^^. heeft met deze uitgave de verzamelaars van
Romeinse munten een bijzondere grote dienst bewezen.

De publicatie, die reeds veel succes kent. zal kortelings een opvolger
krijgen onder de titel van *De Romeinen (deel [l)-.
Het boek -De Romeinen (deel I). kan besteld worden door 13.95 gulden
te storten op P.C.R. Nederland nr. 3243754 t.n.v. Ornni-Trading, Canadalaan 8a, 7316 BX Apeldoorn -Nederland.
<,Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde" uitgegeven
door het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek
Het jaarboek CXXVI - 1980 kwam pas van de pers. Zoals ieder jaar een
fundamentele bron van kennis waaraan o.a. J.B. Colbert de Beaulieu,
Simone Scheers, Eric Huysecom. Leon Matagne. Johan van Heesch, Henri
Pottier. Hubert Frere, Herman van der Wee, Erik Aertsen Maurice Colaert
hun medewerking verleenden.
Vermeldenswaard is ongetwijfeld het artikel van Herman van derwee en
Erik Aerts -Het gehalte van de goudrnunten in Vlaanderen en Brabant
tijdens de late Middeleeuwen. Moeilijkheden bij de homogenisering van
de gegevens..
Brengen we even in herinnering dat van dezelfde auteurs, in het jaarboek 1979. een gelijkaardig baanbrekend artikel verscheen maar toen
handelend over de zilvermunten.
Een abonnement op het tijdschrift voor 1980 kost 1.200 BF.
Voor alle nadere inlichtingen zich wenden tot desecretarisde heerTony
Hackens, avenue Léopold 28A, 6-1330 Rixensart.

Japan
Munt van 500 yen in nikkel-koper 1982 (7,2g en 26,5 mm)
Jamaica
Goudmunt van 250dollar (90011000,11,34g en 26 mm)en een zilvermunt
van 25 dollar (92517000, 136,08 g en 63 mm).
Australië
Goudmunt van 200 dollar 1981 (91611000, log en 24 mm).
Birma

Kiribati
Ter gelegenheid van het huwelijk van prins Charles en lady Diana,
uitgifte van een munt van 5 dollar in koper-nikkel.

FAO munt van 25 pyas in brons (22,5 mm).
Oost-Duitsland
Brazilië
Twee nieuwe circulatiemunten uit staal, 50 cruzeiro (28 mm) en 20
cruzeiro (25,8 mm).

Zilvermunt van 10 mark opgedragen aan Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(50011000 en 31 mm).
Polen

China
Ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in Spanje, uitgifte van 2 zilvermunten van 25 yuan en een goudmunt van 200 yuan.
Cuba
Uitgifte van drie zilvermunten van 5 pesos 1981 (99911000, 29,5 mm en
12 g).
Cook-eilanden

Zilvermunt van 100 zlotych (62511000, 16,5 g en 32 mm) en 20 zlotych in
koper-nikkel (10,15 g en 29 mm).
Thailand
Zilvermunt van 600 baht (36 mm).
Tuvalu
Zilvermunt van 10 dollar (50011000,42 mm en 35 g)

Goudmunt van 50 dollar (50011000, 21 mm en 3,94 g).
Syrië
Frankrijk
Jaarlijkse FDC sets 1981. Deze zijn samengesteld uit 1, 5, 10 en 20
centimes, 112, 1, 2, 5 en 10 Francs.
Hongarije
Twee zilvermunten van 500 Forin 1981 (64011000, 28 g en 40 mm).
Iran
Circulatiemunt van 1 ria1 in staal bedekt met een laag brons (20 mm)
Jaartal SH 1359 (1981).

Circulatiemunt van 1 pond in nikkel (27 mm).
Sri Lanka
Uitgifte van twee munten in koper-nikkel 5 rupees en 2 rupees
West-Duitsland
Uitgifte van een munt van 5 mark in koper-nikkel, met de beeltenis van
Karl Reichsfreiherr von Stein.
Zimbabwe

Israël
Zilvermunt van 1 shekel (85011000, 14,4 g en 30 mm).

Uitgifte van zijn eerste eigen pasmunten. De set bestaat uit 1 cent
(brons), 5, 10, 20, 50 cent en 1 dollar in koper-nikkel.

Nederland

Medailles

De nieuwe gulden met de beeltenis van koningin Beatrix is van 15
februari af in omloop. Half maart wordt hij gevolgd door de rijksdaalder
van 2, 5 gulden en daarna komen achtereenvolgens het kwartje, het dubbeltje en de stuiver in omloop.

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van België heeft de welbekende Belgische kunstenaar Idel Janchelevici, in opdracht van de Munt van Parijs, een medaille ontworpen.

Het ontwerp voor de nieuwe reeks muntstukken, van de hand van de
31-jarige Bruno Ninaber Van Eyben uit Boxtel, heeft in Nederland voor
heel wat opschudding gezorgd. Op de enezijdestaat het halve gestileerde
profiel van de koningin met de tekst ~ B e a t r i xkoningin der Nederlanden,..
Op de keerzijde is de waarde behalve in cijfers ook aangegeven in vertikale, horizontale en diagonale lijnen.
De Nederlandse Rijksmunt is echter van plan dadelijk voldoende grote
oplagen van alle munten te maken. Voor de verzamelaars zullen er sets
worden uitgegeven met het jaartal 1982.

Murrten verzamelen

MUNTENBOX
voldoet aan al Uw wensen

P.V.B.A.
ZUIDSTRAAT 48

Op de voorzijde: Twee symbolische figuren wandelen naast elkaar.
Onderaan de legende: FRANCE BELGIQUE, AMITIE FRATERNELLE.

is onbegrensd op te bouwen,
rotsvast te verstapelen,
geeit bij allerbeste beschutting,
glasheldere kijk op de munten,
heeft de juiste kastdiepte,
keuze uit 14 verschillende
vaksindelingen,
en is gemakkelijkte transporteren.

Op de keerzijde: Op een kaart van Europa tekent zich de omtrek van
België in 1830 af, die bekrachtigd werd door een internationale conferentie te Londen in 1831. Rechts op drie lijnen onder elkaar: 1830llndépendancelde la Belgique. Onderaan de latijnse legende: AMICITIA CONSOCIETATIS ANIMUS, de naam van de kunstenaar Janchelevici en de
datum 1980.

DE ENIGE FIRMA GESPECIALISEERD IN
BENODIGDHEDEN VOOR FILATELIE NUMISMATIEK - POSTKAARTEN.
GROTE KEUZE IN KATALOGI.

De medaille, die uitgegeven werd door de Munt van Parijs, heeft een
diameter van 72 mm en werd geslagen in zilver (1.786FF) en in brons
(93 FF).

1000 BRUSSEL

TEL. (02) 512 03 93

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen zich wenden tot: <<Monnaie
de
Paris,,, 11, quai de Conti, 75270 Paris Cedex 06.

NUMBS

-

INFO

Beurzen
27 maart 1982 in het Strand-restaurant, Beekse Bergen bij Tilburg (Nederland) grote internationale muntenverzamelaarsbeurs.
Zaal open van 9 tot 17 uur. Ingang 2.50 gulden, kinderen tot 15 jaar 1
gulden.
Tafelreservering en inlichtingen: Mevr. E. Jussen-Bos, Jac. v. Campenstraat 26, 5041 GX Tilburg (Tel. 013-432392).
17 april 1982 in het Hotel George V, 31 avenue George V, Paris 8eme, van
9 tot 18 uur, 4de internationale beurs van het S.N.E.N.N.P.
Ingang : 20 FF. Voor alle inlichtingen : Tel. (Parijs) : 296.1 0.12.
18 april 1982 in het .Palais de Congres. te Luik, jaarlijkse grote muntenbeurs ingericht door de Luikse Numismatische Kring (Afdeling EGMP).
Opening van de lokalen vanaf 8 tot 13 uur.
De prijs per tafel bedraagt 100 BF te storten op rekening 340-0083664-88
van Cercle Numismatique Liegeois c10 M. Geulette.
Voor reservatie kan men zich wenden tot de heer Jacques Detro, rue de
Fétinne, 99, Liege (tel. 041142.06.55). Op 18 april blijven de reservaties
geldig tot 9.30 uur.
1 mei 1982 jaarlijkse internationale ruilbeurs ingericht door Numismatica Leuven (Afdeling EGMP). Deze manifestatie gaat door van 9 tot
17 uur in de Tuinbouwschool, Mechelsevest te Leuven. De prijs per meter tafel bedraagt 200 BF. Inlichtingen en reservaties bij de heer J. Vanhorebeek, Boogschuttersstraat, 16 - 3030 Heverlee (tel. 016125.05.14).
20 mei 1982 van 9 tot 18 uur in het Vrij Technisch Instituut, E. Van
Winckellaan 6,9330 Dendermonde, 5de internationale numismatische dag
ingericht door de Numismatische Kring Dendermonde (Afdeling EGMP).
De prijs per meter tafel bedraagt 200BF te storten op rekening nr.
393-0215324-73 van de Numismatische Kring Dendermonde. Voor reservatie en inlichtingen kan men zich wenden tot de heer René Van Brussel,
secretaris, Noordstraat 7, 9108 Lokeren-Eksaarde (tel. 091146.93.74).

30 mei 1982 in het kader van de feestelijkheden, die de voltooiing van de
restauratie van het kasteel van Oupeye en de inhuldiging van het nieuw
cultureel centrum kenmerken, richt de numismatische kring van Oupeye
<cLe Ducaton,> (Afdeling EGMP) een grote nationale beurs in, gepaard
gaande met de uitgiftevan een koperen en zilveren penning (zie de rubriek
penningen blz. 29).
De prijs per tafel bedraagt 150BF te storten op rekening nr. 0880924620-1 1 van Cercle Numismatique -Le Ducaton,>. Voor reservatie en
inlichtingen bij de heer Maurice Rogister, secretaris, 17 Route de Battice,
4580 Aubel (tel. 087168.75.55 na 19 u).
19 september 1982 numismatische dag georganiseerd door de Cercle
Numismatique de Couvin (Afdeling EGMP). Voor nadere inlichtingen kan
men terecht op het telefoonnr. 060134.40.87 of bij de voorzitter de heer P.
Schuster, Ferme du Bas Bruly, 6406 Bruly-de-Pesches.
3 oktober 1982 richt de Numismatische Kring Hasselt (Afdeling EGMP)
van 9 tot 19 uur in 't <<CultureelCentrum van Hasselt. hun jaarlijkse
internationale dag in. Inlichtingen bij de heer Jean Swerts, voorzitter,
Oudstrijderslaan, 54, 3500 Hasselt.
11 november 1982 jaarlijkse grote internationale ruilbeurs ingericht
door Numismatica Tienen (Afdeling EGMP) van 8.30 tot 17.30 uur in de
Stadsschouwburg, Minderbroederstraat 15 te Tienen. Inlichtingen bij de
heer André Dewil, voorzitter, Vianderstraat 9 te Tienen (Tel. 0161
81.49.47).

Tentoonstellingen
Koninklijke Munt van België
De heer Minister van Financiën deelde mede dat vanaf 1 februari tot 15
december 1982 op alle werkdagen van 10 tot 12 uur de werkplaatsen van
de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32 te 1000 Brussel. vrij
kunnen bezocht worden door groepen van tenminste 10 personen. Individuele bezoeken zijn niet toegestaan. Groepen van d0 personen en meer
hoeven geen voorafgaandelijke toelating te vragen, maar het is wel nodig
dat elke groep een verantwoordelijke aanstelt voor de duur van het bezoek.

Museum voor geld en geschiedenis
Sinds 14 januari jl. telt België een museum meer: de Nationale Bank
heeft zopas haar kleine, maar gezellige Museum voor geld en geschiedenis geopend aan de Wildewoudstraat, links van de Sint-Michielskathedraal, te Brussel (zie foto).

Van daar gaat men naar de munten : fraaie antieke exemplaren, verbazend kleine vroeg-middeleeuwse penningen en de mooie reeks gouden
stukken van onze feodale vorsten. Het loont echt de moeite even stil te
staan bij de produktie onder de aartshertogen Albrecht en Isabella en bij
de is leeuwen^^ van 1790. Ten slotte, om het geheel af te ronden, krijgt men
een vrij exhaustieve keuze van munten van het Belgisch Koninkrijk. Uit
didactische overwegingen worden alleen monetaire types geëxposeerd.
Parallel aan de geschiedenis van de munten, wordt die van het papiergeld getoond: van verscheidene landen en eeuwen in het algemeen,
van België in het bijzonder.

Brussel,
Wildewoudstraat,
ca. 1870.

Zoals o.m. de Deutsche Bundesbank, de Bank of England, de Bank of
Canada en de Norges Band reeds deden, pakt nu ook onze eigen Nationale
Bank uit met een permanente tentoonstelling van een deel van haar verzamelingen.
Dit initiatief, dat onder impuls van gouverneur de Strycker tot stand
kwam, schrijft zich in in de algemene tendens die aan centrale banken een
didactische taak in het vlak van de financiële en monetaire geschiedenis
toebedeelt. Het beantwoordt tevens aan een behoefte aan informatie o p
die gebieden.

De tweede afdeling hangt een anekdotisch beeld op van het verleden en
het heden van de Bank zelf. Omdat zij vooral als circulatiebank bekend
staat, valt de nadruk enigszins op haar drukkerij. Men kan er het produktieproces van een biljet volgen: de weg die wordt afgelegd voor het gebruiksklaar is, d.w.z. goed voor de omloop. Moderne media, video- en
diamontage, illustreren de hedendaagse rol en werking van de centrale
ban k.
Het museum is in een eerste periode enkel op afspraak toegankelijk. De
gidsen van het nieuwe museum willen u graag hun entoesiasme voor de
numismatiek meedelen en u de geheimen van de geldgeschiedenis ontsluieren. Maak uw afspraak telefonisch op nummer 021219.46.00, toestellen 24.31 en 22.06 of schriftelijk op volgend adres: Dienst Verzamelingen,
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 5, te 1000 Brussel. Bezoek,
rondleiding en catalogus zijn kosteloos: een gegidst bezoek duurt zowat
twee uren.

(Openingsuren vanaf 19 april 1982: Op maandag van 9 tot 17 uur, de
overige werkdagen na afspraak met de Dienst Verzamelingen).
Tenslotte nog dit: als herinnering mag elke bezoeker eigenhandig op
een machine van 1870 een guillochetekening maken en die meenemen.

Wat wordt de bezoeker geboden?
Het nieuwe museum kan worden opgesplitst in twee grote historische
afdelingen, de ene gewijd aan het geld, de tweede aan de Bank zelf.

Koninklijke Bibliotheek

In de eerste afdeling doorloopt men zowat vijfentwintig eeuwen geldgeschiedenis, te beginnen met het primitieve geld. Men maakt er kennis met
ongewone vormen van betaalmiddelen, nu niet bepaald zakgeld. Zo is er
de moko, een koperen gong, uit Indonesië, een steen van het eiland Yap in
Oceanië en een Romeinse aes signatum, een zeldzaam type, voor zover
bekend is, het enige hier te lande.

Vanaf 1 mei 1982 wordt in het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel een tentoonstelling ingericht
gewijd aan de eretekens van de arbeid in België.
Bij deze gelegenheid zal in beide landstalen een catalogus over dit
onderwerp gepubliceerd worden.
Meer informatie over deze manifestatie volgt later.

Veilingen

Maart 1982
Bij het ter perse gaan van ons tijdschrift vernemen we nog tijdig, dat de
heer Willem Van Alsenoy tijdens de maand maart een openbare veiling zal
organiseren. Meer informatie bij de heer W. Van Alsenoy, Kammenstraat
54 te 2000 Antwerpen (Tel. 031132.14.29).

13, 14 en 15 mei 1982

Het Huis Williame (Zuidstraat 5 te 1000 Brussel, tel. 021512.76.27) zal
op13, 14 en 15 mei tijdens hun openbare veiling een uitzonderlijke mooie
verzameling gouden munten (meer dan 700 stuks) van gans de wereld te
koop aanbieden.

Voordrachten
Numismatica Tienen richt op vrijdag 19 maart te 20 uur in hun lokaal,
t<Waikke Duys>>Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen, een voordrachtavond in met als onderwerp de graven van Vlaanderen vanaf Lodewijk van
Male tot de Bourgondische periode.
Wie de vertelkunst en de numismatische kennis van de gastspreker de
heer J. Taelman kent zal deze manifestatie, waarop iedereen hartelijk
uitgenodigd is, zeker niet willen missen. Inlichtingen kunnen bekomen
worden bij de voorzitter de heer André Dewil, Vianderstraat 9, 3300 Tienen
(tel. 016181.49.47).
De afdeling Leuven richt op vrijdag 26 maart en 23 april in hun lokaal
"Brasserie Nationale" Tiensevest 20 te 3000 Leuven, een voordrachtavond
of veiling in. Inlichtingen bij de voorzitter, de heer J. Peeters, Gemeentestraat 170, Kessel-Lo (Tel. 016125.32.18).
De afdeling Antwerpen zal op zondag 28 maart 1982 te 1 5 ~ 3 0in hun
lokaal, zaal "Servio" Jacob Jordaensstraat 108 te 2000 Antwerpen, een
voordracht houden met als onderwerp "Primitieve munten en ruilmiddelen". Gastspreker is de heer Vanderleyden.
Op zaterdag 24 april 1982 te 1 5 ~ 3 in
0 zaal "Servio", voordracht met als
onderwerp "Chinese munten" door de heer J. Pittoors. Wie deze numismaten kent, zal zeker niet meer moeten overtuigd worden. Inderdaad,
goede wijn behoeft geen krans!
Inlichtingen bij de secretaris de heer E. Moors, Oude Antwerpsebaan 161,
2800 Mechelen (Tel. 015121.72.88).

Wie helpt?
De heer Frans Eyckens, Zandstraat 102,2410 Herentals, zoekt voor zijn
verzameling op geschiedkundige basis, naar een zilveren munt met betrekking op de volgende periode of tijdvak:
Maximiliaan I van Habsburg: van 1482 tot 1493 (Voogdijperiode).
Filips V: (Spaanse heerschappij) van 1700 tot 1713.
Graafschap Leuven: van 977tot 1106 (toten met Godfried met de baard).
Willem I: (Verenigde Nederlanden) van 1815-1830 (met beeldenaar).
Keltisch of Gallische munt uit onze gewesten (brons of zilver).
Hertogdom Neder-Lotharingen: van 977 tot 1096.
Volgende werken worden t e koop, t e huur, of ter inzage gevraagd:
H. VAN WERVEKE, Gentschestadsfinanciën in de Middeleeuwen, Brussel 1934,Kritischestudiën betreffende de oudste geschiedenis van destad
Gent, Antwerpen-Parijs-Amsterdam 1933, De Vlaamse munthervorming?
of enig ander werk van dezelfde schrijver in verband met de Vlaamse
numismatiek.
B I uit enen gegarandeerd tcrdg op ercwoora Schrilven of te eloneren
aan A mé Hnecd. t: egernstraat 186. 1710 Dilbcc6 (Tcl 02465 10 08)

