DE DOOSJES VAN DE HERDENKINGSMUNTEN
EN -MEDAILLES VAN 1880, 1935 EN 1958
Arnaud Grispen *
I. De medailles voor de vijigste verjaardag van de Onaankelijkheid (1880)
beschrijving van de medailles
er gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid werden in 1880 zilveren munten uitgegeven van 1 en 2 frank, met
daarnaast ook een oﬃciële medaille. Deze laatste werd geslagen in goud,
zilver en brons ; de gouden exemplaren waren bestemd voor Hoogwaardigheidsbekleders waaronder de vorst zelf, terwijl de zilveren en bronzen stukken
aan het publiek werden verkocht tegen resp. 5,50 fr. en 25 centm. op de Nationale Tentoonstelling die doorging in het Jubelpark (Cinquantenaire) te Brussel.
Daar was een muntpers geïnstalleerd waarmee trouwens ook stukken van 1 en
2 frank werden geslagen [1].
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a De hoofden van koning Leopold I en koning Leopold II naar rechts. Langs
de rand : LE0P0LD I –  – LE0P0LD II ; onderaan : leop wiener.
r 1830 – 1880. Staande vrouw, gekleed à l’antique, met de wetstafelen en een
hoorn des overvloeds in haar armen, steunend op de Belgische leeuw zittend tussen het – toen overigens nog niet volledig afgewerkte – Justitiepaleis
en de Congreskolom in Brussel ; achter deze laatste een stralende zon.
Graveur a : Léopold Wiener – r : Charles Wiener (ontwerp : E. Delvaux).
Diameter : 37 mm – massa van de zilveren en bronzen stukken : 25 g – stempelstand : ሒ en መ.
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* De foto’s (op ware grootte en tenzij anders aangegeven) werden genomen door Arnaud en
Rocky Grispen, Antoine Bruylandt en Régis Renard ; aan beide laatste mijn oprechte dank.
Ook dank aan Jean Elsen & ses ﬁls S.A. voor de aeelding van de gouden medaille van
1880 (cfr. veiling 91, lot 1300, in origineel doosje).
[1] Souvenirs numismatiques du Cinquantième Anniversaire de l’Indépendance de la Belgique,
Société Royale de Numismatique de Belgique, Bruxelles 1885, p. vi-vii ; een pdf-versie
van deze publicatie kan worden geconsulteerd op www.numisbel.be/SouvNum50.htm.
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel?
Contacteer dan het EGMP voor de aankoop van het Jaarboek.

