
2017
JA

A
R

B
O

EK
 EG

M
P

17
20

JAARBOEK 

VAN HET 

ሧ 
EUROPEES 

GENOOTSCHAP 

VOOR 

MUNT- EN 

PENNINGKUNDE 
 

 

 

 

 

100162_EGPM Jaarboek 2017 Kaft.indd   2-4 18/10/17   10:48



 

INHOUDSTAFEL 
 
 
 
Verantwoordelĳken van het egmp i 

Afdelingen van het egmp ii 

Verslag van de av van het ሧ egmp fv (27/v/2017) vii 

j 

 
 J. (Hans) Leyten 

 e coins of the Hindu period of Indonesia – the Hindu Sumatran 
and Hindu Javanese coins, their origin, weight and symbols in an 
historical context 1 

 Luc Vandamme & Raf Van Laere 

 Prĳsmedailles van de architectenfamilie Stoop 69 

 Jan Moens 

 Nieuw licht op de Belgische 1-frankstukken geslagen tĳdens WO I 
in Birmingham (GB) 79 

 Luc Vandamme 

 Aanwezigheidspenning van de Algemeene Nederlandsche 
Maatschappij 85 

 Luc Van Eeckhoudt 

 Laurent-Joseph Hart (Antwerpen 1810 - Brussel 1860) – De meest 
vermaarde portretmedailleur uit de regeerperiode van Leopold I 95 

 Laurens Aernout 

 Variaties in het randschri van de 5 frank Leopold I, type 
‘gelauwerd hoofd’ (1832-1844) 151 

 Hendrik Van Caelenberghe 

 Twee opmerkelĳke kortes voor Karel V 155 

 



 

 

 Huguette Taymans 

 Prins Karel bezoekt Gent op 15 juni 1929 161 

 Luc Vandamme & Didier Vanoverbeek 

 Armand Bonnetain en de Luxemburgse 5 frank 1949 171 

 René Waerzeggers 

 Bedevaartpenningen met betrekking tot de ‘Zwarte Madonna’ 
van Halle 185 

 Luc Van Eeckhoudt 

 De ontmoeting van Dominicus en Franciscus: de Abbraccio – 
een 19de-eeuwse Romeinse medaille 197 

 Arnaud Grispen 

 Gouden medailles van de Expo 1958 in Brussel en hun pochetten – 
enkele onbekende zeer zeldzame varianten 201 

 Aankondiging 

 Nieuwe prijs van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor 
Numismatiek 204 

 Recensies 

 Jean-Claude Martiny & eodoor Goddeeris, Maria van Bour-
gondië, gravin van Vlaanderen 1477-1482. Historische en numis-
matische studie van de muntslag in Brugge – René Waerzeggers 
(m.m.v. Harry Dewit), Leuven in metaal vereeuwigd (11 delen) – 
Willy Geets, De Mechelse muntslag van Filips de Schone in con-
text (1485-1494) 205 

 
 
 
 
 
 

  

 
 



jegmp 2017, p. 171-184. 

ARMAND BONNETAIN 
EN DE LUXEMBURGSE 5 FRANK 1949 

Luc Vandamme & Didier Vanoverbeek 

 
n januari 1949 besliste de Luxemburgse regering om een nieuw muntstuk 
van 5 frank uit te geven ter vervanging van het papiergeld met dezelfde 
nominale waarde. Ondanks het feit dat in België ondertussen het besluit 

van de Regent houdende invoering van een complete nieuwe muntreeks was 
verschenen, opteerden de Luxemburgers toch voor een stuk met een grotere 
diameter en met een hoger gewicht dan het recent gecreëerde Belgische 5-frank-
stuk, type Ceres en ontworpen door Marcel Rau. Dit zou later de nodige pro-
blemen met zich brengen, zodat het 5-frankstuk met het jaartal 1949 het enige 
was dat in omloop werd gebracht. 

Armand Bonnetain ontwierp en modelleerde de nieuwe gravures en Joseph 
Debruyn vervaardigde het stempelgereedschap. Hoe zag dit muntstuk eruit? 
 

        
Schaal 200% 

 
Vz charlotte  grande-duchesse de luxembourg  1949  

(rondom langs de rand) 
Haar hoofd naar links. 
Onder de halsafsnede getekend met de initialen  

Kz 5 (midden in het veld) frang (onderaan langs de rand) 
De waardeaanduiding getopt door de koningskroon en geflankeerd 
door twee rechtopstaande rozen. 
Getekend onderaan met de initialen A. en B. resp. links en rechts van de 
waarde. 

1949 – Brusselse Munt – Cu75Ni25 – n 25,5 mm– 7 g – 1,54 mm dik – kartel-
rand – slagaantal: 2.000.000 stuks, waarvan 1.500.000 geslagen in 1950. 

I 
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Vóór de Tweede Wereldoorlog had A. Bonnetain reeds enkele munttypen ge-
maakt voor het Groothertogdom Luxemburg [1] en dus werd hĳ op 25 januari 

1949 bezocht door Dhr. Verlinde (Directeur van de Brusselse 
Munt) en Dhr. Goergen (Caisse d’Épargne de l’État) die hem 
vroegen het nieuwe muntstuk te ontwerpen. Hĳ kreeg hier-
voor een voorschot van 10.000 frank. Men bracht voor hem 
tevens een reeks postzegels mee met het portret van Groot-
hertogin Josephine Charlotte om hem een idee te geven welk 
soort aeelding men graag op het muntstuk zag verschĳ-
nen. 

Hoe de munt er ongeveer moest uitzien, zien we op een notitieblaadje van hem, 
en hĳ noteert ook: 2 mois – 25.000 fr. 

 

                                                             
[1] Didier Vanoverbeek & Luc Vandamme, De munten van de hand van Armand Bonne-

tain, in het Jaarboek 2009 van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 
p. 177-227. 
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Al twee dagen later startte hĳ met het maken van een ontwerp van de keerzĳde 
en twee dagen later bezocht hĳ Dhr. Debruyn (graveur van de Brusselse Munt) 
om overleg te plegen. 
 

 
Zijn ontwerp van de keerzijde. 

 

Op 2 februari bezocht hĳ Dhr. Verlinde, die hem bevestigde dat hĳ nog geen 
officiële bestelling had binnengekregen. Bĳ die gelegenheid adviseerde Dhr. 
Debruyn hem om het portret van de Groothertogin zeer vlak, dus met zo wei-
nig mogelĳk reliëf, uit te voeren. Ondertussen werkte hĳ door op het ontwerp 
van de keerzĳde, en op 10 februari ontving hĳ een telefoontje van Dhr. Verlinde 
dat de officiële bestelling binnen was. Vier dagen later bezocht hĳ deze laatste, 
bezorgde hem het gipsmodel van de keerzĳde, en verzocht hem dit op te sturen 
naar Luxemburg. 
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Op 16 februari begon hĳ aan het ontwerp van het portret van Hare Hoogheid 
Groothertogin Charlotte. Ondertussen ontving hĳ een brief van Dhr. Heuertz 
(Caisse d’Épargne de l’État) met de officiële documenten van de bestelling. Deze 
laatste bezocht Bonnetain op 6 maart, waarbĳ die hem het ontwerp van de keer-
zĳde liet zien. Dit voorstel blĳkt in goede aarde gevallen te zĳn want de weken 
daarop werkte Bonnetain de keerzĳde helemaal af. 

Op 22 april 1949 (Brief 1) kondigde Dhr. Heuertz hem per brief zĳn bezoek aan 
om alle vragen op te lossen en stuurde enkele foto’s mee van de Groothertogin 
die hem moesten helpen om een mooi portret van haar te maken. Op datum 
van 18 mei 1949 (Brief 2) is er tevens een cheque bĳgevoegd van 15.000 frank. 
Op 17 juni (Brief 3) schreef Heuertz hem met de bevestiging dat hĳ het gips-

model met het portret van de Groother-
togin had ontvangen en dit onder de aan-
dacht van Hare Koninklĳke Hoogheid 
had gebracht. En hĳ bracht tevens voor-
zichtig het nieuws dat zĳ helaas niet hele-
maal tevreden was over haar portret. Hĳ 
meldde de volgende week naar Brussel 
te komen om met hem de wĳzigingen te 
bespreken die moesten worden aange-
bracht. Hĳ vroeg tevens om dringend de 
negatieven van de foto’s die hĳ bezorgd 
had, terug te sturen, die hĳ vervolgens 
zou laten vergroten op dezelfde schaal 
als het gipsmodel om dan samen beter te 
kunnen aangeven waar de wĳzigingen 
dienden aangebracht te worden. En in 
het dossier vinden we een aantal foto’s 
terug waarop zelfs duidelĳk gewerkt is. 
 

 Uitgemeten foto van de Groothertogin 
 
Op 21 juni schreef Bonnetain hem een brief terug; de inhoud ervan kennen we 
niet, maar uit het antwoord van 23 juni (Brief 4) kunnen we opmaken welke 
wĳzigingen de Groothertogin wenste: 

1. De lĳn van de onderkant van het voorhoofd tot aan de kin was niet dezelfde 
als op de foto’s 

2. Het ooglid was te zeer geprononceerd 
3. De neus was niet fijn genoeg 
4. Enkele kleine details dienden nog gewĳzigd te worden 
5. Er dienden nog wat haren bĳ te komen ter hoogte van de oren en tot aan het 

achterhoofd 
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Indien hĳ meer uitleg wenste, diende hĳ dit dringend te laten weten zodat hĳ 
mondeling kon geïnstrueerd worden met de nodige uitleg. 

In de brief van 6 augustus 1949 (Brief 5) van het Ministère de Finances, Admi-
nistration des Monnaies en bĳ monde van Dhr. Verlinde meldde men Bonne-
tain dat zĳn model was goedgekeurd onder voorbehoud van de basis van de 
neus die iets rechter zou moeten zĳn. Het model werd gefotografeerd en afge-
drukt op de grootte van het muntstuk, zodat een perfecte gelĳkenis werd beko-
men. Waarschĳnlĳk zal het foutje aan de basis van de neus onzichtbaar zĳn op 
de stempel, en mocht dat toch het geval zĳn, dan kon dat opgelost worden met 
het wegnemen van een kleine hoeveelheid materiaal op de stempel. Wat er ook 
van zĳ, men besliste om het model door te sturen aan Batardy [2]. De bronzen 
geut zou volgende week bezorgd worden en ze zouden zonder uitstel aan de 
reductie beginnen. 

Op 9 september (Brief 6) ontving Bonnetain van Dhr. Verlinde een brief met 
twee proefslagen van de munten. Hĳ schreef dat de stempels niet gewelfd wa-
ren, ze werden met de schroefpers geslagen. De keerzĳde was een directe ver-
kleining van het model. De voorzĳde daarentegen werd eerst gereduceerd en 
het reliëf werd met één derde verhoogd. Het onderzoek van de proefslagen 
leidde tot de volgende conclusies: 
1. De legende van de voorzĳde had iets te weinig reliëf en de letters bevonden 

zich niet alle op dezelfde hoogte. Een lichte vorm van polĳsten van de 
stempel had de letters ourg in luxembourg verzacht. Dit deel van het 
opschri had blĳkbaar te weinig hoogte vergeleken met de rest. 

2. Wat de keerzĳde betrof: enkele details van de kroon en de binnenste blade-
ren van de takken van de rozen, links in het veld, waren zo goed als uitge-
veegd door het polĳsten van de stempel. Het model werd lichtjes uitgehold 
rond deze motieven. 

3. Het woord frang was niet goed gecentreerd. 
4. Het stuk liet zich goed slaan zonder bramen als de stempels goed gewelfd 

waren. 

Ondertussen zorgden de niveauverschillen voor een serieus obstakel bĳ het 
gebruik van de stempels, zelfs als ze gewelfd waren. Zo riskeerde men de mooie 
gravure te verminken door het noodzakelĳke polĳsten van de stempels. 

Dhr. Verlinde vroeg daarom aan Bonnetain om een nieuwe tussenstempel te 
maken en enkele details van de haren te accentueren. Tegelĳktĳdig zouden de 
letters van het model correcter en dieper worden aangebracht door middel van 
een Deckel-freesmachine. Voor de keerzĳde diende men alleen nog de motie-
ven uit te diepen, het woord frang zou mooier gecentreerd worden, en het 
jaartal zou verhoogd worden. 

                                                             
[2] Gieterĳ Batardy - Brussel 
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Dhr. Verlinde spaarde zĳn kritiek niet maar zei dat deze opmerkingen slechts 
de waarde van een suggestie hadden en daarover wou hĳ graag eens met Bon-
netain in discussie gaan. De beslissingen dienden wel snel genomen te worden 
want de muntslag diende ten laatste uitgevoerd te worden in de maand novem-
ber. 

Op 12 september 1949 (Brief 7) schreef Bonnetain vanuit zĳn vakantiehuis in 
Rochehaut aan Dhr. Verlinde het volgende antwoord (vrij vertaald): 
“Uw opmerkingen betre de proefslagen lĳken mĳ zeer correct  
 Betreffende de voorzĳde zou ik misschien de letters “OURG” van Luxem-

bourg en de “B” wat kunnen accentueren; de andere lĳken mĳ in orde te zĳn 
 Betreffende de keerzĳde: de linkertak is niet zo uitgesproken aangeduid 

alsook enkele blaadjes en één boog van de kroon. Na de verbeteringen zal de 
keerzĳde veel beter zĳn dan de voorzĳde die ik zeer slecht vind, veel details 
van het hoofd gingen verloren 

 Mĳn uitermate sterk vergrootglas laat concentrische cirkels zien op gans het 
oppervlak van het gezicht, het oor en de wang, en de oorring is zeer slecht 
uitgevoerd. Ik denk dat de reductie van deze zĳde opnieuw zal dienen te ge-
beuren. Het verwondert mĳ dat Dhr. Debruyn tevreden was met dit werk. 

Ik verlaat Rochehaut vrĳdagmorgen en dus zou ik U in de loop van de namid-
dag kunnen bezoeken.” 

In verband met het Luxemburgs stuk schreef hĳ in oktober 1949 aan Dhr. Ver-
linde een brief waarvan het klad bewaard bleef (Brief 8), met de volgende 
bemerkingen: 
 In de eerste tussenreductie waren veel fouten veroorzaakt door de bronzen 

geut 
 Daarenboven was de reductie niet goed uitgevoerd, waardoor concentrische 

cirkels zichtbaar waren. Deze concentrische cirkels kwamen natuurlĳk terug 
op de definitieve reductie en op de proefslagen. Daarom werd besloten om 
de reductie te hermaken. De tweede tussentĳdse reductie werd gemaakt na 
de verbeteringen die werden aangebracht in de bronzen geut zelf, maar het 
resultaat bleef helaas hetzelfde. Daarom werd een tweede tussenreductie hele-
maal opnieuw gemaakt maar nu met de Besmer (merknaam van een machine). 

 Gezien de opmerkingen gemaakt door Dhr. Goergen betreffende de haartooi 
en de algemene opmerkingen van de graveur, heb ik het hoofd volledig bĳ-
gewerkt met de burĳn. Rest alleen nog de matrĳs bĳ te werken in het mid-
den en het oor. 

 
De tussentĳdse reductie werd binnengebracht bĳ de graveur, Dhr. Debruyn en 
op 4 november ging hĳ persoonlĳk de letters bĳwerken op de stempel. 

Op 29 november 1949 (Brief 9) kreeg Bonnetain een brief van Dhr. Verlinde 
met twee proefslagen van de Luxemburgse munten. Deze schreef dat hĳ aan 
Dhr. Goergen zou vragen om zo snel mogelĳk het uitgiebesluit voor dit stuk 
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(dat al op 13 november was ondertekend) te publiceren, zodat de munten nog 
konden geslagen worden met het aangebrachte jaartal 1949 en niet nog eens de 
datum zou gewĳzigd moeten worden. Hĳ schreef dat hĳ alle instructies had 
doorgegeven aan Cuivre et Zinc [3], dat de muntplaatjes zou vervaardigden om 
de nationale fabricage niet te hinderen, zodat de flans dringend zouden worden 
geleverd, en hĳ vroeg meteen een wĳziging aan de banden om zeker te ver-
mĳden dat er bramen ontstonden. Hĳ vroeg Bonnetain zo spoedig mogelĳk de 
proefslagen te beoordelen. 

De productie van de muntstukken liep van december 1949 tot januari 1950 en 
kostte de Luxemburgse Staat ongeveer 50 centiem/stuk, waarbĳ de muntplaatjes 
werden geleverd voor de prĳs van 29,10 frank/kg. 

Op 13 januari 1950 (Brief 10) stuurde Dhr. Heuertz een brief aan Bonnetain om 
de eindfactuur te leveren in twee exemplaren. En op 19 januari 1950 (Brief 11) 
ontving deze laatste nogmaals een cheque van 10.000 frank. 

En blĳkbaar is er achteraf nog een dispuut betreffende proefslagen, want op 
28 januari 1950 (Brief 12) stuurde Dhr. Heuertz aan Bonnetain een brief waarin 
hĳ hem verzekerde dat zĳn vriend, generaal Wiener, zeker ook proefslagen zou 
ontvangen. En dat gebeurde blĳkbaar uitgebreid met de bedoeling de faire des 
frappes (essais) pour contenter les différents collectionneurs dans l’étranger. 

Deze laatste munt die Bonnetain ontwierp was zeker geen succes, en er volgden 
dan ook verder geen monetaire opdrachten meer. Hĳ maakte wel nog een 
aantal mooie portretmedailles, maar de gedrevenheid en kwaliteit van vóór de 
Tweede Wereldoorlog bereikte hĳ mĳn inziens niet meer. Maar hĳ zal voor 
altĳd, samen met zĳn grote concurrent Devreese, de beste graveur van de 20ste 
eeuw blĳven. 

                                                             
[3] De S.A. des Usines à Cuivre et à Zinc de Liège kwam voort uit de մեsie tussen de fabrieken 

Francotte, Chaudoir en Pirlot die al in 1882 actief waren in het verwerken van koper en 
zink. In 1992 werd de firma geliquideerd als gevolg van een maandenlange staking geor-
ganiseerd door twee vakbonden. 
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