Munten van de koloniën en mandaatgebieden van het V.K. geslagen
tijdens de regering van de ongekroonde koning Edward VIII.
Op een clubdag van Numismatica Herentals ergens in de loop van 2013
kocht ik per toeval een munt geslagen voor Brits West Afrika met langs
de voorzijde de legende ‘EDWARDVS VIII – REX ET IND : IMP’,
jaartal 1936. Dankzij deze munt deed ik verder onderzoek naar de
muntslag en werd er zodoende een kleine collectie bijeen verzameld om
een tentoonstelling te stofferen op 13 juli a.s. in het clublokaal.
Papoea Nieuw Guinea, 1 penny
Melbourne Mint, Australië.
Vz: Boven de uitsparing in het
midden de koningskroon met
daaronder inheemse versieringen,
onderaan de letters ERI, Edward
Rex Imperator = Edward koning keizer. Kz: rond de uitsparing staan
inheemse versieringen, plaats van circulatie, waarde en het jaartal 1936.
Wie was Edward VIII?
Edward was de oom van de huidige koningin Elisabeth II van het
Verenigd Koninkrijk. Als oudste zoon van Georges V was hij voorbestemd voor de Britse troon, wat ook gebeurde toen zijn vader plots
stierf op 20 januari 1936.

Geen vuiltje aan de lucht ware het niet dat op hij op dat moment al jaren
een relatie had met de Amerikaanse Wallis Simpson, de echtgenote van
Ernest Simpson, een Brits-Amerikaans zakenman. Het hek was van de
dam wanneer Wallis kort nadien scheidde van haar man en vervolgens
de prille koning zijn trouwplannen met haar bekend maakte. Als Brits
staatshoofd was Edward leider van de Anglicaanse kerk, een kerk die de
scheiding van Wallis Simpson niet erkende en haar dus nooit als
koningin zou accepteren.

Brits West Afrika:
1 penny H, Birmingham Mint
halve penny KN, Kings Norton
1/10 penny, Royal Mint
Na deze bekendmaking werd Edward door enkele vooraanstaande
politici, waaronder ook Winston Churchill, onder druk gezet om een
keuze te maken tussen de troon of het huwelijk. Dit leidde tot een
troonsafstand op 10 december 1936 waarbij hij de historische woorden
uitsprak: ‘Het is voor mij onmogelijk om de zware verantwoordelijkheid
te dragen en om mijn taken als koning uit te voeren zoals ik dat zou
willen, zonder de hulp en steun van de vrouw van wie ik houd.”

Brits Oost Afrika: 10 cents, Royal Mint

5 cents KN, Kings Norton

De muntslag
Alhoewel Edward VIII nog geen jaar koning was, werd er wel aangemunt in de overzeese gebieden. Uiteindelijk besloeg het Brits Imperium
op dat moment een gigantische gebied en werd er van bij het begin
gestart met muntslag voor de koloniën en mandaatgebieden. In eigen
land waren de stempels met een gekroonde koning al gemaakt, maar
wegens ontstentenis hiervan is er nooit officiële muntslag geweest.
Fiji eilanden
1 penny, Royal Mint

De muntateliers
Er waren verschillende muntateliers werkzaam waarbij als voornaamste
kunnen worden vermeld: de Royal Mint gevestigd in het Tower Hill in
Londen en voor 100% eigendom van His Majesty treasury; in
Birmingham de twee private munthuizen namelijk de ‘Birmingham
Mint’ opgericht door Ralph Heaton in 1794 en de Kings Norton Metal
Company, een bedrijf dat voor 1912 voornamelijk kleine metalen
voorwerpen maakte. Verder waren er nog bijhuizen van de Royal Mint
in Ottawa (Canada) en Melbourne (Australië). De munten vervaardigd
in India gebeurden in opdracht van de lokale leiders en dikwijls in de
hoofdstad van het desbetreffende district.
India, Kutch
(district in de Indiase
staat Gujarat)
Dokda
met samvat datum 1993*

In dit klein overzicht voor Edward VIII werd getracht bijna alle gekende
types weer te geven met uitzondering van de munten van de districten
Jaipur en Jodhpur en de dotmunt van 25 cent voor Canada. Al de
stukken hebben als datum 1936 en vermelden zijn naam of in het geval
van de penny voor Papoea Nieuw Guinea, een afkorting ervan.

Het munthuis van Melbourne, Australië

India, Kutch
5 kori
samvat datum 1993
2 1/2 kori
samvat datum 1992
1 kori
samvat datum 1992 *
* Al deze munten zijn geslagen te Bhuj, de hoofdstad van Kutch en vermelden, buiten de datum 1936, ook de samvat datum die verwijst naar
een tijdsperiode in de Indiase Hindoekalender.
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