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LE MOT DU PRÉSIDENT
Salut ! bois couronnés d’un reste de
verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons
épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la
nature
Convient à la douleur et plaît à mes
regards !
(Alphonse de Lamartine – L’ Automne)
Voici le dernier trimestre de l’année bien
entamé.
Notre année fut agréable et marquée par
notre assemblée générale au cours de
laquelle la tombola des doubles des
médailles et des revues de notre ami Willy
Faes obtint un franc succès.
Notre bourse connut son activité
habituelle et les médailles changèrent de
main !
Beaucoup de nos membres ont suivi la
vente publique de l’EGMP au cours de
laquelle s’écoulèrent les quelques 3.000
médailles présentées. Le succès financier
fut aussi au rendez-vous.
Notre excursion familiale pédestre dans
les rues de Bruxelles réunit quelque trente
membres.
Le musée de la Banque Nationale de
Belgique nous accueillit d’abord.
L’intérêt fut marqué, relevé par l’exposition
des ors et des plumes du Brésil dans le
cadre d’Europalia.
Après le déjeuner, fort apprécié de tous,
nous réussîmes à nous glisser dans la
foule rassemblée pour la manifestation
« Tintin » à l’occasion de la projection du
film de Spielberg, pour rejoindre le musée
de la Franc-Maçonnerie, remarquablement
installé dans l’ancien hôtel de l’architecte
Dewez, architecte de Charles de Lorraine.
Les guides nous ont éclairé sur la FrancMaçonnerie et nous pûmes admirer tous
les bijoux et documents de cette société
« discrète ».
Je vous souhaite déjà une bonne fin
d’année et de joyeuses fêtes (malgré la
crise !) et à l’année prochaine !
Marc Vancraenbroeck
Président.

De zomer is weer vertrokken
de dagen worden korter
een late zonnestraal,
geeft dat alles een warme gloed
de herfst ruikt zo goed!
(Dichter onbekend)
Het laatste trimester van het jaar is al
aangebroken.
Ons jaar verliep aangenaam en werd
gekenmerkt door onze eerste algemene
vergadering zonder Willy en waarbij zijn
dubbele medailles en boeken via een
tombola konden gewonnen worden.
Onze ruilbeurs kende zijn gewone
gangetje en vele medailles wisselden van
eigenaar.
Veel van onze leden woonden de veiling
bij van het E.G.M.P. waarbij zo’n 3.000
medailles werden geveild. De veiling werd
een financieel succes voor de verkopers
en het E.G.M.P.
Voor onze familiale uitstap te voet door de
straten van Brussel, boden zich zo’n 30 tal
leden aan. Eerst werden we ontvangen in
het Museum van de Nationale Bank. De
tentoonstelling “Van goud en veren” in het
kader van Europalia Brazilië kende een
grote interesse. En mochten we kennis
maken met een klein deeltje van hun
verzameling.
Na het middagmaal, dat door iedereen
werd gesmaakt, lieten wij ons begeleiden
door de opgekomen massa voor de film
“Tintin” van Spielberg tot aan het Museum
van de Vrijmetselarij, die gevestigd zijn in
het huis Dewez, architect van Karel van
Lotharingen. De gidsen verhelderden voor
ons de Vrijmetselarij en we konden de
medailles, juwelen en andere documenten
van deze “discrete” vereniging
bewonderen.
Ik wens jullie al een uitstekend eindejaar
en prettige feesten (ondanks de crisis) en
tot volgend jaar.
Marc Vancraenbroeck
Voorzitter.
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MIJN EERSTE MEDAILLE
André Vincke-Dupon

Vz. KVNST (linksboven langs de rand) / HANDEL (rechtsboven langs de rand) /
BVRGERDEVGD (in de afsnede)
Een naakte vrouw zit op de linkerknie geknield voor een brede fries waarop links
gedeeltelijk twee steigerende paarden met een ruiter en gedeeltelijk een strijdwagen
met menner en schild. Rechts voor de fries liggen bloemen en een palmtak. De
vrouw houdt in de rechterhand een lauwerkrans. Links van haar, boven de fries, staat
het beeld van de godin Arthena met uil, de speer en het schild. Uiterst rechts, tegen
de rand staat een rennende Hermes met de herautstaf en vleugelschoentjes.
Getekend boven de fries rechts met: JOSUË DUPON 1916
Kz. Epreuve d’ Auteur (in het midden)
1916, J. FONSON, 70 mm, brons.
Bij het grasduinen in de nagelaten spullen van mijn schoonvader, ongeveer 25 jaar geleden,
werd mijn aandacht gevestigd op een medaille waarop een geknielde vrouw schijnbaar
speelde met bloemen. Nu besef ik dat de vondst niets abnormaals was: mijn schoonvader
was een “oomzegger” geweest tegen de beeldhouwer-medailleur.
Een medaille was wel mijn laatste begerenswaardige object maar het “ewigweibliche” dat de
figuur op de voorzijde uitstraalde, boeide mij des te meer. Aan tafel werd de medaille met
veel humor besproken en voor de geknielde schoonheid waren we het roerend eens: de
sexy Eva belichaamde de deugd van de (mannelijke) burgers en na wat scheve allusies over
mijn vraag om de medaille te mogen verwerven, besloot men unaniem dat ik de burger was
die van zo’n deugd bij voorkeur mocht genieten.
Maar alle gekheid op een stokje. Het bezit van die eerste medaille opende voor mij een
totaal onbekende wereld. Ze vormde de start van een nu al jarenlange zoektocht naar de
kunstmedailles van Josuë en Arthur Dupon en iedere aanwinst is voor mij tot op heden een
bron van diepe vreugde. De wereld van de medaille kleurt mijn dagen en met de Engelse
dichter J. Keats zeg ik: A thing of beauty is a joy for ever”.
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Wie kan mij nog helpen met het vinden van de volgende medailles?
1. Plaket Aviation, 63 x 50 mm. Rallye aerien international d’Ostende 1948 organisé par
le Ghent Aviation Club
2. Plaket Aviation, 63 x 50 mm. Grand meeting international d’aviation Bruxelles-Haren,
11 juin 1933.
3. Blijde Intrede te Antwerpen van koning Leopold en koningin Astrid op 12 mei 1935,
78 mm, brons en verzilverd.
4. Moeders geluk, 1933, Aan mijn doopkinders, eenzijdig, 35 mm.
5. Adrien van der Burch, 1935, 70 mm maar met als keerzijde: A mes collaborateurs et
amis en témoignage.
6. Opgedragen aan vrouw en kinderen, 1912, 30 mm, zilver
7. Annette Moulaert, plaket 127 x 75 mm, 1919, brons
8. Blijde Intrede te Antwerpen in 1912 van koning Albert I en koningin Elisabeth met
Franstalige tekst op de keerzijde, 77 mm.
André Vincke-Dupon, Moerkerse steenweg 507, 8310 Sint-Kruis (Brugge), Tel. 050/35.23.26
Nota:
In de eerste fabriekscatalogus van de n.v. Anc. Ets FONSON & CIE, Fabriekstraat 49 te
1000 Brussel, Tel. 12.50.50 staat deze medaille vermeld onder n° 54 maar met in de afsnede
de tekst GLORIFICATION.
In de latere fabriekscatalogus staat zij vermeld onder n° 47 (plaat VIII) met de vermelding J.
DUPON, Glorification (existe également en 30 mm)

A.E.N.-Penning 2011

De jaarpenning 2011 van de Waalse vereniging Alliance Euopéenne Numismatique
uitgereikt op haar algemene vergadering, werd postuum opgedragen aan ons aller bekend
en erg gewaardeerde Willy Faes.
Op de voorzijde staat dame Fortuna die uit een hoorn des overvloed rijkelijk munten of
medailles laat stromen. De tekst op de keerzijde:
ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE (bovenaan langs de rand)
ASSEMBLEE GENERALE BRUXELLES / 29 Mai 2011 (in het veld)
Dédié à M. Willem FAES (onderaan langs de rand)
Met dank aan Rudy Dillen voor tekst en foto’s.
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GROTE VERZAMELING MEDAILLES ONDER DE HAMER BIJ HET
E.G.M.P.

Het is de Koninklijke Vereniging, 'Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde' vzw,
de eer te beurt gevallen om een zeer waardevolle verzameling medailles te mogen veilen.
Dit evenement had plaats op zaterdag 24 september in het Sociaal Centrum Immerzeel,
Rerum Novarumstraat 4, te Aalst van 11.00 tot 18.00 uur. Veilingmeester Hugo Vanhoudt
werd bijgestaan door John Maeyens, penningmeester, René Waerzeggers, ondervoorzitter,
Huguette Taymans, bijzitter en Dirk Ooms, webmaster en computerman.
Zoals gewoonlijk kregen alle geïnteresseerden een nummerbordje tegen voorlegging van
hun lidkaart bij het E.G.M.P. Er werden niet minder dan 826 loten te koop aangeboden. In
extremis was er zelfs nog een vitrinekast bijgekomen.
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Alle loten waren keurig gerangschikt en verpakt in plastic zakjes met een duidelijk nummer.
In de EGMP catalogus vond men wel erg lage inzetwaarden. Deze werden tijdens de overigens zeer vlotte - veiling snel opgedreven doordat het bestuur veel schriftelijke
biedingen had ontvangen. De meeste loten werden dan ook 5 tot 10 maal hun inzetwaarde
verkocht.

In de zaal werden prominente numismaten opgemerkt. Niet alleen (buitenlandse) handelaars
maar ook vele privé verzamelaars. Onze vereniging was trouwens ook goed
vertegenwoordigd.
Alle loten waren op voorhand te bezichtigen op de website van het E.G.M.P. www.egmp.be.
Ook voor en na de eerste helft van de veiling. Deze aanpak en organisatie was absolute
klasse. Het EGMP bestuur en speciaal het echtpaar Waerzeggers-Taymans verdienen een
welverdiende pluim.

Een bijzonder dynamische veilingmeester zorgde ervoor dat geen enkel lot werd ingehouden
en dat deze complexe operatie tot een goed eind werd geleid tot ieders voldoening. Deze
veiling bracht bijna 50.000€ op. Gezien de veilingkosten voor verkopers en kopers, zeker
een financiële opsteker voor het E.G.M.P.
Gefeliciteerd!
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DOCTEUR HYACINTHE KUBORN
Dans la dernière Vente publique n° 110 de Jean Elsen & ses fils s.a. il y avait trois médailles
du docteur Hyacinthe Kuborn, une personne remarquable!
Le docteur Hyacinthe Kuborn (1828-1910) était connu à Liège comme « le médecin des
pauvres ». Emu par le sort des classes laborieuses, Kuborn consacra son énergie à soigner
les ouvriers, les mineurs, les pauvres mais aussi à instruire la jeunesse afin d’améliorer les
conditions d’existence de la population. Echevin des écoles de Seraing, il y fonda des
crèches, deux écoles moyennes et une école industrielle renommée. Il fit aussi inscrire
l’hygiène au programme des écoles et y imposa l’inspection médicale. Il est le fondateur de
la Société royale de médicine publique et de l’œuvre des tuberculeux. Il est aussi l’auteur de
plusieurs monographies décrivant les différentes maladies affectant les mineurs de fond.
Parallèlement à ses communications à l’Académie de médicine, Kuborn s’efforça d’émouvoir
l’opinion en révélant dans la presse la détresse des vieillards, le sort des femmes et des
enfants travaillant dans les mines pour des salaires de misère. C’est à lui qu’Emile Zola, qui
préparait la rédaction de Germinal, s’adressa pour se documenter sur les conditions de vie
des mineurs qu’il connaissait mal. Plus âgé de 22 ans, Kuborn avait vu vivre les houilleurs à
l’époque même où Zola situait son roman, qui fut publié en 1885. Sans le nommer, Zola le
cite dans son œuvre. Kuborn n’est autre que le « docteur belge » dont les écrits motivent le
combat d’Etiennen Lantier, lequel « se fit envoyer des livres, dont la lecture mal digérée,
acheva l’exalter : un livre de médecine surtout, L’Hygiène du mineur, où un docteur belge
avait résumé les maux dont meurt le peuple des houillères » (III, 3, 184).
Tekst integraal overgenomen uit de veilingcatalogus.
Lot 1515

Vz. LEOPOLD PREMIER (links) / ROI DES BELGES. (rechts)
Hoofd van de koning naar links.
Eronder getekend: JOUVENEL
Kz. ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE DE BELGIQUE(onderaan langs de rand)
DR / H. KUBORN / À / SERAING / sierstreep (op een cirkelvormige cartouche,
licht verheven)
Rond de cirkelvormige cartouche, zeven portretten van bekende medische
personaliteiten van de 16e en de 17e eeuw, gepresenteerd als buste in een
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cirkelvormige omkadering en met het opschrift:
ANDRÉ. VESALE, 1514; PALFYN 1650; N. JOS. REGA 1690; R. DODONEE 1518;
V. D. SPIEGHEL 1578; VAN HELMONT 1577; VERHEYEN 1648.
Getekend onderaan tussen de portretten van Spieghel en Dodoens:.J(ouvenel)
Tussen de portretten en de rand is er een versiering van wimpels en
lauriertakken.
1863, 57mm, brons (71,7 & 74,5 gram), vermeil, zeer zeldzaam, in zijn origineel etui,
kwaliteit: superbe
Inzetprijs: 500€
Gerealiseerde prijs: 900€ + veilingkosten
Bibliografie:
Guioth, n° 322, p. 321 / 322, pl. L
Guioth, Graveurs Belges vivants, n° 31, p. 202
Tourneur, n° 548 / 549 / 550, p. 161 / 162 (vermeldt ook een exemplaar op dubbele dikte)
De Witte, n° 47 / 48, p. 204
Kamer, deel I, 1841, n° 2, p. 23
Munthof II, n° 1478 / 1479 (stempel gebroken) / 1480, p.139 / 140
Luc Vandamme, Jouvenel, vader en zoon, Herent, 2011, nr. 34, p. 77 / 78.
Onderwerp:
Deze medaille werd besteld door de regering en werd geschonken als prijs door de
Koninklijke Academie voor Geneeskunde. De stempel was eigendom van de regering.
In de antieke wereld was “Academie” de naam van het instituut dat ongeveer duizend jaar
lang (van de 4de eeuw voor Christus tot de 6de eeuw na Christus) zonder onderbreking de
platonische leerstellingen onderwees. De naam was ontleend aan een naar de halfgod
Academius genaamd Atheens wandeloord, waar Plato zijn school stichtte.
De naam werd voor het eerst weer gebruikt in Italië, onder invloed van de na 1300
hernieuwde belangstelling voor de wetenschap en de instellingen van de Antieken. Toen in
1453 Constantinopel werd ingenomen door de Turken, weken vele Griekse geleerden uit
naar Italië. Zo vormde er zich te Florence een groep van Platovereerders, die in 1457 een
“Academia” oprichtten. Naar dit voorbeeld ontstonden in Italië weldra vele academies.
Lot 1516

Vz. LEOPOLD II ROI (links langs de rand) / DES BELGES (rechts langs de rand)
1876 (onderaan langs de rand)
Het hoofd van Leopold II naar links.
Getekend onder de halsafsnede met: CH. WIENER.
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Kz. • EXPOSITION ET CONGRÈS D’HYGIÈNE ET DE SAUVETAGE À
BRUXELLES (rondom langs de rand)
Een cirkelvormige cartouche binnen een gesloten lauwerkrans met de tekst:
DR. H. KUBORN
1876, 60 mm, 98,9 g, goud, , zeer zeldzaam, in origineel etui, kwaliteit: Superbe/FDC.
Inzetprijs: 3.500€
Gerealiseerde prijs: 7.000€ + veilingkosten (= 8.260€)
Lot 1517

Vz. LEOPOLD II ROI (links langs de rand) / DES BELGES (rechts langs de rand)
Het bebaarde hoofd van de koning naar links.
Getekend onder de halsafsnede met: P. HART
Kz. • LA SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE PUBLIQUE ET DE TOPOGRAPHIE
MÉDICALE DE Belgique (rondom langs de rand)
à son / PRÉSIDENT-FONDATEUR / MR le DR / Hyacinthe KUBORN / 25me
ANNIVERSAIRE / 1877 – 1902
1902, 69 mm, 124,03 g, goud, zeer zeldzaam, in een etui, kwaliteit: bijna FDC, enkele kleine
vlekjes.
Inzetprijs: 4.500€
Gerealiseerde prijs: 5.000€ + veilingkosten
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LA SOCIÉTÉ DE GUY D’AREZZO
Marc Vancraenbroeck
Je vais vous décrire une médaille qui, en soi, n’est pas artistiquement remarquable mais est
à mes yeux doublement attrayante car elle parle d’une institution de ma commune d’origine
(Uccle) et cite un de mes arrière-grands-pères maternels.
Il s’agit de la société de Guy d’Arezzo, fondée en 1842 par Homère Goossens1 , cercle
choral d’Uccle qui rassemblait la majorité des bons bourgeois de la Commune.
C’est à l’occasion du 25ème anniversaire de cette société que fut émise la médaille que je
décris ci-dessous, réalisée par E. Vandevelde dont la signature figure au bas du revers.

DR/ Dans une couronne de branches de laurier et de chêne, une inscription sur 11 lignes :
Á LEUR / BIEN-AIMÉ / DIRECTEUR / ET FONDATEUR / DE LA SOCIÉTÉ / HOMÈRE /
GOOSSENS / SOUVENIR / DU 25ME / ANNIVERSAIRE / 1867
RV/ Sur 3 lignes ; MEMBRES/DE LA SOCIÉTÉ/ DE GUY D’AREZZO /  /
Suivent, par ordre alphabétique, les noms des 66 membres, sur 17 lignes.
Parmi les plus connus dans la Commune figurent les De Bue, Defré, Herinckx,
Hettema, Labarre, Vanderelst, Van Haelen, dont certains ont laissé leur nom à des
places et rues d’Uccle, et mon aïeul, J.(oseph) Destrée.
1867, ---, 70,45 mm, bronze
Mais qui était ce Guy d’Arezzo dont la société portait le nom ?

1

Homère Goossens (1823-1872) fut conseiller communal d’Uccle et, brièvement, directeur du Conservatoire de
Bruxelles. Une place de la Commune porte son nom, située sur le côté gauche de l’église Saint-Pierre et bordant
la rue du Doyenné, qui était à l’origine la place Communale où se trouvait la première Maison Communale
d’Uccle ainsi que la première Ecole communale. Après avoir été une hôtellerie, l’immeuble fut racheté, en 1925,
par la Commune qui y établit la Justice de Paix et le poste de police principal de la Commune.
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GUIDO D’AREZZO ou en français, GUI ou GUY D’AREZZO , voire GUI L’ARÉTIN, parfois
en italien GUIDO MONACO, est l’un des saints portant le prénom de GUY et était de son
vivant un moine bénédictin italien né en 992 ( ?) et mort en 1050 ( ?). Son lieu de naissance
est controversé, bien que les dernières sources confirment qu’il s’agit bien d’Arezzo2.
Il reçu sa première formation musicale à l’abbaye de Pomposa , où il était entré très jeune.
C’est là que, constatant les difficultés éprouvées par les moines à mémoriser exactement le
plain-chant3, il aurait eu l’idée d’une méthode pédagogique qui leur aurait permis d’apprendre
les morceaux beaucoup plus rapidement.
Expulsé du monastère, il continuera à développer ses recherches en matière de pédagogie
musicale, jetant les bases de la notation moderne sur portée. Professeur de musique et
grand pédagogue, il est à l’origine du système occidental de dénomination des notes de
musique celles-ci ayant une position absolue et non plus relative comme dans les neumes4.
Pour nommer les notes, Guido d’Arezzo a utilisé les premières syllabes d’un chant religieux
latin, l’Hymne à Saint-Jean, dont le texte est attribué au moine et érudit italien Paul Diacre
(Paulus Diaconus).
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorium
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum5
Si
Le si n’a été ajouté qu’à la fin du XVIe siècle par Anselme de Flandres en prenant les
initiales de Saint Jean (Sancte Ioannes) et le ut a été remplacé par le do au cours du XVIIe
siècle par Giovanni Battista Doni. Les Anglo-Saxons et les Allemands emploient toujours C D
E F G A B au lieu de DO RE MI FA SOL.
En souvenir de Guido d’Arezzo, la commune d’Uccle lui a dédié une place (place Guy
d’Arezzo), traversée par l’avenue Molière et où aboutissent les rues Camille Lemonnier,
Jules Lejeune, de la Primevère et de l’Anémone.
Bibliographie :

- Wikipedia
- Le Petit Larousse Illustré
- eBru- Le Pentagone on line

Crédit photographique : Luc Vandamme

2

Arezzo : ville d’Italie, en Toscane, entre Florence et Pise (habitants : Arétins)
Plain-chant : musique vocale rituelle, monodique, de la liturgie catholique romaine, appelé dès le IXe siècle
chant grégorien.
4
Neume : ancien signe de notation musicale, simple ou composé, évoquant notamment l’ornementation de toute
mélodie du plain-chant.
5
« Afin que tes serviteurs puissent chanter à gorge déployée tes accomplissements merveilleux, ôte le pêché de
leurs lèvres souillées, Saint Jean »
3

171

VERNIEUWING LIDGELD
Vergeet niet uw lidgeld voor 2012 te vereffenen. Het lidgeld bedraagt 40€ voor
België en 45€ voor leden uit het buitenland. Te storten op de rekening van de
vzw Promotie van de Medaille IBAN BE09 2100 2975 0457 – BIC/SWIFT:
GEBABEBB
RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION
N’oublié pas de verser votre cotisation pour 2012. La cotisation s’élève à 40€
pour la Belgique et de 45€ pour les membres étrangers. Montant à verser au
compte de la Promotion de la Médaille IBAN BE09 2100 2975 0457 –
BIC/SWIFT : GEBABEBB

172

PIRANESI EN DE IMAGINAIRE KERKERS
Paul Scheltens
De afgebeelde medaille werd in 1978 uitgegeven door de Monnaie de Paris en ontworpen
door Janine Boyer.
Op de voorzijde zien we het portret van de “architectgraveur” Piranesi. Dit lijkt gebaseerd op
de buste die Felice Polanzani graveerde in 1750 en die gebruikt werd tegenover het titelblad
van de “Opere varie di Architettura”.
Giaovanni Battista Piranesi (geboren bij Venetië in 1720, overleden te Rome in 1778)
behoort tot de Venetiaanse graveerschool uit de 18de eeuw. Zijn belangrijkste voorlopers
waren de schildergraveurs Canaletto en Tiepolo. Piranesi was geen schilder, maar naast een
meesterlijke graveerder en etser was hij tevens architect, archeoloog en ontwerper.

Op de keerzijde van de penning wordt een blad uit de reeks “Carceri d'Invenzione”
afgebeeld.
Het betreft hier Piranesi's bekendste werk, de “Imaginaire Kerkers”. Dit werk werd
oorspronkelijk uitgegeven in 1745 en later in 1761 opnieuw gepubliceerd in een vernieuwde
editie.
Er waren twee platen bijgekomen maar de bestaande platen werden herwerkt zodat ze meer
contrast en detail vertoonden. Blijkbaar wilde de kunstenaar de beklemmende sfeer van de
ondergrondse kerkers extra versterken.Hij toont monumentale ondergrondse zalen met
eindeloze trappen en galerijen waarin (folter)werktuigen, kettingen, katrollen hangen en
waarin enkele kleine menselijke figuren haast verdwijnen.
De beklemmende sfeer van dreiging en pijniging heeft een diepe indruk gemaakt op latere
generaties. De Romantische dichter Coleridge meende er ten onrechte weidse gotische
zalen in te herkennen. En Thomas De Quincey, schrijver van de “Confessions of an English
Opium Eater”, deden ze denken aan de beelden uit zijn opiumdromen.

173

Voor de moderne mens vertolkten ze de naamloze dreiging die in de eerste helft van de
twintigste eeuw meermaals tot uitbarsting kwam. Zelf heb ik het wel eens gebruikt om de
sfeer van naamloze dreiging in het werk van Kafka op te roepen.

Enige jaren geleden (2008-09) werd in het Museum voor Schone Kunsten de aanzienlijk
collectie Piranesi-prenten van de Gentse Rijksuniversiteit getoond. Tijdens een weekje
Venetië bezocht ik er in oktober 2010 de grote tentoonstelling “Le Arti di Piranesi: architetto,
incisore, antiquario, vedutista, designer”. Hier werd niet alleen de totaliteit van zijn 2000-tal
gravures getoond maar ook een aantal uitvoeringen van zijn ontwerpen voor siervoorwerpen
die voordien nooit voorbij het stadium van de ontwerptekening waren geraakt. Het Spaanse
instituut “Factum Arte“, gespecialiseerd in natuurgetrouwe reconstructies van beroemde
kunstwerken (zoals het graf van Toetankhamon) heeft een aantal voorwerpen gecreëerd in
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metaal of gips, zoals een schoorsteenmantel, grote kandelaars, vazen en juwelen. Deze
konden dus voor het eerst, meer dan 200 jaar na hun ontwerp op papier, in drie dimensies
bekeken worden.
Ook was er een montagefilm met 3D-simulatie, gemaakt door Adam Lowe, die de kijker
toelaat door de Imaginaire Kerkers rond te dwalen. Deze film is ook te bekijken op het
internet. En al geeft het niet het zelfde onderdompelingeffect van het grote scherm toch loont
het de moeite eens te kijken: http://www.factum-arte.com/eng/videos.asp

KORTE BERICHTEN
1. Te koop aangeboden: de volledige jaargangen van de Beeldenaar van 1986 – 1989, 1990
-1999, van 2000 – 2004 en 2005 (1 + 2)
2. Te koop gevraagd: Een kleine medaille (geen hangertje) met het portret van Eugène
Ysaÿe en met de tekst: EUGENE (l) / YSAYE (r), diameter?
3. Ik heb een 100-tal medailles te koop (voornamelijk dubbels). Wie graag een lijst ontvangt,
een mailtje volstaat.
Luc Vandamme – Zevenboomkensstraat 17 – 3570 Alken – 0478 265202 –
luc.vandamme@pandora.be
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PAUL SCHELTENS
Luc Vandamme

CURRICULUM VITAE – Paul Scheltens
Hij werd geboren te Antwerpen in 1945. Sinds 40 jaar woont hij in Halle (Brabant).
Hij heeft er een loopbaan van 34 jaar opzitten in Personeelszaken (Human Resources). Uit
zijn opleiding klassieke humaniora en sociologie stamt zijn interesse voor literatuur, oude
culturen, geschiedenis en beeldende kunst.
Via zijn voorliefde voor boeken, boekillustraties, grafiek en schilderkunst focust zijn
verzamelactiviteit zich op boeken, grafiek (vooral ex libris) en medailles.
Daarnaast is hij sinds een aantal jaren zelf aan het schilderen, tekenen, etsen en boetseren
geslagen, achtereenvolgens aan de academies van Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
In 2003 maakte hij zijn eerste medaille “Nathalie” in de modelklas van de Academie naar
levend model en die door onze vereniging als jaarmedaille voor het jaar 2005 werd
uitgegeven, een schitterend eerste werkstuk.
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In 2005 heeft hij een tweede medaille op 20 genummerde exemplaren in brons laten slaan,
een portret van George Orwell, de Engelse schrijver en politiek essayist.
Sindsdien heeft hij een aantal medailles en bas-reliëfs gemaakt in terracotta of was, waarvan
er één in brons gegoten werd: twee katten.
Hij zoekt vooral gelegenheden waarbij zijn diverse interesses elkaar kruisen: ontwerpen van
een medaille met het portret van één van zijn favoriete schrijvers (Orwell, Ovidius) of
zangeres (Billie Holiday) of naakten naar professionele modellen die hij ook schildert en
tekent in de Academie. Ook bij het verzamelen van medailles zoekt hij vooral portretten van
favoriete auteurs (Vergilius, Shakespeare, Erasmus) of kunstenaars (Van Gogh, Degas).
Zijn plannen: tijdens de laatste periode is hij meer aan het schilderen geweest maar hij heeft
nog heel wat ideeën voor medailles.
Site
met
kleurafbeeldingen
van
medailles
en
bas-reliëfs:
http://scheltenspenningen.weebly.com
Site met wat illustraties uit eigen werk en verzamelingen: http://scaldianus.weebly.com
Hierbij een overzicht van zijn medailles.

Billie Holiday, terracotta.
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Twee katten, brons.

Katten, was & terracotta.
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Kelly liggend, terracotta.

Kelly driekwart naar links, terracotta.

Kobe en gezelschap, terracotta
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La Ragazza di Pollaiolo, terracotta.

Nathalie,350mm, terracotta

Ontwaken, terracotta.
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Ovidius, terracotta

Portret met oorbel, terracotta.

Portret, terracotta.

Portret in was.
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Sara, was.

Suzanna en de ouderlingen, gips.

Sint-Joris (voor de geboorte van zijn kleinzoon)

Vergankelijkheid, terracotta
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Zelfportret, terracotta.

Vlinder, terracotta.
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LES SAINTS APICOLES ET LEUR REPRÉSENTATION.
Gaby Roussel
L’article qui suit, dû à notre membre Gaby Roussel, s’adresse à tous ceux qui collectionnent
les médailles, breloques et jetons où sont représentées des abeilles et des ruches.

Les Saints Apicoles de Wallonie (Livre)
Sainte Brigitte de Suède : 23 juillet ou 8 octobre.
Lobbes l’invoquait le 8 octobre pour les maladies du gros bétail. On lui offrait des
petits animaux en cire soufflée en ex-voto. Brigitte de Suède passait pour une des
protectrices des laboureurs. (page 101)

Saint Feuillien : 31 octobre.
Etait imploré dans sa bonne ville de Fosse. On prétendait qu’au cours de la
procession, on pouvait entendre bourdonner (brûti) les abeilles à l’intérieur du
reliquaire. (page 181)

Saint Valentin : 14 février
Patron des apiculteurs Belge (Abeille Luxembourgeoise 1899 page 20).

Saint Médard (mort vers 560) 8 juin
Sur un vitrail de l’église de St Médard l’artiste l’a représenté avec un bovidé et une
ruche, en souvenir du pardon qu’il accorda à un voleur de génisse et à un voleur de
ruche repentants. Traditions et Saints du printemps page 137.
A Jodoigne –dont il était le patron- gardait dans un reliquaire d’argent sa mâchoire.
Le bienheureux passait pour combattre les maladies mentales ; ce blason populaire
ne signifiait pas autre chose que «les toqués de Jodoigne ». De méchantes gens
s’ingéniaient à préciser qu’il était le «patron dès Djodognwès, dès fous èt dès moches
à mièl », « patron des Jodoignois, des fous et des abeilles ». (Les Saints de
Wallonie page 432)

Saint Ambroise (339 – 397) : 7 décembre (Traditions et saints de l’automne pages
211 à 216).
La légende veut que, lorsque Ambroise était petit enfant, les abeilles s’installaient
dans sa bouche entrouverte sans lui faire de mal et que, devenu évêque, alors qu’il
s’adonnait à la prédication, sa parole était si douce que les abeilles venaient se poser
sur lui pour butiner ce qu’il disait. Aussi le représente-t’on habituellement dans les
atours d’un évêque, une ruche auprès de lui.
Représentations :
XVIII° siècle ;
- Relief sur lambris du cœur en chêne, église St Aubin à Gouvy.
- Relief sur porte intérieure du cœurk (Scholtus) église St Pierre à Beho.
- Relief sur antepandium, (Scholtus) église de l’assomption à Heinstert.
- Relief sur cuve de la chaire de vérité, chapelle St Joseph à Warisy.
- Relief sur cuve de la chaire de vérité, église St Lambert à Houmont.
- Relief sur cuve de la chaire de vérité, (Scholtus) église St Rémi à Tavigny.
- Statue ; église St Ambroise à Masbourg.
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- Peinture sur toile, église de l’Assomption à Tintigny.
- Peinture ; église St Martin à Villers sur Semois. **
- Peinture sur boiserie du cœur, église St Rémi à Halanzy.
- Peinture sur toile, église St Ambroise à Masbourg.**
- Statue en plâtre, basilique St Hubert à St Hubert.
** photos pages 214 & 215.
XIX° siècle :
- Relief suer cuve de la chaire de vérité, église St Remacle à Hondelange ;
- Statue en chêne, église de l’Assomption à Florenville.

KORTE BERICHTEN
Te koop aangeboden: de volgende interessante lectuur in één pakket:
A. Despretz, De VFS-Eretekens, 16 pagina’s
E. Moors, Een reeks moderne nieuwjaarspenningen, 19 pagina’s
L. Van Eeckhoudt, Medailles en eretekens van de bedevaart Breda-Hakendover (18901990), 5 pagina’s
R. Waerzeggers, Overzicht medailles van Antoine Jorissen (1884-1962), 49 pagina’s
Prijs: 6€ + verzendkosten (België 3,05€ - Europa 12€)
Te bestellen bij: André Poels, secretaris (voor gegevens zie kaft)
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NUMISMATISCHE JUWEELTJES,
MUNTEN VERMINKT UIT VADERLANDSLIEFDE.
Willy Faes†
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was
België bijna volledig bezet door de Duitse
horden. Alle Belgen waren vol
bewondering voor koning Albert I die aan
het hoofd van zijn klein maar dapper leger
hardnekkig weerstand bood achter de
Ijzer.

idee koning Albert I te eren door de
bestaande zilveren muntstukken van 1
frank en 50 centiemen te “verminken” tot
juweeltjes. Zo ontstonden broches,
hangertjes, armbanden, dasspelden,
enzk
In bijlage vindt U hiervan enkele staaltjes!

Op alle mogelijke manieren gaven de
bezette inwoners blijk van hun
vaderlandsliefde, vooral door het hijsen
van de nationale driekleur, door het
dragen van kledij met de Belgische
kleuren en het opspelden van vlaggetjes
op vesten en kleedjes.

Hierdoor werd de Duitse bezetter
schaakmat gezet want ze konden
inderdaad het dragen van juwelen niet
verbieden en dus zeker ook niet
bestraffen.
Dit fenomeen zal zich in mindere maten
herhalen bij het overlijden van de koning in
1934. Dan werden juweeltjes ontworpen
op basis van de zilveren munt van 20
frank.

Dit ontstemde de bezetter uitermate, zo
erg zelfs dat er een verordening kwam die
iedere vorm van patriottisch vertoon
veroordeelde.
Van oudsher heeft de Belg steeds een
manier gevonden om bepaalde wetten en
regelingen te omzeilen. Pientere juweliers
en handige knutselaars kwamen op de

De drie munten waarvan sprake werden
ontworpen door de bekende beeldhouwer
en medailleur Godefroid Devreese (Kortrijk
1961 – Elsene 1941).
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Foto’s: Leopold Verbist
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BROUWERIJ SINT-JOZEF IN OPITTER
Luc Vandamme
Het International Institute for Quality Selections6, opgericht in 1961, heeft als doel
consumentenproducten te beoordelen en te testen op zijn kwaliteiten. Als het product goed
wordt bevonden, krijgt het een kwaliteitslabel uitgereikt dat één van de volgende kan zijn:
Bronze Quality Award voor producten die een testresultaat bekomen tussen 60 en 69%.
Silver Quality Award voor producten die een resultaat bekomen tussen 70 en 79%.
Gold Quality Award voor producten die een resultaat bekomen tussen 80 en 89%.
Grand Gold Quality Award voor producten die een resultaat bekomen tussen 90 en 100%.
We kunnen dus niet spreken over een “wedstrijd” maar wel over een goede evaluatie van
een product volgens bepaalde parameters. Deze test wordt uitgevoerd door een
onafhankelijke professionele jury. Zo beoordeelden zij reeds 2.200 producten uit 80
verschillende landen.
Uitzonderlijk kwaliteitsvolle producten worden bekroond met een bronzen, een zilveren of
een gouden medaille. Er zijn acht categorieën van producten die getest worden:
- Sterke dranken en likeuren
- Bier, water en limonades
- Voedsel
- Chocolade
- Graanproducten
- Dieet- en gezondheidsproducten
- Cosmetica en toiletartikelen
- Wijn
In de tweede categorie “Bier, water en limonades” testen deskundigen het brouwen en de
fermentatietechnologie. Deze deskundigen zijn professoren, docenten, professionele
proevers en scheikundigen. Het Meurice-instituut, dat een stevige reputatie heeft op het vlak
van brouwen en fermentatie, levert ook hand- en spandiensten.
Het proeven gebeurt door minstens acht deskundigen en heeft als basis twintig verschillende
parameters. België, als het land van het bier, valt dan ook regelmatig in de prijzen. Zo viel
brouwerij Sint-Jozef7 uit Opitter, deelgemeente van Bree in Limburg, al verschillende keren in
de prijzen met bronzen, zilveren en gouden medailles. Laatst wonnen zij nog de gouden
medaille in de “Monde Selection Bruxelles 2010” voor hun Ops-Ale.
Vz. MONDE SELECTION / BRUXELLES (bovenaan langs de rand)
2010 / INTERNATIONAL INSTITUTE FOR QUALITY SELECTIONS (onderaan
langs de rand)
De vroegere “Tour Martini” in Brussel, afgebroken in 2002.
Kz. GOLD / QUALITY / AWARD (tekst in een open lauwerkrans)
2010, Mauquoy, 70 mm, verguld brons, dikte 3 mm.
6
7

www.monde-selection.com
www.brouwerijsintjozef.be
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Alle medailles zijn vervaardigd uit brons maar eventueel een verzilvering of een vergulding.
In de archieven van de firma kon, spijtig genoeg, de naam van de ontwerper van de medaille
niet meer achterhaald worden.
Het bedrijf bestaat nu bijna 50 jaar. Zo’n 30 jaar geleden gebruikte men andere types van
medailles, kleiner en met steeds een gegraveerde tekst.
Maar zij wonnen al herhaaldelijk prijzen:
1975, Amsterdam, zilveren medaille
14TH WORLD SELECTION / FOR / BEER AND / NON ALCOHOLIC / BEVERAGES /
SILVER MEDAL / AMSTERDAM / SEPTEMBER 13TH 1975
50 mm, verzilverd brons.
1979, Parijs, gouden medaille.
18eme SELECTION MONDIALE (bovenaan langs de rand)
DE LA / BIERE ET DES BOISSONS / NON ALCOOLISEES / MEDAILLE D’OR / PARIS / 15
SEPTEMBER 1979. (tekst in cirkel en cirkel in een open lauwerkrans)
50 mm, verguld brons.
In 1997 behaalden zij nog prijzen voor hun “Bokkereyer Luxe Bier (goud), Kriekenbier
(zilver), Bosbier (goud), Ops-Ale (goud), Limburgse Witte (zilver), Pax Pils bier (goud).

In 1996 nogmaals goud voor hun Ops-Ale en Bosbier. En in 1998 nog eens goud voor hun
Ops-Ale. En dat werd herhaald in 2001, 2002 en 2009. Een echt succesbier! Zij blijven dus
bier van zeer hoge kwaliteit leveren.
Brouwerij Sint-Jozef8 heeft een geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 19e eeuw. De
brouwerijtraditie wordt daar al vijf generaties doorgegeven. Momenteel leidt Jef Cornelissen
sr het bedrijf nog, maar zijn zoon, Jef jr, assisteert hem sinds 2004.
Hun kwaliteitsvolle bieren, Pax-Pils, Ops-Ale, Bosbier, Kriekenbier, Limburgse Witte,
Bokkereyer, Sint-Gummarus dubbel en tripel, worden wereldwijd geëxporteerd!

8

Brouwerij Sint-Jozef, Itterplein 19, 3960 Bree (Opitter) – Tel. 089/864711
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BARON FRANCIS DHANIS – ÉÉN VAN MIJN EERSTE MEDAILLES
Luc Vandamme
Leopold II wilde “zijn land” groot maken. Een kolonie bezitten, zoals alle grote landen, werd
zijn streefdoel. Hij concentreerde zijn aandacht op Centraal-Afrika. Op de conferentie van
Berlijn in 1885 slaagde hij erin via list en leugens een deel van het Afrikaanse binnenland in
zijn bezit te krijgen. Waarbij een deel zijn persoonlijk Kroondomein werd.
Pas na de uitvinding van de rubberband door John Dunlop, begonnen de grote winsten toe
te stromen. De vurige preken van kardinaal Lavigerie in de Sint-Goedelekerk wekten de
indruk dat de “verovering” van de Kongostaat één grote mensleivende en christelijke
onderneming was.
Na de strijd tegen de slavenhandel door de Arabieren, begon pas de echte terreur tegen de
plaatselijke bevolking. Volgens de laatste berekeningen vielen er onder de plaatselijke
bevolking tien miljoen doden. Men sprak van “de grootste misdaad ooit begaan in de
wereldgeschiedenis”. Leopold II legde dit helemaal anders uit: bestrijden van de
slavenhandel door de Arabieren gepleegd, het christendom bevorderen, de bevolking
beschaven en haar laten meedelen in de weldaden van de vooruitgangk
Voor zijn kar spande hij enkele officieren die baanbrekend werk verrichtten in de
Onafhankelijke Kongostaat o.a. commandant C.A. Coquilhat, Paul Le Marinel, commandant
A.H.A. de Macar, kapitein Crespel, kapitein Cambier, baron Jacques de Dixsmude, baron
T.T.J.A. Wahis, luitenant L.N. Chaltin, majoor A.Thys, luitenant Francqui, kapitein E.W.V.
Hanssens en baron F.E.J.M. Dhanis.
Baron Francis Ernest Joseph Marie Dhanis werd geboren in Londen op 11 maart 1862 en
overleed te Brussel op 16 november 1909. Zijn moeder was een Ierse en zijn vader stamde
uit een oude Antwerpse familie. Hij was kapitein-commandant van het Belgische leger en
werd vice-goeverneur-generaal van Congo.
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In 1890 verkende hij Kwango en stichtte verschillende posten o.a. Popokabaka en Capenda
Camulemba. Hij sloot hierbij verschillende verdragen met stamhoofden. In 1891 begon hij
met de bestrijding van de slavenhandel door de Arabieren. In 1892 werd hij bevelhebber van
het district Kasai Lualaba. Even later kwam het tot een grote veldslag. Hierbij had hij slechts
8 blanken en 370 zwarten ter beschikking tegen een Arabisch leger van 30.000 man. Hij won
uiteindelijk die strijd waarbij de cijfers van de twee kanten met quasi zekerheid sterk zullen
overdreven zijn.
Vier jaar na zijn dood nl. op zondag 12 oktober 1913 werd voor baron Dhanis een standbeeld
onthuld op de Zuiderlei rechtover de Sint-Michielskerk te Antwerpen. Men zag de baron met
omhoog geheven geweer die aan zijn voeten de overgave aanhoort van een Arabisch
opperhoofd.
In Ons Volk Ontwaakt van 18 oktober 1913 schrijft de redacteur: Maar de overwinnaar
beteugelt de drift zijner vervoering om, met een beschermend gebaar de dankbare hulde
hem door den vrijgemaakten Afrikaan aangeboden, te ontvangen, onder de vorm van een
klein kind, zinnebeeld van de glansrijke toekomst die Kongo tegemoet gaat”.
Men beweert dat, volgens de Antwerpenaars, de Afrikaanse dame gezegd zou hebben: Hier
se, smeerlap, oe joenk”.
Aan de voorzijde staat de tekst: “Voor de Mensheid”, om te benadrukken welke edele
doelstellingen men wel had met Kongo.
Ontwerper van het standbeeld was de beeldhouwer Frans Joris (Deurne 25/3/1851 –
Antwerpen 23/10/1914). Hij was een leerling van Jozef Geefs. Ook het standbeeld van
Hendrik Conscience was van zijn hand.

Tegelijkertijd werd een mooie medaille ontworpen door Alfons Mauquoy.
Vz. 1892 CAMPAGNE ARABE 1894 (onderaan in de afsnede)
Baron Dhanis triomfeert met vlag en met aan zijn voeten een Arabische
slavenhandelaar die zich onderwerpt. Links van hem een geboeide neger en een
negerin die haar kind aan hem aanbiedt. Op de achtergrond zien we een huttendorp
met palmbomen.
Getekend bovenaan links: ALF.MAUQUOY
Kz. INAUGURATION / DU MONUMENT DHANIS / - 12 OCT.1913 –(onderaan)
Links een medaillon met het portret van Leopold II in een gesloten lauwerkrans en de
tekst: LEOPOLD II SOUVERAIN DE L’ÉTAT DU CONGO
Rechts een medaillon met in een gesloten lauwerkrans de tekst:
CAMPAGNE ARABE / 1892 – 1894
In het midden zien we het gekroond wapenschild van Belgisch-Congo. De medaillons
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en het wapenschild zijn versierd met lauriertakken en wimpels.
Getekend onderaan rechts: A.MAUQUOY
1913, Mauquoy, 55 x 70 mm, brons, boogplaket.
In het boek “Stadsbeelden Antwerpen anno 2001” staat Francis Baron Dhanis 1913 van
Frans Joris vermeld in de tuin, rechts voor het gebouw van de voormalige Koloniale
Hogeschool (thans RUCA) bij een beeldengroep: centraal baron Dhanis, links een Arabier,
rechts een negerin met kind. Op 11 september 1950 besliste de gemeenteraad het
monument te verplaatsen naar de Middelheimlaan. Tijdens een zware storm op 9 september
1983 stortte een zware boom op het monument dat grotendeels werd vernield. De bronzen
brokstukken werden later opgeborgen in het stadsmagazijn op de d’Herbouvillekaai. De
baron en de slavenhandelaar bevinden zich nu in het Middelheimmuseum.

Het stoffelijke overschot van baron Dhanis en de slavenhandelaar in het Middelheimmuseum.

Bibliografie
Luc Vandamme & Daniel Bernier, Alfons Mauquoy, de meest romantisch graveur, een halve
eeuw geschiedenis van Antwerpen in de medaille’ Antwerpen, 1988, n° 37.
Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut, Belgische Koloniale Biografie, Tome I, Brussel, 1948,
p. 311/326.
Henri Pirenne, Geschiedenis van België van het begin tot heden, Brussel, deel IV, p.
223/236.
http://users.skynet.be/ovo/BDhanis.html.
Nl.wikipedia.org/wiki/lijst_van_beelden_in_Antwerpen
Met dank aan Walter Van den Keybus van toerisme@stand.antwerpen.be
Lucie Bausart, openluchtmuseum voor beelhouwkunst Middelheimpark.
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR MEDAILLENKUNST 2011 IN
GOTHA
Arnold Nieuwendam
De jaarvergadering van de Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst werd gehouden van 9
tot 11 september 2011 in Gotha (Thüringen). Het grootste gedeelte speelde zich af in het
Ekhoftheater van Schloss Friedenstein (afbeelding 1). Het was een jubleumbijeenkomst, de
vereniging bestaat 20 jaar. Dit werd gevierd met speciale tentoonstellingen, drie medaille
uitgaven en een orgelconcert. Daarnaast waren er recepties en lezingen over medailles uit
de barok. Leden en gasten uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België en Nederland waren
in de residentiestad aanwezig.

Foto 1

Feestelijk programma
Voor het 20 jarig bestaan had het bestuur een boeiend en druk programma samengesteld.
Op vrijdagmiddag 9 september kwamen de leden samen in de Kreissparkasse alwaar de
tentoonstelling ‘Wir sind ein Volk – Gemeinsame Münzthemen im geteilten Deutschland’
werd getoond (afbeelding 2). Er was een ludieke actie, want de symbolische muur werd
omvergeworpen; die bleek uit losse elementen te bestaan, waarop men ook kon zitten
(afbeelding 3).
Om vier uur volgde in de protestantse Margaretha-kirche (stadskerk 1675) een orgelconcert
van Monique Jobin op het Schuke-orgel (afbeelding 3a). Zij speelde diverse composities
vanaf 1490 tot werken van eigen hand, onder andere voor twee leden Irmgard Richter ‘Von
den Menschen’ en voor Richard Peterhänsel ‘Die Liebe von Richard und Ingrid’. Plus een
speciaal gecomponeerd nummer voor de Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst, ‘Der
Weltpokal (zu Ehren der DGMK)’. Numismatiek in muzieknoten gevat. De kerk is tevens de
rustplaats van de familie van hertog Ernst I van Saksen-Gotha-Altenburg. Om vijf uur werden
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alle gasten ontvangen door de burgemeester van Gotha Herr Knut Kreuch in de burgerzaal
van het Oude Raadhuis (afbeelding 4). Het historische gebouw met renaissancegevel uit
1574 is ontworpen door Wilhelm von Grumbach (1503-1567) en is een pareltje van
bouwkunst. Wolfgang Steguweit, de voorzitter van Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst,
leidde een discussie tussen Bernard Weisser, Andreas Schikora en Uta Wallenstein. Verdere
discussieleden waren Ulf Dräger, Bernd Göbel en Lucia Maria Hardegen uit Bonn, die een
toelichting gaf over ontwerpen. Hardegen had de medaille wedstrijd gewonnen van het
wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland. Haar creatie van Camille Claudel en Dante
Alighieri zijn bekend.

Foto 2

Foto 3

Foto 3a
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De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner, aangeboden door de Gesellschaft.
Tijdens het eten werd een verzilverde jaarmedaille uitgereikt. Op de voorzijde staat het Oude
Raadhuis met de tekst: GOTHA ADELT met twee lauwertakken. Op de keerzijde de tekst:
RESIDENZSTADT 13. THURINGENTAG 2011 GOTHA, met twee lauwertakken
(afbeeldingen 5 en 5a). Tevens ontvingen de leden een massief zilveren medaille met
dezelfde voorzijde maar met een andere keerzijde (afbeelding 5b). Hierop staat de tekst:
RESIDENZSTADT CHRISTAN WERMUTH (1661-1739) MEDAILLEUR DES BAROCK 2011
GOTHA en twee lauwertakken.

Foto 5abc

Zaterdagochtend 10 september startte om tien uur de jaarvergadering in het Ekhoftheater
van Schloss Friedenstein met de nodige rondvragen. Rond elf uur ontving Anna Franziska
Schwarzbach uit Berlijn de Hilde-Broër-Preis für Medaillenkunst voor haar medaille-oeuvre.
Bernd Göbel uit Halle had haar voorgedragen (afbeelding 6). In zijn toespraak vertelde hij dat
Schwarzbach zich laat leiden door vakmanschap, gedrevenheid en op geen enkele wijze te
beïnvloeden is door moderne stijlen of modebeelden van dit moment. Zijn verhaal werd
geïllustreerd met een diashow en de beelden die wij zagen waren zonder meer
indrukwekkend. In de toekomst zal er een apart artikel over Schwarzbach in de MUNTkoerier
verschijnen. Op de voorzijde van de prijsmedaille staan engelen en mensen, op de keerzijde
alleen de tekst: HILDE BROËR PREIS - DGMK. De prijs is vernoemd naar de kunstenares
Hilde Broër (1904-1987). Er zijn er nu zes uitgereikt: in 2005 aan Karl Burgeff (1928-2005),
2006 aan Heide Dobberkau (1929)[Lees MK-02 2000], 2007 aan Wilfried Fitzenreiter (19322008), 2008 aan G. Angelika Wetzel (1934), 2009 aan Peter Götz Güttler (1939) en in 2011
dus aan Anna Franziska Schwarzbach (1949).

Foto 6 / 7
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Medaillemarkt en lezingen
Tussen de middag was er een medaillemarkt. Handelaren en medailleurs uit Duitsland
verkochten hun medailles. De uit België afkomstige Paul Huybrechts had naast eigen werk
ook werkstukken van Eva Harmadyová uit Slowakije en Ligita Franckevièa uit Letland
meegenomen om te tonen (afbeelding 7). Acht jonge Duitse kunstenaars waren aanwezig:
Anna Scheibner (afbeelding 8), Petra Schwenfeier, Stefan Bading, Adelheid Fuss, Anne
Karen Hentschel, Kornelia Thümmel en Maya Graber. Van deze talentvolle artiesten was
verrassend mooi werk te zien. Tevens werd een International Medallic Project 2011 getoond,
met werk van studenten uit Portugal, Bulgarije, Polen, Kroatië, Hongarije, Turkije en
Engeland (afbeelding 9). Bernd Göbel (1942) heeft op de Hogeschool van Kunsten in Halle
al vier generaties opgeleid als beeldhouwer en als medailleur. Hij is de drijvende kracht
achter al de jonge mensen die aanwezig waren. Ze krijgen niet alleen boetseren, maar leren
tevens een muntontwerp snijden, portretten maken, heraldiek en de vele facetten die bij een
medaille- of muntontwerp komen kijken. Hadden wij in Nederland of België maar zo’n
opleiding. Bogomil Nikolov in Bulgarije geeft de jonge mensen kennis mee die zij nodig
hebben om een medaille te ontwerpen. Net zoals Göbel, men kan in Duitsland rustig spreken
van de school van Bernd Göbel, zoals in Nederland de school van Esser bestaat. Göbels
medaillewerk is wereldbekend en zijn monumentale beelden, vaak met herdenking van de
oorlog als thema, zijn in de omgeving van Halle en Leipzig te vinden.

Foto 8 / 9

Van half twee tot vijf uur volgden er vijf lezingen over de barok-penningen die ik helaas
noodgedwongen moest missen. Uitgangspunt was de 350ste geboortedag van de Gothaer
stempelsnijder van de barok Christian Wermuth (1661-1739). Sprekers waren Bernd Schäfer
uit Gotha met ‘barocke Universum’; Heinz Winter, afkomstig uit Wenen, met ‘Die Medaillen
und Schaumünzen Maximilians I.-zeitgenössisch oder postum?’; Uta Wallenstein uit Gotha,
sprak over ‘Christian Wermuth und die Medaillenkunst des Barock’; Elke Bannicke uit Berlijn
met ‘Medailleur des Barock. Johann Christian Koch in Gotha’; Rainer Grund uit Dresden met
‘Medaillenkunst im Barock in Dresden’. Wolfgang Steguweit, eveneens afkomstig uit Gotha,
sloot de cyclus af met ‘Barock als Modell? Ereignismedaillen der Gegenwart’. Van de
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deelnemers hoorde ik later dat het er heftig aan toe was gegaan omdat ook het thema ‘wat is
nu een medaille’ aangesneden werd en de meesten waren niet van mening dat bepaalde
moderne creaties medaille moeten heten.
Rondleidingen en bezichtiging Schloss Friedenstein
Op zondagochtend 11 september waren er twee rondleidingen in het Schloss. Een naar de
bibliotheek en muntkabinet en de andere door een deel van het enorme gebouw. In de
hoofdzaal was een tentoonstelling ingericht met medaillekunst uit de barok. Men dook als het
ware op de vitrines in de werkelijk prachtige ruimte (afbeelding 10). Er waren medailles van
Christian Malen (1578-1641), Martin Brummen (1659-1725), Georg Hautsch (1664-1736),
Christian Wermuth (1661-1739), Johann Christian Koch (1680-1742), Sebastian Dadler
(1586-1657) en Johann Höhn (1637-1693). En van de stempelsnijder Nikolaus Seeländer
(1682-1744) werden stempels getoond. Een hoogtepunt was een bezoek aan het historisch
muntkabinet (afbeelding 11). Van de bibliothecaris Wolfgang Runschke kreeg ik
toestemming om enige foto’s te nemen. De kleine muntkastjes waren voorzien van stevige
handgrepen, zodat ze makkelijk gehanteerd konden worden, na verwijdering van de losse
versiering (afbeelding 12). Het Schloss heeft vele kunstschatten, van de oudheid tot heden.
U begrijpt: een uur is te weinig, want men kan er vele dagen toeven zonder zich te vervelen.

Foto 10 / 11

Foto 12
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Christian Wermuth (1661-1739)

Foto 13 / 13a

De medailleur Peter Götz Güttler (1939) maakte een extra medaille van Christian Wermuth
die de leden voor weinig geld konden aanschaffen (afbeeldingen 13 en 13a). Een leuker
souvenir kan men als verzamelaar niet bedenken. Güttler is een der grote medailleurs.
Christian Wermuth werd geboren in Altenburg maar werkte hoofdzakelijk in Gotha. Zijn
opleiding volgde hij in Dresden. In 1686 werd hij stempelsnijder bij de Munt van het Huis van
Schwarzburg Sondershausen en in 1689 werd hij benoemd als stempelsnijder van Gotha. Hij
werkte ook voor het hertogelijk Huis van Saksen. In 1703 werd hij benoemd aan het hof van
koning Frederik I van Pruisen. Met de hulp van zijn leerlingen gaf Wermuth in ongeveer
twintig jaar meer dan dertienhonderd medailles uit. Hij is als stempelsnijder zeer productief
geweest. Het blijkt dat hij ook veel medailles creëerde met satirische afbeeldingen. In 1699
ontving hij een keizerlijk voorrecht om medailles te mogen slaan in zijn eigen huis. In zijn
atelier leidde hij tal van leerlingen op, waaronder zijn drie zonen en zijn oudste dochter. Tot
die dertienhonderd medailles behoren een serie van tweehonderd portretten van Romeinse
keizers en heiligen, plus ongeveer honderd satirische medailles; daarnaast een groot aantal
voor de leden van de Europese koninklijke hoven. Zijn medailles werden uitgevoerd in goud,
zilver, koper en tin en er verschenen gedrukte catalogi van, in de periode tussen 1698 en
1713.
Gotha - Villa Gotaha
In de deelstaat Thüringen, het groene hart van Duitsland, ligt de de stad Gotha. Deze
voormalige hoofd- en residentiestad van het hertogdom Saksen-Coburg en Gotha heeft een
bijzondere historische uitstraling en kent een luisterrijke geschiedenis. Het indrukwekkende
stadsbeeld wordt bepaald door de historische stadskern, Schloss Friedenstein, het grootste
vroegbarokke kasteelcomplex van Duitsland. In 1643 werd de eerste steen gelegd en dertien
jaar later was het klaar. Het heeft evenveel kamers als dagen van het jaar. De enorme
verdedigingswallen zijn helaas in de achttiende eeuw geslecht. Het natuurmuseum dat in het
park ligt, bevat de beroemde dinosaurussen van het Thüringer Woud. Friedenstein
(Vredesteen) bezit een fraaie Engelse tuin en orangerie waar het prettig toeven is. Villa
Gotaha is een van de oudste nederzettingen van Thüringen en wordt in 775 voor het eerst
genoemd in een oorkonde van Karel de Grote. Gotha kreeg in de twaalfde eeuw
stadsrechten. Door de ligging aan handelswegen ontwikkelde de stad zich als
handelscentrum. Belangrijke inwoners tijdens de middeleeuwen waren Maarten Luther
(1483–1546) en Friedrich Myconius (1490–1546). Maar ook de pedagoog Andreas Reyher
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(1601-1673), wiens onderwijsmethoden in Duitsland opgang vonden. Ook de grondlegger
van de moderne paleontologie Gottfried Geissen (1726-1800) leefde in Gotha. In de
achttiende eeuw luidt de bijnaam van de residentiestad ‘Stad der natuurwetenschappen’,
vanwege de beroemde geleerden die er woonden, astronomen, geologen en
wetenschappers. De koopman Ernst Wilhelm Arnoldi (1778-1841) bedacht in 1820 de eerste
brandverzekering. Vele kunstenaars woonden in Gotha, componisten, beeldhouwers,
dichters en kunstschilders van wie Lucas Cranach (1472-1553) de bekendste is. In Gotha
hebben belangrijke congressen plaatsgevonden en de industrie bloeide welig, zowel auto-,
als voedings- en vliegtuigindustrie. Van 1950 tot 1990 moest de stad herbouwd worden door
de oorlogsschade. Momenteel is het de parel onder de Thüringer steden. Op korte
reisafstand liggen de cultuursteden Halle en Weimar, die eveneens een bezoek meer dan
waard zijn.
Het adellijke verleden is opmerkelijk. Vele lijnen lopen vanuit Gotha: Huize Saksen-Coburg
naar de koningshuizen in België, Portugal, Bulgarije, Groot-Brittannië; er zijn
huwelijksverbindingen met vorstenhuizen uit Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Zweden,
Griekenland, Spanje, Noorwegen, Italie, Frankrijk en Denemarken. De lijn naar Engeland is
het belangrijkste. Koningin Victoria’s grote liefde was prins-gemaal Albert van Saksen
Coburg. Koningin Victoria Alexandrina Victoria van Hannover (1819–1901) was koningin van
het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en keizerin van India van 1877 tot 1901. Zij is met
63 jaar en zeven maanden de langst regerende Britse monarch uit de geschiedenis. De
periode staat zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de wereld bekend als het Victoriaanse
tijdperk.
Berlijn in 2012
Het jubileumweekend in Gotha was zeer geslaagd, door de goede organisatie van
Steguweit, het bestuur, de recepties, diners, door te spreken met de kunstenaars, medailles
te bekijken of te kopen, en dat in drie dagen. In oktober 2012 houdt de Deutsche
Gesellschaft für Medaillenkunst haar jaarvergadering in Berlijn, een stad die verder geen
uitleg
nodig
heeft.
------------------------------------------------------------------------Literatuur: Nieuwendam, A,. Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst 2009, MUNTkoerier
januari 2010. Steguweit, W,. Hilde-Broër-preis für Medaillenkunst. Die Kunstmedaillen in
Deutschland band 26. Catalogus Die Kunstmedaillen in Deutschland. Folders van de stad
Gotha
en
tentoonstellingsfolders.
Foto’s:
A.
Nieuwendam.
Meer
informatie
penningkunst
op
http://penningkunst.startpagina.nl
Voor informatie over Gotha: http://www.gotha.de
Toeristinformatie: tourist-info@gotha.de
Fotobijlagen:
Nr 1. Schloss Friedenstein in Gotha.
Nr 2. Presentatie Wir sind ein Volk – Gemeinsame Münzthemen im geteilten Deutschland.
Nr 3. Vitrine met uitgaven.
Nr 3a. Monique Jobin op het Schuke-orgel.
Nr 4. Burgemeester van Gotha, Herr Knut Kreuch.
Nr 5, 5a, 5b. Thüringendag Gotha 2011, 40 mm Ø, koper/nikkel verzilverd. Snechana
Russewa-Hoyer. Model Heinz Hoyer.
Nr 6. Anna Franziska Schwarzbach uit Berlijn.
Nr 7. Werk van Paul Huybrechts, Eva Harmadyová en Ligita Franckevièa.
Nr 8. Anna Scheibner en haar medailles en kleinplastiek.
Nr 9. International Medallic Project.
Nr 10. Belangstelling voor de medailles uit de Barock.
Nr 11. Muntkabinet in Schloss Friedenstein in Gotha.
Nr 12. Muntkastje in Schloss Friedenstein in Gotha.
Nr 13 en 13a. Christian Wermuth, 110
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DE GOUDEN PENNING VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE
ACADEMIE VAN BELGIË VOOR WETENSCHAPPEN EN
KUNSTEN.9
Luc Vandamme
De Academie reikt jaarlijks een Gouden Penning uit aan een persoon die voor het brede
publiek een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoediging, de beoefening en de
verspreiding van de wetenschap of van de kunst.
De laureaten uit het recente verleden waren achtereenvolgens:
1998 Dr. Jan Briers
1999 Dr. Paul Janssen (Janssen Pharmaceutica)
2000 Philippe Herreweghe (muziek)
2001 Karel Van Miert (politiek/docent)
2002 Peter Piot (Aids)
2003 Barones Angèle Manteau (uitgeefster)
2004 Roger Raveel (scheppend kunstenaar)
2005 Ingrid Daubechies (fysica)
2006 Jacques Wirtz (landschapsarchitect)
2007 René Jacobs (musicus)
Maar hoe ziet die gouden penning er nu uit?10

Vz. Geen tekst
De met een hoofddoek gedeeltelijk bedekte buste van Maria Theresia naar
rechts.
Ongesigneerd.
Kz.  KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIË VOOR
WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN (rondom langs de rand)
In het veld: een open ruimte voor een naam.
Fibru Europ11, 50mm, goud (18 karaat), +/- 112 gram.
9

Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel – internetadres: www.kvab.be - met dank aan Marc
Vanneste, Niceas Schamp, Vast secretaris & Charlotte Dua.
10
Foto’s geleverd door Fibru Europ nv, met speciale dank aan Mevr. Brigitte Parmentier.
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Alhoewel de medaille ongesigneerd is, is deze van de hand van Gerard Gaudaen12.
Gerard Gaudaen13 werd geboren in Sint-Niklaas op 9 januari 1927. Hij is een figuratief
graficus en virtuoos lino- en houtsnijder van literair geïnspireerde composities,
havengezichten, naakten, figuren en dieren. Hij volgde van zijn elfde jaar af de naschoolse
cursus aan de kunstacademie en deed zijn humaniora in het Koninklijk Atheneum van zijn
geboortestad. Daar had hij Mark Macken als tekenleraar. Hij genoot zijn opleiding aan de
Academies van Sint-Niklaas en Gent (Victor Stuyvaert & Maria De Keyzer). Nadat hij zijn
diploma van leraar had behaald, gaf hij tekenles in het Atheneum van Sint-Niklaas. In 1953
liet hij zich inschrijven in het NHISKA (Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten
Antwerpen) waar Marc Severin & Jan Vaerten zijn leraars waren. Hij won verschillende
belangrijke prijzen o.a. de prestigieuze Prijs baron de Brouwer in 1955 en 1958, Nationale
Bank voor ex-libris (1956-57), Koninklijke Academie (1961), Europaprijs voor ex-libris
Olomoue (Tsjechoslovakije (1966), de Beurs Eugène Baie (1967), de Gouden Penning van
de Vlaamse Raad (1994). Hij was tevens leraar houtsnede aan de Academie van Gent
van1963 tot 1970.

baron de Brouwer en Eugène Baie, beide medailles van de hand van Armand Bonnetain

Van 1971 tot 1991 was hij achtereenvolgens leraar en directeur aan de Academie van
Antwerpen. Zijn grafisch oeuvre, hoofdzakelijk zwart-wit, getuigt van een virtuoos
vakmanschap. Hij was lid van de Koninklijke Wase Kunstkring, ’t Getij en Graphia. Hij werd
tevens voorzitter van de Koninklijke Academie. Werk van zijn hand bevindt zich in de
Prentenkabinetten van Antwerpen en Brussel. In de voorzijde van deze medaille herkent
men zonder twijfel de hand van een figuratieve graficus.
Voor deze prijs kan men zich niet kandidaat stellen, de Academie beslist zelf wie zij
voordraagt. De verschillende Klassen brengen jaarlijks hun kandidaten naar voor in de
maand mei. De Klassen kunnen maximum drie kandidaten voordragen in volgorde van
voorkeur. De Bestuurscommissie kiest uit maximum 9 kandidaten de meest valabele
kandidaat voor deze Gouden Penning.
Waarom koos men nu voor Maria Theresia als beeldenaar?

11

Firma Fibru Europ sprl, Edmond Rostandstraat 59, 1070 Brussel.
Bron: De bladen voor de grafiek, bijblad, Eerste jaargang 1, februari 1968. Met dank aan Ludo Raskin.
13
Bron: Biografisch Lexicon Arto
12

202

Patrijs (1846) van de hand van Jouvenel met het
portret van Maria-Theresia (tupotheek Koninklijke Munt)

In de 18e eeuw wilde ieder verlicht absolutist de staat besturen op basis van de rede.
Geleerden moesten politiekers bijstaan en kwamen met praktische oplossingen. Er was
vooral aandacht voor landbouw, industrie, de natuurlijke rijkdommen, de verbetering van de
volksgezondheid en het onderhoud en de uitbreiding van het wegennet.
Symbool voor deze beweging was o.a. keizerin Maria-Theresia. Onder haar bestuur was er
de oprichting van de “Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres de
Bruxelles” op 16 december 1772.
Deze instelling diende advies te geven inzake wetenschappen, technologie en industrie.
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DE TWEEDE DUITSE LUCHTVLOOT OP BEZOEK IN HET GENTSE
STADHUIS
AANLEIDING TOT DE VERVLAAMSING VAN DE GENTSE
STADSMEDAILLE
Huguette Taymans

Een tijdje geleden kwam ik in kennis van een Gentse stadsmedaille met op de keerzijde de
vermelding: DIE STADTKOMMANDATUR ZUM FRONTBESUCH 1.10.1940. Vooral de term
“frontbezoek” was nogal onduidelijk, België capituleerde immers al op 28 mei en was dus
bezet.
Om hierover meer te weten te komen nam ik mijn toevlucht tot de reeks XXI in het Gentse
stadsarchief, waar men dossiers kan terugvinden over allerlei bezoeken aan het Gentse
Stadhuis. Onder nummer 157 bevind zich het dossier over het bewuste bezoek.
Na de bezetting van de lage landen had Hitler zijn zinnen gezet op de luchtslag om
Engeland. De Duitse luchtmacht bevond zich hier dus in de frontlijn van deze luchtaanval.De
tweede luchtvloot kwam op 1 oktober 1940 op bezoek in het Gentse stadhuis.
Na een ontvangst in de Pacificatiezaal volgde een banket in de Troonzaal. Men had gezorgd
voor een “Belgisch-Nederlands” menu. De menukaart, in het Duits opgesteld, zag er als volgt
uit:
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Na het banket volgde een gezellig samenzijn in de Gemeenteraadszaal.
Als aandenken werd aan alle bezoekers een stadsmedaille overhandigd, die de aanleiding
was voor dit onderzoek.
Gent beschikte over een officiële stadsmedaille, gegraveerd door Floris De Cuyper. Op de
voorzijde is de Gentse maagd afgebeeld, ze houdt het wapenschild van de Stad met op de
achtergrond de Gentse torens. Deze “middeleeuwse” uitbeelding van de maagd zou
gebaseerd zijn op de uitbeelding voor de afdeling Oud Vlaanderen tijdens de
Wereldtentoonstelling van 1913. De eerste versie van deze stadsmedaille had bovendien
onderaan op een banderol de vermelding: GENT / GAND en op de keerzijde op een lint die
een bloemenkrans omwikkeld, LA VILLE DE GAND / DE STAD GENT. Men had altijd een
aantal van deze medailles in voorraad.
Bij een bezoek moest dus enkel de keerzijde met een aangepaste tekst ingegraveerd
worden. Voor dit bezoek werden 84 medailles ingegraveerd door Gustaaf Vanderstraeten uit
de Steendam met de tekst, DIE / STADTKOMMANDANTUR / ZUM / FRONTBESUCH en
onderaan op de banderol, 1.10.1940
Op de rand van de stukken is J. FONSON ingeslagen.
De factuur voor de gravure werd echter gericht aan de Stadkommandant die ze ook heeft
betaald. Ook de kost van de 84 medailles zelf werd doorgerekend aan Stadtkommandant
Schiffer en geboekt in de stadskas als ”Onvoorziene Ontvangsten”.
De Duitse bezoekers kregen dus wel een aandenken van de Stad Gent, maar ze moesten er
wel zelf voor betalen!
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Het bezoek was tevens de aanleiding voor de “vervlaamsing” van de stadsmedaille. Vanaf
deze uitreiking werd de bewuste stadsmedaille gewijzigd in ééntalig Nederlands, de Franse
tekst op de voorzijde is dan vervangen door sterretjes en op het lint op de keerzijde komt
enkel, STAD GENT voor (zie details) . Van de 84 uitgereikte exemplaren, waren 50 ééntalig
Nederlands en 34 nog tweetalig.

VERNIEUWING LIDGELD
Vergeet niet uw lidgeld voor 2012 te vereffenen. Het lidgeld bedraagt 40€ voor
België en 45€ voor leden uit het buitenland. Te storten op de rekening van de
vzw Promotie van de Medaille IBAN BE09 2100 2975 0457 – BIC/SWIFT:
GEBABEBB
RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION
N’oublié pas de verser votre cotisation pour 2012. La cotisation s’élève à 40€
pour la Belgique et de 45€ pour les membres étrangers. Montant à verser au
compte de la Promotion de la Médaille IBAN BE09 2100 2975 0457 –
BIC/SWIFT : GEBABEBB

206

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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CLAUDE WARIN MEDAILLER A LYON DE 1630 A 1654.
Didier Jacquemin
Continuant inlassablement à rechercher des éléments nouveaux sur la vie et l’œuvre de
Jean Varin, je consulte régulièrement le web pour y recueillir, via les mots clés d’un moteur
de recherche, tout ce qui concerne VARIN ou WARIN.
Quel ne fut pas ma surprise de voir un usager de la bibliothèque municipale de Lyon
intervenir sur un forum (Le guichet de savoir), il était à la recherche d’informations sur :
« Claude Warin, petit frère (sic ?) de Jean Warin, médailler du roi Louis XIII », date de
naissance inconnue (1610 ou 1612), mort en 1654 et médailler de la ville de Lyon de
1630 à 1654.
Le seul ouvrage connu traitant de sa vie était : « Claude Warin, graveur et médailleur (16301654) » Revue Numismatique (France), 1888, de Natalis Rondot, ouvrage que je n’ai pu
consulter.
Après quelques recherches, j’ai néanmoins découvert un ouvrage (consultable via le web en
version Pdf) :
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Voici ce qu’il publie concernant Claude Warin:
« Claude Warin, sculpteur et graveur, signait : C. Warin, C. Varrin, et C. Varin.
11 a été graveur à la Monnaie de Lyon dès 1630, et fut nommé en 1651 graveur ordinaire de
la Ville.
Nous ne connaissons pas d'ouvrages de sculpture de Claude Warin; cependant on peut
regarder comme tels les grands médaillons qui furent placés, en 1651, à la façade de l’hôtel
de Ville.
Voici le mandement qui se rapporte à ce travail :
« Les Prévost des marchans et Eschevins de la ville de Lyon à M* Pierre Perrin, receveur
des deniers communs, dons et octroys de ladicte ville et communaulté de Lyon. Nous vous
mandons que des deniers de vostre charge vous payez et deslivriez comptant à sieur
Claude Varrin maistre graveur en la Monnoye dudict Lyon la somme de deux mil livres
tournoiz que nous luy avons ordonnée en desduction et à bon compte de celle de quatre mil
livres qui luy a esté promise pour graver et faire quatre portraictz ou effigies en bronze — Le
premier du Roy à présent régnant — Le second de la Reyne Régente sa mère — Le
troisiesme du feu roy Louis treiziesme et le quatriesme du feu roy Henry quatriesme.
Lesquelles effigies seront posées es quatre rondeaulx de pierre de taille quj ont esté laissez
au frontispice et devant du nouveau hostel dé ville quj se construîct proche la place des
Terreaulx, suivant le priffaict quj a esté ce jourd'hui passé par le Consulat avecques ledict
sieur Varrin par devant M* Jasserand notaire royal audict Lyon »
* Ces médaillons de bronze avaient 91 centimètres de diamètre.
La quittance de ces deux mille livres est au dos du mandement, avec la date du 16 janvier
1645.
Les quatre médaillons étaient achevés et mis en place en août 1651*.
Claude Warin est l’auteur de ces nombreux médaillons qui ont été longtemps attribués à
Jean WARIN, le graveur général des monnaies.
Ces médaillons, pour la plupart de bronze, d'un bronze clair qui se rapproche du laiton,
représentent le plus souvent des personnages lyonnais. Quelques-unes des pièces sont
signées C WARIN ou C. Varin, et le C a même la forme du G (on dit à Lyon indifféremment
Claude ou Glaude). L'œuvre de Claude Warin se compose de soixante-cinq médaillons, tous
sans revers.
Claude Warin est mort à Lyon en mars 1654.
Il demeurait, à l'époque de sa mort, dans une maison dont les fenêtres avaient « vue sur une
rue tendant de la place des Téreaux à la rivière du Rosne ».
Autre source
Selon un Bulletin de la Société Royale de Numismatique (Extraits des Procès verbaux de
l’Assemblée Générale de Lille des 7 et 8 juin 1959) :
M. Tricou (Président de la Société française de Numismatique qui accueillait la société
belge) déclare en présentant deux médaillons inédits de Claude Warin que « grâce aux
archives notariales de Lyon, où séjourna Claude Warin, il a eu le bonheur d’élucider
certains points de sa vie et qu’il peut certifier que Claude était le frère de Jean Warin »
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H. Frère réplique en citant de Froidcourt qui a démontré l’origine liégeoise de Jean Varin et
que les actes de baptême des 5 autres enfants du père de Jean Varin nés à Liège ne
mentionnent aucun Claude.
Cette « discordance » n’est pas expliquée ni résolue dans le bulletin de la RBN.
Analyse des sources:
Il n’y a aucune mention sur la date ou le lieu de naissance ni sur la parenté avec Jean
V(W)arin.
Sur CGB, M Prieur déclare Claude Warin « parent » de Jean Varin sans mentionner ni la
date de sa naissance ni son lien de parenté.
L’atelier de Lyon (distinctif monétaire « D ») avait comme directeur en 1643 et 1644 Jean
Warin lui-même.
Les répliques de l’AG de la RBN n’apportent aucune solution définitive.
Ce dont on est sûr:
-

-

-

-

Selon M. de Froidcourt (les origines liégeoises de Jean Varin) il y a eu 6 enfants
issus de Jean Varin (père) et de Catherine Hovius : Adrien (4 sept. 1601), Guillaume
(19 dé. 1602), Catherine (15 déc. 1604), Jean (6 févr. 1607), Jeanne (4 avr. 1611) et
Anne (28 mai 1612). Tous enregistrés à Liège. (source que j’ai moi-même vérifiée)
D’après des recherches personnelles, il y a eu à Paris un autre Jean Varin à la même
période qui exerçait la profession d’orfèvre, domicilié rue des Arcis, il était le fils de
Barthélemy Varin. il aurait pu être un cousin ou un oncle de Jean Varin de Liège et
apparenté à Claude Warin.
On sait aussi que, selon Mark Jones qui tire ses sources de Mazerolle, les Varin sont
d’origine champenoise (Reims), qu’il s’agirait d’une famille de graveurs de monnaies
impliquée dans le faux-monnayage dans le nord de la France, l’origine champenoise
de la famille est confirmée par les lettres de naturalisation de Jean Varin.
Jean Varin (père), natif de Reims (et installé à Liège fin du 16ème siècle ou début du
17ème siècle) avait donc de la famille (des frères) dans le nord de la France ou à la
frontière de l’Empire.
Conclusion :

Il est donc ici prouvé que Claude Varin ne saurait être né à Liège comme frère cadet de Jean
Varin, quant à sa parenté, elle est probable mais nullement certaine. S’il est né ailleurs, et fils
de Jean Varin (père), ce ne peut être qu’après 1616, or il a commencé à travailler à Lyon en
1630, il était donc précoce !
Mais un Varin pouvant en cacher un autre, ce n’est pas la première ni la dernière fois que
l’on constatera des erreurs d’attribution dans les médailles (voir mon article sur une médaille
de François Varin, fils de Jean, erronément attribuée à Jean Varin par l’Université de Liège).
Cela rend toute recherche historique passionnante et démontre que malgré les écrits
antérieurs, on peut encore faire des trouvailles et publier des choses nouvelles et originales.
PS : L’ouvrage : « Jean Varin (1607-1672) : Un liégeois au service des rois de France ou La
représentation du pouvoir » est encore disponible en version reliée et en couleur.
Il est aussi possible de l’obtenir via courriel en en faisant la demande à
didier_jacquemin@skynet.be
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MEDAILLEN VON G. ANGELIKA WETZEL
1.Titel: ALBRECHT GOES
Jahr: 2008 Material: Bronzeguß Maße: d 82 x64 mm Auflage: 12 Stück
Anlaß: war der 100. Geburtstag des Dichters Preis: 225.- Euro
Beschreibung der Medaille:
VS Portrait des alten Dichters en face mit Lebensdaten 1908-2000, links davon die Signatur w
RS eingeschrieben ist das Wortpaar gestalt und fragment, hinter einer aufgerissenen Kreuzform
drängt eine Form an die Oberfläche.

2. Titel: PETER HÄRTLING zum 75. Geburtstag
Jahr: 2008 Material: Bronzeguß Maße: 52 mm Auflage: 12 Stück
Anlaß war der 75. Geburtstag als Überraschung für den Dichter, Preis 220.-Euro
Beschreibung der Medaille:
VS Portrait, nach links gewandtes 3/4 Profil, rechts am Rand der Medaille die Signatur w
RS Nürtingen, Blick auf die Häuserfronten über dem Neckar,
Härtling sagt:„ ohne diese Ansicht komme ich nicht aus, es ist meine Stadt.“
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Die Medaillen können bestellt werden bei:
G. Angelika Wetzel
Fraubronnstrasse 15
70599 Stuttgart
g.a.wetzel@t-online.de

VERNIEUWING LIDGELD
Vergeet niet uw lidgeld voor 2012 te vereffenen. Het lidgeld bedraagt 40€ voor
België en 45€ voor leden uit het buitenland. Te storten op de rekening van de
vzw Promotie van de Medaille IBAN BE09 2100 2975 0457 – BIC/SWIFT:
GEBABEBB
RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION
N’oublié pas de verser votre cotisation pour 2012. La cotisation s’élève à 40€
pour la Belgique et de 45€ pour les membres étrangers. Montant à verser au
compte de la Promotion de la Médaille IBAN BE09 2100 2975 0457 –
BIC/SWIFT : GEBABEBB

