
ALLIANCE NUMISMATIQUE EUROPÉENNE
EUROPEES GENOOTSCHAP

VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
FONDATEURS - STICHTERS

RENÉ DE MARTELAERE ANTOINE VAN DEN BRANDE
314, avenue Gitschotel, BORGERHOUT-ANVERS (Belgique) Tél. 39.17.51

Juillet 1954 - 7 - Juli 1954

L'ATELIER MONETAIRE D'ANVERS
(suite)

En cuivre le monnayage des Etats comporte le liard, la pièce de 3
mites de Flandre, le gigot GU negenmanneke.

En 1580, on trouve la couronne d'or Philippus, de type royal. Au
droit: croix fleurdelisée, entourée de deux lions et de deux briquets et
nom de Philippe II. Au revers, l'écu du roi d'Espagr.c accosté de P - P.
Légende: DOMINVS MII-II ADIVTOR.

Dès 1581, on se remit à frapper des daldres Philippus de type courant.
Ces pièces portent la légende: DOMINVS MII-II ADIVTOR.

En 1582, on frappa à Anvers des couronnes d'or de France, au nom
du duc François d'Alençon. On voit au droit l'écu couronné de François
d'Alençon. AETERNVlVI MEDITANS DECVS. 1582 (aspirant à une
gloire éternelle). Le revers porte une croix fleurdelisée cantonnée de
deux F et de deux lions. Légende: PRAN F FRAN FRA VNIC REG
D G DVX BRA (Franciscus, filins Franciae, frater unicus regis, Dei
gratia dux Brabantiae, François de France, frère unique du roi, par la
gràce de Dieu duc de Brabant). .

Sous le gouvernemnt de François ct' Alençon, on frappa aussi des
demi-écus d'argent portant un double F.

Le duc d'Anjou étant mort le 1 el' juin 1584, les Etats de Brabant
reprirent l'autorité.

En 1584, on rencontre pour Anvers de lourdes pièces d'argent du
poids d'un double écu Philippus, portant les légendes : MONETA
DVCATVS BRABANTIAE - ORDINIBVS JVBENTIBVS. 1584.
(monnaie du duché de Brabant - frappée sur l'ordre des Etats). Au
droit, nn lion assis sous un dais gothique; au revers, l'écu au lion de
Brabant. SYMBOLV '1 INTERREG I. (Interri'gne).

En 1584 et 1585, on trouve des lions d'or (gouden leeuw) au lion assis
sous un dais gothique. MO - BRA -ANTIQVA VIRTVTE ET FIDE.
(monnaie de Brabant. Par l'antique courage et fidélité). Au revers, sur
une croix feuillée, un écu n 7 quartiers, de l'antique Maison de Bour
gogne. DIT KOMEN DOMINI BENEDICTVM.

Le demi-lion d'or, 1584, est aux mêmes types. Cette monnaie connue
à un seul exemplaire fait partie du Musée de la Ville d'Anvers.

Le daldre de Brabant ou Ecu Robustus, en argent, montre au droit
l'écusson au lion entre B - B et au revers un guerrier à J'antique. On lit
au revers la légende: CONFORTARE ET ESTO ROBVSTVS (Prenez
courage et soyez forts).

Signalons ici une curieuse piècp. de 5 sous, 1584. Au droit: écu couronné
au lion de Brabant sur nne croix feuillée. MONETA DVCATVS BRA
BANTIAE. 1584. Le reyers porte llne croix fleuronnée, cantonnée des
écus de Louvain, Anvers, Bruxelles et Bois-le-Duc. CONFORTARE ET
ESTO ROBVSTVS.

Le 17 août 1585. Anvers se rer,dit à Alexandre Farnèse.
Menti.onnons ici UJ1" curieuse médaillc-monnaie en argent du poids

de 61 g 5. Elle ne DO,; e p3.3 de INlrnue d'atelier. A. de \Vitte la croit
cependant frapl,ée à Anvers, (( dont l'hôtel monétaire était le miel1x en
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état de produire des pièces de luxe ll. Le droit porte le buste cuirassé et
couronné de Philippe II. Au revers, on a l'écu cou~onné d'~spagne,

portant sur le tout les armes de Portugal et entoure du colher de la
Toison d'or. DOMINVS MIHI ADIVTOR. Un exemplaire en or de
cette médaille-monnaie fait partie de la collection Vte B. d~ !onghe.

Après la capitulation d'Anvers,.le. monnay~ge. royal anteneur fut
repris, et dura jusqu'en 1600. On a amSI des de~l-reauxet des ~our?.nnes

d'or. En argent: des daldres Philippus, des deml-daldres, des cmqmemes
de daldre. Les dixièmes de daldre Philippus comportent deux types,.
suivant que la tête du roi est à droite ou à gauche. On a au~sl

des vingtièmes de daldre. En billon: des pièces de quatre sous. DrOit:
croix de S. André. Revers: écu à 5 quartiers accosté de P - !:'. DOMI1';JV~
MIHI ADIVTOR. Le double sou, en billon, porte au drOit une crOiX a
triple bande portant en cœur un lion. Au rev~rs, un éCl~ couronné, à
5 quartiers. DOMINVS MIHI ADIVTOR. Le hard, de cmvre, au buste
couronné du roi, a au revers un écu à 5 quartiers. sommé d'une c<?uronne.
Les neO"enmannekes de cuivre sont de deux types. Le premIer type
porte a't droit le buste du roi e.t au reve~s l'écu couron?é à 5 quartiers.
Le second type montre au drOit une crOIX de S. Andre ayant en cœur
un briquet. Le revers porte l'écu couronné à 5 quartiers et la légende:
DOMINVS MIHI ADIVTOR.

Dès la seconde année du règne des Archiducs (1598-1621), on émit ~e

leurs espèces. Sous Albert & Isabelle, l'atel,ier d'An,:ers .fut le plus. act.If
du pays. Les produits de cet atelier sont dune fabncatlOn plus ~olgnee

que ceux des autres officines monétaires du duché. Les monnales ?-es
Archiducs ont été les plus magnifiques de toutes celles de nos Souverams.
Il en a été forgé une quantité prodigieuse. (Manuscrit Van .Heurck).

Les Archiducs supprimèrent complètement sur leurs monnaIes toute
inscription religieuse.

On divise les espèces frappées sous leur règne en deux grandes classe~.

Le second système prit naissance en vertu de l'ordonnance du 3 avnl
1612.

A suivre. F. BAILLION

LES DIFFERENTS DES ATELIERS MONETAIRES
(suite)

ATELIERS FRANÇAIS (suite)
1 - Limoges de 1539 à 1837
K - Bordeaux de 1539 à 1879
L - Loches vers 1422
L - Bayonne de 1539 à 1837
LA - Laon, pendant la Ligue
LL - Lille en 1685
L couronné - Lille en 1683
M - Montaigu vers 1422
M - Toulouse de 1539 à 1837
m - Montferrant vers 1422
MA entrelacés - Marseille de 1786 à 1857
N Niort vers 1422
N - Montpellier de 1539 à 1794
o Orléans vers 1422
OSt. Pourçain de 1539 à 1549
o - Moulins de 1549 à 15.')5
o - Riom de 1555 à 1572
o Clermont de 1572 à 1594
P Parthenay vers 1422
P Dijon de 1539 à 1772
Q Chalons-sur-Marne de 1539 à 1590
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Q - Narbonne de 1700 à 1710
Q - Perpignan de 1710 à 1837
R - Villeneuve St. André de 1539 à 1546
R - Nimes de 1655 à 1658
R - Orléans de 1700 à 1799
S - Saumur vers 1422
S - Sens vers 1422
S - Troyes de 1539 à 1679
S couronné, Troyes de 1679 à 1690
S et la sainte ampoule, Reims de 1679 à 1772
T - Sainte ~1énéhould de 1439 à 1540
T - Nantes de 1599 à 1837
V - Amiens de 1571 à 1578
V - Troyes de 1690 à 1772
V - Toulouse de 1803 à 1810
W - Lille de 1693 à 1857
X - Villefranche de Rouergue de 1539 à 1548
X - Aix de 1548 à 1578
X - Amiens de 1578 à 1772
Y - Bourges de 1539 à 1772
Z - Grenoble de 1539 à 1772
& - Provence en 1539
& - Aix de 1544 à 1786
9 Rennes de 1.')39 à 1772
99 - Nantes de 1539 à 1596
ft - Marseille de 1539 à 1542
étoile - Nevers de 1422 à 1453
étoile - Chambery en 1539
monde surmonté d'une croix: Montélimar de 1539 à 1594
Ovale surmonté de 3 étoiles - Crémieu de 1539 à 1548
écusson coupé en huit quartiers - St. Palais de 1589
vache - Pau de 1589 à 1794
4 croisettes - Marvejols en 1418
agneau pascal - Amiens de 1422 à 1453
Losange - Arras de 1420 à 1453
deux C dos à dos :JC - Besancon de 1693 à 1772
Trèfle - Lyon vers 1422
Trèfle - Arras entre 1420 et 1453
Fer de moulin - Auxerre de 1422 à 1453
Croissant - Chalons-sur-Marne de 1422 à 1453
Véronique - Dijon de 1422 à 1453
Saint-Suaire - Di,ion de 1422 à 1453
racine - Le Mans de 1422 à 1453
couronne - Paris de 1422 à 1436
2 fleurs de lys - St. Là de 1420 à 1448
Molette - St. Quentin de 1422 à 1453
Léopard - Rouen de 1422 à 1448
Rose - Troyes de 1422 à 1453

MONNAIES FRANÇAISES FRAPPEES A L'ETRANGER.
Pour des raisons diverses un certain nombre de monnaies françaises

ont été frappées à l'étranger. Voici les différents figurant sur ces mon
naies :

d
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LE COIN DES CHERCHEURS

M. J.M. GYSELINCJ(. .
Les collectionneurs qui possèderaient la pièce de 1 franc nickel 1n:i:~

(allégorie «La Belgique pansant ses plaies ») lége~de flamand.c, sont
priés de bien vouloir, à titre purement document3.lrc, me le sIgnaler.
Merci d'avance.

EXPEDITION DES BULLETINS
Depuis plus de deux ans, Madame BArLY de Bruxelles s'occupait de

cette tâche ingrate, mais pour des raisons personnelles, elle a du l'aban
donner.

·Monsieur 1vo SUETENS a bien voulu reprendre cette beso~nc ct son
premier soin a été d'étudier l'envoi du bulletin par enveloppe plus grande.
Cette réalisation deviendra cflective dans deux mois.

Toutes réclamations ou observations relatives à l'envoi des bulletins
doivent être adressées à Monsieur lvo SUETENS, 48, Te Boelaerlei,
BORGERHOUT-ANVERS (Belgique).
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NOUVEJ"LES DES SECTIONS
SECTION DE BORDBA UX. - Séance du 25 avril 1954. ~

Membres présents : MM. BASTIDE, TAILLEFER, DUCASSI"
MANDRE, DUGROS, VACHON, BRUELL, KERTIGl-IIAN. Excusés:
MM. LATASTE, MESNARD et SAUBUSSE.

Monsieur Bastide donne lecture des prix d'adjudication aux diverses
ventes Bourgey à Paris. ,. . .

Monsieur Dugros présente ensuite une tres belle sene de monnmcs
belges, des Pays Bas espagnol et autrichien, notamment un ducaton de
Philippe II frappé à Anvers, ainsi que les lions d'argent et de bronze
frappés à Bruxelles. . .'

Aurès cette présentation Monsieur Taillefer faIt un expose sur les
dive'rs modes de numération chinoise.

LE COIN DES COLLECTIONNEURS

Liste de M. ANDRE-RICHARD, 4, Avenue de la Marne, ALGE~,
Serais reconnaissant aux membres qui pourraient J!1e procurer des m~.
dailles satiriques hollandaises dirigées contre LouIs X IV et plus spe
cialement celles se rapportant aux Barbare~quc:s. D'une !açon génér.ale
je m'intéresse ù tout ce qui se rapporte à 1 Afrique du Nord françalse.

Liste de M. B. IHLER, LAMORICIERE (Oran-Algérie). Je puis
procurer en état FDC les dernières pièces d'argent de 200 et de 100
francs en circu.lation au Maroc français o.cpuis quelques mois. ~e dé
sirerais les échanger contre des pièces d'argent de tous pays mais par
ticulièrement Tord Est de l'Europe, d'une valeur de 300 Frs. fr. ou
50 Frs. B. D BI'

Liste de M.E. BOUQUIAUX, 47, rue Longue Monnaie, GA. (e.g.-
que): Présente quelques séries 5 différentes monnaies guerre 1914 émises
par la ville de Gand, pour Crs. 40,-la série franco.

Liste de M.F. "VICTOR, 56, rue Henri VU, LUXE~OURG (Gra,nd
Duché): A vendre ou à échanger différents lots de papler-monnaJe .Not
geid de 50 à 3000 dift. classés en env. ou album dans l'ordre alphabétIque.

DE PORTRETWAARDE VAN DE VROEG-MIDDELEEUWSE
DIDTSE MUNTEN

(Vervolg 1)

Zoals reeds gezegù verschijnen dus onder Otto l de eerste munten
met be8ldenaar, die we ais het warc kunnen belitelen aIs «( schuchtere »
portretpogingen. Meer nog, hel zijn stukken die nîel langer aanknoop
punten hebben met de KarùJingisch-Romeinse lraditie, maar met recht
aIs Duits kunnen betiteld worden. Dit is zeer gewichtig. Immers, we
hebben bij deze munten de gelegenheid de ontwikkeling van de relatief
nog onbeïnvloede Duitse realiteitszin van nabij gade te slaan. ln
tcgenslelling daarmee zien we dat in de portretschilderkunst, zelfs
in de minderwaardigste produkten, toch nog steeds een zucht naar de
antieke geest le bemerken blijft. Dit verklaart dan ook het feit dat onge
veer in dezelfde tijd, waarin portretminiatllren van Olto III van werke
lijke kllnstvaardigheid getuigcn, die zelfs gedceltelijk in de ganse vroege
Middeleeuwen niet overtroffen werd, zulke ruwe pogingen voorkomen
in de muntkullsl. 20 komt het ook dat we bij de Otto-munten, die we
aIs portret wiHen doen gelden, in het beste geval slechts op één mogelijk
herkenningsteken kunnen wijzen, namelijlt de baard. Mogelijkheid
bcstaat ook, dat de baard hier slechts een loevallig herkenningsteken
is. Dit is natuurlijk iels, waar we slechls kunnen naar raden. Onder
Otto II en OU 0 III blijft de toestand vrijwel ongc\vljzigd, alleen zicn
we het aantnl mtlntplaats~n toenemen. Straatsburg, Regcnsburg, Salz
burg, Augsbnrg, Metz, Keulen, Tricr, Verdun, Hoei, Basel, Chur, Zürich,
Brelsach en Spiers worden aangcvuld met Worms, \Vürzburg, i'l'Iagde
burg, Halberstadt, Quedlinburg, Hildesheim, Remagen, Deventer,
Dortmund, Andel"uach, Toul, Luik en Konstanz. Deze toenemende munt
akth'iteit, met een verhoogd gehrulk van koppen in plaats van schrift
op de munten, beduidt evenwel nog geen groei van de portretaktiviteit.
De weinige bisschoppen die loen reeds muntrecht verworven hadden.
bedienden zich nog njet van huu beeld op de munten. Volgcns Dannen
berg, die we hier volledig bijtreden daar wc geen er van afwijkende
fakloren hehben I<unnen ontdekken, is Duitsland, Friesland en Beieren
uitgezonderd, BOg tot in de tijd der Hohenstaufen een tamelijk één
gehecl, zodat eerst in de 12° ceuw een onderscheid per landstreek ge
boden is. Dit onderscheid vindt meest zijn oorzaak in de fabrikatie
verschillen die in deze ceuw optreden in de verschillende muntwerk
plaatsen.\Ve schrijven hier echter geen muntgeschiedenis, dat zuBcn
we aan meer bevoegden overlaten. Daarom hebben lokale versehillen,
die er in wezen geen zijn, voor ons geen belang. Meer nog, ze zouden
slechls verwarring stichtcn bij l1et beschouwen van het beeld op zich
zelvc. indien wc ze aIle rrwesten onderzoeken.

ln drze tijd van specialisalie ffioeten we van het principe vertrekken
dnt cietailstudies uitsluitend betekenis hebben aIs v66rarbeid van een
samenvattende synthese. Op zich zeU gezien eehter, van hoger standpunt
uit, zijn zc sJechts aIs grondstof die slechts na verwerkt te zijn, in de
opbcuw kan dienstig zijn. Daarrloor 15 het voJgens onze mening gans
verkeerd het hoofdbeeld uit te wissen door het tè diep in detail trcden,
al is het dan ook no~ met grote zaakkclln1s. AIs onderzoeker heeft men
natuurlijk de taak zich te verdiepen in elke bijzonderheid, maar men
zou aIs een schooljongen handelen vranneer men de eigenlijke voorstelHng
door dit stoffenmateriaalliet verdIingen. Het is ons doel niet te schrijven
voor philologen of « détailzwendelaars ll. )-] et zou slechts een zwakke
uitkomst zijn voor h(>n die het aan overzicllt ontbreekt. of voor hem die
door de vele bomen het \'Toud niet ziet ! Daarcm kunnen wc enkel acllt
slaan op lokale verschillen of ind1viduele varianten wanneer zij op zieht
van de voor de hand liggende ontwikkeling afwijken, hijvoorbeeld waar
op één plaats en van dezelfde hand werken ontstaan die volledig uit het
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kader schijnen te valien. Bij dit onderzock gaat IHll niel om ccn oplossing
in verschillcnde bakjes of reageerbuisjes, maar weI am de samcnvatting
tot één gchcel. De diITerentiëring dient aan de intcgratic ondergcschikt
te wordcn. Meer nag, bij 11et voor ons liggende doel is slechts de Jaatste
van belang. Za "ict Z011 ons docI nict beperkt blijven lot de gcschiedcnis
van hel muntporlret in een zekcre periode, manr zou de geschiedenis
\Vorden van bepaa.lde muntplaatsen en in deze dan wcer van bepaalde
stempelsnijders. Uileindelijk zoudl"n wc eJke mu nt afzonderlijk mono
gransch kunnen behandelen. Onze opgave echtcr bestaat in hel za
duidelijk mogelijk naar voor brengen van tIc werkelijk karaklerislieke
en algemene punten. Slechls in de gedachtenwereld van malhematiekers
en abstrakte denkers zouden lwee zaken te vinden zijn die nauwkeurig
helzellde zijn.

Zoats reeds gezegd blijft de portretwaarde der munlen van de OUo's
bcperkt tot dat éne herkenningspunt, de baard. Tot lO ver is cr bij
OUo lU beslist vooruitgang. \Vaar bij hem de gladde kin dc rcgcl vorrot,
kunnen we bij de munten van Olto 1 er slechls vier mel baard aanwijzen.
Slechts Danncnberg !'\r 339, een KeuJse en Nr 560. ecn Deventerse munl,
tonen Otto III met een baard. terwijl al de anderen hem zander baard
voorstellen wat er op wijst dat men wist, minstens van horen zeggen. dat
er sleehls een jongeling op de lroon zal. In Luik (Krs 192 en 193), Hoei
(Nrs 223 en 224, de laatsle ern opvallend mooie munt. die de kop van
de keizer op eell praktisch klassieke wijze weergeeft). Maastricht (!'\r
239, eveneens opmerkelijk goed), Visé (:-Ir 26ï), Keulen (Krs 338, 340
en 341), Würzburg (856a van plaal 106, een ongeloollijk ruw stuk),
Slraalsburg (Nrs 934-943, waarvan 938 werkelijk meei en 936 mel
kIeine snor) en Villingen (Nr 954 met arsehuwelijk halelljke neger
lrekken) werd de baardeloosheid van de jonge vorst in achl genomen.
Hierbij bebben we enkel de meesl merkwaardige aanmuntingcn genoemd,
waarnaast dan nog de overtalrijkc , Adelheitsmünzen • mogen gesleld
worden over wie de meningen enorm verschilJen en die builen het
bestek van dezc vcrhandeting vallell Il). Het zeer mooie stuk van Hoci
(Nr 224) toont zeer zeker meer porlretlrckken, maAr we zullen ons
hierdoor niet lot voorbarige besluilen Jalen leiden. Meer waarschijnlijk
is het. dat de maker van dit werk ecn bijzonder op de voorgronù tredend
kunstenanr was. Het is ook nietuitgesloten dnt hij zich in dit werk door
een anliek stuk heeft laten inspÎreren. Vve mogen niet nit het oog ver
Hezen dat de stempelsnijkunsl cen veel hogere individucle begaardhcid
vereist dan dit het geval is bijvoorbeeld in de schiiderkunsL. ZonIs wc
zagen getuigen de produkten van hetzeIrde mUlltatclier van een zeer
overeenstemmende geest. wat Iliet kan gezegd worden van dezelfde
rnuntplaats waar overeensternrning slechts in zecr zeld:7.0me gevallcn
voorkomt. Bij nacler onderzoek zal men dan nog vaststellen dal de
oorzaak daarvan niet nan de plaatseJijke lradilie is toc le schrijven, doch
eerder aan dezelfde vervaardiger 01 diens Jeerlingen. oCwel inspiratie
bij eenclere munten.

(vervolgt) Ivo A. A. SUETENS.

VOOR ONZE BffiLIOTHEEK

Van ons ijverig medclid, Dr. Arnold Keller, ontvingcn wij voor de
bibliotheck van ons Genootscbap no~maals twee \lOIn zijn nieuwe werken:
,DAS KOTGELD VO:--1 1848-1869 Il\' OESTERREICH U:-:D UN
GARl\'. en ,NACHTRAG ZUYl KATALOG DEUTSCHE KLEIN
GELDSCHEINE 1916-1922 - 2. TEIL - SER JEN-SCHEIKE '.

'Vij danken hem zeer hartelijk voor dit milde gebaar.

0) AdclheitsmUnzcn: Zie Danncnberg blz. 450, 832, 958 en Mcnndicr b17;. HO.
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NIEUW WERK VAN Dr. A. KELLER

Zender .verpozen ze~ Dr. Arnold KELLER zijn grole taak voorl en
7.0 zond hl] weer een meuwe calaJogus in het lichl. Onder de lile) « DA$
NOTGE;LD VO. 1848-1S69 IN OESTERREICH '0 UI'GARN.
voert hl] ons bmnen m een gebied dat ons voorheen gans onbekcnd
was. T~recht .1:egt hij in .het begin ~an zijn voorwoord, dat gewoonlijk
en verkeerdchJk het paplcren noodgeld als cen verschijnsel uit de lste
\Ilcreldoorl?g bcschouwd wordl, vooral omdat er tocn zoveel van dit
c!'satzgc.ld 111 omJoop kwam. Hij toont pchter aan, dat ook in vroegere
t~~den dit nood$.el~verschijnselzich \'oorgedaan heert ais o.m. in Oost en
nJk en HonganJe 111 de jaren 184S-1869.

In zijn doo~~need voorwoord van 21 bJz. geeCt hij, ais \Vij hel van
hem g~woon zlJn, weer c7n zecr kompleet beeld van al de aspecten van
deze Ultgaven. Na cen ultgebreide bibliographie volgt dan o\lcr 41 blz.
de catalogus. \lan al het bekende noodgeld uil dic periode, niet alleen
v~n het papier, lIlaaT ook van de slukken in kaloen lin.nen leder en
mt metaal. Zo werd ook dit nieuwe werk VOor de ~erzam:laars van
!l0odg.eld weerom een kostba.re bron van inJichtingen. (Prijs DM. 7-
InclusleC porto en vcrpakking). '

•
D~t men in c:en ~alalogus wei haast nooiL de ideale volledigheid

b.ere.ken kan, blllki 1111 hel leil dal Dr. KELLER nu reeds een, NACH
lRAG Z M I<ATALOG DE TSCHE KLEINGELDSCHEINE 1916
1922 - 2. TEIL.- SERJENSCHEI:-IE. uilgeven moest (15 blz. Prijs
DM:.1,70 Inclusl.~f porto en verpakking).

BIJ hct..versch.l}nen van de catalogus (zÎe maandbJad December 1953,
blz. 9~) .ZIJIl !~!rlJke vcrzamela.~.rs natuurlijk h~t'! bezll gaan ordenen en
ver~ehJken. ~IJ. vonden daarbJ] ~og tal van bllJetten en voornamelijk
varlant.~n, dJe ln d~. catalogus met beschreven waren. Hierover werd
de sChnJver natuurhJk van verschil1ende zijden ingelichl en ZD kan men
deze cerste (1) aanvuJling beschouwen ais ee" goed voorbeeld van
spontaan groepswerk.

DE TENTOONSTELLING TE BERGEN

Naar aanlcidlng van wat wc hierover in het maandblad van l"lei
(blz. 46) reeds schrcven, vroegen wij aan het Gcmeentebestuur van
Bergen om nadere inllchlingen. I-lieruit blijkt dal cr inderdaad 12.500
munlen en meda.iJles. op de vo~rnoemde lentoonstelling le zien zijn.

Deze verzamelmg JS afkomslig uit een Jegaat van wijlen de Heer
Henri Glépin, die op 2 April 1898 le Bergen everleed. Voigens het
oor~eel van cie Heer Marcel Hoc, gewezen Conscrvator van het Penning
kabmet te Brussel, lhans HooCdconservator van de I(onink1ijke BibHo
lbeek, vonnl zij één cler schoonste en înteressanlste colJecties uit ons
land. Scdert 194.5 wcr~ zij !TIet zorg geklasseerd en was dan onderge
bracht als PenmngkablOct III de c Musées du Centenaire. (Jardin du
Mayeur).

Verdeeld over 22 wandvîtrines en 22 toonkasten is zij thans in haar
geheel op de gclegenheidslenloonslelling in de Sinl Joris I<apel onder
gebracbt. ZIJ bcstaat Utt munten en medailles van aUe lijden en van aile
la~den en bevat 0.~1. 1.400 Romeinen. waarvan 400 in zilver. De me
d~ul,!es ~el betrekklOg op de stad Bergen vormen een schoon geheel en
h.tenn. zlJn haast.al de stukken aanwezig, die gesJagen werden ler her
nnnerl.~g aar;t. de J~mame van Bergen door Louis XIV in 1691.

Taln]ke btJs.chr~fl~n lale".d~ herkenning van de munten gemakkelijk
loc en bovendlen IS Icdcre vltrlOe van een nota voorzien die de inhoud
ervan toelicht. '
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Van 17 April lol 19 Seplember zal de lenloonslelling iedere dag
van 10 lot 18 uur loegankelijk 7.ijll legen een inkomgeld van 10 Fr.
'VIj raden nogmaals onze ledcn aan om dezc zamer cens naar Bcr~en te
lrekken. BlIilen de tenloonslellin~ .ONBEI<ENDE KUNST- E. GE
SCHIEDKUNDIGE: SCHATIEN utT DE M SEA', zijll el' in de
hoofdplaals van Hencgouwen nog zeer diverse en rijkc kunstsrhntten
van anderc aard le bewondcrcn. zodat 1n('n 7.icb Cf.>n bczoek san dlne
stad zeker niet beklagen zal.

J.M.

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

AFDELING ANTWERPEN
Op Zalerdag, 15 Mei, kende ùe Ardcling Antwerpen de grole CCl' en

hel grole genoegen, de Heer Jacques SCH LMA in ba:lr midden le
magen bcgroeten. Vcrgezeld van 7.ijn echtgenole was der.c eminente
numismaal naal' Antwerpen gckomen om el' Vaal' dezc b!oeicnde afdeling
een sprcckbcurt te houclcll. :-laast talrijke leden uil hcl gewesl warcn
cr oak belangsteLlenden uit Brussel en Blankenberge aanwczig.
~adal de Heer MERTE~S allerlei mededelîngen had vcrslrekl, sleldc

hij de spreker der maand voor en lrok hierbij de valle aandachl op de
zecr belangrijke roi in ne numis!nl.1liek vervuld door deze nguur mel
internationale faam.

Aan de hand van cell scholle reeks slukken besprak dt" Heer SCHUL
MAN in hel cerslc deel van zijn voordraeht de gelijkenis en hel verschil
tussen de munlen uil de l'\oordelijke cn de ZuideUjkc l"\cderlanden
sedert het Bourgondische lijdvak. :'\"adrukke-Iijk wees hij op de grole
invloed, die hier meeslal van het Zuiden uitging. Tai yan bennmingen
der toenmalige munlen werden hierbij toegelichl.

rn het tweedc cteel van zijn spreekbeurt g3l hij dan een algeIr.('en
ovcrzicht over de ontwikkeling van hel Ncderlandsc munlweze-n van de
lijd der Merovingers lol aan de opkomst van de- tcgenwoordige guld('n.
Ter ilIustratie \Verden een paar zeer mooie filmslrÎps geprojectecrd,
wnarbij de spreker een uilersl leerzaam commenlaar gaf.

Bij hel einde van zijn spreekbeurl Helen de aanwezigen dr;or crn
zeer nadrukkelijk applaus hun grole tevrcdenhcid blijkcn en werd üe
Heer SCHULMAN door de secrctaris hartelijk bedankl.

Ais gewoonlijk \Verel cr nog drul< nagepraat ('n k<'n<!(' de ruilzilling
een geanimccrd "crloop.

AFDELING BR{;GGE.
Op Zondag, 24 . pril, hicld de Afdcling Brugge haar vicrde vcrgade

ring. De Heren BEERNAERT J., DENYS Ph .. DIEPERINCI{ Alb.,
G "NYIS J., VAN HAECKE J., NUIJTTENS M., MAES P. <n WIT
TOUC!{ S. waren annwezig.

Na het inleidingswoord werd door de sccretaris Ph. DENYS eell lezing
gehollden mel ais onderwerp : • DE NOODMUNTEN YAN ANTWER
PEN IN 1814 li. Spre-ker gaf een ovcrzicht van het tijdperk waarin die
munten hun ontstaan vonden. ln Januari 1814 werd de Fransman
Carnot, door Napoleon benocrnd tol Gouv('rneur van Antwerpen. Na
de troonafstand van Napoleon i.n April van hetzelfde jaar kwam Lode
wijk XVJII aan het bewind en Carnot bled nog sleeds gouverneur.

Tijdens beide periodes \Verden de bekende noodmunlen van 5 en 10
cenliemen geslagcn. waarover de spreker nog taI van l>ijzondcrheden
wisl te verteltcn.

Alvorens tot de ruilzitling en cen gezellig praatje over le gaan werd
nog een oproep gericht tot de leden uit Brugge en omgeving am de Ver
gaderingen regelmati~ bij te wonen, danr cr stceds ic.ts nicuws te Jeren is
en er altijd mogelijliheid bestaal zich nicuwe muntcn aan te sch~fTpn.
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