
Avril 1960 Apri l  1960 

Chers Membres, 

1. 80 % des membres de 1959 ont versé la cotisation pour 1960, pour 
les 20 70 restants le C.C.P. 8.460.38 de l'Alliance Numismatique 
Européenne à Bruxelles les attend. Membres Protecteurs : 150 frs. 
Membres Effectifs : 100 frs. 
Membres de France : 13 N F  et  10 NF, au  CCP Marseille No 239805 
de P.  Dugendre, 2, rue Alphonse Karr, à n'ice (A.M.). 
Les membres d'autres pays versent la valeur correspondante. 

2. Si vous désirez l'Insigne de l'Alliance, versez 25 frs nu CCP ci- 
dessus. 
Les Sections versent globalement et  fournissent liste en double. 

3. Les Dirigeants et  merribres sont priés de nous envoyer, avant le 
10 de chaque mois, leurs compte rendus et  articles, dactylographiés, 
en double, et  si possible traduit (si d'intérêt général), en francais 
ou en flamand. 

4. Envoyez vos changements de domicile, articles comme demandés 
ci-dessus, et  vos correspondances au  Secrétariat Général : CLABAU, 

ValBre, 16, Square des Chasseurs Ardennais, Bruxelles 4. 
5 .  Si vous désirez recevoir les bulletins de 1959, versez 80 frs au  CCP 

8.460.38 de l'Alliance. 
6. Pour la Bibliothéque, adressez-vous à Mr LEVIE, Henry, 27, rue 

du Congrès, Bruxelles. 
La  liste des livres de la Bibliothéque paraîtra prochainement. 

Beste Leden, 

1. 80 % der bijdragen voor 1960 zijn gestort, voor de andere 20 %, 
stort onmiddellijk op P.C.R. 8.460.38 van Alliance Numismatique 
Européenne » te Brussel. 
Beschermend lid : 150 fr. Lid : 100 fr. 

2. Indien U het Kenteken van het Genootschap verlangt, stort dan 
25 fr. op PCR 8.460.38 hier boven vermeld. De afdelingen storten 
volgens hun lijst (dubbel exemplaar). 

3. De leiders en leden worden verzocht hun mededelingen en artikels 
op t e  sturen, getijpt en in dubbel esemplaar, en zo mogelijk met 
franse of vlaamse vertalirig (indien het van algeineen belang is). 

4. Stuurt uw veranderingen van woonplaats, artikelen gelijk hier- 
boven gevraagd, en uw briefwisselingen aan het Algerneen Secre- 
tariaat : CLABAU, Valère, 16, Square des Chasseurs Ardennais, 
Bruxelles 4. 

5. Indien U de bulletijns van 1939 verlangt, stort dan 80 frs. op 
PCR 8.460.38 van het Genootschap. 

6. Voor de Bibliotheek, schrijft naar de H. LEVIE, Henry, 27, ICon- 
gresstraat, Brussel. 
De lijst van de bibliotheeltboeken zal binnenkort verschijnen. 

SECTION DE BRUXELLES 

Compte rendu de l'Assemblée du jeudi 3 mars 1960 

Le Président CLABAU ouvre la séance à 20 heures et souhaite la 
bienvenue à une amuence extraordinairement nombreuse. Jugez-en. 
Sont présents : M.M. América, Annoye, Baillion, Bogaert, Bruyninckx, 
Clabau, Colaert, Corbisier, Delmée, De Mey, Dewit, Doguet, Geets, 



Grijson, Haeck, Herbiet. Hoeree, Lermyte, Levie, Dr Louckx, Maes, 
Magain, O'Kelly, Peeters, Peyck, Plasschaert, Stampaert, Schindel, 
Tollenaere, Van Leynseele, Van Lul, Mme Van Lul, Thirion, Verleye, 
Dr Khun, Melle Lallemand (36 présents). 

Il signale que les effectifs s'élèvent maintenant à 79 inscrits. 
Après avoir mis l'accent sur l'activité qui règne actuellement au sein 

de l'Alliance il passe au tirage au sort de médailles et de nombreux lots 
de pièces. 

On récolte ensuite les 25 frs pour l'insigne de l'Alliance. Les membres 
qui n'auraient pas encore effectue ce versement, sont priés de le faire 
immediatement au C.C.P. 32.5332 des Numismates de Bruxelles et 
Environs. La Section fera un versement global à l'Alliance. 

Les communications administratives étant terminees, Mr CLABAU 
donne la parole B Melle LALLEiMAND, Bibliothkcaire au Cabinet des 
Médailles, qui entretient 1'Assemblbe de son sejour aux Etats-Unis 
d'Amérique. De vifs applaudissements sont adressés au conférencier 
et le PrCsident remercie chaleureusement Melle LALLEMAND. Il 
remercie aussi Mr BAILLION, Conservateur du Cabinet des Medailles, 
pour sa présence et l'intérêt qu'il porte à l'Alliance et à ses Sections. 

Quelques questions numismatiques sont encore traitées et la séance 
s'achève non sans que de nombreux échanges se produisent à la satis- 
faction de multiples amateurs. 

AFDELING GENT 

Op zondag 17 januari 1960, van 10 u. tot 12 u., in het lokaal, Hotel 
Britannia, gree de gewone maandelijkse vergadering plaats, onder de 
leidin van de Reer Martin , won.tter.  Zestien leden waren aanwezig : 
de Z .~ .H .  De Potter, de HL . Braeckinan, Boussauw, Deene, de Meyer, 
De Wilde, Haeck Sr., Jacobsen, Li pens, Mareen, Martiny, Van Best, 
Van der Cammen, Van de Velde, \an Petegen~ en Van Varenbergh. 
Daarbij waren nog vier leden van andere afdelingen rond de tafel 
geschaard : de Hr. en Mevrouw Beernaert, de HH. Callewaert en Tael- 
man. Deze bezoekers, alsook een nieuw Iid, de Heer Braeckman, werden 
door de Voorzitter hartelijk welkom geheten. 

Daarna gai de Hr. Martiny het woord aan de Hr. Taelmaii, die een 
causerie hield over de munten van hlaria-Theresia. Ze werd aandachtig 
beluisterd en dank zij de tairi'ke en interessante gegevens verstrekt 
door de spreker kreeg iedereen de gelegenheid nog het een en het ander 
bij te leren over deze muntslag waarin de meeste van onze verzamelaars 
veel belang stellen. 

Om te eindigen werd er, al naar gewoonte, druk geruild. 

Op zondag 21 febrwi  1960, 1960, van 10 tot 12 u., in het lokaal, Hotel 
Britannia, peep de gewone maandelijkse vergaderine plaats, onder de 
Ieiding van de Z.E.H. De Potter, Ere-Voonitter. Vijftien leden waren 
aanwezi : de Z.E.H. De Potter en de HH. Braecltman, Boussauw, 
Deene, s e  Meyer, De Perre, De Wilde, Haeck Sr., Haeck Jr.. H e m -  
mans, Jacobsen, Lippens, Pipelers, Rouquaert en van Peteghem. 

De Heer Deene hield een spreekbeurt over de munten en het munt- 
verzamelen in het algemeen. Een flink applaus getuigde van de bijval 
die de sympathieke spreker had. 

Daarna grepen de gebruikelijke ruilverrichtingen plaats. 
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MEDAILLES RELATIVES A LA VILLE DE MONS 
(Suite) 

1825. ~ouuel les  fortifications de Mons. 
Tête à gauche du roi Guillaume 1. 
RI NOVA MOENIA SURGUNT. MDCCCXXV 
~h ville de Mons, entourée de travaux de fortifications. Au-dessus, 

les armes couronnées de la ville. 
DIRKS, no 266. 
Cette médaille de 36 mm. est signalée par cet auteur comme étant 

très rare. Il en a rencontré un exemplaire en plomb. 
1826. Ouverture du canal de Mons à Condé. 
Artiste : J.  P. B R A E M T .  
Buste de Guillaume 1 à gauche. 
R/ Le génie des arts et de l'industrie déployant une banderole, unissant 

la Haine et l'Escaut. Sur la banderole : NAVIGATIO PATRIAE 
1<13STl'ï\"l'.+\. X gauclic le [lieu tle I'Escaiit assis. le coude appuyé sur 
iiiie urne rcii\~ersée siir laquclle oii lit : SCAL. droite, une iiaïatle assise, 
la tiiaiii droilc appuyGe sur une urne renversée. sur laquelle oii lit : 
HXS.  Enlrc ces cleus figiircs, Ir plan de la ville tlc Condé. à cd14 duquel 
on l i t :  COSD-AT. Ail-dessus, tlii lieu de 1'13scaut: TOHS=\CClI. 
..\il-dessus de la naïade : JIOSTI-:S. Entre ces trois villes, le rclief du 
Davs. aui montre le tracé du nouveau canal. 
A A'l'êxergue: REG: OPT: PATRI PATRIAE HANNONIA GR: 
MDCCCXXVI. 

DIRKS, no 283. 
50 mm. Bronze. 
1829. Hommage de J.  P. Nicaise, concessionnaire et fondateur du canal 

de Mons à Condé, au roi Guillaume I ,  à l'occasion de la visite de celui-ci. 
Artiste/: J .  P. B R A E M T .  
Buste à gauche de Guillaume 1. 
R/ GVILIELMO 1.i BELCll OP'L'I.\IO REGl, .ART(iuiii). V?'IL(iiim). 

ET INDVTRIAE PHO'I'EC'l'OHIl C.iS.\LE A B  HXS I:\ AD SC.ALL>IM/ 
INVISENTI/ HOC GRX'I'1 hSlJ11 'I'ES~I'IlI~S1\'.\1/ Ol:l:ER(ebat). 
J. P. NICAISE COSCISSS(ioiiaris). (;OS13I'I'OH,' ASSO REI-'(aratae). 
SAL(vtis). MDCCCXXIX IVN(ii). XIII. 

Argent. 50 mm. 
DIRKS, p. 248, no 312. 
1839. Médaille de l'inauguration du temple de la Loge ( ( L a  Parfaite 

Union D. 
Artiste : Laurent-Joseph Hart. 
UNION FORCE IXXLITE PIiILXS'I'~iHOP1E. Dans un cercle 

légèrement incus bortlé par iin filet linkaire, sous une foi : SOUVENIR/ 
FRATERNEL. Au-tlessoiis. iiiie équerre e t  un coinpas et deux rameaux 
d'acacia croisés et liés par un ruban. Contre le filet : H(art). F(ecit). 
H, ISXVC(uratioii) ... Dr 'I'E\IP(le) ... DE 1.h PARFAITE C'SIOS 

..\ L'OR(ieiit) ... DE YOSS. [)ans le cliaiiip, l'AI< - LE Sl~l<(biiissiiiic) ... 
G(rarid) ... .\I(aitre) ... DE LA >I.AC(onneric) ... ,' E S  I31LGIQI'E 
LE HAROS I)E S?'hSS:\R'I' ET RES(pcc1able) ... l:(ri.rc) ... 1 S. 
DEI'I-ISSEXCSI \'ES(érablc) ... .\I(aitre) ... E S  CIl(airc) ... LI- 
12hIE JOLI< D r  3J1E 1101S DE L';\SSEIS DI: L:\ \'(raie) ... I.(uiiiikre) 
... / 5839. 

Bronze. 41 mm. Collection Surmont de Volsberghe, actuellement à la 
Bibliothèque royale. 

Voir : V. TOURNEUR, p. 141, no 489. 
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On lit dans l'ouvrage de GUIOTH ia description d'une médaille de 
1840, commémorant l'adoption par la Loge de la Parfaite Union du rite 
Ecossais ancien et accepté, en rem lacement du rite ancien réformC. 

Au droit, dans le champ : F e  1 guerre, une régle, un corn as, une 
truelle et des branches d'acacia, le tout surmonte d'une éto e, dans 
la uelle se trouve la lettre G, e t  qui est entourée de rayons. 

S 
(Aevers. Insrri tion : AU SUP CONS ... DU RIT ANC ... ET 

ACC ... - GAGE DE RECONNA~SSANCE POUR LEUR INS ... 
AU RIT ECOSS ... LES 28e J ... 10e M ... 5839 et 5e J ... 2e M ... 5840 
PAR LE F ... STEVENS G ... COMM ... ET LES F F F  ... CARTON, 
JACOBS ET JOUVENEL. GR ... INSP ... GEN ... 

Cette mddaille gravee et  unique a été offerte en témoignage de 
reconnaissance ar la Loge au Suprêrne Conseil. On en trouve la repro- 
duction cians G ~ I O T H ,  pl. VIII, 01, ainsi que dans l'Annuaire maçon- 
nique de Belgique, 1841, Frontispice. 

Or. 45 mm. 
Nous n'avons pas rencontré cette médaille en nature. 
à suivre F. BAILLION 

F R A P P E S  BELGES EN 1959  
Frappes nationales Légende française Légende flamande 

1. F. (( Cérès )) 9.000.000 5.830.000 
50 c. (( Mineur )) 17.350.000 
20 c. Mineur s 19.670.000 - 

Frappe pour la Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi 
1 F aluminium : Al 95 Mg 4,5 et Mn 0,5 % : 20.000.000 pièces 
5 F aluminium : idem : 5.600.000 pièces 

G. J. VAN DEN BRIELE 

QUELQUES ANOMALIES DANS 
CÈRTAINES MOTWAIES BELGES ! 

1. Monnaie en cuivre de 2 centimes de 1834 (Type 1) - (Herssens 21). 
Exemplaire sans point après F et ce F légèrement plus haut que le T 
de Braemt, touchant presque le tiret sous cents. 

2. Monnaie en cuivre de 1 centime de 1833 (type 1) - (Herssens 22). 
Exemplaire dont le diamètre est légèrement plus large que les 
pièces au type II. 

3. Monnaie en argent de 50 frs (français) du centenaire des C.F.B. 
et exposition de Bruxelles de 1935. - (Herssens 78). 
Cette pièce existe frappée en médaille. 

4. Monnaie en argent de 50 frs (français) de l'exposition de Bruxelles 
de 1958. 
J e  possède un exemplaire qui n'est ni complètement frappée en 
monnaie, ni complètement en médaille. - Lors de la frappe un des 
coins a du bouger, d'où l'anomalie. 

M. MARTENS. 

LE COIN DU COLLECTIOTWEUR 
WOEKJE VAN DE VERZAMELAAR 

- Mr Wyckmans, C., Nieuwstraat, 13, Eisden: 
Désire échanger monnaies de Hollande, Belgique et Allemagne avec 

collectionneurs faisant les mêmes pays. 
Désire également acquérir catalogue VG. des monnaies françaises, 

neuf ou d'occasion. Faire offre avec conditions. 

- Pancicoli, Max, 19, rue Paul Deroulède, Nice (A.M.), France, 
recherche monnaies de forme étrange - Chine - Japon - Siam - bronze, 
argent et éventuellement en or, ainsi que monnaies de Monaco - bronze, 
argent, abant 1900. 
- Te koop aangeboden: 
1. In 4 boekdelen : (( Sceaux, Armoiries des Pays-Bas et des Pays 

avoisinants. 1) - Receuil historique et héraldique par J. Th. de Raadt 
(Volledig werk). 

2. In 2 delen : (( Mereaux, Jetons et Médailles frappés à Malines 1) - 
Catalogue descriptif par Léop. Van den Berg. 

hanbod aan de Heer Lode Van der Meulen, Lange Hairgracht, 39, 
Mechelen. 
- Gezocht munten van België : Leopold 1 en Frankrijk : Napoleon II, 
Henry V en Napoleon IV, door Charles D'Haene, Rue Ste Germaine, 225, 
Mouscron, tevens het stedelijk noodgeld 1914-1918 van de Stad Moes- 
kroen (koop of ruil). 
- Wie kan mij ter lezing bezorgen : Revue Belge de Numismatique, 
jaargang 1889 met de daarin verschenen artikels (( Monnaies et jetons 
de Courtrai et de sa Châtellerie & Les Jetons de la Ville de Courtrai 
et de la Châtellerie de Courtrai 1) antwoord gewenst met voorwaarden 
aan Nuijttens Marcel, Boomforeeststraat, 37, Izegem. 
- Zoek nog steeds : Munten, Penningen, Eretekens, Draagtekens, 
Printen, Plakaten en Druksels betrekking hebbende met de Brabantse 
Omwenteling 1790, aanbieden aan Nuijttens, Marcel, Boomforeest- 
straat, 37, Izegem. 
- Heer Daniel Deknudt, Menensteenweg, 183, Ieper, vraagt t e  koop, 
denieren der stad Ieper, als ook andere munten van Ieper, tevens pen- 
ningen voor Ieper of het Ieperse, wie heeft wat aan te bieden ? 
- Wie heeft belangstelling voor (( Katalogus der Nederlandse en op 
Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen )i 2 delen, gekar- 
tonneerd, met 34 platen, beschreven penningen van 1400 tot 1813, 
liefst ruil tegen ander numismatisch werk of munten. Schrijveil aan 
M. Nuijttens, Boomforeeststraat, 37, Izegem. 
- Gezocht : Bankpapier, Stedelijk Belgisch noodgeld 1914-18 en 1940, 
tevens alle mogelijke bankpapier aller landen, door Heer Alfons Major, 
Jan Mahieustraat, 51, Roeselare. 
- Labis, Gaston, Rue Malgré-Tout, 13, Aalbeke, zoekt, munten van 
Belgie Leopold 1 en tevens bankpapier van België en buitenlands in 
goede staat, ook noodgeld van onze steden, tevens buitenlandse bank- 
biljetten, wie schrijft hem ? 
-- Munten van Doornik, ook penningen van deze stad, worden gezocht 
door, Vandeville, Edmond, Boulevard Eisenhower, 49, Tournai. 
- Wie kan mij iets aanbieden van Duitsland, van 1871 tot heden, 
schrijven met nummers van katalogus Jager aan Devos, René, Kleine 
Plaats 49a, Aalbeke. 
- Madonna voorstellingen op munten en bankpapier mogen steeds 
worden aangeboden aan Vroman Nestor, Moeskroenstraat, 36, Rekkem. 
- Alles in verband met de Stad Kortrijk, munten, penningen en bank- 
papier, daarvan verlangd Heer Jules Vanthuyne, Stacegemstraat, 160, 
Kortrijk, steeds gaarne aanbod. 
- Wie kan iets bieden van volgende : Grote zilveren munten van 
Afrika, Azië en Amerilia, liefst met afdruk, schrijven aan Marcel 
Nuijttens, Boomforeeststraat, 37, Izegem. 
- H. Dewever, Kristus Koninglaan, 76, Mortsel (Antw.) biedt 
200 duitse noodmunten aan in ruil van tegenwaarde in geld of munten 
van België, Belgisch Congo of Duitsland (Jaeger, porselein, noodinunten). 
Hii zal OD aanvrasa de vollediae liist toesturen van de (( Keller ))munten - ., 
die hij aânbiedt. - 
- L. M. Biork~uist. Kaservagen. 36, Orebro. Sweden. 1 want large 
silver coins" and-gold coins f rok  a11 the world.' 

- 



CURRENCIES OF MONTENEGRO 
(1912-1918) 

Assembled by 
DR. MIHALY KUPA 

Budapest, Hungary. 

1912.X.1. State note. KRALJEVINA CRNAGORA. (Cyrill letters) 
1 Perper, blue, 
2 lilac, 

3) 5 n green, 
4) 10 u reddish brown, 
5) 20 

50 1) 71 100 

1912.X.1. State note of KRALJEVINA CRNAGORA overstamped with 
text (( 25. Julja 1914 >) 

8) 1 Perper, blue 
9) 2 r lilac. 

1914.VII.25. State note - KRALJEVINA CRNAGORA - on thicker 
brownish white paper. (1st issue). 

10) 5 Perper, blue, 
11) 10 a red, 

)) brown, 50 )) olive, 
14) 100 a brown. 

1914.VII.25. State note - KRALJEVINA CRNAGORA - on thiner 
white paper (2nd issue). 

15 1 Perper, blue, 
16) 2 )) brown, 

)) red, :8] 10 blue, 
19) 20 a brown, 

a red, 211 100 D blue, 

1914.VII.25. State note of KRALJEVINA CRNAGORA first issue 
overstamped with a scalloped stamp by the Imperial and Royal 
Military Government of the Austro Hungarian Monarchy in Mon- 
triiegro. 

22)  5 Perper. blue, 
2 3 )  10 v red, 
2 )  20 brown, 
2 )  30 II olivc, 
26) 100 n brown. 

191~i.YII.23. State note of I<RXLJ13VIS.\ CRSXGOHr\ second issiic 
ovcrstainpcd with a scalloped stainp by tlic Iiiil,erial Aiici Royal 
Xlilitary Goveriiiiieiit of tlie Austro Huiigariari >Ioiiarcli). in >lotitenegro. 

2  1 Prrper, blue, 
28) 2 brown, 
29) 3 BI rerl, 
30) 10 I>lite, 
31) 20 brown, 
32) 50 ., red, 
33) 100 blue. 

1917. VI.l .  K.u.K. Militarverwaltung in Montenegro. Imperial and 
Royal Military Government in Montenegro 

34) 10 Perper, brown-blue. 
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1917.VII.5. K.u.K. Militarverwaltung in Montenegro Imperial and 
Royal Military Government in Montenegro. 
35) 1 Perper, blue-yellow, 
36) '2 1) lilac-green, 
37) 5 j) green-pinklbrownish green. 

1917.XI.20. As above. 
38) 20 Perper, red-green, 
39) 50 11 lilac-green, 
40) 100 11 greyish blue/olive. 

C U R R E N C I E S  OF SLOVABIA 
(1939-1945) 

Assembled by 
DR. MIHALY KUPA 

Budapest, Hungary 

(1939) Overprinted notes of the Czecho-Slovakian National Bank with 
text (( SLOVENSKY STAT 1) in blue colour. 

1) 100 Korun (10. ledna 1931) green, 
500 » ( 2. maja 1929) red 31 1000 )) (25. kvetna 1934) dark bluelblack. 

(1939) Slovenska Republika. 
4) 5 Korun blue-lilac-brownlblue-yellow. 

1939.1X.25. Slovenska Republika. 
5) 10 Korun (Hlinka) blue-brown-yellow/green-brown 
6) 20 » 1) brown/brown-blue 

1940.X.7. Slovenska Narodna Banka v Bratislave. Slovakian National 
Bank in Bratislava. 

100 Korun (Privina) blue il 100 j) )) )) II. Emisia. 2nd issue. 
1940.X.15. Slovenska Narodna Banka v Bratislave. Slovakian National 
Bank in Bratislava. 

9) 50 Korun, blue-red-brown 

1940.XI.25. Slovenska Narodna Banka v Bratislave. Slovakian National 
Bank in Bratislava. 

10) 1000 Korun (Svatopluk) brown. 
1941.VII.12. Slovenska Narodna v Bratislave. Slovakian National Bank 
in Bratislava. 
11) 500 Korun, green. 

1942.1X.15. Slovenska Republika. 
12) 20 Korun (Jan Holly) blue-brown/brown-green. 

1943.VII.20. Slovenska Republika. 
13) 10 Korun (Ludovit Stur) green-bluellilac. 

1944.XII.18. Slovenska Narodna Banka v Bratislave. Slovakian National 
Bank in Bratislava. 

14) 5000 Korun, Brown. 



Uit de knipselmap 

D E  UITGIFTE VAN VALSE DOLLARS AAN D E  KUST 
Drie personen veroordeeld te Brugge 

Slechis de verste vertakkingen v a n  een bende 

Voor de boetstraffelijke rechtbank t e  Brugge verschenen zaterdag- 
voornliddag Alexander Seroka, uit Rijsel; Morisette Dagubert uit  
Roubaix en Roland Lambot, uit Koksijde. 

Wij werden wegens uitgifte van valse dollars aan de Belgische kust  
elk veroordeeld t o t  1 jaar gevangenisstraf en 2.000 fr. boete. 

De feiten werden gepleegd in augustus van dit jaar. De veroor- 
deelden vormen slechts de verste vertakkingen van een uitgebreide 
bende, die vooral in Frankrijk zou werkzaam zijn. Maandenlang heeft 
de  Franse politie, die op de hoogte was van de bedrijvigheid van deze 
bende, gepoogd de schuldigen in t e  rekenen, maar al hun pogingen 
bleven vruchteloos. 

De iiitgifte van valse 10 dollarbiljetten t e  Oostende, De Panne en 
.L\(lirikcrke \vcrd Iicn noodlottig. Te Oostende werd door Seroka in een 
Iiijliuis van eeii bank aan het station een vals 10 dollarbiljet aangeboden. 
De bcdiciicle Iieiiierktc echter onmiddellijk dat  het vals geld was. Hij 
zcgde (lit aan Scroka. die Iiet biljet van rle tooriliaiik gristc ci1 Iiet Iiazeii- 
pacl litlos. I)c baiilibcdiciiclc kon de polilir crlilcr ccri zecr naiiwlicurige 
~)ersoonsbeschrijvirig verstrckkcri, \vat Lot de aarilioiiding van Seroka 
Iiceft gclci<l. Zo bcgoii de siicc~uwbal te rollcii. De Fraiisc politic \vas er 
natuiirlijk als <le kilipcri I>ij orii iiirl d r  Bclgisclie gcreclitclijlic politie 
tc koiiicii sairieii\vrrkcn. \vat iii Fraiikrijk cri iiict ririiiie in I3ijsel leicide 
t t ~ t  de aanliouding vari clrie Iiaridlaiigers van dc beiitlc. Aan de kust 
\vrr(lpii >Ioriscttc 1)agoberl cil Rolaiid 1,aiiiI)ot iilgcrckeiid. 

Ycrdcr is iiicn lielaas iiict geraakt. 1-let bctrof Iiicr personcii, clic slcclits 
i i i  hct I)czit \varen van eeii geriiig aaiital valsc biljcttcii. welkc zij traclit- 
tcn aari de man te brengcii. \leri Iiecft gepoogtl Iii i i i  vcrbintliiigsinan~ic~i 
te oiittlrlilicii on1 altliis Lot bij tic 1)rori tc gcralicii. liiaar dit opzet is 
nict gcslang(1. De clrie vcroor~lcclclcii hcliberi saiiicii slcclits 160 valse 
ilollars iiitgegcveii en zij bc\vcrcn l i ~ i i i  verbindingsiii:iiiiieii riict te kcii- 
nen wat ongetwijfeld de waarheid is. 

Uit (( Het  Laatste Nieuws 1) 9-11-1959 

VALSMUNTERS IN 1726 

In  de kroniek van de Maaseiker dokter Michiel Korsten (1666-1732) 
lezen we op pag. 224 : 
( (Van  frans gelt door false munters to t  Luyck nageslagen. - 

Dit jaer (A0 1726) isser alclcrly frans pclt door (le valsrlic. munters 
t o t  Luyck nageslageii, tloor ' t  laiitlt iii siilcke abori(laritie oingegaen 
da t  men by na geen aiiclcr en sagli : zijiiclc iiiccstrnelccl te light ; daer 
sijn eenige gevangen gc\voortlcii iiiacr is tot nii toc iiocli stil gebleven ; 
onder dese was den scliolaster van St  Pictcr tot L.iiycl; - Sij sijn in 
slaep gewieght met gelt. 11 

Architect M. HENDRICKX 
Archivaris van de stad Maaseik. 

EEN ONBESCHREVEN FILIPSDAALDER VAN BRUSSEL? 

Een pgar jaar geleden werd er in Limburg, na een hevig stormweder, 
een zeer oude zwaar beschadigde linde geveld. 

Bij een bijlslag, rolde er een groot zilveren muntstuk uit de holte van 
de boom. Nadien werden er nog zeventien uitgehaald. De meeste bevinden 
zich thans in de verzameling VANDERCAMMEN te  EVERGEM. 

Verrnoedelijk werden de munten er verborgen in liet begin van de 
opstand der Nederlanden tegen de Spanjaarden. 

Het hoogste jaartal is immers 1577, terwijl geen enkel stuk ouder 
is dan 1557. Hier volgt de volledige lijst : 
1. VLAANDEREN. Filipsdaalder 1557, met titel van koning 

van Engeland. 
2. Id. Filipsdaalder 1558, zoals voren. 
3. Id. Filipsdaalder 1562. 
4-5. GELDERLAND. Filipsdaalder 1557, met titel van koning 

van Engeland (2 stuks). 
6. Id. Filipsdaalder 1558, zoals voren. 
7. HOLLAND. Filipsdaalder 1558, met titel van koning 

van Engeland. 
8. Leeuwendaalder 1576. 
9. BRABANT. Filipsdaalder 1562. Antwerpen. 

10. Halve Filipsdaalder 1564. Antwerpen. 
11. Halve Filipsdaalder 1566. Antwerpen. 
12-13-14. Filipsdaalder 1573. Antwerpen (3 stuks). 
15-16. Filipsdaalder 1576. Brussel. (2 stuks). 
17. Filipsdaalder 1577. Brussel. 
18. WORMS. Taler 1570, op naam van Maximiliaan II. 

De merkwaardigste zijn ongetwijfeld de drie Filipsdaalders van 
Brussel, uit de eerste periode van Filips I I  ; 't is t e  zeggen deze die de 
munten der Staten van Brabant voorafgaat. 

De twee van 1576 zijn volkomen identiek. Op de voorzijde staat  
het borstbeeld van Filips II, blootshoofd, naar links gekeerd, met 
als kantschrift P H s  : D : G . HISP : R E X  : D V X :  BRA . 15B.  76.  
Or, de keerziide staat  het aekroond wa~enschild van de koning. g e ~ l a a t s t  -, - A 06 een ~ t - ~ h d r i e s k r u i s ,  met rechts eh links een vuurslag en gensters. 
Als randschrift . DOMINVS . MIHI . ADIVTOR . 

Bij het stuk van 1577 ontbreken de puntjes tussen de letter B en de 
cijfers 5 en 7 ( . 15 B 77 . ). De letter B is ook kl'einer. 

Voor Brussel loopt de eerste periode van Filips I I  van de 24ste oktober 
1576 to t  de 25ste januari 1577. Gedurende deze drie maand werden er 
52.242 filipsdaalders geslagen. 

Volgens A. De Witte, in zijn standaardwerk over de munten van 
Brabant, geschiedde dit uitsluitend met stempels van de Antwerpse 
Munt waarin een letter B, beginletter van Brussel, gegraveerd werd 
achteraan het hoofd van Filips II. Hij beschrijft deze munt onder 
nummer 718. Tussen de cijfers 5 en 7 van het jaartal staat  dus het 
handje, muntmerk van het atelier van Antwerpen. 

Bij van  Gelder en Hoc in «Les  monnaies des Pays-Bas Bourging- 
nons et  Espagnols. in dit nummer 210-3 a. 

De Munt t e  Brussel, gesloten sedert 1437, behalve een korte bedrijvig- 
heid in 1489, was bij de heropening in 1576 in zekere zin een bijhuis 
van de Antwerpse Munt. Beide stonden onder leiding van Floris Flori- 
zonne en Jeroom van den Mannacker, stempelsnijder t e  Antwerpen 
sedert 1521 of 1522, werd eveneens als dusdanig aangesteld te Brussel. 
Volgens De Witte was het aan de hoge ouderdom van deze laatste t e  
wijten dat  het werk niet tijdig klaar kwam en dat  men stempels gebruikte 
van Antwerpen, en eveneens van Brugge, dit voor de halve gouden 
reaal. 
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In tegenstelling met de mening van De Witte werden er toch oor- 
spronkelijke stempels gebruikt, met de letter B als muntmerk tussen 
de cijfers van het jaartal, reeds in 1576 en wellicht geen andere meer 
in 1577. 

In 1592, gedurende de tweede eriode van Filips II, werden er op- 
nieuw fllipsdaaiders geslagen te russel, met de letter B als munt- 
merk tussen de cijfers van het jaartal. (De Witte Nr 886; van Gelder en 
Hoc Nr 210-3 b). De beeldenaar van Filips II is evenwel naar rechts 
gekeerd (naar links volgens van Gelder en Hoc, maar dat zal wel een 
vergissing zijn). Op de keerzijde is het wapenschild verrijkt met het 
wapen van Portugal, dat intussen bij Spanje ingelijfd was. Dit Portu- 
gees kwartier ontbreekt vanzelfsprekend bij de munten van 1576 
en 1577. E. V. 

EEN HALF MILLIARD VERVALLEN WNTSTUKKEN 
NIET OMGERUILD 

Ons land kan millioenen verdienen 
Gek, klinkt dit wel als opschrift voor een artikel over munten, 

maar . . . waarde verzamelvriend, het is de volle waarheid, lees maar 
even. 

Een klein onopvallend tabelietje dat in de krant verscheen trof mijn 
aandacht en is dan ook de grondslag van dit artikel geworden. 

Sedert de bevrijding van ons land, na de wereldoorlog nummer twee 
en vooral na de "operatie Gutt", zijn meerdere omwisselingen en ver- 
vallen vcrklariiigen van schatkistbiljetten en muntstukken gebeurd 
en in een zevental jaren is door deze feiten een enorine winst gemaakt 
door de Staat, namelijk even 457.617.761 frank. (Hadden wij verzame- 
laars er maar een centje van gekregen) 

Waar zijn nu al deze bankbriefjes en nlunten naartoe ?, dat is 'n 
eerste vraaa. 

Ja ,  waar"? ; deels verloren, verbrand of door oorlogsomstandigheden 
veriiietiad. naar het buitenland meegenomen en dus ook waardeloos 
gewordën,' een heel klein deeltje betust in verzamelingen en ook is 
onder de oorlog véel van de munten omwille van het metaal, dat als 
grondstof ontbrak, de smeltkroes ingegaan. 

Maar laten wij vooraieer verder te gaan even nazien wat niet is 
binnen geleverd. 
Datum Besluit : Muntstukken of briefjes : Bedrag : 
28-10-1946 Zilveren stukken van 20 frank 89.037.560 
28-1 0-1946 Zilveren stukken van 50 frank 24.432.000 
24-1-1940 Munt enningbons van 1 frank 22.437.322 
3-9-1949 ~chat!istbil~etten van 50 frank 92.614.050 
3-9-1949 Schatkistbiljetten van 10 frank 36.181.990 
3-9-1949 Schatkistbiljetten van 10 frank 39.430.350 
18-1-19.51 Sikkel stukken van 5 frank 17.886.180 
18-1-1951 Zinken stukken van 5 frank 59.353.020 
18-1-19.51 Stalen stukken van 2 frank 9.780.840 
12-8-1952 Nikkelen stukken van 1 frank 13.075.385 
12-8- 19aL Zinken stukken van 1 frank 53.351.094 

Totaal bedrag frank : 457.617.761 
En als wij nu dit groot bedrag even in het geheu en prenten en dieper 'i gaan nabeschouwen, dan komen wij tot het bes uit, dat er op deze 

wijze door de Staat nog een mékrdere winst is te maken voor onze 
schatkist . . . maar hoe hoor ik L: zeggen, a Dan op welke wijze ? p. 

Gerust mogen wij het aan zijne Escellentie de Heer ~Minister van 
Financien en de Heer Muntmeester verklappen, want het zou ten- 
zeerste zijn instemming wegdragen wanneer dit artikel naar hen werd 
toegestuurd, omdat het hier zowel gaat om het belang van het land, 
als ons cigen belangen, dit van uit verzamelaarsoogpunt gezien. 
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Vindt U ook niet dat onze hedendaagse munten er wat eentonig 
uitzien ? Andere landen hebben hiin herinneringsmunten, laten wij 
maar evqn rondom ons zien, Gaf Engeland in 1951 niet een kroon uit 
ter gelegenheid van a The festival of Britain U, Luxemburg sloeg een 
serie speciale munten ter herdenking van Jan de Blinde, West-Duitsiand 
volgde met drie commemoratleve vijfmarkstukkeii, t.w. : deze voor liet 
Germanisch Museum, F. von Schiller en de Turken Louis, deze laatste 
als herdenking aan Ludwig Willielm Markgraaf van Baden 1655-1707, 
en blikken wi] even verder, hoe mooi zijn de zwitserse schutters taiers 
niet, en welke hoge kunst spreekt niet uit het graveenverk op de beierse 
talers en gelegenheidsmunten, terwijl de vijf en dricmarkstukken van 
het keizerrijk ook zeker niet te versmaden zi'n : heeft U.S.A. dan niet 
een schat aan commemoratieve halve dollars 1 waar kunst, gesehiedenis 
en folklore van dat land uitspreekt ?, zie ook even naar BraziliB, al 
zijn deze munten daar niet van edel mctaal, toch zijn ze mooi van 
uitvoering en voorstellingen, Mexico zegt alles op zijn 5 pesos stukken, 
terwijl Oostenrijk met zijn 25 shillingen, de loftrompet steekt over zijn 
nieuw geopende opera en zijn Mozart-herdenking. 

En zo zouden wij kunnen verder gaan, maar laten wij bij de zaak 
blijven, wat deed Belgit dan al op dat gebied ?, enkel 3 munten in 
deze zin zagen het licht, nameiijk deze bij het huwelijk van de toen- 
malige kroonprins, de latere Leopold II, in 1853, bij de herdenking van 
de 50e ve jaring van 's lands onafhankelijkheid in 1880 en bij de 100e 
verjaring van de spoorwegen in 1935. 

Maar dat was dan ook alles, en zo ons land dat nogeens en meer- 
malen deed, of zijn er soms geen gegevens genoeg ? Iaten wij ook daarria 
even kijken. 

Als men nu op het formaat van een 50 of 100 frankstuk eens een 
commemoratieve munt sloeg voor Antwe en, met de Buildrager 1) 

van Con. Meunier er op, zou dat dan miss%ien zo mis zijn ? het doet 
ons denken aan Antwerpen en aan zijn liaven, die het zinnebeeld van 
de strijd was, voor de bevrijding van Europa in wereldbrand nummer 
twee, en waarvan gezegd is geworden, dat deze haven en haar arbeiders, 
de oorlog minstens met één jaar hebben verkort, ware dat onderwerp 
dan niet de moeite waard ? 

Of een afbeelding van Brabo )), zou dat niet typisch Antwerps zijn ? 
Of voor de komende tentoonstelling van 1958 een I( Manneken Pis 1) ? 
wie zou de oudste inwoner van Brussel dan niet willen hebben ? en 
zeker als je als toerist België bezoekt. 

Limburg heeft aan Tongeren de oudste s taqvan België en is Ambiorix 
dan niet een onzer eerste vrijheidshelden geweest, of zou dat op cen 
munt misstaan ? 

En u gentenaren, wat zou je denken van een Jacob van Artevelde en 
dan gij west-vlamingen, van een Breidel en Deconinck, of zijn dat soms 
geen vrijheidsmannen uit onze gewesten geweest ? 

Aan kunst ook ontbreekt het ons niet, iets maar voorop te  zetten : 
Was Rubens dan niet de prins der schilders ? Of zag U liever een Quinten 
Metseys, waarvan de geschiedenis zegt, (( dat de liefde van een smid 
een schilder maakte a ? Leerde Hendrik Conscience niet zijn volk 
lezen ?, en aan dichters, hadden wij niet een Jacob van Maereland en 
een Guido Gezelle en nog zoveel anderen ? 

Wil je wat uit de geschiedenis ? Hebben wij dan niet laten voorbij 
gaan, een a Keizer Kareliaar n. zonder dat er een munt als herdenkina 
Cs van eslagen gelvorden ? zouden de graven van Egmont en ~ o o r n ë  
en een Eodfried van Roulllon rnisstaan hebben ? of sorceiit meer tot U. 
een afbeelding van Carlier, genaamd (1 het houten been N, die de ziei 
was van de strijd van 1830 ? E n  uitvinders, denkers, wetenschap- 
mensen, hebben wij deze dan ook soms niet ?, maar laten wij sluiten, 
er zijn onderwerpen bij de vleet. 



Maar . . ., da t  alles zou geld kosten, want volgende voorstellen, zouden 
medebrengen dat  er wedstrijden zouden dienen ingericht onder kunste- 
naars om de mooiste voorstelling, nieuwe stempels en matrijzen graveren .. 

en iiatiiiirli j k iiog iiiccr. 
l l aa r  . . . ik \\.cet ook dat ,  als (Ic staat na ccii 5-  of 10-ta1 jarcii. dezc 

iniintcii zoii i!it (le ornlool) neiiicii. zekrr tic niel ingclcvcrtlc stukkcii, 
(le aaiiiiiaaklcoslcii zoiitlcii ticrivoiidig en iribér loncii, \vant als Iiet 
Iicrtie~ikiiigsiiii~~itc~n zijii, zouclcii ze nié6r dail gcwoiic en \vcl opzettelijk 
\vordcn iiagt~lioutlrii, vooral \vat clan tle vcrzaiiiclaars zclf betrcft. 

1,atcn \ \ i i  tliis Iioperi . . .. tlat cr ceiistlaags, hcriiiricririgsiiiuriteii 
zullcii gcslagcii worilcn en in (Ir ornloop \vortlcii gel~raclit. 

l l aa r  Iict cric \vcrl,l \vccr 1ic.t aiitlcre op cil zo zoii iiiijn iiiziciis, dezc 
s1)ccialc rniilitcn. iiicl op zelf(le \vijzc iiiogcn vcrgaari ais iiicn illet (le 
1)oslzrgïls t1oi.t. ttz. ecn veclviildige iiitgiftc en op cc" groot aaiitai 
esciiiplarcri, iiecii. ecii paar iiitgiftcn pcr jaar zoii incer dan voldocnde 
zijii, gczicii ii1I.11 tijtl riioct pcriocg Iicbbcii voor de vcrzorg(lc aaiiniaak. 
PI)  al.; (le oi)laac tiisseri (le tien cil tlc twinligdiiizcritl zoii liggcn wrire tlil - .. -.. 
ceri ~)c.iioo;lijkaaiitai voor onze iiioderiic iiiiiritcn. 

1-alen wij tliis iiiaar Iiopcii . . . cn zicii wat er vaii Lereclit koriil. M. SCIJTTI;SS 

MUNTVERVAESING, 'N STEEDS AKTUEEL PROBLEEM! 

Wil men iemand pesten of nawijzen, zo zegt men van hem : Hij is 
gekend als een kwaaie penning ! 1). E n  inderdaad, vais geld, eens gesig- 
naleerd. wordt nauwkeurig onderzocht, gekeurd, en . . . zo nodig ter  
zijde géschoven. 

'n Opstel over valse of vervalste munten en penningen gaat ieder van 
U aan. Weet U, da t  deze valse stukken in welke verzameling ook, 
kiiriricn voorkoiiicn '! 

\\.ces iiicl vcroiit\vaardig(I, 1)este lczcr of vcrzanielaar, of haal L' (le 
sclirik iiict op lict lijf. l Ict  is lircl iioriiiaal, tlat ictler niiiiiisiiiaat, Iioc 
oii<lcrlcg<I ook, oli zckcr oyciil~lilc Lot dc bcvindiiig koiiit, ciat tiissen 
zijii vrrzaiiieltle scliatteii. inet zovccl zorq bijcciigcl>racht cn geklasscerd, 
CCii  of aiitlcr z\varl srliaal) is tcrcclit gelïo:iicii. J a ,  zi*lfs iiicer : tlat eeii 
vcrtlaclil of vals stiik i i i  zijn vcrzaiiirliiig is l~inriençcslopen. 

1,at is Rcrn scliantlc, allccii ceri spijl ig ri1 oiivoorzicn voorval. \Vcet 
1'. tlal i i i  1007 Iict Jliiiit- en I~c~ in i r igka l~ i i i~ t  te  Parijs gclicclil aan (le 
Satioriali. IRil~liotlie(-k, ecii t\viiitigtal iiiuritcnscliiiivrn l~ezat .  vol iiiet 
valsc ii?iiiitstiikkcn :' C;cliikkig voor Iict iiiuseiiiii \varen (lie cr iiiet allc 
i i i  lcrcclit gckoiricii als cclitc en dcugtlelijkc stiikkcri. 

llcl ~ l i ~ i i l  gezcgd tlat. oritlanl;s (Ic grotr I)ck\vaaiiilieid en crvaring. 
i.11 cle specialisalic vaii tlr roriscrvators. licl iiirerriiaals is voorgckoi~icii, 
(lat zngczcgtlc zi~l(lzaaiii1icdcn \vcrtleri aaiigckocht. Zcldzaaiiiheden tlii* 
iri fcitc iiicts aritlcrs \varcil ilaii raritcitcri I) aaiigeiiiaakt in de S l X c  
eeii\v ! 

1 let vcrvaar<ligeii van  valsc iiiiiiitiiictiailles, tlerik cvcii aan  tleze uit 
(le I<oii:eiiisc ~~eriocle, en Iict vcrliaiitlelcn cr van. gcbeurde al voor 
crii\r.eii. i lcl vcrzaiiielen vaii iiiiiiiti~i~~lüillcs gcscliic<ldc trou\vcris reeds 
larig voor iciiiaiid ivr aan  (lat,lit scliil(lerijcii. graviires of nieubels te  
kollcklioiiiicrcn. 

111 ccii lijd. loci1 riiciii:iii~l cr ;il aari tlaclit porsclriii te verzameleii, 
cil da1 v:iriaf tle S I\.c ecii\v. \varivil cr 31 fiibrikantcii vsn valse riie<iniii~s. 
1 ) ~  l>c.s[grl;riitlcii zijii vcrsrliillriitle rc~ekscii. gckciicl oiitlcr de vcrzaincl- 
tiaani : l> . \ I )OI . . \SES.  Zc zijii altliis gciiaaiiitl naar tle statl I>atlua. 
Céii der crrilra. \vaar clic stiiklccii werdcri :iarigeiiiuiit cn iiitgegevcn. 

1)czi. verre voorlo1)crs v;iri tlc Iicilcntlaagse ~iiuntvervalscrs. tvisten 
prarlitigc. iiirii\ve iiialrijzcii te gravcrc:i naar zcltlzaiiie. versleten 
eksciiil~larcii of stiilcken iii(.L vcrgaari relief. vcrvaagtlc Icgcriclen of 

moeilijk t e  ontcijferen tekst. 
Het moeten artisten van het vak geweest zijn, want, al werd het  

oorspronkelijke gewijzigd of vervormd, ze werkten naar de oude stijl, 
die ze zeer benaderden. Ook kwamen door hen zelf geschapen typen in 
omloop, gemaakt in de oude stijl en werkwijze, zodat ze de oude Romeinse 
graveurs evenaarden. 

Tot op onze dagen worden heel wat van hun voortbrenselen als ltunst- 
stukjes aanzien, wat niet uitsluit da t  ze valse Romeinse medailles zijn 
en blijven. 

De meeste van die stukken werden kunstmatig gepatineerd : bruin-, 
groen- of zwartachtig. Zulk soort patina is altijd te herkennen en de 
werkwiize steeds te onderschenaen. 

-TF---- 

~ o d é r n e  namakers zijn echter nog meer geslepen. Talloze stukken 
worden verkre en langs galvanoplastische weg. Men durft het zelfs aan 

'f, galvanoplastisc e matrijzen te vervaardigen. Ongelukkig voor de ver- 
valsers is zulk materiaal minder hard, zodat het heel wat minder weer- 
stand biedt. Dit heeft tot resultaat, dat bij het slaan van stukken met 
zulice matrijzen, er veel rninder kracht kan gebruikt worden. 'n Geoefend 
oog ontdekt dan ook dadelijk zulke stukken : er zijn dan altijd kleinig- 
heden die minder scherp gesla en rijn en minder goed doorkomen. Het 
semalsen wordt dan in zijn g&eel gemakkelijk aan het licht gebracht. 

Het is voor oningewijden moeilijk in te denken, welke moeite er 
gedaan wordt om zeldzaamheden te scheppen. Het is voorgekoinen dat 
een muntkeerzijde tot bij de rand op halve diepte of dikte werd uit- 
gefreesd, en dat daarin een afgefreesde keerzijde van een ander stuk 
aerd ingepast en bevestigd. In zulk geval zijn de letters een eerste 
herkenningsteken : ze dienen op beide zijden even groot te zijn. Bij 
twijfel kan drukking met een tang het ingeplaatste middenstuk doen 
loskomen. Zo heeft men het samenvoe en ondervonden van een consu- 
laire munt met een didrachme van Zorinti8 - ~~ - - ~  --.. ----------. 

Soms worden medailles op halve dikte doorgezaagd. Helften worden 
dan verwisseld en aaneengesoldeerd of gelast. Men bekomt alzo stukken 
met een ongemone keerzijde: voor- en keenijde zijn echt, maar het 
geheel is een vervalsinn 1 
- Veel muntvervalsers-houden zich haast uitsluitend bezig met het 
ve~aardigen van gouden stukken. Naast meesteriijk nagemaakte 
matrijzen wordt qoud gebezigd uit de periode waarin het muntstuk 
zich zou situeren indien het echt zou geweest zijn. Zoekt men bijvoor- 
beeld gouden Romeinse munten te maken, zo smelt men versleten of erg 
beschadigde echte Romeinse aurel . Van dit goud worden dan de nieuwe 
stukken vervaardigd. Scheikundig kan de vervalsing niet bewezen 
worden : het goud heeft Gehaite en samenstelling van de tijd. 

Ltion Cladel heeft destilds een ganse bijdrage gewijd aan dit onder- 
werp in a Deuxibme Mysterc de l'Incarnation o. Hij heeft de nieuwe 
typen beschreven en gepubliceerd. Deze valse stukken zijn opgedoken 
in bijna alle landen ter wereld. Daaronder bevinden zich o.m. : de 
Carolus Ome a de ouden stater met het hoofd van Apoiio, groot 
bronzen van f lizer d t o  (een keizer die nimmer broruen munten Iiet 
slaan alhoewel men er nu meerdere typen van aantreft), verder alierlei 
noodmunten. Dit laatste was een bijzonder dankbaar onderwerp, en een 
zeer winstgevend bedrijf ! De oplage van nood- en bele eringsmunten 
was meutal niet gmot en derhalve zijn ze over het afgemeen nogai 
zeldzaam. Daarbij kwam dan nog dat hun afwerking nogal ruw was. 

De zeldzame Merovingse triens (113 stater), munten van Pepijn de 
Korte en het gouden Lam van Lodewijk de Heiiige kregen ook hun 
deel van de vervalsers. 

Dat men nooit voorzichtig genoeg kan zijn, bewijzen volgende voor- 
beelden : 

Het Cabinet des Médailles t e  Parijs bevond als vals een hoeveelheid 
gouden stukken gevonden t e  Aboukir. He t  zelfde lot was door het 



Brib Museum gewei erd. Rond 1900 werden d u e  stultken door een 
ander musetun ung&orlt voor de mm van . . . 150.000 Mark 1 

De heer Clermont Ganeau werden in een a souk mm in Palestina, munten 
van. . . Mozes aangeboden. Ze droegen zijn beeltenis met de legendarische 
horens 1 Hoe ver fantasie en bedrog kunnen gaan. 

Van de moderne valsmunters was niet alleen Becker een kunstenaar 
in zÿn vak. Hoe Becker muntvervalser werd is feitelijk een hele geschie- 
denis. Muntverzamelaat zijnd, kocht hij een Romeins goudstuk dat 
achteral vals bleek te zijn. De verkoper weigerde het terug te nemen. 
Uit wrmk vervaardigde Becker een matrijs voor een aureus. Het stuk 
lukte en vond dtrok, het O ende de reeks van Romeinse keizermunten 
door Becker vervaardigd. B a s  bled het niet bij en nog veel andan 
oiide stukken vol den.- 

Beter nog dan d e vorige is zijn navolger bekend onder de naarn van 
de r valsrnulda van Pireus r. Deze &ng zo erg te werk, dat hij jaren- 
lang ais een nachtmerrie was voor verzamelaars en musea. Zowel oude 
goudstukken als munten van paus Alexander werden door hem uit- 
fweven. Voor dete ondanemende kerel was ni& te veel of te zwaar. 

et k l i k t  haast ongeloo k hoe gevaadijk zijn namaali was. M t  weten 
nu bijv hct Petro oU~.Nb<seum te New York !venais wijlen koning 
Victor Emmanuel !II van Italie. We zullen nooit reten nit het hun 
gekost heeft, zich door deze oplichter te laten beetnemen. 

Te Rome bestond in het begia van deze eeuw nog a n  fabrikant, dîe 
buitengewone wijze Romeinse munten, rniddeleeuwse medailles en 

gge1se dukken nabootste. Zo o.m. de gouden penny van Hendrik III 
(de echte was aiet minder dan 6.000 goudfrrinlr waard) en een testoen 
van Maria Stuart, die in origined evenzoveel waard is. 

Men zou als verzamelaar allicht de schrik op het 1"f kn en wanneer Y -$ men verneemt dat de rceks hiermee nog niet ten e h  e it. aden door 
hem gaveerd, geslagen en daPrna verspreld : de zeidzame souvere@ 
van f&drik VI1 met legaade in Romeinse letters, de goudm dakaat 
van Lodewijk XII ah koning van Napels ; de dubbele dukaat van Guy 
de Mont faucon, bisscho van. Lausanne. Dit laatste is een stuk uit de 
XVIe eeuw waarvan de& CCn eksetnplaar bewaard bleel, r a t  iutuur- 
Ujk het vergelijken uiterst bemocilijkt. Op zuke omstandigheden wordt 
natuurlijk gespeculeerd. 

Zo er tot op heden nog geen lederen Roebel van Tsaar Michaiiovitch 
werd nagemarikt (zijn waarde wordt geschat op 11.000 %&el !), dan 
komt dit slechts door hot feit dat er nergens een afbeelcùng te vinden 
is. De dag waam deze ge ubliceerd wordt, zal gevolgd worden doer 
deze v a m p  de f & ~ e  ker  of d i u  O duikt 1 

Wat is er t e  doen tegen zoveel gevam&e vc171dsingen ? 
De ouden, we zouden moetea z gen : de tC& ouden vermits we het 

van Plinius weten, zeggen ons: #% is sleehts C é n  verdedighgsmiddel 
en vooral voorbehoedmiddel : de verschillende valse munten en peu- 
ningea zoveel mogeiijk bemachtiien ter studie en vergeüjkingsma- 
teriaal n. We kunnen niet beter doen dan deze goede raad O vol en. 

Zo a n  er rachtige modelien te verkrïj en vavaardi d door %et fuis 
Liard-zoon, k e  het bedrijf van d n vafer voortzeL %et huis heeg 
vermaatdheid door lijn Lucretia $orgia, die hij vervaarFgde in zijn 
werkhuis t e  Champigny. Het stuk is Pechts te oaderschelden van het 
oriaineel door de gewlde driehoek van de letter A en de legwids in een 
aur(ioo1. 

- 
Hot is nodig echte naast vervalste stukken te zien. Liggen u, voor U 

de originele en de vaise penningen van Du ré of Warin, zo bemerkt ge 
onmiddeLUjk verschil in àikte, daarbij helben de valse een r malse s 
tekst, waarin gevulde holle letters vookomen. 

Wenst U leetmateriaal ? Bestal dan in het Brits Museum de reeks 
Griekse munten langs galvanoplastische weg verkryfen en van een 
stempel voonien, dit o n  te voorkomen dat ze voor echt zouden ver- 

kocht worden.  TOC^ is het nog voorgekomen dat het stempe1Lje werd 
weggeslepen en alzo het stuk bedrieglijk werd voortverkocht. Trouwens, 
de patina van deze stukken Verdwijnt wanneer de stukken in kokend 
water wokden gedompeld. In deze pas vermelde reeks is vooral de medaille 
van Syracuse een waar meesterstuk in zijn aard. 

Schaf U ook specimen aan van de firma J. Lauer van Nuremberg. 
Deee aveur-fabrikant wist in 1889 zijn talenten tot zijn groot profijt 
uit te aten. Zijn opzet werd ragfijn nagespeurd door de zeer onderlegde f 
Jean Gmss. 

Ziehier de beruchte geschiedenis : De zilveren daalders van Saïzburg 
Keutschach op datum van 1504 zijn zeer zeldzaam. Er zijn slechts zes 
eksemplaren gekend en die berusten aiie ongenaakbaar in riv6verzame- 
Lingen. Ieder van die stviien r a d  op 2.W I 2.500 gou&rank geschat. 
In de lente van het jaar 1889 ontvingen verschillende gekende verza- 
meïaars eea schrijven van een zekere dokter Hintertoiser, die boven- 
vermeld stuk wenste te kopen en er zelfs 1000 gulden voor bood. De 
vraag was vergezeld van een litho, die de beide zijden weer af. Begrij- 
pdjk kon niemand de vraag naar deze zefdzame munt vol&en. 

Enige tijd later kregen de briefwisselaars van vermelde dokter, het 
bezoek van een bejaarde dame, Deze beweerde munten geWd te hebben 
van een zeer oude tante, maar er geen waarde van te kwinen. Ze meende 
zeker t e  zijn dat er iets van waarde moest bijzijn, daar een jood voor 
een bepaald stuk 250 gulden geboden had. 

Het verloop van de handeling gist U allicht ! Ieder van deze verzame- 
laars haastte zich om het aangeboden stuk met de litho van de dokter 
te vergeiijken, en ja, de afbeeldingen klopten . . . natuurlijk ! De meesten 
le den het er op pan het stuk tegen een gunstprijs over te liopen, deze 
sekommelde tussen 100 en 200 guiden, om het naderhand terug met 
'n zoet winstje te b e n  verkopen. 

Het duurde natuuriijk niet lang of de kopers moesten ervaren dat ze 
een fac-simüe ekocht hadden. De meesten namen kontakt op met dokter 
Hintertoim, &e evenwel op bet vennelde adrei totaal onbekend was. 
Ze w m n  dachtig beetgenomen. Maar door wie ? Er werd dan ook 
klacht neergelegd tegen de onbekende namaker. 

De oude dame en haar man, de seudo-dokter, werden eidentiflceerd 
en aangehouden. Het moge on eEotlijk Winken, mu, f ze man had 
ergens een origineel stuk in r%ruikleen n gekregen. Hij bid Lauter 
amgesproken, en deze had er een aantal van nagemaakt. Ze werden 
hem per stuk betaald, namelijk ongeveer 14.79 W k .  Deze som betekent 
sen normale fabricatieprijs, en Lauer bled buiten de kwestie en de 
aanklacht. De zeer vindingrijke ondernemer werd veroordeeld. Alleen 
beeft hij nooit bekend wie hem het ori neel leende. Het ergst aan toe 
waren de bezitters van de zes echte d ders, en dus ook degeen die het 2 
stuk uitleende aan de vervalser. Vermits de vervalsingen zo knap 
uitgevoerd werden àat ze van het orifneel niet te ondcneheiden waren, 
werden de Keutschach-daalden zo anig ontwaard, dat er van dat 
ogenblik d geen enkei meer kon verkocht worden aan een prijs die 
hoger lae dan 14.79 Mark 1 

Roe dikwijls las U niet : r Wees alstublieft O uw hoede I D ? 
Bij wîjze van vergeiijk wordt wel eens gezeg$ dat Egypte voorheem 

minder sprinkhanen op zijn qondgebied telde, dan dat er thans valse 
munMukken in omloo of in verkoop zijn. Vooral de togenaamde 
antieke stdcken. ~ o u d t t  u n  de regel : Biedt men U oude stukken un 
van een bekend type, vergelijk ze nauwkeurig met die van een betrouw- 
bare venameling, alvorens tot aankoop over te gaan. Geldt het een 
onbekend type, w e e  dan dubbel waaJnaam. . ~. 

De oude, doorwinterde en geslepen valsmunters werken met zeer veel 
geduld en overleg. Ze brengen hun voortbrengselen op de markt met 
lange tussenpozen. 
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Zo men U vandaag sen teldzam stuk aanbiedt, en het blijkt dat 
binnen de zes maanden een zelfde stuk wordt aangeboden, al waj het 
aan de andere zijde van het kontfnent, wecs er dan d e r  van dat bbtfden 
vals zijn 1 Vertrouw vwral niet. de puden eksemplaren van munten 
die normaai in zilver dienen te zljn. Die uitgaven &jn een eüefd #ema 
voor vnlaslunters. Weui ook nict verblfnd doar rnuntvon8sten. Het ir 
tocb eo gernrikkeli'k vervaiste munten in de vondst te mengen I 

Hat toeval speeli dikwijls ecn grste rol bij hot identificeren van Wsi- 
ficaties. Ziehier etn geval : 

Naar een Parijs' expert werd sen foto gewnden van een antieke 
muntmcdaille, en dit Qoor een conse~ator van een museurn uit Oost- 
Frankrijk. De munt werd samen met mensenbeenderen O g aven. 130 
vinder verlangde een Loge Som, wt tet de expartise leld$e.%et onder- 
zoek wees uit dat het stuk te NiIrenaberg gesIPgen werd in de XI% 
eeuw. Verder bleek uit de streek en de vondst zelf, dat een begraven 
Uhlan uit de oorlo 1870-71 deze medaille op zak moet gehad hebben bij 
zijn teraardebest$ng l Zulke (lebeurtenisen rordm niet verzonna 
Ze worden ter plaatse nagegaan. Hier was natuurlijk geen bewust 
bedrog mee gemoeid. 

Een m e n t  feit van bedrog : Bij verbouwing van een ïngeotorte onder- 
aardse riool, dient vlug te worden ingegrepen. Er  worden derüg werk- 
lieden iagezet onder leiding van do bsuwmeester. 

een avond komt één van de ondwerkers naar de architekt met 
een andvol aarde waarin enkele gllo-~omeinse mtrnten. Er wordui 
er nog enkele bij evonden. De enaar, aldaar aanwezig, vraagt de 
h u m e e s t e r  w a t k  aan de weaeden  moet ultLeren als aanded in 
de vondst. Wat zvn ze waard 1 Hij loopt een snrstîg muntenhandelaar 
binnen m toont a n  buit. De expert mïach opent een schuif en ze 
Uw itukken kornen vemoecli k hfr uit t k e  T n  wel eeht, m u r  ei d f 

ldfn venleten eksemplaren, ton er veel waarde. eàere maand verzend 
ik pakken van deze stukken naar Arles en Nîmes, ik geioof dat de t o c  
risten daar onverzadigbaar zijn l r 

00k aan luûnige anekdotep ontbnekt het niet: 
Een groot geleerde, voorzitter van een archeologisch genootscha 

wlgde te Nantes op de Place St Pierre graafwerken met de hoop ouda 
ndvesten t e  vinden . . . en wie weet, wel iets metr belan ekkenda. Kaf de eerste dagen brachten de warklieàen en vervoerdagm enkele 

munten zonder betekenis. Zou er wat betcrs komen ? Inderdaad, we 
dagen nadien wcrd in een holte, dicht tegen de oppemlakte, door % 
van de werklteden een aarden pot gevonden, gans met amde gwuid. 
Aan de onderlegde Prcheoloog overhandi d, werd de pot met zorg 

f B eledigd. Gmot wrw de verbazing van de rave man, want ondcraan 
n de pot zat een loto vastgekledd . . . a n  toto van de eerde zelf l G Een ironisch bijschrlft vewolledigde het gebeel: LASC TE OMNI 

SPERANZA. Laat d e  hoop vaie : Inscriptie boven de Bellepoort 
vol cns Dante \ n djn r Divina Comaedia m.) dwi andere stîchtende historie : In de ors eying van Namur vie1 een 
koe ziek, een aliedaags gevai. Een veearts %mit en besluit tst neod- 
slachting. Bij het opensnijden vfndt de siachttr in de m a g  een goud- 
stuk : ecn a quadruple pistolet van de Franche-Comt.6. 

Na het avontuur arui een vcnunelaar te hebben op edist, wordt hem 
het &PL etoond. Omwille van de uitzonderlijke patfna koopt de ver- 
zunelaar % et stuk voor een OC& prijs. 

Weinige dagen nadien doetset  ouditut de rende fn de nienden- 
krin van de Ucfhebber. Het wortt bewondwd, bekeken, geëxperti- 
wr8, besprolcen, betwijfeld, nog cens bekekm en tenslotte . . . als vals 
geidentilceerd ! 

Wie, muntvervalser of verhandelaar, vond die loze truc uit ? 

( t e  uolgen)  


