109
LE MOT DU PRÉSIDENT - HET WOORD VAN DE VOORZITTER
Midi
Midi, Roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d’argent des hauteurs du
ciel bleu.
Tout se tait. L’air flamboie et brûle son
haleine ;
La Terre est assoupie en sa robe de feu.
Charles-Marie Leconte de Lisle (1818-1894) :
Poésies antiques
Voilà qui se réfère aux vacances qui furent ou
sont encore les vôtres et que je vous espère
excellentes.
Notre assemblée générale s’est bien déroulée
dans l’atmosphère bon enfant que l’on lui
connaît. La médaille 2010 a connu un franc
succès ainsi que le jeton de présence : vous
trouverez plus loin les explications nécessaires
sur ces deux œuvres.
La tombola qui offrait des médailles et des
documents provenant des collections de Willy
Faes a été bien accueillie et beaucoup furent
heureux des lots remportés. Le solde des lots
sera présent pour la tombola qui terminera
notre excursion familiale.

Een bomenrij bij Stijn Streuvels
’t Zijn de zware stammen van de Ruisaards
die wachten op antwoord van de kruinen.
En een ruisen dat dat kan. En een suizen.
Als na een lange zoele zomeravond, na
de zoelte, opeens een koelte en ook een
koele zomeravond kan komen. Alsdan.
Hendrik Carette
Dit gedicht doet denken aan onze vakantie, al
voorbij of nog komende voor de gelukkigen.
Onze algemene vergadering verliep in een
rustige atmosfeer, zoals we gewoon zijn. De
jaargift 2010 kende een groot succes alsook
de aanwezigheidspenning. Hiervan vindt ge
verderop meer uitleg.
De tombola van medailles en boeken uit de
collectie van Willy Faes werd goed onthaald en
velen gingen gelukkig naar huis met hun
nieuwe aanwinst. De rest van de loten zal
aangeboden worden op de tombola van onze
familiale uitstap.

Les œuvres exécutées par les artistes invités
par Paul Huybrechts à Herent furent
d’excellente facture. Paul y exposa aussi ses
œuvres depuis 40 ans dont celles qu’il exécuta
pendant son apprentissage en Suisse chez
Huguenin, au Locle (canton de Neuchâtel).

De aangeboden werken van de kunstenaars
die door Paul Huybrechts werden uitgenodigd,
getuigen van een groot vakmanschap. Ook
hierover verder meer. Paul stelde ook zijn
eigen werken tentoon ter gelegenheid van zijn
40-jarige carrière als graveur/medailleur, zelfs
deze uit zijn leertijd bij Huguenin (Locle,
Zwitserland).

Je vous rappelle encore trois manifestations
qui auront encore lieu cette année :
- le 17 septembre, notre bourse à
Vilvorde ;
- le 24 septembre, la vente publique de
l’E.G.M.P. à Alost ;
- le 22 octobre, notre excursion
culturelle et familiale à Bruxelles, pour
laquelle vous recevrez bientôt plus
d’informations.

Ik herinner jullie graag nog aan onze komende
activiteiten:
√ op 17 september, onze ruilbeurs in
Vilvoorde (meer als 40 meter medailles!)
√ op 24 september, de openbare veiling van
het EGMP te Aalst met de collectie van
Willy Faes
√ op 22 oktober, onze culturele & familiale
uitstap in Brussel, waarover U binnenkort
meer nieuws ontvangt.

Au plaisir de vous revoir !

Graag tot binnenkort,

Marc Vancraenbroeck

Marc Vancraenbroeck
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PROMOTIE VAN DE MEDAILLE IN BELGIË 2011
Arnold Nieuwendam
De algemene ledenvergadering van de vereniging PROMOTIE VAN DE MEDAILLE werd gehouden
op zaterdag 11 juni 2011 te Vilvoorde in een van de zalen van het Euro Volley Centre (afbeelding 1).

1. Euro Volley Centre te Vilvoorde

2. Paul Huybrechts legt uit

Zoals gewoonlijk kwamen er leden uit België, maar ook uit Duitsland en Nederland. Dit jaar was er
geen medailletentoonstelling ingericht, maar een tombola georganiseerd met zeventig medailles en
honderd kunstboeken uit de collectie van de in 2010 overleden Willy Faes (27-10-1940 5-12-2010)*.
Deze werken waren geschonken door de drie kinderen van Faes. De leden hadden dus de
mogelijkheid om enkele werken uit deze collectie te verwerven. De opbrengst wordt gebruikt voor de
creatie van een portretmedaille op vijftien centimeter diameter, waarvan drie of vier exemplaren
worden gegoten voor de familie Faes. De bekwame medailleur Paul Huybrechts heeft de taak op zich
genomen het portret te realiseren en hij legde tijdens de vergadering uit wat de bedoeling is van de
tombola: de leden kunnen een verkleind model van het portret bestellen voor slechts 15 euro
(afbeelding 2 en 3). Diezelfde leden ontvingen tijdens de vergadering een aanwezigheidsmedaille én
de jaarmedaille.

3. Willy Faes medaille, 150 Ø mm, Paul Huybrechts 2011
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De jaarmedaille en aanwezigheidsmedaille

4. Theresa Beth Hough aan het werk

5. Year of the forest, Vz 75 Ø mm, brons 2011.

Voor 2011 koos het bestuur van PROMOTIE VAN DE MEDAILLE traditiegetrouw voor iemand die
eerder geen medaille heeft ontworpen. De opdracht om een jaarmedaille te ontwerpen ging naar
Theresa Beth Hough* (afbeelding 4). Year of the forest was dus een uitdaging (afbeelding 5). Zelf
verwoordt zij het aldus: ‘Het was een genoegen om met Promotie van De Medaille samen te werken
en de hieruit voortvloeiende erkenning te ontvangen. Als kunstenaar geniet ik vooral van projecten
waarbij ik kennis en persoonlijke contacten kan verdiepen. Hierbij komt dat deze wijze van
zelfuitdrukking, een medaille ontwerpen, tot die tijd niet had geprobeerd, totdat ik met Promotie van De
Medaille bekend werd. Het is een zeer positieve ervaring geweest, waarvoor ik de vereniging dank.’
De uitleg over de medaille Year of the forest, door Beth Hough was te lang voor dit artikel. Hierbij een
sterk verkorte samenvatting: Uit verscheidene schetsen met ideeën selecteerde Hough er twee om
verder te ontwikkelen. Van de Verenigde Naties werd het internationale thema Het Jaar van het Bos
gebruikt, met het regenwoud van Zuid-Amerika als middelpunt. Eerst verdeelde zij de cirkel (de aarde
voorstellende) in zeven delen, die de zeven continenten vertegenwoordigen. Onder aan de medaille is
Hough gestart. De concentrische cirkels verbeelden een plak van een doorgezaagde boom. Aan de
hand van zo’n dwarsdoorsnede kan men de leeftijd van een boom vaststellen. Deze cirkels werden
gebruikt om de tijd te symboliseren. Daarboven ziet u een rij dennenbomen. Deze stelt de tijd van
leven voor van de natuur, die tijdens de groei geteisterd wordt door natuurrampen, vraatzuchtige
insecten en als grootste vijand: de mens. Daarentegen zien wij als een positief voorbeeld van
inmenging een beheerd bos waar bomen worden geplant voor commerciële redenen maar ook voor
het behoud van het bos, om de grond te versterken of het ecosysteem te herstellen. De derde laag
van onderen vertegenwoordigt het regenwoud. Door ongecontroleerde groei en beperkte lichtval
ontstaan er vele subculturen, die leiden tot een chaotisch milieu. Rechts ziet u een springende kikker,
die de vruchtbaarheid symboliseert van de wildernis zonder inmenging van de mens. Vlak boven het
regenwoud een laag van hangende wolken als dak boven de woonplaats van vele dieren en planten
die in deze vorm van biodiversiteit kunnen leven in en boven de toppen van de bomen. Boven het
wolkendek ziet u enige dieren, de langste en laagst levende schepselen die tussen bomen leven,
zoals giraf, slang en duizendpoot, plus een vlinder die maar heel kort leeft. Daarbij nog enkele
lopende dieren die met kop en staarten zijn verbonden. Zij vertegenwoordigen de rijke fauna in het
woud en symboliseren, met de bomen, gezondheid. Aan de linkerzijde ziet u een kop die alle
uitgestorven dieren vertegenwoordigt of die welke nog onontdekt zijn. Aan de bovenrand zien we
noten en eikels, een onderdeel van de boomgroei. Maar hier staan de noodzaak van zuurstof; de
boom heeft die nodig, maar ook de afgebeelde toekan en de boomvruchten en zaden, zoals de noot.
Alle elementen zijn omringd door een rand van decoratieve bladeren en wijnstokken. Van het hoogste
punt brengt de rand het oog van beide richtingen weer terug naar de bodem om de zich hernieuwende
groei te realiseren van de cyclus: van zaailing naar boom en bos.
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Op de keerzijde staat het logo van PROMOTIE VAN DE MEDAILLE en onder aan de rand staat nog
het nummer 062/120. Er zijn in 2011 120 modellen geslagen door de firma Mauquoy Medal Company,
die PROMOTIE VAN DE MEDAILLE sponsort met haar penninguitgaven. Daarboven staat de tekst:
YEAR OF THE FOREST. Met de medaille in de hand kunt u lang bezig zijn. De eerste indruk is die
van een zoekplaatje. Maar naarmate men langer én aandachtig kijkt, zal men steeds meer ontdekken.
Het zal duidelijk zijn dat de maakster zeer betrokken is bij het welzijn van de natuur en de mens. Toch
wil de ontwerpster voor de eerste keer te veel zeggen op het kleine vlak. In wezen heeft zij zeven
medailles ontworpen, die stuk voor stuk uitgewerkt zouden kunnen worden. Het wachten is op nieuw
werk van haar.

Aanwezigheidsmedaille

6. Aanwezigheidsmedaille PVDM 2011, Vz 28 Ø mm, brons 2011.
Louis Muller (1902-1957)
Alle aanwezigen ontvingen, als gezegd, een kleine aanwezigheidsmedaille van 28 mm doorsnede met
daarop afgebeeld een meisje, bloemen en fruit (afbeelding 6), een ontwerp van de beeldhouwer en
graveur Louis Muller (1902-1957). Het is een blij makend ontwerp en prettig om naar te kijken. Het
kind staat pontificaal midden op het vlak met in haar rechterhand een appel en in de linker een bloem.
Achter haar hangen druiventrossen en staan bloemen. Vooraan staat een mand met de oogst.
Op de keerzijde als omschrift de tekst in het Frans en Nederlands: PROMOTION MEDAILLE
PROMOTIE en als breedschrift: ASSEMBLEE GENERALE ALGEMENE VERGADERING; aan de
onderrand de datum: 11/06/2011. Ook deze medaille werd door de firma Mauquoy Medal Company
geslagen. Leden die vanaf de oprichting, dus al vierentwintig jaar, lid zijn,
hebben een fraaie collectie miniaturen kunnen opbouwen.

25 jaar PROMOTION MEDAILLE PROMOTIE in 2012
Op de website staat: ‘De Promotie van de Medaille werd gesticht in 1987 en heeft als doel de
kunstmedaille te promoveren. Deze volwaardige kunstvorm is weinig of niet gekend door het groot
publiek. De medaille is de spiegel en het geheugen van de geschiedenis, vereeuwigd in metaal. Maar
de medaille kan eveneens voor de kunstenaar de mogelijkheid zijn om een kleine vrije creatie te
scheppen die aanleunt bij zijn monumentaal oeuvre. De leden hebben recht op: een genummerde
kunstmedaille in brons, geslagen of gegoten. Een originele creatie van een jonge kunstenaar of
leerling van onze Kunstacademies, uitsluitend bestemd voor de leden. Met het tijdschrift Flash
Medailles dat drie- tot viermaal verschijnt per jaar, blijven de leden op de hoogte van wat er reilt en
zeilt op het gebied van de medaille. Regelmatig worden er extra nummers uitgegeven naar aanleiding
van de speciale vergaderingen. Deelname aan vergaderingen en culturele uitstappen.
Tentoonstellingen, voordrachten met lichtbeelden, films en video's en veel andere zaken in verband
met de medaille komen hier aan bod.’
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7. Lootjesverkoop voor de tombola door Huguette Taymans

8. Eddy Schutyzer aan het woord

Het is goed dit nog eens te lezen op de site, die door Emmanuel van Dorpe wordt onderhouden. Deze
vergadering stond in het teken van de tombola met als inzet het portret Willy Faes, zoals u hebt
kunnen vernemen (afbeelding 7). Daarnaast is het contact met andere leden en het uitwisselen van
kennis een belangrijk gegeven (afbeelding 8). Tijdens het afsluitend diner maken leden nader kennis
met elkaar en wordt meestal nagepraat over medailles, waardoor men elkaars opvattingen en
voorkeuren leert kennen (afbeelding 9).

9. Afsluitend diner
De overgangsfase van PROMOTIE VAN DE MEDAILLE naar heden was heftig, onder meer door het
overlijden van mevrouw Dupont en Willy Faes. Ook door het opzeggen van het lidmaatschap door
enige leden waren zorgen ontstaan. Het bestuur, bestaande uit Marc Vancraenbroeck (voorzitter),
Stefan de Lombaert (vicevoorzitter), André Poels (secretaris) en Huguette Taymans
(penningmeester), heeft zich voor honderd procent ingezet deze grote klap op te vangen, waarin het is
geslaagd. Gelukkig blijft het aantal leden stabiel door nieuwe aanmeldingen. Op landelijke beurzen is
PROMOTION MEDAILLE PROMOTIE altijd aanwezig door de inspanningen van Thierry Eeckhout,
wat meestal een nieuw lid oplevert. Toch is er een grote behoefte om meer jonge mensen aan te
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trekken, meer verzamelaars en medailleurs. Het is en blijft immers een prachtige vorm van kunst, die
voor ieder betaalbaar is. De uitgave van FLASH Medailles heeft onder redactie van Luc Vandamme
een positieve gedaantewisseling ondergaan, mede door de interessante publicaties van leden. Door
onder anderen Bob Autrique en Luc Vandamme wordt kennis vastgelegd in boeken en catalogi, waar
de verzamelaar zijn of haar knowhow mee kan vergroten. In 2012 bestaat PROMOTIE VAN DE
MEDAILLE vijfentwintig jaar. In België en onder andere ook in Nederland moeten leden zich inzetten
om hun liefde voor medailles uit te dragen naar vrienden en familie, zodat deze sympathieke
vereniging blijft groeien en het komend jubileum in feeststemming kan vieren.

-----------------------------------*Theresa Beth Hough is geboren te Concord, North Carolina USA en woont heden te 1410 Waterloo,
Chemin des Noces 63. Meer informatie over haar en de jaaruitgave kunt u vinden op de website:
http://www.dutchnduchess.com/CV/index.htm
*Literatuur:
Nieuwendam, A,. In memoriam Willy Faes (1940-2010), MUNTkoerier, januari 2011.
Nieuwendam, A,. In memoriam Willy Faes (1940-2010), Flash Medailles, februari 2011.
Foto’s: Theresa Beth Hough, Luc Vandamme en Arnold Nieuwendam. Copyright en beeldrecht
PROMOTIE VAN DE MEDAILLE. (N.B. In België spreekt men van medailles, maar in Nederland is de
term penningen meestal van toepassing.) Meer informatie over medailles en penningen
http://penningkunst.startpagina.nl

DIEFSTAL / VOL
Op zaterdag 7 mei 2011 liet Francine Somers weten dat van de door haar
uitgeleende stukken voor de tentoonstelling over Maurice Béjart in zijn huis te
Brussel, verscheidene items als vermist werden opgegeven en niet terugkwamen.
Het betreft de twee medailles met de beeltenis van Béjart, enig gegoten exemplaren,
catalogus nr. 3.3.1 en 3.3.2 eigendom van de kunstenares en nooit in de handel
gebracht. Ook ontbraken enkele van de uitgeleende beeldjes “Dansend balletpaar”,
catalogus nr. 6.5. Het betreft hier een reeks van 10 exemplaren, niet in de handel
gebracht en eigendom van de kunstenares. Ook ontbraken er enkele tekeningen
maar die zijn niet gecatalogeerd. Francine Somers vroeg dit bericht onder de leden
van de Promotie der Medaille te verspreiden in de hoop een spoor van de verdwenen
kunstwerkjes terug te vinden.
Samedi 7 mai 2011, Francine Somers nous a fait savoir que différentes pièces
qu’elle avait prêtées à l’exposition sur Maurice Béjart qui se tint dans la maison de
celui-ci à Bruxelles, ont disparu et ne sont pas revenues. Il s’agit de deux médailles
avec le portrait de Béjart, des exemplaires coulés et uniques (catalogue n° 3.3.1 et
3.3.2) qui sont la propriété de Francine Somers et n’ont jamais été commercialisés. Il
y a aussi deux statuettes « Couple de ballet dansant » (catalogue 6.5) qui ne sont
pas revenues. Elles appartiennent à une série de dix exemplaires qui eux aussi n’ont
pas été commercialisés et qui sont la propriété de l’artiste. Quelques dessins, non
catalogués, ont aussi disparu. Francine Somers a demandé de placer cet avis dans
le Flash en espérant qu’ ainsi ont puisse retrouver ces pièces d’art.
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MIJN EERSTE MEDAILLE
Firmin De Smet
Meivisstraat 14
9310 Herdersem
053/776703

Beschrijving:
Vz. Geen tekst
Het hoofd van de lijdende Christus in vooraanzicht, met baard, een doornen
kroon en lang haar. Achter het hoofd een stralenkrans.
Kz. 1855 / CENTENAIRE / DES / ETABLISSEMENTS / BERAUDY – VAURE & C° /
1955
1955, koper, 45 mm.
De aanleiding tot de aankoop van deze medaille, zo’n dertig jaar geleden, was de
grote bewondering die ik had voor de uitvoering van de ogen in die lijdende
Christuskop. Het is wonderlijk hoe de kunstenaar er in geslaagd is de
gemoedstoestand via de ogen op zo’n fantastische manier in beeld te brengen. Deze
medaille is niet gesigneerd, maar werd uitgegeven voor het eeuwfeest van een firma.
Na wat opzoekingen blijkt deze firma nog steeds te bestaan en is bovendien een
atelier waar kunstmedailles, militaire eretekens en vooral religieuze medailles nog
steeds worden gemaakt.
Het huidig adres van de firma Beraudy – Vaure & C° is Zi de la Masse BP66 – 63600
AMBERT. – website: www.beraudy.com
Ik wens tevens aan te kopen de medailles n° 8, 18, 23, 35 en 36 van Aglane de
Nivelles afgebeeld in de catalogus:
Firmin De Smet, Aglane de Nivelles 1912 – 1994, zijn medailles en plaketten, in de
Flash Medailles, Speciaal nummer, 2006, ter gelegenheid van de tentoonstelling op
de Algemene Vergadering gehouden op 6 mei 2006.
Van deze catalogus zijn nog een paar exemplaren beschikbaar bij Firmin De Smet
aan de prijs van 7€.
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2nd INTERNATIONAL WORKSHOP FOR MEDALS & SMALL SCULPTURE
14 – 30 JULY, 2011
Bob Autrique
Luc Vandamme
Van 14 juli tot 30 juli organiseerde Paul Huybrechts weer een workshop. Op vrijdag
29 juli en zaterdag 30 juli konden we kennismaken met de werken die eruit
voortvloeiden.
Schitterend!!!

We maakten kennis met o.a. Ligita Franckeviča (Letland) die de nieuwe euro’s van
Letland ontwierp en die we vanaf 2013 misschien in onze portemonnee kunnen
terugvinden.
Het werk van Eva Harmadyová (Slowakije) vond ik persoonlijk het mooist. Prachtige
vondsten en schitterend uitgevoerd.
Ui Japan kwamen Shoko Furuya en Sumio Saito. De eerste gebruikte een nieuw
materiaal, fluorescerend plastiek buisjes, waarmee ze prachtige dingen maakte. De
gekleurde medailles van de tweede waren sterk en hallucinant. Hij durft op een
indringende manier kleur te gebruiken.
En Paul Huybrechts dien ik hier niet meer voor te stellen. Iedereen kent zijn gedegen
en nauwkeurig uitgevoerd werk. Ook van hem een paar nieuwe en verbazende
werken! En een mooi overzicht van zijn 40 jaar kunstenaarsschap. Paul, proficiat. We
beseffen niet hoeveel tijd en moeite je weer hierin gelegd hebt! Mogen wij U nog veel
werklust en inspiratie toewensen.
Zeker niet te versmaden zijn:
1. De catalogus van de tentoonstelling – alle werken afgebeeld in kleur – 35€
2. De workshop medaille – 25€
3. De medaille respectieve 40 jaar medaillekunst van Paul Huybrechts – 20€
Te bestellen via medailles@telenet.be of zie gegevens Paul Huybrechts
Foto’s tentoonstelling: http://autrique.jalbum.net/40-jaar-medaillekunst-PaulHuybrechts/
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vzw

PROMOTIE VAN DE MEDAILLE

NATIONALE NUMISMATISCHE RUILBEURS
MET ALS THEMA UITSLUITEND

MEDAILLES & PENNINGEN
JETONS
ERETEKENS
JUWELEN
EUROVOLLEY CENTER
Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde
Tel. 02/2571616 – zalen 006 en 008

Zaterdag 17 september 2011
Van 13.00u tot 16u – de 13.00h à 16.00h
Von 13.00uhr bis 16.00 uhr – 13.00 a.m. till 16.00 p.m.

Alle info bij André Poels – De Panestraat 84 – 3550 Heusden-Zolder - 011/537057
andrepoels@scarlet.be
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PROMOTION DE LA MEDAILLE
BOURSE NUMISMATIQUE NATIONALE
AVEC COMME THEME UNIQUEMENT

MEDAILLES
JETONS
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
BIJOUX
EUROVOLLEY CENTER
Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde
Tel. 02/2571616 – salles 006 et 008

Samedi 17 septembre 2011
Van 13.00u tot 16u – de 13.00h à 16.00h
Von 13.00uhr bis 16.00 uhr – 13.00 a.m. till 16.00 p.m.

Tout info chez André Poels – De Panestraat 84 – 3550 Heusden-Zolder 011/537057 – andrepoels@scarlet.be
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EUGÈNE BAIE, DIPLOMAAT EN SCHRIJVER.
Luc Vandamme
Eugène Baie (Anderlecht, 1874-1963), diplomaat en schrijver, studeerde geschiedenis,
kunstgeschiedenis, rechten en wijsbegeerte in Frankrijk, Engeland (Oxford) en Zwitserland. Hij
woonde een tijdje in Nice maar zijn grote liefde ging uit naar Vlaanderen.
Zijn jeugd bracht hij door in Mechelen en hij werd een sterk voorstander van de Vlaamse Beweging.
Hij predikte in 1905 voor een sterke entente hollando-belge. Ook na de Eerste Wereldoorlog bleef hij
die mening toegedaan.
Grote bewondering had hij voor de Vlaamse geschiedenis. In zijn zesdelig meesterwerk Le siècle des
gueux (1928-1954) vertelt hij met passie hoe de Vlaamse samenleving eruit zag vanaf de late
Middeleeuwen tot en met de renaissance. Deze in het Frans geschreven lofzang op Vlaanderen werd
algemeen bewonderd.
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Maurice Maeterlinck, een andere Vlaamse auteur die in het Frans schreef, droeg hem in 1947 voor als
kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur. In 1962 schreef Eugène Baie Le droit être un musée de la
vie culturelle flamande à Anvers als protest tegen de weigering dat het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven (nu: AMVC-Letterenhuis) geen werk van Franstalige Vlaamse auteurs in de
collectie opnam. Ondertussen zijn de tijden gelukkig veranderd.
Op 25 september 1954 om 15u werd een een huldefeest ter ere van Eugène Baie en zijn meesterwerk
gehouden in het Erasmusmuseum van Anderlecht. Voerden hierop het woord:
Dhr. Bracops, burgemeester en lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dhr. Collard, minister van Openbare Werken
Dhr. Ernest John Solvay, voorzitter van het huldecomité
Ter gelegenheid van deze huldiging gaf Armand Bonnetain onderstaande medaille uit.

Vz. FINIS. CORONAT . OPVS (links) / EUGENE • BAIE • 1874 • 1954 (rechts)
Zijn hoofd naar links.
Getekend onder de afsnede: BONNETAIN
Kz. ANTIQVA • FIDE • NOVA • SPE II LE SIECLE • DES • GUEUX • 1928 • 1953 (rondom langs
de rand)
Een geus in oude klederdracht op een voetstuk, een vlag vasthoudend. Links onder zijn
rechterarm de tekst: JVS / RESISTENDI / (klaverblad)
Getekend onder het voetstuk met het monogram: AB
1954, Fisch, 70,44mm, brons (185 stuks), 133,5 gram; zilver (1 stuk); gegoten, 300mm, brons.

Bibliografie
J. Lippens & A. Van Keymeulen, De medaille in België van 1951 tot 1976, Brussel, 1980, p. 30, n° 94
(vermelden verkeerdelijk de Koninklijke Munt als producent).

Zoals gewoonlijk begon A.B. het ontwerp met een paar losse schetsen op kleine stukjes papier,
meestal stukjes briefomslagen, soms zelfs op de blanco keerzijde van het blad van een
scheurkalender. Zo zijn ons een aantal van deze losse bedenksels en probeersels bewaard gebleven
in het dossier dat hij bijhield in verband met deze medaille.
De keerzijde was een twijfelgeval. Eerst maakte hij een ontwerp met een druiventros en één hand,
daarna het ontwerp met de twee handen. Daarna koos hij resoluut voor de geus met zijn vlag, wat het
uiteindelijk ook zou worden.
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Van de voorzijde maakt hij verschillende portretten en teksten.
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Zijn uiteindelijke keuze zien we aan de hand van het bewaard gebleven ontwerp in gepatineerd gips.

De kostprijs van het slagmateriaal bedroeg voor de twee matrijzen: 50 BEF x 75mm = 3.750 x 2
=7.500 BEF.
De bronzen geut kostte 50 BEF/cm en kwam in totaal dus op 50 x 50 = 2.500 BEF. De totale som van
10.000 BEF werd betaald door Ernest John Solvay op 14 juli 1954.
A.B. liet 100 bronzen exemplaren slaan aan de kostprijs van 90 BEF per stuk of in totaal voor 9.405
BEF taksen inbegrepen. Die hij verkocht aan 200 BEF per stuk of in totaal voor 20.000 BEF. A.B.
noteert in zijn dagboek: gain 10.595F.
De bronzen medaillon met een diameter van 30cm kostte hem 2.038 BEF taks inbegrepen (39 x 50 =
1.950 + 88 taks = 2.038 BEF). Hij maakte hierbij onmiddellijk de opmerking dat de verkoopprijs
minimum 8 tot 10.000 frank moest bedragen.
Op 26 september 1954 bestelt A.B. 35 exemplaren in gepatineerd brons en 1 exemplaar in zilver.
Op 27 oktober 1954 stuurt de firma Fisch hem een gratis “épreuve d’artiste” daar hij zijn exemplaar
cadeau gaf aan een buurman. Op 16 december 1954 worden er nog 2 exemplaren bijgeslagen en ’s
anderendaags komen er nog 5 exemplaren bij. Er worden in de volgende maanden nog diverse
bestellingen geplaatst: 17/1/1955 : 5 exemplaren; 8/2/1955 : 1 ex.; 28/6/1955: 1 ex.; 9/7/1955: 1 ex.
voor Daniël Vandamme, conservator van het Erasmushuis te Anderlecht.
Kochten o.a. een exemplaar: Pierre Paulus, Pierre Caitie, Baie Sports, Gaston Martens, Auguste
Callens, George Michiels (Tongeren), Auguste Bija, Victor Tourneur, Mevr. André Andries, Pierre
Poirier, Charles Hervy-Cousin, Louis Peeters, E. Troch, Léopold Ferminne, Paul Bonduelle, Alphonse
Darville, Librairie Vanderlinden, Théo de Ruijter, Robert Bonnetain, Raymond Depireux, Henri
Nanquette, De Bakker, Jules Fonson, Léon Jongen, Mme Boels, Marcel Stijns, Marcel Rau, de
Vlaminck, Mej. P.Bégault, Ernest John Solvay (kreeg het exemplaar in zilver), Richard Dupierreux,
Paul Caso, Eric Hénin.
Uit A.B. zijn nota’s blijkt dat hij later nog eens 30 exemplaren liet slaan die hem 9 frank per stuk
kostten. Hij verkocht ze aan 60 frank per stuk. Deze verkoop gebeurde waarschijnlijk op basis van de
ontvangen lijst van Fisch met de vaste abonnees op hun uitgiftes (zie brief van 27 oktober 1954). Nog
iets later verkocht hij nog 5 exemplaren aan de Provincieraad van Antwerpen voor 1.000 frank.
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Niet iedereen moet enthousiast geweest zijn over het portret van Eugène Baie want op 18 december
schrijft Dhr. Bastien aan A.B.: Ta belle médaille d’Eugène Baie est la sous mes yeux et j’en épreuve
ce très particulier plaisir de l’admirer totalement comme une rare perfection en ces temps inquiétant
où l’on dit et écrit de bêtises sur le portrait.
Eugène Baie werd getroffen door het rijke Vlaamse verleden en riep in de jaren dertig van de vorige
eeuw twee stichtingen in het leven, die elk in een prijs voorzagen. Je kon je niet kandidaat stellen voor
de prijzen Eugène Baie. Een jury koos zelf een laureaat aan de hand van nominaties.
De prijs van de Stichting Eugène Baie nr.1 kan om de drie jaar worden toegekend aan een Vlaamse
kunstenaar, niet ouder dan 40 jaar. De prijs bedraagt de som van 7.440 euro. De kunstenaar moet in
het Vlaamsche gedeelte van het Land of uit Vlaamsche ouders geboren zijn, ofwel van Vlaamsche
ingeving wezen, zoals De Coster. Hij zal zich door meer dan één gewrocht hebben moeten doen
opmerken. Het Comité Eugène Baie duidt een jury aan, die op zoek gaat naar een artiest die aan de
eisen voldoet. De laureaten van de jongste jaren waren: Wim Hendrickx, Anna Teresa de
Keersmaeker, Jan Fabre, David Claerbout en Hans Op de Beeck.
De internationale prijs van de Stichting Eugène Baie nr. 2 kan om de vijf jaar toegekend worden aan
een buitenlandse schrijver die in zijn moedertaal een werk heeft gepubliceerd gewijd aan de
geschiedenis van de Vlaamsche beschaving, cultuur of kunst. De prijs bedraagt de som van 2.480
euro. De laureaten van de laatste jaren waren: Elizabeth McGrath (Rubens. Subjects from History),
Yoko Mori (werken over Breugel in het Japans), Christopher White (Peter Paul Rubens, man & artist),
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Thomas Kren & Scot McKendrick (Illuminating the Renaissance:The Triumph of Flemish Manuscripts
Painting in Europe).
Na het overlijden van Eugène Baie beheert de provincie Antwerpen de twee stichtingen, bijgestaan
door het comité Eugène Baie.
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2010, LES CHEMINS DE FER BELGES ONT 175 ANS.
Nicole Vincent

Le 5 mai 1835 trois trains de voyageurs effectuèrent le premier trajet entre Bruxelles
et Malines qui dura 50 minutes en emportant 900 personnes, à la vitesse de 30 à 50
kilomètres par heure. C'est à cette occasion que le Chevalier de Theux de Meylandt
a déposé dans la stèle commémorative à Malines un coffret contenant non
seulement le procès-verbal rédigé pour l'inauguration de cette ligne mais aussi la
médaille commémorative ainsi que les pièces de monnaie en argent et en cuivre
datant de 1835; cette stèle se trouve toujours de nos jours devant la gare de Malines.
Très rapidement, le réseau ferroviaire relia les principales villes de Belgique;
s'aventurant vers la frontière française et luxembourgeoise. Entre 1837 et 1844 son
étendues chiffrait plus ou moins à 605 kilomètres.
Durant la période de 1845 à 1870, l'Etat belge accorda des concessions à des
compagnies privées comme "Le Nord Belge" ou "La grande Compagnie du
Luxembourg". L'extension du réseau prit à cette époque encore plus d'ampleur, ce
qui entraîna la construction de gares, d'ouvrages d'art (ponts, viaducs, tunnels) ainsi
que toute une infrastructure pour la fabrication du matériel ferroviaire (ex: Cockerill à
Seraing). Il faut dire que le savoir–faire de nos ingénieurs était déjà bien reconnu à
l'étranger.
Au Congo, la première ligne fut construite entre Matadi et Léopoldville en 1890. En
1920, notre colonie de l’époque comptait quatre compagnies de chemin de fer mais
avec des écartements de voie différents; ce qui engendra bon nombre de difficultés.
Par ailleurs, tout le matériel ferroviaire était évidemment livré par la Belgique.
Suite à la crise financière de l'Etat belge en 1926, la compagnie de la S.N.C.B. put
contre la somme de 11 milliards de francs obtenir le droit de gérer et d'exploiter les
lignes ferroviaires de l'Etat pour une durée de 75 ans (loi du 23 juillet 1926). C'est
pendant cette période que la traction à vapeur fut remplacée par la traction électrique
et diesel.
C'est à l'occasion d'événements comme les 25e et 50e anniversaires que les chemins
de fer belges firent frapper des médailles commémoratives.
Lors de l'exposition universelle de 1935, les chemins de fer belges fêtèrent leur 100e
anniversaire. Pour ce faire, on édita une pièce de monnaie commémorative de 50
francs en argent créée par Paul Wissaert avec d'une part, le Saint Michel de
Bruxelles, et d'autre part, le Palais du Centenaire.
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Lors de la seconde guerre mondiale, notre infrastructure ferroviaire a fortement été
endommagée par les bombardements et les actes de sabotage; les Allemands
s'étant aussi approprié une partie de notre matériel. Heureusement, le port d'Anvers
n'ayant pas subi des dommages permit à nos Alliés américains de nous livrer des
locomotives; les Canadiens nous fournissant même des pièces qui ont pu être
assemblées sur place (locomotive de type 29).
En 1952, le Roi Baudouin inaugura la jonction Nord–Midi de Bruxelles pour laquelle
fut frappée une médaille de bronze de 70 mm réalisée par le sculpteur et médailleur
Adolphe Wansart représentant au droit, deux femmes debout, dénommées
SEPTENTRIO ET MERIDIES, se tenant par la main sur un fond formé par une
double voie de chemin de fer. Au centre du revers, l'Hôtel de ville de Bruxelles
entouré de maisons anciennes et de la Collégiale St Michel. Cette médaille montre
également une coupe transversale dans le tunnel de la jonction et porte l'inscription
suivante : JONCTION NORD – MIDI NOORD – ZUID VERBINDING 4.10.1952
15.5.1955.

Après la guerre, l'électrification s'intensifie même jusqu'au Luxembourg et jusqu'à
Quévy (frontière française); ce qui permit la mise en service de trains électriques
directs entre Bruxelles et Paris. A cette occasion, Raf Mailleux réalisa une médaille
de 80 mm en bronze avec au droit le pantographe des nouvelles locomotives en
contact avec la caténaire ainsi que le millésime 1963 placé entre les monogrammes
"SNCF" et "B". Le revers quant à lui présente les écussons accolés des villes de
Bruxelles et de Paris avec la légende Bruxelles – Paris – Brussel.
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Ce sont ces deux travaux importants (la jonction Nord–Midi et l'électrification de la
ligne Bruxelles–Paris) qui plus récemment ont permis la réalisation des lignes à
grandes vitesses.
Cette année, les différentes manifestations prévues pour fêter les 175 ans ont été
annulées, par respect pour les victimes de la catastrophe ferrovaire de Buizingen le
15 février 2010. Néanmoins, la Monnaie Royale de Belgique vient de frapper une
monnaie commémorative de 5 € pour ce 175e anniversaire. Sur l'avers on trouve la
locomotive "Le Belge" en premier plan (il s'agit de la première locomotive belge à
vapeur) et un wagon du Thalys (train à grande vitesse) en arrière–plan. Les
inscriptions "Chemin de fer belges", "Belgische Spoorwegen" ainsi que "175 jaar/ans"
et "1835 – 2010" y sont gravées. Le revers porte les inscriptions graphiques
habituelles. Cette pièce peut être acquise à la Monnaie Royale de Belgique au prix
de 32 €.

Ouvrages de référence:
- Georges BOES, Les médailles commémoratives frappées par les chemins de
fer belges, Cercle d'Etudes Numismatiques (CEN), décembre 1965.
- Firmin DESMET, De spoorwegen op medailles, Stedelijke Musea,
Dendermonde, 1977.
Crédit photographique : Leopold Verbist
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JEAN-SERVAIS STAS
Didier Vanoverbeek

Vz. –
Zijn hoofd in profiel naar links.
Getekend onderaan langs de rand: A.MICHAUX. D’APRÈS L.W.

Het oorspronkelijke ontwerp van Leopold Wiener

kz. ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUXARTS DE BELGIQUE. (rondom binnen de rand en een parelrand)
A / JEAN - SERVAIS STAS / NÉ A LOUVAIN LE 21 AOUT 1813, / ÉLU
MEMBRE / DE LA CLASSE DES SCIENCES / EN 1841. / ―- / SOUVENIR
JUBILAIRE / (5MAI 1891). (de tekst in het veld binnen de parelrand)
1891, 51 mm, brons (231 stuks), zilver (118 stuks), goud (1).
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Onderwerp
Vele negentiende-eeuwse kunstenaars, politici en geleerden genieten enkel nog wat
bekendheid als straatnaam in hun gemeente. Zo verging het ook Jean Stas,
scheikundige en muntmeester, naar wie zijn geboortestad Leuven, en in de
gemeente waar hij woonde, Sint-Gillis bij Brussel, straten zijn genoemd. Nochtans
was hij in zijn tijd een zeer bekende wetenschapper en stond hij 150 jaar geleden
volop in de mediabelangstelling tijdens een ophefmakende rechtszaak.
Jean-Servais Stas werd geboren te Leuven op 21 augustus 1813 en bracht zijn jeugd
en schooljaren in die stad door. Aan de universiteit van Leuven kon toen slechts
filosofie en geneeskunde gestudeerd worden. Stas koos voor deze laatste richting en
op 14 augustus 1835 werd hij doctor in de geneeskunde, hoewel hij zich reeds
enkele jaren met scheikunde bezig hield.
Stas vertrok naar Parijs waar hij assistent werd van J.B. André Dumas, toen de
bekendste scheikundige van Frankrijk. Samen stelden zij het juiste atoomgewicht van
koolstof vast. Later bepaalde Stas eveneens het atoomgewicht van zilver, stikstof,
chloor en lood.
In 1841 aanvaardde hij de leerstoel scheikunde aan de militaire school van Brussel.
Wegens onvoldoende financiële steun van de overheid was hij gedwongen om een
privé laboratorium in te richten in zijn woning te Sint-Gillis. Hij werd toen ook
regelmatig gevraagd als deskundige in burgerlijke en strafrechterlijke rechtszaken. In
1850 werd hij aldus aangesteld in een beruchte moordzaak.
In het kasteel van Bitremont te Bury (nabij Péruwelz) had burggraaf Hippolyte Visart
de Bocarmé, op 21 november 1850, met behulp van zijn echtgenote, zijn zwager
Gustave Fougnies met nicotine vergiftigd. De flamboyante edelman had een klein
laboratorium ingericht waar hij nicotine kon distilleren uit tabak. In die tijd bestond er
nog geen middel waardoor dit gif kon opgespoord worden en daardoor waande de
Bocarmé zich veilig.
De magistraten hadden evenwel voldoende vermoedens en stelden Stas aan als
gerechtsdeskundige. De concrete scheikundige werkwijze van Stas verklaren zou
ons te ver leiden, maar de geleerde dacht spoedig aan het gebruik van alkaloïden
(dit zijn stikstofhoudende, vaak zeer giftige, plantaardige basen, zoals cocaïne,
strychnine en jnicotine). Enkele dagen onderzoek waren voldoende voor Stas om
nicotine te kunnen isoleren en aldus kon de schuld van de verdachte worden
aangetoond. De burggraaf werd veroordeeld en de doodstraf werd uitgevoerd op de
Grote Markt van Bergen.
Stas, die zijn ganse leven een wankele gezondheid had, moest wegens een pijnlijke
aandoening van het strottehoofd ontslag nemen als lesgever in 1865. Datzelfde jaar
werd hij benoemd als Muntmeester (Commissaire des Monnaies) in de Brusselse
Munt. Zijn ambtsperiode valt samen met de bloeiperiode van deze instelling. De pas
opgerichte Latijnse Muntunie en de troonsbestijging van Leopold II noodzaakten
inderdaad een belangrijke productie van goud – en zilverstukken. Bovendien werd in
die periode ook de muntslag voor het buitenland aangevat. Er werden van 1868 tot
1872 bijna 250 miljoen buitenlandse muntstukken gefabriceerd (nl. voor Brazilië,
Italië en Egypte).
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Ondanks zijn hoedanigheid van administratief hoofd van de Munt werkte hij elke dag
een tijdje in het laboratorium waar hij o.a. de analysemethodes voor zilver verfijnde.
Op bedrijfsmatig vlak was hij evenwel ondergeschikt aan de Directeur Josse Allard.
Deze ondergeschiktheid en zijn vaak te rationele ingesteldheid – hij weigerde
bijvoorbeeld zijn fiat te geven voor de bouw van een nieuw Muntgebouw – leidden tot
zijn ontslag in 1872.
Op ambtelijk gebied was Stas nog actief als technisch raadgever voor de Nationale
Bank van België i.v.m. de opsporing van valse bankbriefjes.
De laatste jaren van zijn leven bracht hij door met wetenschappelijk onderzoek in zijn
privé-laboratorium of in zijn vakantiewoning te Aywaille, waar hij uitrustte van zijn
vele aandoeningen.
Stas stierf op 13 december 1891 in zijn woning te Sint-Gillis. Op zijn verzoek werd hij
in alle stilte en zonder burgerlijke noch kerkelijke plechtigheid begraven in zijn
geboortestad Leuven.
Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Stas

De basisstempel van de hand van Michaux en de patrijs.
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ALEXIS BARON DE GUNZBURG
Luc Vandamme

1

Winston Churchill, Premier Lord de l’Amirauté en 1914, défendit le 2 mars devant le Parlement
l’augmentation drastique du budget de la Défense. Il indiqua que la flotte allemande prenait
rapidement de l’ampleur. La Russie en mars 1914 portait son armée à trois fois le nombre prévu
jusqu’à compter 1,7 millions d’hommes.
Entre temps la Grande-Bretagne prenait le contrôle des stocks du pétrole perse de l’Anglo-Persian Oil
Company.
Le 4 août, la Grande-Bretagne déclara la guerre à l’Allemagne, le 12 août à l’Autriche-Hongrie, le 5
octobre à la Turquie et le 16 octobre à la Bulgarie.
La déclaration de guerre fut accueillie avec enthousiasme en Angleterre. A Buckingham Palace, une
grande foule se rassembla scandant des slogans patriotiques, des files de volontaires se formèrent
dans un enthousiasme non réfréné. La presse décrivit la guerre comme une aubaine, comme ayant un
but noble et généreux, comme étant un devoir honorable.
Mais l’expérience après deux années de guerre, sans la perspective d’une victoire rapide, fit voir la
guerre sous une autre optique. Une guerre mécanisée et inhumaine menée avec des armes
inhumaines. Le retour de héros gravement blessés ou gazés tempéra rapidement l’enthousiasme. Le
contraste grotesque entre le nombre de victimes et les gains sur le terrain mit la campagne en
question ! Que cette guerre dut faire tant de millions de victimes, personne n’y avait songé.
Le 22 avril (1915), les troupes allemandes utilisèrent pour la première fois des gaz toxiques en grande
quantité. Sur une largeur de quatre kilomètres, un nuage jaune se dirigea vers les troupes
britanniques. En peu de temps, beaucoup de victimes tombèrent. Les hommes toussaient à mort !
Le 28 décembre 1915, le service militaire obligatoire fut instauré en Grande-Bretagne. Les volontaires
ne suffisaient plus. Parmi eux, 550.000 avaient déjà succombé. La nouvelle loi fut adoptée le 9 février
1916.
2

3

L’offensive britannique « André » fut terminée après que, au prix d’énormes pertes, sept miles de
terrain seulement furent conquis. Après quatre mois de sanglants combats, les Alliés gagnèrent, après
une nouvelle offensive, un territoire de 15 km². Pour ce gain, 420.000 Britanniques, 200.000 Français
et 350.000 Allemands y laissèrent leur vie. Ou 65.000 morts par km². En alignant tous ces morts côte
à côte, ils auraient entièrement recouverts ce km² j..
Des voix s’élevèrent pour commémorer ces morts de façon particulière.
Le 7 novembre 1916, un comité fut mis sur pied dont fit partie, entre autres, George Francis Hill, chef
du Département Monnaies et Médailles du British Museum. En août 1917, au moment de la troisième
bataille pour Ypres, il fut décidé qu’une plaquette en bronze pourrait honorablement faire l’affaire. On
décida d’organiser un concours. Les conditions en furent publiées dans “ The Times ” : The plaque
must have an area of as near as possible 18 square inches. It may be a circle of 4 ¾ inches in
diameter, or a square of 4 ¼ inches, or a rectangle of 5 inches by 3 to 3 ½ inches, and it should be so
produced by casting from a mould, which should be finished with precision. The design should
comprehend a subject and a brief inscription. It is suggested that some symbolical figure should be
chosen but the following inscription has been decided upon: “HE DIED FOR FREEDOM AND
HONOUR” an this must form part of the design.
1

Librement traduit du néerlandais par Marc Vancraenbroeck
Il s’agit de la bataille de la Somme
3
= 11,263 km
2
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Une instruction précisa qu’il fallait laisser un emplacement pour le nom du défunt et rappela que le
sujet devait être simple et facile à comprendre. Tous les participants devaient, en plus, être des
Britanniques.
Pourquoi la médaille devait-elle être si grande ? Un diamètre de 12 cm était-il nécessaire ? Le bronze
était en effet considéré comme matériel de guerre et n’était donc pas librement disponible. Sous la
pression de G.F. Hill une telle grande médaille fut cependant choisie.
Le concours fut clôturé le 31 décembre 1917. Dès le 24 janvier 1918, un projet fut choisi et présenté
4
au roi pour approbation. Une photographie du projet gagnant fut publiée dans « The Times » du 20
mars 1918, le jour de la Kaiserschlacht-Offensief sur le front ouest.
Le premier prix d’un montant de 250 £, pour deux projets, fut attribué à Edward Carter Preston de la
Sandon Studio Society de Liverpool.

Le projet gagnant de Edward Carter Preston représentait le personnage de « Britannia », vêtue de
façon classique et casquée, debout et tournée vers la droite, tenant une couronne de laurier dans la
main gauche et un trident dans le creux du bras droit et à la main. A droite et à gauche de la tête et du
bras, figure un dauphin, référence à la puissance navale britannique. A l’avant-plan, un lion marchant
vers la droite. Au-dessus de la tête du lion, un cartouche rectangulaire, portant le nom du défunt,
coulé par un ingénieux système. Le long du bord inférieur droit, un rameau de chêne.
Le texte standard, placé le long du bord, débute à gauche et termine au-dessus du cartouche
rectangulaire : HE DIED FOR FREEDOM AND HONOUR
A l’exergue, une confrontation symbolique entre un lion et un aigle, exprimant la défaite de l’ennemi.
Sir Charles Henry MP trouva que l’aigle ne devait pas être trop diminué compte tenu du fait qu’après
la victoire l’on devait encore vivre avec ses voisins.

4

George V (1865 – 1936)
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Sur la médaille, prévue pour une production de masse, se trouvent les initiales du graveur à droite, audessus de la patte avant droite du lion. Derrière la patte arrière gauche se trouve un numéro dont on
ignore la raison (peut-être un code de production du Ministère).
La production dut compter avec toute une série de problèmes dus en partie à la grande quantité de
pièces et en partie au projet lui-même. La qualité subit le sort de la production de masse. G.F. Hill
intervint plusieurs fois pour obtenir une meilleure qualité. Hill commanda 800.000 exemplaires, mais la
production totale fut de 1.150.000 pièces. N’oublions pas que chaque famille d’un combattant
britannique décédé devait recevoir une telle médaille. Ces médailles constituent le plus grand nombre
de médailles coulées jamais distribuées.. Elle honora les décédés entre le 4 août 1914 et le 10 janvier
1920.
La médaille représentée ici porte le nom : Alexis baron de Gunzburg . Ce dernier naquit le 6 mai 1887
en tant que Russe et fut le plus jeune fils du baron et de la baronne de Gunzburg, de Paris. Il étudia à
l’Eton Memorial College et fut naturalisé peu avant le début la guerre. Il fut incorporé aux Royal Horse
Guards comme traducteur. Il quitta l’Angleterre en octobre 1914 et fut tué le 6 novembre 1914 près
d’Ypres.
Son tombeau, et non une simple pierre tombale du Commonwealth, se trouve au cimetière militaire de
5
Zillebeke . Dans ce cimetière sont enterrés 32 morts du Commonwealth dont 14 appartiennent aux
Foot Guards of the Household Cavalry. Après la guerre, en 1924, la baronne de Gunzburg demanda
de quelle façon Zillebeke comptait honorer son fils. La commune de Zillebeke proposa une cloche et
la reçut de la mère. La cloche fut baptisée Alexis, pesait 397 kg et on y inscrivit De Profundi clamavi
ad te Domine. Le père d’Alexis était également President of the Eiffel Tower Corporation.
La médaille était emballée dans un étui en carton, en fait un carton carré de 18,8 x 18,8 cm dont les
coins étaient pliés vers l’intérieur de telle façon que la base carrée fut de 13 x 13 cm. Cet étui était
envoyé dans une enveloppe ornées des armes royales et accompagné d’un lettre signée du roi
George V, portant le texte : I join with my grateful people in sending you this memorial of a brave life
given for others in the Great War.
Diverses firmes produisirent une sorte de châsse de façon à ce que la médaille soit exposée dans la
maison. Plusieurs médailles subirent un nettoyage systématique : la médaille devait briller autant que
les boutons d’un uniforme. Ainsi disparurent de nombreux noms figurant sur les cartouches
rectangulaires !.
Ce qui débuta par un devoir héroïque et honorable, se termina pour plus d’un million de personnes
par une sorte de plaquette en bronze nettoyé.
Des exemplaires en bon état (non nettoyés) n’existent pas en grande quantité. Dans l’étui original,
encore moins et le set n’est complet qu’accompagné de la lettre royale.
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5

Zillebeke : commune aux environs d’Ypres en Flandre occidentale
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MEDAILLE EN POËZIE: ELSA TRIOLET.
Paul Scheltens
De Franse beeldhouwster en medailleur Françoise Salmon maakte in 1968 twee
medailles met identieke keerzijde. De ene toont op de voorzijde het portret van de
dichter Louis Aragon en de andere het portret van zijn echtgenote en muze Elsa
Triolet. De keerzijde vermeldt de tekst: “pour Elsa, pour Louis, Elle et Lui” en de
naam van de geportretteerde.
Françoise Salmon werd geboren in 1917 in Parijs waar ze de opleiding beeldhouwen
volgde aan de Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts van 1939 tot 1940. In
1942 werd ze wegens haar joodse afkomst opgepakt en samen met haar zuster op
transport gezet naar Auschwitz. Na de bevrijding
maakte ze het Auschwitz-monument op het Père
Lachaise-kerkhof te Parijs (1949) en later ook
een mooi gedenkteken voor de gedeporteerden
in het concentratiekamp van Neuengamme
(1965). Deze afbeelding van “Der Deportierte”
werd later door Paul Huybrechts hernomen in een
penningontwerp voor de door oorlogsleed zo
zwaar getroffen gemeente Meensel-Kiezegem.
Salmon’s medailles stellen meestal fijngevoelige
portretten voor met weinig reliëf opdoemend uit de achtergrond. Voorbeelden zijn
portretten van de dichter René Char en de schilder Paul Signac.
Het portret van Triolet past perfect binnen deze verstilde portretkunst en de
tweekleurige patina op een deel van de oplage versterkt deze sfeer nog.
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Elsa Triolet, meisjesnaam Elsa Kagan, werd geboren in 1896 in Moskou en verliet
Rusland in 1918 voor Parijs. Vanaf 1924 frequenteerde ze de surrealistische milieus.
In 1928 ontmoette ze de dichter Louis Aragon en werd niet enkel zijn echtgenote
maar ook zijn muze. Daarvan getuigen gedichten als “Les yeux d’Elsa”, "Elsa au
miroir", "Cantique à Elsa" en vele anderen.
Laat ons even citeren uit het gedicht “L’amour qui n’est pas un mot” uit “Le Roman
inachevé”, dat in de jaren vijftig onder de titel “Elsa” mooi op muziek gezet en
gezongen werd door Léo Ferré:
O forte et douce comme un vin
Pareille au soleil des fenêtres
Tu me rends la caresse d'être
Tu me rends la soif et la faim
De vivre encore et de connaître
Notre histoire jusqu'à la fin
(...)
Pour la première fois ta bouche
Pour la première fois ta voix
D'une aile à la cime des bois
L'arbre frémit jusqu'à la souche
C'est toujours la première fois
Quand ta robe en passant me touche
Ma vie en vérité commence
Le jour où je t'ai rencontrée
Toi dont les bras ont su barrer
Sa route atroce à ma démence
Et qui m'as montré la contré
Que la bonté seule ensemence
Tu vins au cœur du désarroi
Pour chasser les mauvaises fièvres
Et j'ai flambé comme un genièvre
A la Noël entre tes doigts
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Je suis né vraiment de ta lèvre
Ma vie est à partir de toi

Louis Aragon was een belangrijke dichter en romanschrijver maar Elsa zelf schreef
ook meer dan twintig romans waarvan de drie eerste oorspronkelijk in het Russisch.
Verder vele journalistieke teksten (o.a. over het proces van Neurenberg) en
vertalingen van Maiakovski en Tsjechov. Zoals Aragon bleef ze een overtuigde
communiste. Ze overleed in 1970 twaalf jaar voor Aragon.

Veiling 6 - Zaterdag 7 Mei 2011

Hebt U nog munten,
bankbiljetten of medailles die
niet meer in Uw collectie
passen? Breng ze binnen en we
bieden ze aan ter veiling. Alles
wordt internationaal
aangeboden, en wordt met de
grootste zorg en discretie
afgehandeld. Zeer aantrekkelijke
voorwaarden.

Lot 1487 - Leopold III - 40 Francs 1935, Wereldtentoonstelling

Geen verkoop = Geen kosten!
Contacteer ons vandaag nog!

Lot 1097 - Vlaanderen, Filips de Stoute - Gouden Engel (1387), Gent

www.VeilinghuisEeckhout.be - joselito_eeckhout@telenet.be - 0486/868942
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BELGISCHE MEDAILLES – Catalogi van 1988 tot 2006
Als naslagwerk zijn de catalogi slechts waardevol wanneer de opgenomen gegevens correct zijn.
Sinds het begin van de uitgiften stel ik vast dat niet alle gegevens correct zijn. Een rechtzetting dringt
zich dan ook op. In deze lijst beperk ik mij tot mijn eigen werk maar ik roep alle collega’s en uitgevers
op om correcties aan te brengen waar nodig.

Medailles 1988 (Rond Munten):
“ROND MUNTEN” was een eerste uitgifte van een beperkte catalogus die slechts
een fractie van de uitgevoerde medailles opnam.
22. Gravure PH
24. Gravure PH
25. Gravure keerzijde PH, gravure tekst op de voorzijde PH
Zie ook: Giacomo Landi, Numismatiek van de verzekering – België, 1992, Brussel,
p.45.
Medailles 1989 (Rond Munten):
7. Gravure PH
24. Moet zijn: geslagen door de firma Van Ranst
46. Kleine versie “Erasmus”, 5 horizontale lijnen tekst door PH
Medailles 1991:
47. Gravure van de teksten op de voorzijde en het Keltisch paardje op de keerzijde
door PH
50. Krans op de keerzijde door PH
Medailles 1992:
2. Gravure PH
32. Gravure PH
45. Medaille Leuven met stadhuis vz. en wapenschild kz. is de originele medaille. De
zogenaamde variante B met het nieuwe CERA-gebouw, is geen variante maar een
nieuwe medaille in opdracht van Cera en met dezelfde voorzijde Leuven. Deze had
dus onder nr. 46 moeten staan.
48. Medaille ter herinnering aan enerzijds de 500e verjaardag van de verbinding
tussen Europa en Amerika, en anderzijds de bevestiging van de oerknaltheorie door
COBE.
De medailles werden genummerd tot max. 500. Er werden echter slechts 250
medailles geslagen bij de Monnaie de Paris in 68mm met de typische “Florentijnse”
patina.
Een tweede versie, in massief zilver 925/000 en in brons, werd geslagen bij Van
Ranst.
Van de voorzijde werd een ontwerp uitgevoerd in massief koper op 90mm, een
eenzijdige PF-uitvoering, geslagen bij Fibru. In enkele van deze PF-versies werd een
compas verwerkt binnen de cirkel van de zeeroos.
Een versie op 40mm werd uitgevoerd voor sleutelhangers in zilver en brons, en als
plaket voor zakuurwerken in verguld brons, zilver 925/000, en gepatineerd brons.
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65. Gravure PH
80. Deze afbeelding dient ¼ naar links te worden gedraaid.
95. Teksten voorzijde PH – zie ook Giacomo Landi, De medailles van de verzekering
– België, Nederland en Luxembourg, Brussel, 1997, p.60, n° 50.
Medailles 1993:
15. Gravure PH
32. Wapenschild op de keerzijde, ontworpen en gegraveerd door PH.
Hetzelfde wapenschild en teksten werden gebruikt voor zilveren en gouden reeksen
in Luxemburg.
46. Ook uitgevoerd in brons 40mm, en in zilver 925/000 proof in een set van 2
medailles, gezamenlijk uitgegeven door de Casa de Moneda in Mexico en Fibru in
België. De 2e medaille in de set is het werk van de hoofdgraveur van de Casa de
Moneda. Naam niet meer bekend.
65. Beide ontwerpen van Rafael Lorenzo werden ook gebruikt als keerzijde voor mijn
medaille “Europalia Mexico” onder nr. 46 in een oplage van 2 exemplaren, in koper.
Medailles 1994:
31. Gravure PH
82. Krans keerzijde PH
89. Origineel ontwerp door Jean De Bast
Medailles 1995:
36. De kz. Is het wapenschild van België, oorspronkelijk gegraveerd door Jean De
Bast
(dit geldt voor de ganse serie “Beroemde Belgen”)
48. Keerzijde wapenschild door PH
64. Beide zijden gegraveerd door PH
Medailles 1996:
15. Gravure PH
43. Gravure PH
45. Gravure PH
47. Gravure PH
Medailles 1997:
27. Gravure PH
28. Gravure PH
34. Gravure PH
39. Gravure PH
56. Medaille ook geslagen in 50mm
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Medailles 1998:
57. Gravure keerzijde PH
103. Gravure PH
Medailles 1999:
97. Tekst keerzijde PH
Medailles 2000:
28. Foto moet ¼ naar rechts gedraaid worden
66. Gravure teksten door PH
Medailles 2002:
12. De medaille “Brugge 2002” werd oorspronkelijk uitgegeven met de keerzijde
“Dromen – Genieten/Concept 2002” in 60mm.
Een tweede versie van “Brugge 2002” werd uitgegeven in PF en ca. 66mm met als
keerzijde “40 jaar BVMG 1961-2001” waarvan de viering plaats vond te Brugge in
2002.
Het betreft dus 2 totaal verschillende medailles.
Medailles 2003-2004:
4. Gravure keerzijde van de penning 30mm door PH (Versie A + versie B)
9. De creatie van Goethe Salve dateert van de Workshop Fidem 2000 te Weimar.
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling om één enkel stuk in gegoten brons te maken
voor de stad Weimar op het formaat van de 37 gipsen samen, ca. 150x140cm.
PH heeft het Fidem-bestuur en de Münz-Prägstatt in München kunnen overtuigen om
via een technische ingreep het model te reduceren tot een medaille van 95mm. Het
resultaat heeft enkele jaren op zich laten wachten maar is gewoon schitterend!
Uitvoering in koper PF.
21. Medaille in gegoten brons, valt eigenlijk onder het jaar 2000.
26. Valt onder het creatiejaar 1998
Medailles 2005-2006:
22. Twee verschillende medailles (zou dus 22 & 23 moeten zijn)
24. Plaket in gegoten brons. De medaille die het thema herneemt is een geslagen
medaille PF in brons, en staat los van de plaket.
87. Drie zilveren penningen die in de schroefpenning van Willem Vis (nr. 86) passen.

Paul Huybrechts zorgt voor de uitgifte van een bronzen gepatineerde medaille
op 50 mm met het portret van Willy Faes tegen de prijs van 15€/stuk. De
medailles zullen beschikbaar zijn op de ruilbeurs van de Promotie of tijdens de
familiale uitstap. Voor verzendingen wordt 2€ bijgeteld. Alle info op de website
van Paul Huybrechts of via zijn e-mail medaille@telenet.be
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DE WERELDTENTOONSTELLING TE GENT IN 1913
Huguette Taymans
Van 26 april tot 3 november 1913 had te Gent een Wereldtentoonstelling plaats. Na Londen,
Parijs, Philadelphia, Amsterdam enz. kwam ook Gent in de internationale schijnwerpers en
zou die krachttoer tot op heden niet meer kunnen evenaren. Dit voor Gent unieke gebeuren
gaf aanleiding tot de productie van een groot aantal medailles en penningen.
Om deze stukken in beeld te brengen verscheen in 2000, van de hand van Eva Wuyts, het
werk “Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd”. Door de grootschaligheid van
het evenement en de verspreiding van de archieven op dat gebied, moet het niet
verwonderen dat in het voorbije decennium een aantal stukken zijn opgedoken die niet in
voormelde publicatie zijn opgenomen.
Het is dus nuttig om een aantal van deze niet gepubliceerde medailles in de aandacht te
brengen zonder te trachten volledig te zijn. Ook een aantal aanvullingen en verbeteringen
kunnen een hulp zijn voor de verzamelaar.
Een eerste globale opmerking zijn de verwijzingen van de auteur naar publicaties in de
“Revue belge de Numismatique” terwijl dikwijls in feite verwezen wordt naar de “Médailles
historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société Royale de Numismatique”.
Deze publicatie werd geleverd en samengevoegd met het eerstgenoemde tijdschrift maar
heeft een aparte nummering. Het was de bedoeling dat deze samengevoegde bijlagen
samen een eigen boek zouden vormen. Op die manier zijn, verdeeld over vele jaren, drie
delen gevormd 6.
Voor de duidelijkheid wordt dezelfde indeling gevolgd als in de originele publicatie.
B.3. HET JURYKENTEKEN
Aanvankelijk was enkel een jurykenteken bekend in de kleuren groene achtergrond met rode
orchidee. Ondertussen zijn andere kleurcombinaties opgedoken.

6

Médailles historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société Royale de
Numismatique , bijlage bij Revue Belge Numismatique, tome I, C. PIQUE, A. BRICHAUT,
G. CUMONT et A. DE WITTE, Brussel, 1869-1890.
Médailles historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société Royale de
Numismatique , bijlage bij Revue Belge Numismatique, tome II, A. DE WITTE et E.
LALOIRE, Brussel, 1891-1908.
Médailles historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société Royale de
Numismatique , bijlage bij Revue Belge Numismatique, tome III, V. TOURNEUR, Brussel,
1909-1914.
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Tevens lijkt het probleem van de toewijzing van deze kentekens aan de Klasse- Groeps- of
Hogere Jury opgelost te worden door het bestaan van een speciaal kenteken voor de
voorzitter van een groep juryleden.
B.3.1. HET JURYTEKEN VAN GROEPSVOORZITTER

Vz.

Het middendeel is identiek als het gewone jurykenteken met op een witte achtergrond
en met gouden randen bovenaan GAND • GENT en in het midden, JURY en daaronder
1913 waarbij de orchidee in paars ingekleurd is ; rondom dit alles is een
supplementaire rand in paarse ondergrond waarop in gouden letters rondom bovenaan
staat, • PRESIDENT JURY DE GROUPE • en rondom onderaan, VOORZITTER
GROEP – JURIJ

Kz.

Een identieke bevestigingsclip als het gewone kenteken met dezelfde vermelding,
FONSON & Co / BRUXELLES

Technische kenmerken: rond – koper en geëmailleerd – 37,5 mm Ø.
Atelier: Fonson & Cie

B.3.2. HET JURYTEKEN VAN GROEPSLEDEN

Identiek aan het al gepubliceerde exemplaar maar in verschillende kleuren.
Door het voorkomen van de vermelding “Groep Jury” mag men aannemen dat ook de
gewone jurytekens met dezelfde afbeelding op groepsniveau moeten gesitueerd worden.
Aangezien verschillende kleurcombinaties terug te vinden zijn konden zowel de juryleden als
de voorzitter van ieder van de 22 groepen aan een eigen kleur herkend worden.

B.5. NIET GEDEFINIEERD KENTEKEN
Naast de kentekens voor functionarissen, juryleden en politie bestaan er nog andere die niet
aan een bepaalde categorie kunnen toegewezen worden.
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Het is een volledig uitgesneden kenteken dat op de keerzijde voorzien is van een speld.

Vz.

Een wapenschild met een naar links klauwende leeuw is getooid met een muurkroon;
van elke kant van het schild loopt met twee krullen langs de onderkant van het schild
een band versierd met parels; rechts en links op de krullen is een cilindertje
gemonteerd dat vooraan een diepte heeft en waar bovenop een banderol is geplaatst
met het opschrift, EXPOSITION DE GAND . 1913

Kz.

Een horizontaal gemonteerd speldje.

Technische kenmerken: uitgesneden op onregelmatige vorm – zilver met sporen van
verguldsel– 26,6 x 35,2 mm.
C.4. DE FRANSE AFDELING
C.4.1. DE GEDENKPLAKET VAN DE FRANSE AFDELING
Door de aanwezigheid op de rand van de plaket van een driehoekige inslag met de
afbeelding van een staande dolk met links ervan J en rechts D kan de productie van het stuk
met zekerheid toegewezen worden aan de het Franse atelier Janvier et Duval.
Daarnaast werden eveneens zilveren exemplaren geslagen met op de rand, naast hetzelfde
muntmeesterteken ook een zilverinslag en de vermelding ARGENT
C.4.2. KENTEKEN VOOR DE LEDEN VAN DE FRANSE AFDELING

Vz.

Kz.

De buste van Jeanne d’Arc staat naar rechts met rond haar haren een diadeem
bestaande uit vijf witte siersteentjes ; ze draagt kledij die nauw aan de hals aansluit
en links achter haar staat een lauriertak ; bovenop haar schouder staat een pancarte
met de vermelding, EXPOSITION / GAND 1913 ; langs de rechterkant van het
kenteken slingert zich een banderol met bovenaan, JEANNE D’ARC en onderaan,
1431
Een horizontaal gemonteerd speldje.
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Technische kenmerken : rond met links bovenaan en rechts onderaan een insprong –
verzilverd koper met vijf witte siersteentjes – 33,1 mm Ø.

D.2. DE INHULDIGING VAN HET MONUMENT VOOR DE GEBROEDERS VAN EYCK
De herdenkingsplaket van de hand van Jourdain werd zowel in het zilver als in het brons
geslagen.
Tevens werden twee schrijnen geleverd bevattende een verguld zilveren, een zilveren en
een bronzen exemplaar. Eén ervan was bestemd voor de koning maar de ontvanger van het
tweede schrijn was bij de publicatie van het boek onbekend. Dit was echter bestemd voor de
Stad Gent zelf. Het schrijn werd ondergebracht in het Museum Voor Schone Kunsten te Gent
waar het tot 1988 in bewaring bleef onder inventarisnummer 1913-CM ingeschreven op folio
448.
Ter gelegenheid van de 75ste verjaring van de Wereldtentoonstelling werd in het Centrum
voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij van 7 oktober - 11 december 1988 een
tentoonstelling gehouden.
Het schrijn werd er, samen met andere stukken, getoond met vermelding ervan in de
tentoonstellingscatalogus. Door een slecht beheer werden de medailles afkomstig uit het
Museum Voor Schone Kunsten niet teruggebracht naar deze instelling. Dit werd daar niet
direct opgemerkt maar slechts jaren later bij het opmaken van een uitgebreide inventaris. De
tentoongestelde stukken uit het Museum zijn tot nu toe spoorloos.
D.3. DE OMMEGANCK VAN DE SINT-MICHIELSGILDE
De Aartshertogen Albrecht en Isabella acteerden door een charter van 26 maart 1613 het
bestaan van de Sint-Michielsgilde. Het was dan ook gepast dat ze in 1913 bij het 300-jarig
bestaan van de gilde officieel geëerd werden. Dit gebeurde door hen te vereeuwigen op de
voorzijde van de medaille van 1913. De huisgraveur van de Koninklijke Munt van België,
Michaux, kreeg opdracht dit hangertje met de beeltenis van de Aartshertogen te ontwerpen.
De aanmaak van de penningen werd bekostigd door de St-Michielsgilde. De 3de commissie,
belast met studies in verband met kunst en/of archeologie (met name de aanmaak van de
medailles, de studie van de wapenschilden en de kunstschatten, de geschiedenis en de
retrospectieve tentoonstellingen) deed het voorbereidende werk en zorgde voor de verdere
uitvoering. Het slagmateriaal (matrijzen) van de voorzijde en van de keerzijde met de
vermelding Ommeganck bevinden zich immers in de verzameling van de Stad Gent.
Aanvankelijk werden ze bewaard in het Gentse Stadsarchief samen met andere matrijzen
van penningen uitgebracht door de Stad Gent. Bij het overbrengen van de stadsarchieven
naar de Zwarte Doos in 2005, werden deze niet-papieren objecten naar een meer logische
locatie overgebracht namelijk het Gentse stadsmuseum STAM (voormalig Bijlokemuseum).
In het door de auteur vermelde publicatie “Chef-Confrérie royale et chevalière de SaintMichel – Fêtes du tricentenaire” door Joseph Casier, wordt Michaux als ontwerper van het
stuk vermeld 7.
Waarschijnlijk zijn de oorspronkelijke hangertjes in de Koninklijke Munt geslagen en zijn de
latere naslagen geproduceerd door het huis Fisch.

7

p. 109-110 van vermeld werk “L’exécution de cette médaille fut confiée à M. Michaux, graveur de la Monnaie
de Bruxelles; son module est 28 millimètres”
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Ook de mantelspeld werd voor deze gelegenheid gemaakt en was dienstig om op de kleding
aan te brengen van de deelnemers aan de stoet. In het patrimonium van de Gilde zijn nog 20
exemplaren van deze speld aanwezig.
D.4.2.2. DRAAGTEKEN VAN DE “ROYAL SAILING CLUB GENT” EN DE “YACHT CLUB
GENT”

Van dit draagteken is naast het vermelde zilveren exemplaar tevens een exemplaar
opgedoken in goud van laag gehalte. Daarbij is onderaan rechts op de horizontale band
ingeslagen 685.
Het stuk heeft dezelfde diameter als het zilveren stuk.
D.5. DE INHULDIGING VAN HET POSTGEBOUW
Gent leefde naar 1913 toe in een euforie, in een roes van zelfbewustzijn waarin niets
onmogelijk was. De stadskern werd gesaneerd, de monumenten – torens, kerken en stenen
– waren immers de overlevende symbolen van de vroegere grootheid van de stad, grootheid
die nu, na eeuwen van verval, eindelijk opnieuw in ere werd hersteld.
Naast de uitbreiding van de lakenhal en het realiseren van een nieuwe Belfortspits werd op
de Korenmarkt, op de plaats van het in 1897 gesloopte Pakhuis 8, een groot Postkantoor
opgetrokken.
In 1898 voltooiden de architecten Louis Cloquet en Etienne Mortier hun plannen in opdracht
van minister Van den Peereboom In 1900 begonnen de gebroeders Muyncke met de
funderingen de kelders. In 1902 werd de ruwbouw aangevat door de aannemer Van
Driessche en in 1906 kon aannemer Jan Van Autryve aan de slag met de afwerking van het
gebouw. Voor het aanbrengen van de beelden op de gevels werd beroep gedaan op Gentse
beeldhouwers, Aloïs De Beule, Hippolyte Le Roy, Rooms, Oscar Sinia en Geo Verbanck.
Hoewel het gebouw al in 1910 in gebruik werd genomen wachtte men met de uitgave van de
inhuldigingsmedaille tot 1913 toen er in het gebouw twee tijdelijke postkantoren werden
geopend.
Vz.

8

De gekoppelde bustes naar rechts van Cloquet en Mortier met links langs de hals
verdiept, LE ROY. HIPP.

In 1887 werd beslist het Pakhuis af te breken voor de bouw van de nieuwe Nederlandse Schouwburg, maar dit
ging niet door en het complex werd verkocht aan het Rijk. In 1897 verdween het Pakhuis dan toch, hoewel het
van staatswege geklasseerd was, om plaatst te maken voor de “Grote Post”.
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Kz.

BÂTIMENT DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES À GAND (rondom bovenaan) /
ÉRIGÉ / SOUS LE REGNE DE / LÉOPOLD II ROI DES BELGES / J. VAN DEN
PEEREBOOM ÉTANT MINISTRE / DES CH. D. FER, DES POSTES ET DES
TÉLÉGRAPHES / PARACHEVÉ SOUS LE RÈGNE / D’ ALBERT ROI DES BELGES /
P.SEGERS ÉTANT MINISTRE DE LA MARINE, / DES POSTES ET DES
TÉLÉGRAPHES / ARCHITECTES : L. CLOQUET ET ST.MORTIER /
ENTREPRENEURS : / MUYNCKE FRÈRES, CH. VAN DRIESSCHE / J. VAN
AUTRYVE / STATUAIRES : A. DE BEULE, LE ROY HIPP. / R. ROOMS, O. SINIA, G.
VERBANCK / 1900 - 1913

Technische kenmerken : rond – brons – 65,5 mm Ø.
Medailleur : Hippolyte Le Roy.
E.1. SPORTWEDSTRIJDEN
Ten behoeve van de verschillende sportwedstrijden werden kentekens ontworpen die door
de diverse atleten konden gedragen werden.
Tot nu toe zijn gelijkaardige kentekens gevonden voor schermen, tennis en zwemmen maar
meer dan waarschijnlijk bestonden ze voor alle sportwedstrijden die in het kader van de
Wereldtentoonstelling werden gehouden. Zowel de vorm, rand als de keerzijde is steeds
dezelfde. Enkel de cirkelvormige uitbeelding op de voorzijde verschilt waarbij telkens de
bewuste sportdiscipline wordt uitgebeeld.

Vz1. Op een cirkel bevinden zich een schermmasker, een handschoen, twee gekruiste
degens en een gebogen palmtak die rechts en bovenaan de cirkel volgt; rond de cirkel
Art-nouveau versieringen met een verhoogde buitenrand.
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Vz2. Op een cirkel bevindt zich op de voorgrond een vrouwelijke tennisster die met een
raket balletjes slaat over het net vóór haar en met op de achtergrond een mannelijke
tegenspeler ; de randversiering is identiek als het voorgaande stuk.
Vz3. Op een cirkel bevindt zich op de voorgrond water met een zwemmer naar links en met
op de achterrond de oever met drie bomen; de randversiering is identiek als de
voorgaande stukken.
Kz.

Op een cirkel verdiept, Gand / 1913 ; rond de cirkel Art-nouveau versieringen met een
verhoogde buitenrand.

Technische kenmerken: rond – brons – 65,5 mm Ø.
E.1.3.2.3. KENTEKEN VOOR DE VOORTURNERS OP HET TURNBONDSFEEST
Door het groot aantal deelnemers aan de verschillende oefeningen was het noodzakelijk
voor diverse groepen een voorturner aan te duiden. Hij zorgde ervoor dat het ritme en de
volgorde van de oefeningen gerespecteerd werd. Het kenteken is gebogen en voorzien aan
beide kanten van twee openingen zodat het gemakkelijk op de mouw van de voorturner kon
bevestigd worden.

Kz.

Een leeuw ligt naar links op een plaat met het opschrift, L’ UNION FAIT LA FORCE;
onder de plaat, een gekruiste fakkel en stok, samengestrikt en onderaan versierd met
bladeren; boven de leeuw stralen waarop de tekst, FÉDÉRATION BELGE DE
GYMNASTIQUE en onder de bladeren rondom, BELGISCHE TURNBOND; rond het
geheel slingert zich een touw met bovenaan een dubbele knoop, rechts en links een
lus rondom een balkje met erboven en eronder een opening, en links nog eikentakken
in de lus; onderaan zijn aan het touw turntoestellen gebonden; tussen het touw en de
licht verhoogde buitenrand is ingegraveerd, bovenaan links, GEORGES en rechts,
CALENS onderaan links, 1913 en rechts, VOORTURNER

Kz.

Het verdiepte spiegelbeeld van de voorzijde.

Technische kenmerken: rond – brons – 55,3 mm Ø.
E.1.7.1. PRIJSPENNING VOOR DE WEDSTRIJDEN TER GELEGENHEID VAN DE 300STE
VERJARING VAN DE SINT-MICHIELSGILDE
Reeds in 1901 was een prijshangertje uitgegeven, gebaseerd op de oude gildepenning uit
1637. Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 en de 300ste verjaring
van de Confrèrie wou men eveneens medailles uitgeven die verwezen naar de geschiedenis
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van de vereniging. Waarschijnlijk beschikte men echter niet meer over de matrijzen uit 1901
want door vergelijking van de stukken kan men met zekerheid stellen dat ze niet met
hetzelfde slagmateriaal geproduceerd zijn. Door de instempelingen kunnen deze stukken
toegewezen worden aan de firma Fisch & Cie en ze zijn dus gegraveerd door één van de
twee broers, Antoine (1870-1917) of Paul Fisch (1865-1919). Naast de zilveren exemplaren
is ook een bronzen hangertje gekend met een verschillende draagoog. Dit bronzen
exemplaar heeft op de keerzijde de ingegraveerde vermelding Epée waardoor met zekerheid
kan gesteld worden dat het als prijspenning werd uitgereikt.
De toewijzing van de plaket door Devreese als prijs voor de schermwedstrijden is minder
zeker. Casier vermeldt immers in zijn verslag over het jubileumbanket, dat plaats greep op
13 maart 1913 in de schermzaal van St-Michiel, dat Albert Feyerick aan burgemeester Braun
een matrijs gaf van de plaket van Godefroid Devreese. Daarna werd de plaket zelf uitgereikt
aan alle 175 aanwezigen, verdeeld over de 2 zalen van de gilde 9. Het is weinig
waarschijnlijk dat dezelfde plaket, bestemd als aandenken voor de aanwezigen, ook als prijs
zou gegeven zijn voor de wedstrijden.

Vz. De gevleugelde Sint-Michiel staat in vooraanzicht met een zwaard in zijn geheven
rechterhand de kling naar links gericht; in zijn linkerhand houdt hij zijn schild; hij
vertrappelt de duivel met zijn linkervoet; links twee gekruiste slagzwaarden door een
gekroonde letter G; langs de rand een parelcirkel tussen twee lijnen.
Kz. Rondom bovenaan, CHEF-CONFRÉRIE; eronder, ROYALE / ET / CHEVALIÈRE / DE /
ST MICHEL / GAND; op het zilveren exemplaar is op halve hoogte links een
instempeling van het atelier (F C met ertussen een balancier) en rechts een
instempeling, A950 en rondom een kleine verhoogde rand.
Technische kenmerken:
Ovaal, zilver, 31,5 x 23,3 mm, bovenaan een lusje in de richting van de medaille.
Ovaal, brons, 34,7 x 23,2 mm, bovenaan twee S-vormige sierkrullen waartussen een lusje
met een ringetje.
Graveur : Fisch.
Atelier : Fisch & Cie.
E.1.8.1.1. DE MATCH FRANCO-BELGE
Naast de vermelde prijsmedaille voor de internationale schietwedstrijd kennen we een
hangertje dat specifiek verwijst naar de match Franco-Belge.

9

J. CASIER, Chef-Confrérie royale et chevalière de Saint-Michel – Fêtes du
tricentenaire, Gand, 1912.
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Bij de wedstrijd Flobert Karabijn werd op 12 meter geschoten. Tal van prachtige prijzen
waren voorzien onder andere van de Regering, burgemeester Braun, de Belgische
Schuttersbond, de F.N. fabrieken enz.
De Cody club schonk voor deze categorie een couvert als prijs en behaalde zelf een beker
die zich nog steeds in hun patrimonium bevind 10.
In tegenstelling tot de prijsmedaille werd dit hangertje waarschijnlijk aan alle deelnemers
gegeven.
Het werd door Lecroart niet speciaal voor deze wedstrijd ontworpen want een hangertje met
dezelfde voorzijde werd al gebruikt in 1911 door de Kring van Officieren van het 2de regiment
te Brussel. De keerzijde werd wel speciaal voor deze wedstrijd ontworpen.

Vz.

Een schutter ligt op een verhoogde stand en op zijn buik naar rechts en mikt met zijn
karabijn door een schietraam; onderaan rechts langs de verhoogde rand en verdiept, L.
LECROART en bovenaan staat het gekroonde Belgische wapenschild omhangen met
een krans met ereteken en gehouden door twee staande leeuwen die boven de rand
uitsteken; boven de kroon is een klein draaglusje bevestigd.

Kz.

EXPOSITION / UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE / • GAND 1913 • / — / MATCH
FRANCO-BELGE / À LA CARABINE FLOBERT (de twee laatste zinnen zijn gebogen)

Technische kenmerken: klokvormig met bovenaan uitstekende leeuwenkoppen en
draaglus – verzilverd koper – 30,5 x 32,0 mm.
Medailleur: L. Lecroart

E.1.8.1.2. HERINNERINGMEDAILLE VOOR DE CODY-SCHUTTERS VAN DE
WEDSTRIJD FRANCO-BELGE
Al vóór de Wereldtentoonstelling hield de Cody-ploeg goede relatie met de Franse clubs en
men trok regelmatig naar Roubaix en Rijsel om deel te nemen aan de wedstrijden FrancoBelge en Concours entre Sociétés. Daarvoor werden herinneringmedailles voorzien 11.
Speciaal voor de wedstrijd Franco-Belge in 1913 werd een gouden versie uitgebracht voor
de Cody-leden. Van dit stuk zijn de ontwerper en het atelier onbekend.

10
11

D. VAN POUCKE, Royal Cody Ghent Rifle Club, 1895-1995, p. 87.
D. VAN POUCKE, op. cit., p. 84.
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Vz.

De buste van William Cody staat driekwart naar links met het hoofd naar links
kijkend; hij draagt een grote hoed boven het lange haar en heeft een grote snor en
baardje; rondom tussen een verhoogde cirkel en de verhoogde buitenrand, bovenaan,
ROYAL CODY CLUB en onderaan tussen twee lauriertakjes, GENT

Kz.

Een open krans van twee lauriertakken die onderaan samengeknoopt zijn en met
rondom een verhoogde rand.

Technische kenmerken: rond – goud – 23,2 mm Ø.
E.1.8.1.3. HERINNERINGMEDAILLE MEDEWERKERS SCHIETWEDSTRIJDEN
De Cody Club werd opgericht in 1895 en dankt zijn naam aan William Cody die in de periode
van oprichting van de club, onder de naam Buffalo Bill, wereldwijd veel ophef maakte met
zijn Wild West show. Gezien de goede relaties met de Franse schietclubs moet het niet
verwonderen dat de heer Van Herrewege, bestuurslid van de Cody Club, de wedstrijd
Franco-Belge ter gelegenheid van de Expo 1913 te Gent liet doorgaan. Camiel Van
Herreweghe, notaris van beroep, was voorzitter van het organisatiecomité van de
wedstrijden “Tir aux armes de feu”.
Op 5 oktober had in het Feestpaleis der Tentoonstelling de officiële prijsuitreiking plaats van
de schietwedstrijden. Van de heer Van Herrewege ontvingen alle medewerkende personen
een herinneringsmedaille 12.

Vz.

Een schutter zit gehurkt naar links met de rechterknie op de grond, hij steunt met de
linkerelleboog op zijn linkerknie om met zijn vuurwapen te mikken naar links ;
onderaan, links, DEP. en rechts, Huguenin. en in het midden daaronder ingeslagen,
BRONZE

Kz. In het veld, A / MES DEVOUÉS / COLLABORATEURS / EN SOUVENIR / DU GRAND
CONCOURS / INTERNATIONAL / DE TIR / CAM. VAN HERREWEGE / PRESIDENT
en rondom tussen een cirkel en de buitenrand, bovenaan, • EXPOSITION
UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE DE GAND • en onderaan, I9I3
Technische kenmerken: rond – verzilverd brons – 50,0 mm Ø.
Medailleur: H. Huguenin.
Atelier: Huguenin, Le Locle (Zwitserland)
12

D. VAN POUCKE, op. cit., p. 106.
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F.3. HET XXXIIIST INTERNATIONALE CONGRES VOOR REDDING EN OPENBARE
HULPDIENSTEN
Van 13 tot 18 augustus 1913 had het 23ste internationale congres plaats voor redding en
openbare hulpdiensten. Een duizendtal redders, artsen en brancardiers, afkomstig uit
vierentwintig landen, namen eraan deel.
Op 16 augustus hadden in het zwembad Strop wedstrijden voor reddingsoefeningen plaats
waarvoor de prijzen onder andere geschonken werden door de Koning, De Prince de Ligne,
als voorzitter van het Belgische Rode Kruis en de Minister van Defensie en Zeewezen.
Het hospitaalschip “Notre Dame de la Mer”, varende onder de vlag van het Rode Kruis, lag in
de haven aangemeerd en kon door belangstellenden gratis bezocht worden.
Ook een voordracht kon door het publiek bijgewoond worden 13.
De overkoepelde bond voor redders en hulpverleners uit Bretagne boden aan de Belgische
vorsten een gedenkpenning aan.

Vz. De medaille is in de diepte uitgewerkt en toont het gekroonde wapenschild van
Bretagne dat gehouden wordt door twee staande windhonden en dat alles binnen een
baldakijn die langs beide zijden omhoog gestrikt is en met bovenaan een
koningskroon en met onder het schild op een banderol, PORTUS MORI QUAM
FŒDARI en met links onderaan het gordijn van het baldakijn, EMILE ROYER SC: en
rondom langs de geprofileerde rand, bovenaan, PIETAS CARITA VIRTVS en
onderaan, IN VIRTVTE SALVS

Kz. Centraal ingegraveerd, À LL. MM. / LE ROI ET LA REINE / DES BELGES / H.
PATRONS / DU CONRÉS DE SAUVETAGE / GAND _ I 9 I 3 ; daarboven rondom,
CARITATE ET SANGUINE TERRA MARIQUE PER UNDAS ET IGNES en rondom,
tussen een parelcirkel en de geprofileerde buitenrand, bovenaan, HOSPITALIERSSAUVETEURS BRETONS en onderaan, SOCIÉTÉ RÉGIONALE LIBRE
COMPRENANT LES CINQ DÉPARTEMENTS DE BRETAGNE FONDÉE A RENNES
EN 1873 PAR H. NADAULT DE BUFFON
Technische kenmerken: rond – brons – 68,2 mm Ø – op de rand is ingeslagen het
muntmeesterteken AD & C en BRONZE.

13

Gazette Van Gent 6 en 13 augustus 1913.
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Medailleur: Emile Royer.
Atelier: A. Duseaux & Compagnie.
H.1. VERBROEDERINGSFEEST VAN HET PERSONEEL BIJ DE SLUITING VAN DE
WERELDTENTOONSTELLING
Naast het vermelde exemplaar in verguld zilver zijn ook exemplaren in zilver teruggevonden.
De uitvoering en afmetingen zijn identiek aan het stuk in verguld zilver.
I.

SOUVENIRS VAN DE WERELDTENTOONSTELLING

Zoals reeds in de publicatie vermeld zijn met de opgegeven afbeeldingen talloze combinaties
mogelijk. Een aantal nieuwe samenstellingen van de getoonde souvenirs zijn inderdaad
opgedoken. Met uitzondering van één stuk worden ze hier niet vermeld omdat ze geen
nieuwe beeldenaars tonen.
I.2.

SOUVENIRS VAN DE FIRMA VAN ROLLEGHEM & PARENT

I.2.9. HET HOOFDJE VAN PRINSES MARIE JOSÉ

Vz.

Het hoofdje naar links van prinses Marie José met een grote strik in het haar en links
langs de rand, S.A.R. MARIE-JOSÉ. en rechts onderaan verdiept VR&P

Kz.

Van onder naar links een tak met bloemen en met rechts ervan in sierletters, GAND –
/ — / - 1913 en rechts langs de verhoogde rand, VAN ROLLEGHEM & PARENT

Technische kenmerken: rond – aluminium – 22,6 mm Ø – bovenaan een lusje en
een draagring.
Atelier: Van Rolleghem & Parent.
BESLUIT
Naast de hier vermelde aanvullingen en verbeteringen bezitten andere verzamelaars er
ongetwijfeld nog andere. Binnen twee jaar wordt de 100ste verjaring van de
Wereldtentoonstelling van Gent in herinnering gebracht. Het is dan ook nuttig dat bezitters
van andere stukken er op hun beurt melding van maken om aldus een zo volledig mogelijk
beeld te verkrijgen van de metallieke productie van dit evenement.

152

MAUQUOY MAAKT MUNTENROUTE IN GENT
Weergave middeleeuwse handelsroute
In het kader van ‘Portico' zal Stad Gent bij de heraanleg van onder meer de
Korenmarkt, de Belfortstraat en het Emile Braunplein, het project KoBra, een
muntenroute aanleggen.

Portico is een Europees samenwerkingsproject tussen Chester, Keulen, Utrecht en
Gent. Doel is op innoverende wijze het cultureel erfgoed van de partnersteden
zichtbaar te maken. De muntenroute zal het traject weergeven van de middeleeuwse
handelsweg tussen Brugge en Keulen, die dwars door Gent liep.
In totaal 1000 verschillende munten

De munten worden gegroepeerd in clusters waarbij elke cluster van munten een
beeldverhaal vertelt over een stukje lokale geschiedenis en erfgoed. Op termijn
zullen er 1000 munten in de straat en op de pleinen ingewerkt worden. Het unieke
aan dit project is bovendien dat elke munt een ander beeld draagt en dus uniek is.
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Mauquoy verzorgt grafisch werk en gravure munten
Met gepaste trots mogen we melden dat Mauquoy als partner voor dit prestigieuze
project werd uitgekozen zowel voor de grafische omzetting van de bronbeelden als
voor het

vervaardigen van de munten zelf. In opdracht van de aannemer D. StadsbaderFlamand en dankzij een nauwe samenwerking met het Gentse architectenbureau
Robbrecht & Daem (bekend o.a. van het concertgebouw in Brugge), architecte
Marie-José Van Hee (bekend o.a. van de Modenatie in Antwerpen)en de dienst
Stadsarcheologie van de stad Gent zijn we erin geslaagd om de heel uiteenlopende
en vaak oude beelden d.m.v. gravure zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven
en zo van elke munt een uniek kunstwerkje af te leveren. Meer dan 125 jaar
knowhow in de medaille- en graveersector en een hoogtechnologisch machinepark
maken dit mogelijk.

De eerste munten zijn sinds begin februari al te bewonderen in het centrum van
Gent. Dit voorjaar worden dat er in het totaal een 220-tal. De overige munten zullen
in een latere fase gelegd worden.
Geert Mesdagh
Marketing
Industrieweg 12 ● BE-2280 Grobbendonk ● Belgium
T: +32 14 50 79 13 ● F: +32 14 51 78 81
E: geert.mesdagh@mauquoy.com ● www.mauquoy.com
Visit our new webshop !

154

www.medailles-paulhuybrechts.be
Creaties van medailles en munten – Bas-reliëfs in gegoten brons
Rechtstreekse matrijsgravures – Modelleerwerk – Heraldiek
Créations de médailles d’art et de commémoration,
Monnaies – Bas-reliefs en bronze coulée
Gravures en taille-douce et en acier – Héraldique

Swertmolenstraat 3, 3020 Herent – Tel. 016 23 22 95
E-mail: medailles@telenet.be

HIER KON UW RECLAME GESTAAN HEBBEN
FAITE ICI VOTRE PUBLICITÉ
Een volledig blad dinA4 / Une page din A4 -> 100€/per
jaar/par année
Een half blad / Une demi page din A4 -> 55€/per
jaar/par année
Een 1/3 blad / 1/3 page din A4 -> 40€/per jaar/par année
Een ¼ blad / ¼ page din A4 -> 35€/per jaar/par année
andrepoels@scarlet.be

Fleur de Coin
MUNTEN & MEDAILLES
aankoop – verkoop – veiling

Lea Vandenbruwaene
Burgstraat 139 te 9000 Gent
tel. 09-2333138

fax 09-2259397 info@fleurdecoin.be
www.fleurdecoin.he

open : ma, di, do, zat 14-18 u / vrij 10-18 u
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Int. Numismatique Cie
DESALDELER – CREMERS
VERKOOP – AANKOOP
Antieke munten – Beleggingsmunten – Zilver
Goud – Eretekens – Medailles – Bankbiljetten
Oude aandelen – Heraldiek – Sigillografie
Boeken en numismatische benodigdheden

Op afspraak
RUE DES ECOLES 23 – 5670 VIERVES

Tel. & Fax : 060 / 39.92.38

WILLEM VAN ALSENOY
Oudaan 6, 2000 ANTWERPEN
Tel. & Fax 03 / 232.14.29
GSM 0495 / 51.10.16
E-mail : willem@vanalsenoy.com
Website : http://www.vanalsenoy.com

AAN- EN VERKOOP VAN MUNTEN
REGELMATIG OPENBARE VEILINGEN
GROTE KEUZE IN BOEKEN EN BENODIGDHEDEN

Carla Klein
beeldhouwster – medailleur
Mesdagstraat 49 hs
1073 HK Amsterdam, Nederland
Tel: 020-6767026
carlaklein@upcmail.nl
www.bronzen-beelden-carlaklein.nl
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KLASSEREN BIJ THEUNIS OF PHILIPPEN?
Luc Vandamme
14
Onlangs vonden we in de verzameling medailles van het “Stadsmus” twee medailles die ons voor
een probleem stelden qua klassement:

Vz. ALBERT / KONING DER BELGEN (rechts onderaan)
De buste van koning Albert I naar links en links van hem een lauriertak met
erbovenop het gekroonde wapenschild van België.
Kz1. K.M. MINERVA / AAN HAREN / JUBILARIS / 1887 • 1912 / 
De tekst binnen een medaillon die omringd wordt met lauriertakken. Bovenop de lauriertakken
een brede blanco band.
Getekend onderaan langs de rand van de medaillon: THEUNIS-PHILIPPEN HASSELT
Kz2. STAD / HASSELT / -  - / INTERNATIONAAL / FESTIVAL / 1911 / 
De tekst binnen een medaillon die omringd wordt met lauriertakken. Bovenop de lauriertakken
een brede blanco band.
Getekend onderaan langs de rand van het medaillon: THEUNIS-PHILIPPEN HASSELT
1911, ? , 45 × 60 mm (met oogje 66 mm), brons.
Moesten we deze stukken nu klasseren bij Theunis of bij Philippen? Of werkten zij samen aan deze
serie stukken?
Beide leken mij onwaarschijnlijk. Enerzijds was het helemaal niet de stijl van Theunis en het toe te
kennen aan Philippen uit Diest, leek mij helemaal niet te kunnen.
Ann Delbeke, conservator van het Stadsmus, bracht opheldering. Er zou een zilversmid in Hasselt
werkzaam zijn geweest: Leonard Philippen.
Jan Leonard Philippen werd geboren te Maaseik op 1 juli 1832. Hij was de zoon van Jan Leonard en
Joanna Maria Catherina Dehaen, beiden afkomstig uit Sittard (Nl). Vanaf 1840 stond zijn vader
geregistreerd als zilversmid.
Over zijn jeugd en opleiding weten we niets. Waarschijnlijk werkte hij in het atelier van zijn vader want
in 1856 werd hij met zijn jongere broer Mathieu genoemd in Maaseik als ciseleerders en zilversmeden.
In 1861 verhuist hij naar Hasselt en vestigt zich in het huis “De IJzeren Hoet” (Demerstraat 125)
alwaar hij het atelier van zilversmid Jacques Vinckenbosch overneemt. Op 1 juni 1861 laat hij zijn
meesterteken registeren.
Zijn zus Marie Marguerite en zijn jongste broer Jacques kwamen in 1861 naar Hasselt en in 1866

14

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt. Tel. 011/239890 – hetstadsmus@hasselt.be
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kwam zijn broer Mathieu. Zijn broer Jacques werd keurmeester in Kortrijk. En zijn andere broer
Joseph, ook een zilversmid, week uit naar Diest waar hij zijn eigen atelier uitbouwde dat door zijn
afstammelingen werd verder gezet.
Leonard Philippen bezocht in 1862 de “Algemene Tentoonstelling” in Londen.

De “Great Exhibition” in 1851 te Londen was de eerste
Wereldtentoonstelling en kende een ongemeen succes.
Winst: 186.437£
15

En in 1867 stelden de gebroeders Philippen verschillende werken tentoon aan de “Algemene
Tentoonstelling” te Parijs. De “Exposition Universelle” in 1867 te Parijs had als bedoeling het volledig
vastleggen van de menselijke kennis van alle landen en alle tijden m.a.w. de encyclopedie van de
mensheid tentoonstellen!
16

Leonard huwde op 7 juli 1869 met Anna Christina Hubertina Vinckenbosch. Uit dit huwelijk werden
drie kinderen geboren. De tweeling Lambert en Clément in 1872, die beiden zilversmid werden,
Lambert in Sint-Truiden (1899) en Clément in Mechelen. De dochter Emérence werd geboren in 1876
17
en huwde op 27 oktober 1897 met dokter Jules Theunis. Vanaf toen werden de medailles getekend
met Theunis-Philippen.
In 1896 overleed de echtgenote van Leonard en vermoedelijk trok de vader zich toen uit de zaak
18
terug. Hij overleed op 1 april 1912. Zijn dochter baatte de handelszaak verder uit.

GEZOCHT
1. De aanwezigheidspenningen van de algemene vergaderingen van 2001, 2005
en 2009.
2. Een plaket uit 1895 met de buste van Jules Raeymaekers, afmetingen
onbekend.
3. De “Laiser Passer” van de Internationale tentoonstelling van Brussel 1897 –
kleine medaille
Contact: Luc Vandamme – 0478265202 – luc.vandamme@pandora.be

15

Een ciborie in renaissancestijl, een kelk, een wierookvat met scheepje en processielantaarns.
De dochter van de overleden broer van zijn voorganger Jacques Vinckenbosch.
17
Hun zoon Jan werd schilder (4/9/1898 – 7/7/1934)
18
http://www.hasel.be/nl/content/5913/philippen-leonard-uit-hasselts-zilver.html en in Hasselts Zilver, Hasselt,
1996, p.205-206, nog enkele exemplaren te koop in “Het Stadsmus”.
16
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DESCRIPTION D’UNE MÉDAILLE
Didier JACQUEMIN

LA BATAILLE DE MALPLAQUET
11 Septembre 1709

Bronze, 41 mm, 32 g.

Une minuscule N sous le nuage de l’avers, et un TB sous le mont, à droite du revers
(décryptage avec une loupe à fort grossissement aidé d’un microscope digital, les
photos des agrandissements sont annexées à cet article).
Cette médaille est décrite dans : « Histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas,
depuis la naissance de la République jusqu’à la paix d’Utrecht et le traité de la
barrière conclu en 1716 : avec les principales médailles et leur explication », de Jean
Le Clercq (Amsterdam 1728).
Le nom des graveurs n’est pas cité, mais pour le revers il pourrait s’agir de Thomas
Bernard, actif en France de 1679 à 1709.
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Avers:
- Louis XIV surmontant un char tiré par trois chevaux, sur un nuage.
- 4 signes zodiacaux dans une banderole surmontant le char.
- Banderole portant la devise : SOLEM MENTITVR, QVEM SIDERA TERRENT.
(Ce n’est pas un vrai soleil qui s’épouvante des affres)

Revers:
- Montagne avec soleil levant
- Ville entourée de remparts, dans le lointain.
- Devise en terrasse : STRAGES GALL(orum) AD MONTES HANNON (ia)
(Défaite des français à Mons en Hainaut)
XI SEPT M DCCIX.
- Le tout surmonté par la devise : SOL RVIT INTEREA, ET MONTES VMBRANTVR
(Le soleil se cache pendant ce temps et les monts s’obscurcissent)

Cette devise est tirée de Virgile (Enéide) et on constatera aisément l’usage de
« MONT » en comparaison avec la ville de « MONS » au sud de laquelle s’est
déroulée cette bataille.
Petit rappel historique:
La bataille de Malplaquet eut lieu le 11 septembre 1709 au cours de la guerre de
Succession d'Espagne au sud de Mons en Belgique (près du village de Malplaquet
sur le territoire de l'actuelle commune de Taisnières-sur-Hon en France). Les forces
commandées par le général John Churchill, duc de Marlborough et le prince Eugène
de Savoie, essentiellement autrichiennes et hollandaises, affrontèrent les Français
commandés par le maréchal de Villars.
Bien que vaincue, l'armée française infligea des pertes doubles aux siennes à ses
opposants et l'invasion de la France fut stoppée.
Dans cette bataille, la plus sanglante de la guerre de Succession d'Espagne, les
alliés qui ont perdu 20 à 25 000 hommes, renoncent à envahir la France. Les
Français n'ont perdu qu'environ 12 000 hommes, et se replient en bon ordre sur
Bavay et Valenciennes. Ce bilan mitigé leur donne un léger avantage qui leur permet
de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire de Denain, de négocier le traité d'Utrecht et
de terminer la guerre.
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Le duc de Marlborough que les Français croient mort, sera dès lors l'objet d'une
chanson célèbre : « Marlbrough s'en va-t-en guerre ». En réalité Marlborough n'est
que blessé à l'issue de la bataille et décèdera en 1722.
Conclusion :
L’intérêt de cette petite analyse réside dans le choix des légendes utilisées dans
cette médaille, le choix d’une référence latine tirée de l’Enéide mais aussi la
comparaison entre la montagne et la ville de Mons en Hainaut. La dénomination la
plus connue de « Bataille de Malplaquet » est pourtant déjà présente sur les plans et
gravures d’époque, et cela des quel que soit l’origine (je possède des plans de la
bataille d’origine français, anglais et hollandais), mais ici, seule la ville de Mons est
citée.

