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EEN OVERZICHT VAN AUGUSTIJNSE MEDAILLES – 
BIJDRAGE TOT DE RELIGIEUZE NUMISMATIEK 

Luc Van Eeckhoudt 

n ons penningkabinet bevindt zich, naast een collectie munten, een voor-
name afdeling penningen en medailles. Deze zijn geordend in twee groepen: 
enerzijds, de grotere legpenningen, en anderzijds, de (kleine) religieuze 

medailles. Hierin konden we een hele reeks religieuze penningen en medailles 
terugvinden van augustijnse signatuur die wij intensief zijn gaan opsporen, vooral 
in Italië, Frankrijk, Nederland en bij ons, en bij deze dan ook graag samenbrengen 
en repertoriëren. Deze penningen en medailles geven een uniek en origineel over-
zicht van de iconografie van de orde van de augustijnen die op 9 april 1256, dit is 
meer dan 750 jaar geleden, door Paus Alexander IV met de bul Magna Unio [1] 
werd opgericht. 

Een penningkabinet hoort bij een bibliotheek zoals wij dat bijvoorbeeld kennen in 
de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, waar een hele verdieping is inge-
palmd door het Penningkabinet (munten, medailles, penningen) met een erbij 
horende omvangrijke gespecialiseerde bibliotheek. Het is eigenlijk jammer dat 
noch in ons land, noch in de buurlanden, noch in het generalaat van de augustij-
nen te Rome, deze religieuze numismatiek in een augustijns penningkabinet werd 
bijgehouden en geordend. Nochtans, bij grote overzichtstentoonstellingen over 
deze orde of haar leden duiken regelmatig prachtige penningen en medailles op 
die de typische iconografie van deze heiligen of gebeurtenissen bevestigen. Zo 
bezit het provinciaal archief van de augustijnen te Gent zelfs acht zilveren doden-
penningen uit de 18de eeuw [2]. 

Deze bijdrage wil een leidraad zijn in deze rijke iconografie en de verschillende 
iconografische gegevens duiden. Waar mogelijk heb ik het aangevuld met speci-
fieke literatuur. We hebben deze verzameling religieuze numismatiek van de orde 
van Augustinus opgedeeld in vier hoofdstukken: eerst de kleine religieuze medail-
les, daarna, de grotere legpenningen, en vervolgens de pins en staanders. De aeel-
dingen van de religieuze prentjes komen ook uit onze verzameling. 

Ter informatie geven we ook een aantal verschillende representatieve medailles 
weer die we konden terugvinden. We vermelden ook de verschillende aeeldin-
gen die op de keerzijde van deze medailles voorkomen. 

 
[1] Op het generaal archief te Rome wordt de originele bul Licet ecclesiae catholicae dd° 9 april 

1256 bewaard; evenwel is de uithangende pauselijke zegel (lood) verdwenen. Een ander 
exemplaar, gedateerd een maand later, wordt bewaard in het provinciaal archief te Würzburg 
(Duitsland). Deze bul is volledig. 

[2] Zeven eeuwen augustijnen. Een kloostergemeenschap schrij geschiedenis, Gent 1996 (ten-
toonstellingscatalogus), p. 191, nrs. 159-162: dodenpenningen uit 1780, 1786, 1796 en 1815. 

I 



 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Neem dan contact op met het EGMP 
voor de aankoop van het Jaarboek 2022 


