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H

et is zo’n veertig jaar geleden dat Maurice Colaert [1] ten behoeve van
numismaten een aantal vragen kon beantwoorden m.b.t. de munten die
de Belgische regering tĳdens Wereldoorlog I liet slaan bĳ de private
Heaton Mint in Birmingham (Groot-Brittannië). De reden waarom toen een
beroep werd gedaan op een buitenlands munthuis – de eerste keer sinds de Belgische onaankelĳkheid – is genoeg gekend: sinds Duitse troepen begin augustus 1914 ons land waren binnengevallen, en meer bepaald sinds de inname van
Brussel, kon het munthuis aldaar – toen nog uitgebaat volgens het pachtsysteem –
niet meer worden ingeschakeld voor de nationale en koloniale muntslag. Anderzĳds was er – en de vele uitgien van gemeentelĳk noodgeld getuigen daarvan –
een dringende behoee aan kleingeld. Bĳgevolg plaatste de Belgische regering
reeds op 31 augustus 1914 vanuit Antwerpen bĳ bovengenoemd munthuis een
bestelling van 5 miljoen stukken van 1 frank, de ene hel met omschrien in
het Nederlands en de andere in het Frans. Minder dan een maand later, nl. op
23 september 1914, volgde een tweede bestelling van 2.221.839 stukken, en nogmaals een kleine maand later, op 20 oktober en nu vanuit het Franse Le Havre
waar de regering naar was uitgeweken, nog een derde van 3.341.323 stukken,

* Met dank aan Didier Vanoverbeek, ex-medewerker van de Koninklĳke Munt van België,
voor de hulp bĳ de opzoekingen in de archieven van deze instelling.
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We verwĳzen de lezer naar het artikel Het Belisch stuk van 1 frank eslaen in GrootBrittannië tijdens de Eerste Wereldoorlo, verschenen in het Tijdschrift voor Numismatiek
van het egmp, september-oktober 1979 en beschikbaar op www.egmp-vzw.be. Het betre
een vertaling uit het Frans van Colaert’s bĳdrage, gepubliceerd in de Annalen van het xliiie
Conres van de Federatie van de Archeoloische en Geschiedkundie Vereniinen van
Belië, gehouden in Sint-Niklaas in augustus 1974. We kunnen ook refereren naar twee
artikels van dezelfde auteur in La Vie Numismatique van resp. maart 1974 en januari 1975.
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel?
Contacteer dan het EGMP voor de aankoop van het Jaarboek.

