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DE NUMISMATISCHE GESCHIEDENIS TOT 1900 VAN PLATINA
EN AANVERWANTE METALEN – TWEEDE AANVULLING

JanMoens

Inhetjegmp2006(p.91-142)publiceerdenwedenumismatischegeschiedenis
vanplatinatot1900,enonderscheiddendaarbijvierperiodes:
 eeneersteperiode,dielieptotruwweg1825,waarindeMonnaiedesMédailles
meerdere medailles hee uitgegeven in platina, meestal om gebeurtenissen
onderderegeringenvanNapoleonI,LodewijkXVIIIenKarelXteherdenken
(diemedailleswerdentrouwensookinanderemetalengeslagen,engeschonkenaanhoogwaardigheidsbekledersen/ofverkochtaanhetgrotepubliek)

■

 eentweedeperiode,dieminofmeerhettweedekwartvande19deeeuwomvat,tijdensdewelkeRuslandmuntenvan3,6en12roebelheegeslagen.

■

Tijdens deze eerste twee periodes was het technisch nog niet mogelijk om
platinatesmelten,zodathetmetaalmoestwordengeaﬃneerdviachemische
methodes,endemuntplaatjesmoestenwordenvervaardigddoorhetplatina‘spons’datopdiemanierwerdbekomen,samentepersen,hetgeenarbeidsintensiefwasenbovendiendoorgaanseenpoverkwaliteitsniveauopleverde *
1

 eenderdeperiode,naarheteindevandejaren1850toe,waarindankzijeen
technische doorbraak het nu mogelijk werd om platina te smelten en het te
gebruiken voor een brede waaier van toepassingen, maar waarbij de numismatischeaanwendingbeperktbleeftotenkeletientallenRussischemedailles

■

 eenvierdeperiode,beginnendrond1860eneindigendrondca.1885,tijdens
dewelke hoofdzakelijk Spaanse muntvervalsers platina misbruikten voor het
opgroteschaalimiterenvangoudstukken.

■


Zoalswetoenopmerkten,zijnvooraldeuitgienvandeeersteenderdeperiode
ongemeenzeldzaam,enwaarschijnlijkindemeestegevallenzelfsuniek,zodat
we de lezer er dan ook voor moesten waarschuwen dat onze opsomming zo
goedalszekeronvolledigwas,endathetopduikenvantotdantoeonbekende
exemplarennietmochtwordenuitgesloten.Inhetjegmp2009(p.31-32)konden
wealeeneersteaanvullingpublicerenvanéénenkelemedaille,geslagentijdens
deregeringvanKarelX.
Indezetweede–maarwaarschijnlijknietlaatste–aanvullingkunnenwedelijst
verdervervolledigenmetdriemedailles.
* ZozijnopdeorigineleexemplarenvandeRussischemuntenvan3,6en12roebelsnog

duidelijkdesporenvanhetwalsenvandemuntplaatjesteherkennen;dezeontbrekenop
deperfectemuntplaatjesdienadienwerdengebruiktbijdeproductievannaslagen.

jegmp2015,p.201-204.
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De eerste twee zijn onlangs opgedoken op een veiling van Gadoury (fr); het
betrestukkendiewerdengeslagentijdensderegeringvanLodewijkXVIII(dus
behorendtotonzeeersteperiode).Ofzeaomstigzijnuitdezelfdeverzameling
kondenwenietachterhalen,maarwekunnenwelmetgrotewaarschijnlijkheid
stellendathettelkensgaatomuniekeexemplaren.

De eerste medaille werdgeslagen naar aanleiding vande terugkeer vanLodewijkXVIIIinParijsop8juli1815.Devorstwasnamelijkmoetenvluchtentoen
NapoleonIzijnballingsoordopElbahadverlatenomopnieuwvoor100dagen
demachttegrijpen,tothijuiteindelijkdeﬁnitiefwerdverslageninWaterlooen
verbannennaarSint-Helena.Hetstukweegt150,7gram,bijeendiametervan
50mm.DevoorzijdewerdontworpendoordePuymaurin,engegraveerddoor
Andrieu;dekeerzijdestempelisvandehandvanMayard.

Detweedemedaillewerdgeslagennaaraanleidingvandeherbegravingvande
stoﬀelijkerestenvanLodewijkXVIenMarie-AntoinettedietijdensdeFranse
Revolutiewarengeguillotineerd.Deplechtigheidvondplaatsop21januari1817,
eniseentypischstaaltjevandepolitiquederestaurationvanLodewijkXVIII.
Hetstukweegt154,2gram,bijeendiametervan50mm.Devoorzijdeisidentiekaandevorige;dekeerzijdestempelisvandehandvanGalle.

denumismatischegeschiedenisvanplatina–aanvulling
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IndeveilingvanSpink&Son(gb)van15/vii/2015werddehieronderafgebeelde
medaille aangeboden (lot 237). Dit type medailles werd geslagen ter gelegenheidvandetroonsbestijgingvanCatharinadeGroteop28juni1762;zewerd
gegraveerd door Wæchter, en was tot nu toe enkel beschreven in zilver en in
brons;ditexemplaarinplatinaweegtnietminderdan394g,maarhetvermelde
jaartal 1762 kan zeker niet het jaar zijn waarin het werd geslagen, omdat het
hoogsmeltpuntvanplatinatoennogniettoelietditmetaal(enzijnlegeringen)
tesmeltenomerdanperfectemuntplaatjesvandiegrootte(n68mm)meete
produceren.Waarschijnlijkisditstukdusookgeslagentijdensdederdeperiode
waarnaarwehebbenverwezeninonsartikelvan2006enindeinleiding.




Lezersdiezichaangetrokkenzoudenvoelentotdezemooiemedailleswillenwe
toch waarschuwen: de eerste werd toegewezen voor ₫ 30.000, de tweede voor
₫ 29.000,endederdevoornietminderdan 87.000(ofca.₫ 120.000),stevige
prijzen,telkensnogtevermeerderenmetdeveilingkosten...


Wemakenvandegelegenheidgebruikomnogtweemedaillesaftebeeldendie
onlangs zijn verkocht op een veiling van Nomisma (it) voor resp. ₫ 36.000 en
₫ 29.000(+kosten),endiewereedshebbenbeschreveninonsartikeluit2006
(ziepp.102en107).Deonderstaandeaeeldingenzijnechtervanbeterekwaliteitdanindatartikel(geletopdekrassenenrandbeschadiginggaathetvoor
detweedemedailleoverigenszekeromhetzelfde–dusunieke?–exemplaar).
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DeeersteherdenkthetfeitdatLodewijkXVIIIzichtijdenszijnballingschapin
Verona,op8juni1795,nahetoverlijdenvandedauphintijdensdiensgevangenschap,haduitgeroepentotdewettigetroonopvolgervandeBourbons.Hetjaar
waarindemedailleeﬀectiefwerdgeslagenisonsonbekend,maariszekerniet
1795.Hetstukweegtca.162gram,bijeendiametervan49mm.Devoorzijdeis
identiekaandeeerstetweemedailles;dekeerzijdeisvandehandvanJeuﬀroy.

DetweedemedaillewerdgeslagennaaraanleidingvandeaankomstvanLodewijkXVIIIinParijsop3mei1814,nadeeersteverbanningvanNapoleonI,naar
heteilandElba.Hetstukweegtnietminderdan380gram,bijeendiametervan
68mm.Zoweldevoor-alsdekeerzijdestempelwerdengegraveerddoorGalle.

