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WOORD VAN DE VOORZITTER 

 
In deze Flash Medailles heel wat informatie 
ivm over onze volgende Algemene 
Vergadering; onze 25e  om precies te zijn. 
 
Maar eerst moeten we met droeviger nieuws 
komen; ons lid Guido Dewulf uit Mariakerke is 
overleden; Guido werkte o.a. mee aan de 
studie van André Despretz “Penningen die 
betrekking hebben op de Gentse Universiteit”. 
 
Voor onze 25e verjaardag steken we onze 
Algemene Vergadering in een nieuw kleedje; 
minder interne mededelingen en meer 
informatieverspreiding. 
Het officiële deel zullen we proberen te 
beperken tot 1 uur; alle participanten krijgen 
een vervolgstudie van het medaillewerk van 
Alfons Mauquoy aangeboden, een passende 
aanwezigheidspenning en een mooie 
twéézijdige medaille van de hand van Willy 
Peeters. 
 
Luc verzorgt dit jaar een tentoonstelling rond 
het werk van Raf Mailleux; alle medailles 
zullen getoond worden, er is een 
oeuvrecatalogus beschikbaar tegen 25€ en de 
dochter van Mailleux – die zelf beeldhouwster 
is – heeft een huldemedaille voor haar vader 
gegoten, eveneens beschikbaar. De catalogus 
kan ook nagestuurd worden tegen dezelfde 
prijs, buitenlandse leden betalen 2€ port 
extra. 
 
Leden die verhinderd zijn om deel te nemen 
kunnen ook de vervolgstudie van het 
medaillewerk van Alfons Mauquoy tegen 
17.5€ bestellen, port inbegrepen (+ 2€ voor 
buitenlandse leden). 
 
 Twee interessante voordrachten volgen na de 
pauze; Karel Soudijn & Peter Janssen 
(Mauquoy) zijn onze gasten. 
Na afloop van de vergadering gaan we ook 
weer gezellig tafelen. 
Ik hoop jullie allen talrijk te mogen 
verwelkomen op deze super interessante 
Algemene Vergadering. 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Dans ce Flash Médailles beaucoup 
d'informations concernant notre prochaine 
Assemblée Générale, notre 25e pour être 
exact. 
 
Mais nous devons commencer par des 
nouvelles tristes; notre membre Guido Dewulf 
de Mariakerke est décédé; Guido a collaboré à 
l'étude d'André Despretz " Penningen die 
betrekking hebben op de Gentse Universiteit". 
 
Pour notre 25e anniversaire, nous allons 
donner un nouveau look à notre Assemblée 
Générale, moins de communications internes 
et plus de diffusion de l'information. 
Nous allons essayer de limiter la partie 
officielle à une heure ; tous les participants 
reçoivent une étude des médailles d'Alfons 
Mauquoy, un jeton de présence approprié et 
une belle médaille recto-verso de Willy 
Peeters. 
 
Luc prend soin cette année d’une exposition 
sur le travail de Raf Mailleux: toutes les 
médailles seront exposées, il y a un catalogue 
disponible à 25 € et la fille de Raf Mailleux – 
aussi sculpteur - a créé une médaille en fonte, 
également disponible. Le catalogue peut 
également être commandé au même prix, les 
membres étrangers paient 2 € 
supplémentaires. 
 
Les membres qui ne peuvent pas participer 
peuvent commander l'étude des médailles 
d’Alfons Mauquoy contre 17,5 €, frais de port 
inclus (+ 2 € pour les membres étrangers). 
 
Après la pause nous avons 2 orateurs 
intéressants; Karel Soudijn & Peter Janssen 
(Mauquoy) seront nos invités. 
Après la réunion, nous garderons la tradition 
d’un souper. 
Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette 
Assemblée Générale super-intéressante. 
 
Stefan De Lombaert 
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DE JACOBIETENBEWEGING 
 MEDAILLES VAN EEN PROPAGANDAOORLOG 

 

Linda Everaert 

 
 

Vz een Highlander met zwaard en schild met opschrift  
QUIS.CONTENDAT MECUM 

 Wie wil met mij vechten 
NULLUM NON MOVEBO LAPIDEM UT ILLUD ADIPISCAR 1749 

 Ik laat geen enkele steen onberoerd om alles te bereiken 
Kz  een uitgewerkte roos 
 MEA.RES.AGITUR 

Mijn zaken zijn nu aan de orde 
 
32 mm - AE - graveur onbekend 
 
Het Jakobitisme was een politieke beweging die aan het eind van de 17e en het begin van de 
18e eeuw actief was in Engeland, Schotland en Ierland en die ontstaan is rond koning James 
II (VII in Schotland). Deze beweging wilde het rooms-katholieke koningshuis Stuart op de 
Britse troon herstellen. Sommigen beweren dat de Jacobietenbeweging ontstaan is met de 
gedwongen troonafstand en de vlucht van James II eind 1688, maar om numismatische 
redenen is het noodzakelijk om 6 maanden eerder te tellen, nl. op 10 juni 1688 bij de 
geboorte van zijn zoon James III. De Jacobietenbeweging eindigde 119 jaar later, bij de dood 
van de kleinzoon van James II, Henry, kardinaal en hertog van York in 1807. 
 
De medailles die geassocieerd worden met deze beweging vormen een unieke reeks in de 
numismatische geschiedenis. Wanneer je de medailles, die door de Jacobieten en hun 
aanhangers werden uitgegeven, naast elkaar zet samen met deze van hun tegenhangers, 
dan vormen ze een onderlinge twist tussen twee partijen, maw het wapen voor een 
propagandaoorlog.  
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Op het einde van de 17e eeuw en begin van de 18e eeuw was het vervaardigen van medailles 
op hun hoogtepunt. Er waren toen meer dan 40 medaillisten in verschillende Europese 
landen bij betrokken. Vanaf de 18e eeuw werden de medailles eenvoudiger en werd er op 
massaal verzoek de Latijnse legendes vervangen door Engelse.  
De uitzonderlijke kwaliteit van deze medaillereeksen was grotendeels te danken aan Willem 
van Oranje en Lodewijk XIV. Zij waren beiden experts in het gebruik van medailles voor hun 
public relations.  
 
Opkomst van de Jacobietenbeweging 
Toen Charles II in 1685 overleed, kwam zijn broer James II in aanmerking voor de 
troonsopvolging. James II had uit zijn eerste huwelijk twee protestantse dochters, Mary 
(gehuwd met Willem van Oranje) en Anne (gehuwd met de prins George van Denemarken). 
Tijdens dit eerste huwelijk had hij zich bekeerd tot het katholicisme. Er werd eventjes 
gedacht om de (protestantse) dochter van James II - Mary samen met Willem van Oranje als 
troonsopvolger aan te duiden, maar Engeland was bereid om een katholieke vorst op de 
troon te tolereren, zolang er de zekerheid was van een protestantse troonopvolger. Toen 
zijn eerste vrouw was overleden, huwde hij in 1673 voor de tweede maal met Mary Beatrice 
van Modena. Ook in dit tweede huwelijk had hij nog steeds geen mannelijke troonsopvolger. 
Maar in juni 1688 was het eindelijk zover en werd zijn zoon prins James geboren, alleen was 
deze geboorte welomstreden. 
Er gingen allerlei geruchten de ronde dat de kersverse prins James gekocht was en dat de 
zwangerschap van koningin Mary in scene was gezet. Door haar veeleisendheid tijdens de 
zwangerschap, werkte ze de twijfel meer en meer in de hand. De koningin zorgde ervoor dat 
tijdens haar zwangerschap niemand (ook de kamermeisjes niet) haar naakt zag, ondanks het 
tegenovergestelde met de vorige zwangerschappen. De geboorte werd zorgvuldig 
voorbereid. De belangrijkste getuigen werden die dag door James II op een dringende missie 
gestuurd, zodat enkel de hofdames aanwezig waren bij de bevalling. Na de bevalling werd de 
dokter ter plekke geridderd en kreeg de vroedvrouw een enorme som geld. Priester Petre 
was de biechtvader van koningin Mary. Na de geboorte van prins James werd hij de meest 
gehate man in Engeland en werd hij veelvuldig als Jezuïet afgebeeld op satirische prenten en 
medailles.  
 

 
Prent van Romeyn de Hooghe – 1689 
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Priester Petre rijdt met een kleine prins op een kreeft. Achter hem de pauselijke kroon en in 
de klauwen van de kreeft zitten de kerkelijke en burgerlijk recht boeken. De Commedia 
dell’Arte figuren die samen op een wilde ezel rijden zijn Harlekijn (Lodewijk XIV) en Panurge 
(James II). Ze zitten beiden onder een extreem grote Jezuïetenpet. 
 
De eerste Jacobitische veldslag - The Glorious Revolution 
Het idee van een katholieke dynastie was zeer bedreigend voor de protestanten. Op vraag 
van zeven hoogwaardigheidsbekleders bereidde Willem van Oranje in 1688 een invasie voor 
vanuit Nederland naar Engeland. Het was niet zijn bedoeling om zijn schoonvader James II 
van de troon te zetten, maar om het protestantisme te beschermen en aan te tonen dat de 
troonsopvolger prins James een bedrieger was. De “Glorious Revolution” was hierdoor het 
gevolg. James II vluchtte naar Ierland en zijn dochter Mary en haar echtgenoot Willem Van 
Oranje werden de nieuwe vorsten. 
 
In 1689 hoopte James II alsnog om in Ierland aanhangers (Highlanders) te vinden om terug te 
keren naar Engeland en de troon op te eisen. Wegens een tekort aan zilver kon James II zijn 
troepen en het materiaal dat hiervoor nodig was, niet betalen. Hij loste dit op door munten 
(Gunmoney) uit te brengen die gemaakt waren van oude kanonnen en ander metalen 
rommel, met de garantie dat het nadien in zilver kon worden omgeruild. 
 

 
Diameter 25 mm 
Voorzijde:  James II met lauwerkrans, het hoofd naar links 

IACOBVS·II· DEI·GRATIA 
Achterzijde: een kroon met gekruiste scepters en de initialen J R 

MAG.BR.FRA.ET.HIB.REX. - 1689 
 
In 1690 probeerde James II via Ierland en Schotland zijn veroveringstocht naar Engeland 
verder te zetten, maar hij werd in Killiecrankie (Schotland) door Willem van Oranje 
tegengehouden. Willem van Oranje wilde nu voor eens en altijd orde op zaken stellen 
omtrent de troonambities van James II. Dit resulteerde in de Slag aan de Boyne in Ierland. 
Willem wou James II een vernedering besparen waardoor deze slag meer op een 
“schermutseling” leek dan op een echte veldslag. Hij had aan Mary beloofd om James II niet 
te doden of gevangen te nemen, maar hem een voorsprong te geven tijdens zijn vlucht naar 
zijn neef koning Lodewijk XIV in Saint-Germain - Frankrijk. De Highlanders die meevochten, 
hadden trouw gezworen aan James en weigerden om Willem en Mary als vorsten te 
aanvaarden.  
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Verdrag van Ryswick 
In 1696 werd er door de Jacobieten een moordaanslag gepleegd op Willem III. Hierdoor nam 
de populariteit van James II serieus af. Tijdens zijn ballingschap in Frankrijk werd James II op 
de hoogte gebracht van het vredesverdrag van Ryswick. Dit hield o.a. in dat Willem III bereid  
was om prins James te aanvaarden als troonsopvolger op voorwaarde dat James II de troon 
zou verzaken. Ondanks het feit dat James II hier niet mee akkoord ging, werd het verdrag in 
1697 goedgekeurd. Dit tot groot ongenoegen van de Jacobieten die zich verraden voelden 
door Lodewijk XIV, die zich nu tegen James II had gekeerd.  
 
James II besefte dat hij zijn troonambities definitief moest opbergen en op het sentiment 
voor zijn 9-jarige zoon moest rekenen. Hij zette alles op alles om prins James - The True-Born 
Prince of Wales - als troonsopvolger te promoten. Tijdens zijn ballingschap had James II 
kennis gemaakt met de graveurs van Lodewijk XIV. Medailles waren destijds het equivalent 
van posters of pamfletten, maar hadden een langere levensduur en hij maakte hier gretig 
gebruik van. 

 
 
Graveur:  Norbert Roettier (Frankrijk) - 25 mm - AE 
Voorzijde:  buste prins James naar links 
Legende:  IA.WALLIAE.PRINCEPS 
  Jacobus Prins van Wales 
  Onderaan de initialen N.R. 
Achterzijde: Een exploderende bom tegen een bastion 
Legende: QVO.COMPRESSA.MAGIS 
  Krachtiger onder druk 
Datering: 1697 
 
De Stuarts hebben geleden onder de druk van 9 jaar ballingschap. Hun kracht om de 
oppositie te overmeesteren is des te groter. 
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Graveur: Norbert Roettier (Frankrijk) - 25 mm - AE 
Voorzijde:  buste prins James naar links 
Legende:  IA.WALLIAE.PRINCEPS 
  Jacobus Prins van Wales 
  Onderaan de initialen N.R. 
Achterzijde: De zon komt op bij een kalme zee 
Legende: OMNIA.FACIT.IPSE.SERENA 
  Hij maakt alle dingen sereen 
Datering: 1697 
 
De zon (prins James) zal opkomen en de aarde nieuw leven inblazen. 
 
Op 16 september 1701 overleed James II in St. Germain (Frankrijk). Zijn zoon James III die 
nog steeds in ballingschap in Frankrijk leefde, werd in Engeland officieel in beschuldiging 
gesteld van hoogverraad. 
Wanneer Willem van Oranje in 1702 overleed, werd zijn schoonzuster Anne koningin van 
Engeland, Schotland en Ierland. 
 
In 1705 wilden de Jacobieten prins James III (ook bekent als “Old Pretender”) met de hulp 
van Lodewijk XIV uit Frankrijk halen. Lodewijk XIV beloofde telkens hulp en troepen te 
sturen, maar hield nooit zijn woord.  
Wanneer in 1707 de Act of Union (vereniging van Schotland, Ierland en Engeland) werd 
opgesteld, hoopten de Schotten alsnog dat James III zou komen opdagen om hun belangen 
en het clansysteem te verdedigen, maar Lodewijk XIV wachtte te lang (of wilde geen steun 
sturen). De Schotten, die spijtig genoeg van de Engelse handel afhingen, konden niet anders 
dan de Act of Union ondertekenen en werd hierbij eenzelfde vorst wettelijk vastgelegd. 
De Act of Union had één voordeel voor de Engelsen. Wegens de toenemende Engelse 
industrialisatie opende het de hongerige Engelse markt voor het Highland vee. 
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Taal en religie waren belangrijk voor de Schotten, maar het werd door de Engelsen 
onmiddellijk in verband gebracht met opstand. De regering in Londen vreesde de clanchiefs 
omdat ze met een onrustwekkende snelheid en met gemak een leger van 30.000 
clansmannen onder de Stuartvaandel konden bijeen brengen. Hun onvoorwaardelijke 
devotie voor de clanchiefs maakte dat ze heel gevaarlijk, maar betrouwbaarder waren dan 
de meeste rekruten in het leger. 
 
Wanneer koningin Anne in 1714 kinderloos overleed, stierf ook de protestantse tak van de 
Stuarts uit. Volgens de Act of Settlement in 1701 (*) moest de troonsopvolger protestants 
zijn en kwam hierdoor de eerstvolgende troonsopvolger uit het huis van Hannover, nl. 
George I. 
 
*Deze wet werd in 1701 aangenomen door het Engelse parlement tijdens de regering van 

koning Willem III. Omdat hij geen kinderen had en zijn vrouw Mary in 1694 was overleden, 

zou de troon na zijn dood aan zijn schoonzuster Anne toekomen. De Act of Settlement 

bepaalde dat na Anne’s dood de troon zou toekomen aan Sophia van Hannover, kleindochter 

van Jacobus I van Engeland en haar nakomelingen.
1
. 

 
Nog Jacobitische opstanden 
 
Koning George I werd kort na zijn troonsbestijging verwelkomd door Earl Irskine, de Schotse 
secretaris van Koningin Anne. Hij beloofde aan George I zijn loyaliteit als Koninklijke 
vertegenwoordiger van Schotland. George I was niet onder de indruk en ontsloeg Irskine.  
Deze vernedering was voor James III teveel en in 1715 trof hij voorbereidingen voor een 
invasie van Schotland. Ondertussen werd er in Londen de “Act of Encouriging Loyalty in 
Scotland” uitgevaardigd en werden de “rebellen” gedwongen om zich over te geven. 
Het leek James III - ook genaamd The Old Pretender - mee te zitten, want hij kreeg massale 
steun van de Schotse Jacobieten. Het ontbrak hem echter aan leiderschap en charisma om 
de opstand die in Sheriffmuir in 1715 plaats vond - een veldslag tussen de Jacobieten en de 
aanhangers van George I - te leiden en zijn plaats als Stuart op de troon op te eisen. Hoewel 
de Jakobieten duidelijk in de meerderheid waren, faalde de opstand en bleef de veldslag 
onbeslist.  
Omdat James III niet meer welkom was in Frankrijk, vluchtte hij na de opstand naar de 
pauselijke stad Avignon. Later verhuisde hij naar Rome, waar hij met zijn vrouw Maria 
Clementina Sobieska twee zonen kreeg: Charles en Henry Stuart.  
 
Om in functie van de laatste wet van de Act of Union (de opheffing van de afzonderlijke 
admiraliteiten van Engeland en Schotland, de vorming van één Office of Admirality en het 
ontwapenen van de Highlanders) werd er in 1724 aan Georg Wade gevraagd om toezicht te 
houden in Schotland en de “glens”. Hij richtte de Highland Watch (de huidige Black Watch) 
op. Het verlies van hun onafhankelijkheid en de ontwapening was een belangrijk onderwerp 
bij de Schotse Jacobieten waardoor de onrust in de Highlands steeds toenam. 
  

                                                 
1 Alleen nakomelingen die anglicaans of protestants zijn, kunnen opvolgen. Rooms-katholieken en 
personen die in de lijn van opvolging zijn opgenomen en met een katholiek trouwen, zijn voor het 
leven evenals hun nakomelingen uitgesloten van opvolging  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 17253 Pagina 64 
 

In 1727 overleed koning George I en werd hij opgevolgd door zijn zoon George II.  
In december 1743 werd prins Charles tot prins Regent benoemd waardoor hij in naam van 
zijn vader James III mocht optreden. Ondanks weinig hulp van Schotland en Frankrijk, 
maakte Charles plannen om net als zijn vader de Engelse en Schotse troon op te eisen. In 
1745 vertrok hij vanuit Frankrijk richting Schotland en zette met een handvol handlangers 
voet aan wal in Eriskay. Ondanks de magere opkomst bij zijn aankomst, kreeg hij door zijn 
enthousiasme veel sympathisanten bijeen, die hem steunden in de Jacobietenzaak. 
Tussen 1745 en april 1746 waren er enkele kleine veldslagen tussen het Britse leger 
aangevoerd door de zoon van koning George II - George III de hertog van Cumberland - en de 
Jacobieten.  
 
Prins Charles ook gekend onder de naam “Bonnie Prince Charlie” of “Young Pretender” was 
net zoals zijn vader geen goede strateeg. Hij wist dat de hertog van Cumberland op 15 april 
jarig was en hij hoopte dat dit met heel veel alcohol werd gevierd. Hij koos een moeras uit in 
de buurt van Culloden en op 16 april 1746 besliste hij om een aanval in te zetten op het 
Britse leger en de hertog van Cumberland.  
 
Ondanks verschillende pogingen om Charles op andere gedachten te brengen, kwam het 
toch tot een veldslag waarbij de Jacobieten zware verliezen leden.  
De hertog van Cumberland doodde alle gewonden op het slagveld en de vluchtelingen die hij 
tegenkwam. De burgers die niet bij de veldslag betrokken waren moesten het ook 
ontgelden. De clanchiefs liet hij onthoofden en hij kreeg hierbij de bijnaam “The Butcher” 
(Slager). 

 
Voorzijde  Buste van de Hertog van Cumberland naar rechts 
Legende GVLIEMVS.DVX.CVMBRIAE. 
Achterzijde leeuw die een wolf aanvalt 
Legende IVSTITIA.TRIUMPHANS. 
  MDCCXLV.  
Graveur W.B. (?) 
  33 mm - AE 
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Voorzijde:  WILL:DUKE CUMBERLAND 
  BORN:I5:APR:I721 

Hertog van Cumberland op paard en onderaan zijn geboortedatum 15 april 
1721 

Achterzijde:   REBELION.JUSTLY.REWARDED 
CULLODEN.I6 AP I746 

Graveur Pinchbeck  
34 mm - AE 

 
Gevolgen voor Schotland  
Om dergelijke opstand te voorkomen, besloot de overheid om maatregelen te nemen 
waardoor Schotland het moest ontgelden. Alle wapens werden in Schotland verboden. De 
doedelzak werd tot wapen verklaard en dus verboden. Schotse kledij dragen, waaronder de 
kilt, werd verboden. Het dragen ervan kon leidden tot gevangenisstraffen van 6 maanden tot 
zeven jaar. Enkel de Highland Watch mocht nog een kilt dragen. De clans hadden tot aan de 
Slag bij Culloden enige mate van autonomie. Deze voorrechten werden definitief opgeheven, 
waardoor het clansysteem verdween.  
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Voorzijde Buste van de Hertog van Cumberland naar rechts 
Legende GVLIEMVS.DVX.CVMBRIAE. 
Achterzijde een Highlander knielend voor een gekroonde Engelse leeuw  
  1746 
Graveur W.B.? 
  32 mm - AE 
 
 
Gevolgen voor Charles 
Na de Slag van Culloden ging prins Charles op de vlucht. Vermomd als dienstmeid werd hij 
vijf maanden lang door Schotland achtervolgd door de hertog van Cumberland. Deze laatste 
roeide tijdens de achtervolging elke broeihaard van Jacobieten uit.  
 
Er was bij de katholieken en protestanten ondertussen zoveel sympathie voor “Bonnie 
Prince Charlie” ontstaan, dat ondanks de beloning van £30.000, hij tijdens zijn vlucht door 
Schotland door niemand werd verraden.  
 
Charles ging in Frankrijk en later in Italië wonen met zijn Schotse minnares Clementina 
Walkinshaw waarmee hij een dochter Charlotte kreeg.  
 
De nederlaag in Culloden en het verval van de Jacobietenbeweging lagen aan de basis van 
zijn drankprobleem en gewelddadig gedrag.  
 
Ondertussen erkende paus Clemens en koning Lodewijk XV - James III wel als koning van 
Groot Brittannië, maar Charles nog steeds niet. In 1766 overleed James III in Rome.  
 
Prins Charles huwde in 1772 met prinses Louise van Stolberg-Gedern. Zijn drankprobleem en 
gewelddadig gedrag waren de oorzaak van een scheiding in 1784.  
 
In 1785 trouwde hij voor de 2e keer met Margarette O'Dea d'Audibert de Lussan. Beide 
huwelijken bleven kinderloos. 
 
Op 31 januari 1788 overleed hij in Rome.  
 
Zijn broer Henry, kardinaal en hertog van York, was de laatste Jacobitische troonpretendent. 
Aangezien hij geen kinderen had, stierf het geslacht Stuart uit bij zijn overlijden in 1807. 
 
 
 
Referenties: 
The Highland Clans - Alistair Moffat 
The Medallic Record of the Jacobite Movement - Noel Woolf 
Culloden The History and Archaeology of the last Clan Battle - Tony Pollard 
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DEUX JETONS DE DUVIVIER NON RÉPERTORIÉ DANS LE « NOCQ » 

 
Didier Jacquemin 

 

  

Lot 1723 de la vente ELSEN N° 109  (acheté par l’auteur) 
Pays-Bas méridionaux: Marie-Thérèse 

Etats du Tournaisis, 1750, Kenis 321, Ag 12,68 g, 32 mm (photo agrandie) 
 

  
Lot 1265 de la vente N° 6 d’Eeckhout (acheté par l’auteur) 

Pays-Bas méridionaux: Marie-Thérèse 
Etats du Tournaisis, 1755, Kenis 322, Ag 12,21 g, 31 mm (photo agrandie) 

 
Comme renseigné dans le titre, ces jetons ne sont pas répertoriés dans: «LES DUVIVIER: 
ESSAI d’un catalogue de leurs œuvres», publié à Paris en 1911 par Henry NOCQ. Cet ouvrage 
m’apparaissait pourtant comme exhaustif, l’auteur ayant consulté les archives familiales en 
sus des archives françaises. 
 
Yvon KENIS, dans «Médailles et Jetons des Pays-Bas autrichiens, 1714-1794», paru en 2000 à 
Bruxelles, attribue ces jetons à Benjamin Duvivier, fils de Jean Duvivier, issu de Liège.  
Cela mérite quelques explications. 
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Jean Duvivier est né à Liège en 1687, fils de Gangulphe Duvivier, graveur du prince-évêque. Il 
a travaillé à Paris dès 1711, connu comme graveur de médailles et de jetons pour Louis XV, il 
décède en 1761. 
 
Benjamin Duvivier, fils de Jean, est né à Paris en 1730 et y décèdera en 1819. Il succède à son 
père comme graveur ordinaire du roi en 1761, mais était il déjà actif avant? 
Il aurait étudié la gravure des médailles en cachette de son père qui le lui avait formellement 
interdit (selon certains textes il serait aller se réfugier chez son beau-frère mais cela n’est pas 
possible au vu des textes d’époque qui confirment sa résidence au Louvre). Pour preuve, il 
suit les cours de l’Académie de 1756 à 1758. Mais en 1755 pouvait-il graver ce jeton? 
 
Nocq signale (page 79) qu’» il ne serait pas possible d’établir des différences profondes entre 

le talent de Benjamin Duvivier et celui de son père.». 

 
Jean Duvivier n’aurait travaillé que pour la  France, par contre Benjamin est connu pour avoir 
gravé en 1769 deux médailles pour Marie-Thérèse (e.a.: réf:  Nocq 161:- MARIATHERESIA . 
AUG. SCIENT. PATRONA – Buste de l’impératrice de profil à gauche, la tête couverte d’un 
voile attaché à un diadème, corsage décolleté, orné de dentelles, manteau d’hermine, 
signature: B.DUV.) 
 
Jean Duvivier signe ses œuvres:  

I.DU.VIVIER / J.DU.VIV.F / I.DU.VIV. / DUVIVIER F. / DU.VIVIER.F. / DUVIVIER / DU.VIVIER / 
DUVIV.F. / DU.VIV.F. / DUVIV. / DU.VIV. / DUV.D.D. / DUV. / DU.V. / D.V.F. / D.V.IN.ET.F. / 
D.V. (le plus courant) 

 
Benjamin Duvivier signe ses œuvres:  

I. B.DUVIV.F.A. / B.DUVIVIER.F. / B.DUVIVIER / B.DUVIV.F. / B.DUVIV. / B.DU.VIV / B.DUV. / 
B.D.F. / B.D.V. / DUVIVIER. FIL. / DUVIV.FIL. 

mais aussi DUVIV. et  DUVIVIER à partir de 1770 sous Louis XVI. 
Les jetons représentés ici sont signés de la manière suivante: 
D.V. pour celui de 1750 
DUVIVIER pour celui de 1755 
 
Il apparaît donc que si ces jetons sont datés de 1750 et de 1755, ils soient de Jean Duvivier et 
non de Benjamin Duvivier, mais pourquoi  pour Tournai. 
 
Tournai a été enlevée aux espagnols par Louis XIV en 1667, elle fut reprise par le prince 
Eugène et par Malborough en 1709 (lors bataille de Malplaquet pour laquelle j’ai déjà rédigé 

un article) et attribuée à la maison d’Autriche par le traité Utrecht après la guerre de 
succession d’Espagne (1713). 
Les «Etats de Tournaiet du Tournaisis», étaient une petite province, partagée aujourd’hui 
entre le Hainaut, la Flandre occidentale et le département du Nord (France), comprenait 65 
villes, villages et hameaux, plus deux villes, Saint-Amand et Mortague, cédées à la France par 
le traité d’Utrecht.  
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 Kenis mentionne que: «A notre connaissance, aucune monographie n’a été consacrée aux 

jetons de Tournai et du Tournaisis. Nous ne disposons d’aucune donnée sur les quantités 

frappées ou sur les bénéficiaires des distributions.». 

 
Pour les jetons ici présentés, Kenis signale qu’ils ont été frappés par la Monnaie de Paris. 
Description: Kenis  321 
Dr:      M.T.D.G.R.J.M.P.G.H.- B.REG.A.A.D.BURG 
           Tête diadèmée de Marie-Thérèse à droite, portant un collier de perles. 
            signé D.V. 
Kenis  signale que la date serait très difficilement visible sur la coupe du cou. 
 
Rev:  STATUS TORNACESII 
           Tour surmontée d’une crosse épiscopale et d’un heaume, accostée de 4 gerbes de blé 
 
Decription : Kenis 322 
 Dr:  M.TH.D.G.R.JMP.G.H-B.REG.A.A.D.BURG 
 Buste drapé et diadèmé, à dr. sig. sous le buste : DUVIVIER 
 Dans les plis du vêtement, à la partie inférieure : 1755 
Kenis signale: «Le millésime, difficile à distinguer, est cependant bien présent, les exemplaires 

que nous avons pu examiner sont en frappe monnaie.» 

Rev.:  STATUS TORNACECII 
 Tour surmontée d’une crosse épiscopale et d’un heaume, accostée de 4 gerbes de blé 
 
Les revers sont identiques et proviennent peut être du même coin. 
 
Conclusions: 
 
Deux hypothèses s’offrent à nous: - soit la date est inexacte (1750 et 1755) et la frappe est 
postérieure, en conséquence de quoi on peut attribuer ce jeton à Benjamin Duvivier.  – Soit 
la date est exacte et le graveur ne peut être que Jean Duvivier. 
 
En l’absence de documents (commande, nombre de jetons frappés etc.), il nous faut donc 
analyser les exemplaires en notre possession. 
La signature: Comme cela est visible sur les photos, c’est celle de Jean Duvivier, mais 
pourrait, pour le jeton de 1755  être celle de Benjamin, sous Louis XVI, à partir de 1770. 
Le bute de Marie-Thérèse: Il est comparable aux bustes datés des années 1750-1755 
La date: Une analyse avec un microscope électronique démontre que les dates de 1750 et 
175(5) sont visibles, mais illisible à l’œil nu ou avec une loupe normale. 
Je puis donc affirmer que le graveur de ces jetons est bien JEAN DUVIVIER. 
Quant à l’atelier où ces jetons auraient été frappés, je ne puis être aussi affirmatif qu’Yvon 
KENIS.  
Jean DUVIVIER a travaillé sans voir le modèle (Marie-Thérèse ne s’étant jamais rendue dans 
ses terres des Pays-Bas méridionaux) et s’il est probable que les coins ayant servi à frapper 
ces jetons aient été gravé à Paris, il a n’y a aucune certitude que les jetons eux-mêmes y 
aient été fabriqués. 
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Au contraire, l’absence de référence dans le catalogue de NOCQ tendrait à prouver qu’il n’a 
pas vu d’éléments à «La Monnaie de Paris» prouvant cette frappe et qu’elle s’est effectuée 
ailleurs. 
 
Aucune donnée n’existant sur la frappe des jetons du Tournaisis,  je pencherai donc sans 
certitude absolue, sur une gravure des coins des droits à Paris par Jean DUVIVIER et la frappe 
des jetons, ailleurs, et pourquoi pas à TOURNAI? 
 
PS: le revers ne portant aucune signature apparente il ne saurait être attribué formellement 
à Jean DUVIVIER.  
 
 

Carla Klein 
beeldhouwster – medailleur 

Mesdagstraat 49 hs 
1073 HK Amsterdam, Nederland 

Tel: 020-6767026 
carlaklein@upcmail.nl 

www.bronzen-beelden-carlaklein.nl 

 

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 
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GRAAG UW EMAIL ADRES! 

 
Omdat het soms onontbeerlijk is U als lid dringend informatie te kunnen bezorgen die 
zonder kosten kan verstuurd worden, is het onontbeerlijk om over Uw emailadres te kunnen 
beschikken. Van de volgende leden hebben we dit niet. U mag Uw emailadres doorgeven 
aan luc.vandamme@pandora.be  
 

L. Bouché A. Daems M. Deleau 

J. Desaldeler S. Detemmerman F.Dierieckx 

T. Govaerts Mevr. G. Herin A. d’Hertefelt 

R. Hesse Ieper Stedelijk Museum D. Jacquemin 

E. Kerssens-Kox R. Laufen G. Lejeune 

Mevr. C. Maes Mevr. M. Marx Musée d’Art et d’Histoire de 
Neuchâtel 

Mevr. M. Notet R. Peterhänsel E.M.Philippeau 

Mevr. M.J.Piryns G. Roussel Mevr. M.T. Sadin 

F. Samijn Mevr. M. Schölvinck L. Smolderen 

W. Van Alsenoy M. Van Celst Mevr. S. Van De Casteele 

E. Verbeke J. Verlinden A. Vincke 

L. Voet   

 
 

TER INFO 

 
In de Flash 16/1-48 verscheen op pagina 16 een postzegel gegraveerd voor het 150-jarig 
bestaan van de Académie Royale de Médecine. Deze postzegel werd gegraveerd door Paul 
Huybrechts in 1991, d.w.z. het deel “diepdruk” zoals het portret van koning Leopold I. 
 
 

JOUVENEL 

 
Ons lid Jan Baars meldt een variant van een medaille van Jouvenel n° 24 op p. 59/60/61. Hij 
is nl. in het bezit van een medaille in vermeil (82,5 gram) met op de keerzijde de vermelding: 
A / De Hoy / Peintre / A Anvers / 1845. Op de voorzijde ontbreekt onder de buste de 
handtekening van Jouvenel. Hij verwijst voor de voorzijde ook nog naar Tourneur, pl. IX, n° 5. 
Deze voorzijde vertoont diverse verschillen in de details zodat het bijna zeker om een andere 
stempel gaat: 
De plaatsing van de letters is anders, het woord ROI staat verder af, de tekst LEOPOLD I staat 
lager, het hoofd staat hoger tegen de rand en er zijn nog kleine detailverschillen in de buste. 
Jan Baars zoekt eveneens informatie over A De Hoy, deze Antwerpse schilder. Wie kan hem 
helpen? U kan hem per mail bereiken: voorjaba@gmail.com 
 
  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 17253 Pagina 72 
 

DE MEDAILLE VAN DE VLAAMSE REGERING 
 

De protocoldienst van het kabinet van de Minister-President Kris Peeters verzocht de firma 
Mauquoy Medal Company om een medaille te creëren voor Vlaanderen. 
De firma vroeg aan Fernand Vanderplancke om enkele voorstellen te doen die we hierbij 
graag afbeelden. 
 

 
 

Deze ontwerpen werden voorgesteld aan de Minister-President die hieruit zijn keuze 
maakte. Mauquoy heeft de medaille gerealiseerd in piedfort en in een verzilverde uitvoering. 
Tevens werd een award gemaakt in plexi waarin de medaille ingegoten werd. De levering 
door Mauquoy gebeurde aan de protocoldienst eind 2012. 
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Mijnheer Fernand Vanderplancke, gefeliciteerd! 
 

 
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 ● www.mauquoy-shop.com 
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175 JAAR TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ IN DE NUMISMATIEK 
DEEL 1 

 
Pierre DEGEL 

 
 

 
 De Tiense Suikerraffinaderij. 

 
Historiek 
De Tiense Suikerraffinaderij, die één van de voornaamste in Europa is, kende een bescheiden 
begin. Inderdaad, als we even grasduinen in de geschiedenis, vinden we in het jaar 1836 niet 
minder dan drie aanvragen tot het oprichten van een suikerfabriek. Deze werden ingediend 
bij de stedelijke administratie van Tienen. 
De eerste aanvraag kwam van Ridder J. vanden Berghe de Binckom, die een suikerfabriek 
wilde bouwen, op Die Groeve even buiten de Maastrichtse poort, langs de oever van de 
Grote Gete, waar de Tiense Suikerraffinaderij zich nu bevindt. 
Een tweede aanvraag kwam van Pierre Van den Bossche, die een suikerfabriek wilde 
oprichten in een boomgaard bij de Kabbeeksepoort. 
Na een onderzoek naar de bezwaren door een afvaardiging van de staat, werden beide 
aanvragen ingewilligd. 
Intussen had de Tiense administratie een derde aanvraag ontvangen van Pierre-Louis 
Vinckenbosch. Hij wilde in het vroegere klooster van Barberendaal een distilleerderij van 
aardappelmeel, suikerstroop en granen oprichten. Ook zijn aanvraag werd aanvaard. 
Na enkele jaren had de suikerfabriek van J vanden Berghe gebrek aan 
kwaliteitsgrondstoffen, ondanks al de zorgen en inspanningen van haar stichter. 
De productie lag aan de lage kant, financieel kon men nauwelijks het hoofd boven water 
houden en het faillissement was nabij. De Suikerfabriek van Pierre Van den Bossche 
onderging hetzelfde lot en de enige bloeiende onderneming was die van Pierre-Louis 
Vinckenbosch. 
P.L. Virickenbosch slaagde erin een aantal boeren in de bietenteelt te betrekken. Hij 
organiseerde wedstrijden onder hen en alzo ontstonden de eerste suikerbietproducenten. 
Blijckaerts-Verlat werd zijn vennoot. In 1852 nam hij de fabriek van J. vanden Berghe over. 
Wat na die fusie gebeurde is niet gekend. In 1862 werd de fabriek Vinckenbosch & C° 
genoemd. Vanaf die datum kende de fabriek een snelle ontwikkeling. 
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Henri Vinckenbosch (1826-1874) 

 
Toen Henri Vinckenbosch, die als directeur een raffinaderij aan de fabriek had toegevoegd, 
in 1874 stierf, werd hij door Victor Beauduin opgevolgd. Op dat ogenblik omvatte de 
bietenteelt 1200 ha. De bekomen resultaten en het beter bekend worden van de chemische 
meststoffen, hadden de landbouwers voor de bietenteelt gewonnen. Victor Beauduin moest 
zich zo niet meer bezighouden met de telers en kon zich volledig wijden aan de industriële 
vooruitgang van de suikerproductie. 1894 werd een speciaal jaar in de evolutie van de Tiense 
Suikerraffinaderij. Victor Beauduin associeerde zich met de kristalsuikerfabrikanten Paul en 
Frantz Wittouck en werd de N.V. Tiense Suikerraffinaderij gesticht. Het aanvankelijk kapitaal 
van drie miljoen frank werd na de oorlog 1914-18 tot zeven miljoen verhoogd en later tot 
dertig miljoen. In 1928-29, na een reorganisatie op nieuwe basis, steeg het tot tweehonderd 
veertig miljoen. 
 

    
Paul Wittouck 1851-1917   Frantz Wittouck 1855-1914 
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Na het overlijden van Frantz Wittouck in 1914 nam Lucien Beauduin zijn functie over. 
Toen de Tiense Suikerraffinaderij in 1938 haar 100-jarig bestaan vierde, was de raad van 
beheer samengesteld uit Jean Wittouck (voorzitter), Lucien Beauduin (gemachtigd 
beheerder), Paul Kronacker en Jules Delacroix (beiden beheerder - directeur), Paul en Michel 
Wittouck, Graaf Maurice Lippens, A. Stoclet en J. Bagage (allen beheerder). 
In 1894 produceerde de Tiense Suikerraffinaderij jaarlijks 7.000 ton suiker, en 75 jaar later, 
in 1969, 200.000 ton ! 
 

 
Restanten van de vroegere Suikerfabriek en Raffinaderij van Van den Bossche Gebroeders en Janssens gelegen 

op de hoek van de Gilainstraat en de Zegestraat. Dit gebouw is nu de eigendom van de firma Kestens en doet 

dienst als magazijn (foto: Pierre Degel) 

 
De wijzigingen van de jaren 1987-92 
 

 
Algemeen directeur Dirk Ruytings 

(foto: Christian Hennuy) 

 
In mei 1987 werd de Tiense Suikerraffinaderij geïntroduceerd op de beurs van Brussel. 25% 
van de aandelen werden onder het publiek verspreid. De meerderheid, hetzij 75% bleef in 
handen van de familiale Groep. In de loop van het jaar 1989 nam deze laatste de beslissing 
de suikeractiviteiten van de T.S. van de hand te doen om voldoende middelen vrij te maken 
voor een belangrijke expansie in de voedingssector op wereldvak. Eind 1989 werd dus een 
overeenkomst afgesloten tussen T.S. Holding en de Duitse Südzucker AG waarbij de eerste 
aan de laatste al zijn aandelen in de suikeractiviteiten van de T.S. verkocht. De T.S. Holding 
behield alle diversificatiefilialen en Südzucker verbond zich ertoe een OAB (openbaar bod tot  
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aankoop) te doen voor de aandelen die nog onder het publiek verspreid waren. Dit gebeurd 
in maart 1990. De bestuurders van de Duitse Groep wensten dat de T.S. zich verder 
onafhankelijk zou blijven ontwikkelen, zonder wijziging van het management. 
Heden ten dage staat algemeen directeur Dirk Ruytings aan het hoofd van een dynamische 
ploeg medewerkers en heeft de Tiense Suikerraffinaderij met haar groep van tien 
vestigingen een omzet van 1 miljard euro. 
 
Viering van het honderd vijfenzeventigjarig bestaan 
In het weekend van 15 oktober 2011 vierde het Suikerfabriek haar honderd 
vijfenzeventigjarig bestaan met op zaterdag een receptie voor het personeel, stadsbestuur 
en genodigden. Op zondag mocht het publiek de fabriek bezoeken. Het werd een succes met 
meer dan 8.000 bezoekers. 
De verzamelaars hadden gehoopt dat er weer een medaille zou geslagen worden voor deze 
gelegenheid, maar helaas. 
 

    
Algemeen directeur Ruytings tijdens zijn toespraak  Talrijke Tienenaars bezochten de Suikerfabriek  

(foto: Christian Hennuy) 

 
Tijdens zijn toespraak vertelde algemeen directeur Ruytings het volgende:  Opmerkelijk: In 

1988 vierden ze in Tienen de 150
ste

 verjaardag van de Suikerfabriek. De snelle rekenaars 

onder ons weten dan dat de Suikerfabriek dit jaar geen 175 jaar, maar 173 jaar wordt. 

Foutje? Of vieren ze in Tienen gewoon graag feest? ‘Dat tweede natuurlijk’ lacht de heer 

Ruytings. Maar we vieren dit jaar wel degelijk de 175
ste

 verjaardag van de fabriek. Die viering 

in 1988 moet dus een vergissing geweest zijn. Want in 1836 hebben we de bouwaanvraag 

ingediend die geleid heeft tot de bouw van de Suikerfabriek in Tienen. Dat is de fabriek 

waarmee het voor Tiense Suiker allemaal begon. 
 
In 1913 vierde de Suikerfabriek haar vijfenzeventigste verjaardag, in 1938 de honderdste en 
in 2011 haar honderd vijfenzeventigjarig bestaan. Voor het eerst grijpt men dus 1836 aan als 
startdatum voor de suikerproductie en niet 1838. 
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Over de medailles, plaketten, jetons en noodgeld, die de Tiense Suikerraffinaderij heeft 
uitgegeven, is in haar archief weinig te vinden. Ik zal trachten met behulp van de schaarse 
beschikbare gegevens u toch een volledig overzicht te geven. 
 
A. MEDAILLES EN PLAKETTEN 
Pierre-Louis Vinckenbosch had een aantal belangrijke hoeven gegroepeerd om bietentelers 
ter beschikking te hebben. Die boeren hadden natuurlijk ook vee en de fabriek had behoefte 
aan melk. Veel landbouwers werden ook tijdelijk te werk gesteld tijdens de jaarlijkse 
bietencampagne in de Suikerraffinaderij. Zo kwam men tot de oprichting van een 
verzekeringsmaatschappij voor het vee van het personeel, die tot in de jaren 1960-70 heeft 
bestaan. 
Na de oorlog l9l4-18 kocht de Tiense Suikerraffinaderij te Utsenaken de Hoeve Vanwanghe 
met 20 ha weiland die een melkhoeve werd. Die hoeve bezat in 1960 een veestapel van 40 
melkkoeien en leverde dagelijks 300 tot 400 liter melk aan de fabriek. 
De medailles werden geschonken bij de wedstrijden die onder de bietentelers georganiseerd 
werden. 
 
1 Veeverzekeringsmaatschappij van het personeel 
 

    
 
Vz: Een stier naar links gekeerd. Op het achterplan links een grazende stier naar rechts 
gekeerd. 
Kz: In een lauwerkrans: VEEVERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ / VAN ‘T / PERSONEEL / DE 
RAFFINERIE / TIRLEMONTOISE -8. 7bre 1912 / FEHRENBACH 
Bronzen medaille met draagoog bovenaan - Ø 45 mm en 39,3 g. 
Graveur: Fehrenbach. Atelier: E. Michel. 
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2 Veewedstrijd 

    
Vz: Een koe naar rechts gekeerd. Rechts staat een boerin met een emmer in haar linker 
hand. 
Kz: Langs de rand een lauwerkrans met in het midden een cirkel en daarin op achtlijnen: 
VEEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ / VAN / HET PERSONEEL / DER R (affinerie) T 
(irlemontoise) / THIENEN / WEDSTRIJD / 1913 / * * * (siermotief) 
Verzilverd brons met draagoog - Ø 50 mm en 44 g. 
Graveur / atelier: Fisch & C°. 
 
3. 75ste verjaardag van de Tiense Raffinaderij 
Op 14.9.1913 vierde de Tiense Raffinaderij haar 75ste verjaardag met een plechtige zitting 
die plaats vond in de stedelijke stadsschouwburg. 
 

 
Vz: Boven: 1838 LXXV ANNIVERSAIRE 1913 
In het midden: Een allegorische vrouwenfiguur op een wereldbol. Zij blaast op een trompet. 
In haar linkerarm draagt ze een half verdoken palmtak. Een smal langwerpig doek waait links 
en rechts van de vrouw. 
Links op het doek RAFFINERIE en rechts TIRLEMONTOISE. 
Onderaan rechts: De naam van de graveur, Jacques MARIN. 
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Kz: Blank. 
Verguld zilver, verzilverd brons en brons (71 g) - 54 x 63 mm. 
Atelier: Michaux. 
 
Victor Tourneur vermeldt in zijn boek Médailles Historiques de Belgique, Deel III, op bladzijde 
273 als aantallen: goud 7 exemplaren, zilver 35 exemplaren en brons 104 exemplaren. We 
kunnen ons hier de vraag stellen of Tourneur niet verguld zilver en verzilverd brons bedoeld 
heeft. Dergelijke exemplaren vinden we wel terug in private verzamelingen en de 
verzamelingen van het Penningkabinet te Brussel en in het Stedelijk Museum te Tienen. 
 
4 Liefdadigheid 

    
Vz: Twee allegorische vrouwenfiguren. 
Op drie lijnen langs de afsnede: COMITE / NATIONAL / DE SECOURS ET D’ALIMENTATION . 
Onderaan links 1915 en rechts 1919. 
Kz: Bovenaan langs de rand: HOMMAGE DU PRESIDENT L. BEAUDUIN . In het midden een 
ooievaar op zijn nest die drie jongen voedert. Links een opkomende zon en rechts O.L.V.-Ten 
Poelkerk. Onderaan langs de afsnede op twee lijnen: COMITE / REGIONAL DE TIRLEMONT . 
Onderaan rechts in de hoek de initialen JM. 
Brons met draagoogje – 31 x 37 mm en 16 g. 
Graveur: Jacques Marin – Atelier: N.V. Fonson, Brussel. 
 
Charles Lefébure vermeldt in zijn boek “La frappe en Belgique occupée”, Brussel - Parijs, 
1923 op pagina 202, nr. 2326 dat er eveneens zilveren exemplaren geslagen werden. 
Dit ereteken werd uitgereikt op 20 april 1919. 
 
5 Veewedstrijd 
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Vz: In de weide staat een koe naar rechts gekeerd samen met een boerin. Onderaan tussen 
de poten van de koe staat een emmer en een krukje. Linksboven onder de boomtak de naam 
J. Fisch. 
Kz: In een lauwerkrans een cirkel met daarin langs de rand op twee lijnen: VEEWEDSTRIJD * 
TIRLEMONTOISE / RAFFINERIE . 1925 . / in het midden * . 
Verzilverd brons - Ø 50 mm met draagoog en 44 g. 
Graveur: Joseph Fisch en atelier: Fisch en Cie. 
 
6 Veewedstrijd 

 

    
 
Vz: Een koe naar rechts gekeerd. 
Kz: In het midden een cirkel met daarin op zes lijnen: RAFFINERIE TIRLEMONTIOSE / 
CONCOURS / DE / BETAIL / 6 OCTOBRE / 1929 . Links staat een boer met in zijn rechter hand 
een spade, in zijn linker hand een dorsvlegel en aan zijn voeten een kip en stro. Bovenaan in 
het midden een bijenkorf en rechts van boven naar onder de kop van een paard, een koe, 
een schaap en een varken. Onderaan twee gekruiste palmtakken en een leeuwenkop. 
Verzilverd brons met draagoog - Ø 50 mm. Graveur / atelier: Fisch & C°. 
 
7 Veewedstrijd 
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Vz: De buste van koning Albert in uniform naar links gekeerd. Onderaan links een lauwertak 
en een wapenschild met daarop een klauwende leeuw en rechts op twee lijnen: ALBERT / 
ROI DES BELGES. 
Kz: Een grote lauwertak met in het midden een cirkel met daarin op zeven lijnen: RAFFINERIE 
/ 5 OCTOBRE / TIRLEMONTOISE / CONCOURS / DE BETAIL / - / 1830 – 1930. 
Verzilverd brons - 50 x 66 mm met draagoog en 61 g - Atelier: Fisch & Cie. 
 
8 Veewedstrijd 

 

  
 
Vz: In de weide staat een koe naar rechts gekeerd samen met een boerin. Onderaan tussen 
de poten van de koe staat een emmer en een krukje en daaronder twee gekruiste 
lauwertakken. Linksboven onder de boomtak de naam J. Fisch. 
Kz: Een lauwerkrans met daarin langs de rand RAFFINERIE TIRLEMONTOISE · 1931 ·. 
In het midden: VEEWEDSTRIJD – 4 OKT. -.  
Verguld brons (90 g) en verzilverd brons (89 g) met draagoog – 52 x 68 mm. Graveur: Joseph 
Fisch – Atelier: Fisch & Cie . 

 

HIER KON UW RECLAME GESTAAN HEBBEN 
FAITE ICI VOTRE PUBLICITÉ 

Een volledig blad din A4 / Une page din A4 → 100€/per 
jaar/par année 

Een half blad / Une demi page din A4 → 55€/per jaar/par 
année 

Een ⅓ blad / ⅓ page din A4 → 40 €/per jaar/par année 

Een ¼ blad / ¼ page din A4 → 35 €/per jaar/par année 

andrepoels@scarlet.be 
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GEO VERBANCK 
 
Voor de liefhebbers van beeldhouwer & medailleur Geo Verbanck meldt ons lid Bob 
Autrique ons volgend nieuws. De stichting Geo Verbanck kon op 28 september 2012 uit de 
hand het volgende werk, met als titel Robert, kopen voor de prijs van 800€.  

 
 
Deze bronzen plaket meet 29,3 op 29,3 cm. 
Geo Verbanck (1881-1961) had drie kinderen: Robert (1911), Julienne (1915) en Karel (1921). 
Robert was de peter van Bob Autrique en Julienne zijn moeder. Karel is de enige nog in 
leven. Robert’s tweede echtgenote bezit een analoog exemplaar in drie verschillende 
houtsoorten.  
Voor Verbanck zijn moeder en kind steeds centrale thema’s geweest. 
 
Anthony Demey, Geo Verbanck, beeldhouwer, Gent, 1995. 
Anthony Demey, Geo Verbanck (1881-1961), Medailles, Gent, 2003. 
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1830-1839, DEUX LUXEMBOURG POUR LE PRIX D’UN. OU LA SCISSION DU 
GRAND-DUCHÉ… 

Deuxième Partie 
       FRÉDÉRIC THIRY 

 

La conférence de Londres. 

 
Dès l’indépendance de la Belgique prononcée par le Congrès national, Guillaume Ier 
demande l’intervention des signataires du traité de Vienne pour faire reconnaître ses droits, 
avouant par là son incapacité à reconquérir les provinces méridionales. Plutôt qu’une 
intervention militaire, une conférence est mise sur pied à Londres. Le roi grand-duc ne la 
reconnaîtra plus dès que les débats tourneront à son désavantage, accusant l’Europe d’agir 
en dictateur ! 
 
À partir du 4 novembre 1830, les représentants des cinq puissances, c’est-à-dire les quatre 
du congrès de Vienne et la France, se réunissent à Londres avec pour mission de conserver la 
paix et l’équilibre en Europe. Les représentants sont Esterhazy pour l’Autriche, Talleyrand 
pour la France, Palmerston pour le Royaume-Uni, Bulow pour la Prusse et Matuszewic pour 
la Russie. 
 
En parallèle, Guillaume Ier demande également à la Diète de Francfort de réprimer 
l’insurrection dans le Luxembourg mais celle-ci étant conséquente à la révolution belge, la 
Diète se contente de s’assurer que la conférence de Londres s’en occupe. Il est probable 
qu’elle aurait agit autrement si le Luxembourg avait été érigé en Etat germanique 
indépendant. 
 
Dès le 7 novembre, la conférence évoque dans un protocole la cessation des hostilités en 
assignant à la Hollande comme ligne d’armistice les limites qu’elle avait avant la réunion de 
1815. Implicitement, il s’agit que la Hollande reprenne ses positions de 1790. Dans sa séance 
du 20 décembre, la conférence va plus loin. Elle observe l’échec de l’union de la Belgique 
avec la Hollande et reconnaît indirectement l’indépendance de la Belgique en ajoutant 
cependant que « ces arrangements ne peuvent affecter en rien les droits que le roi des Pays-
Bas et la confédération germanique exercent sur le Luxembourg ».  Cette phrase enlève d’un 
coup à la Belgique une province qui en 1790 appartenait aux Pays-Bas autrichiens et non à la 
Hollande. Mais pour Guillaume, la conférence va déjà trop loin ! L’histoire est en route et les 
protocoles vont se succéder. Ils définissent la répartition de la dette entre Belges et 
Hollandais, le mode de séparation territoriale, la neutralité du nouvel Etat belge et la 
circulation sur  l’Escaut. Dans un premier temps, cela se fait sans que la Belgique soit 
consultée. 
 
Arrive alors le protocole du 20 janvier 1831, également appelé base de séparation. Accepté 
par Guillaume, il prive la Belgique de la rive gauche de l’Escaut, d’une partie du Limbourg et 
de l’ensemble du grand-duché de Luxembourg. Le refus des Belges est immédiat malgré la 
crainte d’une intervention des troupes de la confédération dans le Luxembourg qui, 
heureusement, ne se produira pas. 
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C’est durant cette période du début 1831 que l’idée d’une scission du Luxembourg apparaît. 
Les Hollandais se rendent compte des complications que crée ce petit bout de territoire sans 
importance pour eux, avec en plus le statut ambivalent qu’ils lui ont donné. Les liens avec la 
Prusse les gênent et ils songent à s’en débarrasser en échange d’un territoire contigu aux 
Pays-Bas. Ils pensent au Limbourg et en particulier à Maestricht. La Prusse et l’Autriche ne 
sont pas contre cette idée d’échange avec compensation, mais souhaitent garder la citadelle 
dans le giron de la confédération. Avec la Russie, ces pays veulent conserver un maximum de 
Luxembourg et de Limbourg à Guillaume. La France, quant à elle, ne souhaite pas que la 
Belgique entre dans la confédération germanique en incorporant le Luxembourg, mais avec 
l’Angleterre, elle souhaite donner un maximum de Luxembourg et de Limbourg aux Belges. 
 
C’est donc ici que l’histoire crée aussi deux Limbourg, un belge et un hollandais. À noter qu’il 
avait déjà été partagé au XVIe siècle entre les Provinces-Unies et les Pays-Bas espagnols, le 
nord du Limbourg étant protestant et le Sud catholique. 
 
Le 4 juin, Jean-Baptiste Nothomb et Paul Delvaux sont nommés auprès de la conférence de 
Londres. Leurs actions diplomatiques seront une avancée pour la Belgique dont découlera le 
traité des XVIII articles. Publié le 26 juin 1831, il prévoit la possibilité pour la Belgique 
d’acheter le Luxembourg (190 000 florins sont proposés) et un échange de territoires pour 
éviter les enclaves. Mais là, c’est le roi grand-duc qui refuse. 
 
Ce moment est crucial puisque l’on se trouve alors en présence de deux protocoles 
antagonistes : le premier du 20 janvier, accepté par Guillaume, refusé par les Belges et 
l’autre du 26 juin, accepté par les Belges et refusé par Guillaume. Les cinq puissances 
pensaient que ces deux protocoles étaient conciliables, pas les deux parties. La Hollande 
n’est liée à la conférence que par le protocole de janvier, la Belgique ne l’est que par celui de 
juin ! Pour la question territoriale, les deux ont un point de départ commun : les limites 
existant en 1790. Par contre, ils diffèrent entre autres sur deux points. Les bases de 
séparation mêlent dans une même négociation la question belgo-hollandaise et la question 
belgo-luxembourgeoise alors que les XVIII articles les considèrent comme devant faire l’objet 
de négociations distinctes. Le premier protocole nie à la Belgique tout droit sur le 
Luxembourg, le second laisse une porte ouverte et maintient le statu quo provisoire, ce qui 
permet aux Belges d’y rester. 
 
Le jour même où les plénipotentiaires belges signent les XVIII articles à Londres, le prince 
Léopold accepte la couronne devant une députation du Congrès. Son règne va commencer 
de façon mouvementée. Le roi des Pays-Bas rejette les XVIII articles et lance la campagne 
des dix jours en août 1831 profitant d’un moment où le Congrès est dissous et les nouvelles 
Chambres non encore élues. La Belgique est contrainte d’appeler la France à la rescousse. 
Par son intervention, elle empêche une reconquête hollandaise, mais la Belgique s’en 
retrouve affaiblie dans les négociations. 
 
Notons que la participation luxembourgeoise à la campagne des dix jours est d’importance 
puisqu’un régiment de chasseurs volontaires et un corps de garde civique, formant en tout 
20 000 hommes, avec 4 pièces de canons, ont battu et repoussé dans la forteresse de 
Maestricht une grande partie de la garnison qui en était sortie. 
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La confédération germanique  

 
En 1815 est créée la confédération germanique regroupant 39 états dont les plus importants 
sont la Prusse et surtout l’Autriche au début. Son gouvernement siège à Francfort. Elle est 
composée en grande partie d’états réactionnaires à la mode de l’ancien régime. Les plus 
modernes se situent essentiellement à l’Ouest, mais ils ont peu de poids à la Diète. Le but 
essentiel en est une défense commune et une unification économique. Napoléon vient juste 
d’être vaincu, l’Europe se prémunit.  
 
La Prusse impose une garnison prussienne à la forteresse de Luxembourg qui est finalement 
le seul lien avec la confédération. Les Luxembourgeois se seraient bien passés de cette 
garnison d’autant plus que les soldats se comportent comme une troupe d’occupation. Il 
aurait été logique que la place soit défendue par des Luxembourgeois ou tout au moins des 
Néerlandais mais la Prusse juge cet endroit trop stratégique pour elle alors qu’elle est trop 
éloignée et de peu d’importance pour les Néerlandais.  
 
Entre 1815 et 1830, Guillaume a voté les mesures rétrogrades de la Diète et pourtant, il ne 
les a ni publiées, ni appliquées au Luxembourg, craignant d’introduire une distinction parmi 
ses provinces. La Diète ne s’en est jamais inquiétée et a, de cette manière, entériné 
l’amalgame du Luxembourg dans les Pays-Bas. Elle ne s’est pas montrée surprise de recevoir 
le versement de la contribution fédérale du Luxembourg par le Trésor des Pays-Bas. Elle n’a 
pas non plus insisté pour que le Luxembourg forme un contingent propre à remplir ses 
obligations fédérales.  
 
Aussi, quand la révolution éclate et que Guillaume appelle la Diète à l’aide, elle refuse, bien 
que Guillaume ait enfin décidé de promulguer les résolutions de la confédération pour 
l’amadouer. À partir de ce moment, la Diète fera comprendre à Guillaume qu’il est lui-même 
responsable de l’adhésion du Luxembourg à la révolution belge. 
 
Dans son Essai historique et politique sur la révolution belge, Jean-Baptiste Nothomb, lui-
même luxembourgeois, justifie l’indépendance d’une Belgique comprenant le Luxembourg. Il 
constate que si les traités de 1815 ont séparé le Luxembourg des provinces belges, le roi 
Guillaume en a décidé autrement. Guillaume Ier a fait du Luxembourg sa dix-huitième 
province. La révolution ne fait que démarrer sur ce postulat préexistant. L’amalgame est tel 
que dans les traités des limites conclus entre les Pays-Bas et la Prusse en 1816, le grand-
duché est compris dans la dénomination générale de royaume des Pays-Bas. Aucune borne 
frontière n’a été posée entre le Luxembourg et le royaume-uni des Pays-Bas (voir plus haut). 
Pendant 15 ans, le Luxembourg a contribué au paiement des dettes mises à la charge du 
royaume des Pays-Bas comme n’importe quelle province. Ses forêts domaniales ont été 
vendues au profit du trésor général, etc. 
 
Si en 1815, le congrès de Vienne n’avait pas incorporé le Luxembourg à cette confédération, 
et créé ainsi un lien qui n’existait pas, il est probable que l’incorporation du Luxembourg à la 
révolution belge aurait posé moins de problème. 
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L’assimilation du Luxembourg aux provinces méridionales n’est donc pas le fruit de la 
révolution de 1830 mais bien de la volonté du roi grand-duc lui-même. C’est par cette 
incorporation que Guillaume Ier a lui-même associé les Belges et les Grands-Ducaux en une 
destinée commune. « La révolution belge a pris les choses dans l’état où les avaient mises 
le roi grand-duc, elle n’a point opéré la réunion du Luxembourg à la Belgique ; elle l’a 
maintenue », écrit Nothomb. 
 

La frontière linguistique. 

 
Avec la campagne des Dix jours, les Belges ayant fait appel à la France pour chasser les 
Hollandais, se retrouvent en position de faiblesse sur le point diplomatique. C’est dans ces 
conditions que voit le jour le 15 novembre 1831 le traité des XXIV articles. Les Belges 
immortalisent cet instant historique sur une série de médailles. On les retrouve chez Guioth 
(n° 109 à 114), Tourneur (210, 211 et 214 à 220) et Le Bègue (pp 51 et 52). Avec des 
variantes, elles mentionnent la date du traité de paix, les noms des ministres signataires 
et/ou les noms des souverains des pays garants. Léopold Ier est repris, mais Guillaume Ier est 
absent. 
 

 
 
Le traité, qui est nettement moins favorable à la Belgique, exclut le rachat du Luxembourg 
par la Belgique et  prévoit une scission du duché suivant une limite linguistique. Il donne le 
Luxembourg germanophone à Guillaume Ier et le Luxembourg wallon à la Belgique. Dans son 
article 2, il décrit la ligne de séparation depuis la frontière française au sud jusqu’à la 
frontière prussienne au nord. Chaque village le long de cette limite est attribué à l’un ou 
l’autre des deux nouveaux pays. « (…) Rodange qui restera au grand-duché de Luxembourg, 
et Athus qui appartiendra à la Belgique, (…) ». 
 
Une exception corrige ce principe au nord où quelques communes francophones du district 
de Bastogne restent luxembourgeoises par simple ignorance des usages linguistiques locaux. 
 
Au sud par contre, Arlon, germanophone à l’époque, est volontairement donnée à la 
Belgique. Sur l’ensemble de son district, ce sont en fait 18 communes sur 34 qui deviennent 
belges et c’est en grande partie dû à la France qui souhaite garder la route Longwy-Arlon-
Bastogne-Liège en dehors de la confédération germanique.  
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En échange de la partie perdue autour d’Arlon, Guillaume reçoit quelques territoires dans le 
Limbourg. Lui qui disait vouloir traiter le Luxembourg comme un Etat indépendant, continue 
donc à céder des terres au détriment du Luxembourg (autour d’Arlon) contre des terres à 
l’avantage des Pays-Bas (dans le Limbourg). Guillaume, roi des Pays-Bas, n’hésite pas à 
plusieurs reprises à spolier… Guillaume, grand-duc de Luxembourg ! 
 
Le traité prévoit que, en échange du Luxembourg wallon qui quitte la confédération 
germanique (avec une population de 149 572 habitants), le Limbourg y entre (avec une 
population de 147 527 habitants) tout en restant sous la constitution et l’administration 
néerlandaise. La situation équivoque que le Luxembourg avait connue depuis 1815 est donc 
recréée dans le Limbourg hollandais ! 
 
Le traité est signé par la Belgique dès 1831, mais tous les niveaux de pouvoir et toutes les 
régions belges protestent contre le morcellement annoncé. Guillaume, de son côté, refuse 
une fois de plus ce nouveau traité. Il trouve ses avancées un peu maigres en regard de son 
triomphe sur le terrain militaire ayant forcé l’intervention de la France. Il réclame les deux 
rives de la Meuse dans le Limbourg, tout le Luxembourg, Liège et les autres territoires qui ne 
faisaient pas partie des Pays-Bas autrichiens. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase 
et la conférence lui répond qu’il a lui-même provoqué la dissolution du royaume-uni des 
Pays-Bas et le menace de mesures coercitives s’il persiste à ne pas adhérer au traité des XXIV 
articles. 
 
La France et l’Angleterre doivent passer à l’acte. Elles mettent l’embargo sur les vaisseaux 
hollandais et font voile vers les côtes néerlandaises. L’armée du Nord franchit la frontière 
belge le 15 novembre pour forcer les Hollandais à évacuer Anvers. La citadelle se rend le 23 
décembre.  
 
La prise d’Anvers retourne à nouveau la situation, cette fois, à l’avantage des Belges. Les 
Hollandais n’ayant quitté Anvers que chassés par la France, les Belges ne se sentent plus 
obligés, pour le moment, de libérer les parties hollandaises du Limbourg et du Luxembourg.  
 
Ce statu quo va durer huit années pendant lesquelles la Belgique va continuer de contrôler 
tout le Luxembourg (à l’exception de sa capitale) et tout le Limbourg (à l’exception de 
Maestricht), deux villes enclavées. Pendant huit années, les mandataires de ces deux régions 
siègeront dans les Chambres belges et prêteront le serment constitutionnel prévoyant 
l’exclusion de la famille d’Orange-Nasau de tout pouvoir en Belgique. Pendant huit ans, le 
grand-duché sera de fait uni à la Belgique au point que l’on s’habitue à la situation. La 
population locale cesse de redouter cette séparation annoncée. D’un point de vue politique, 
par contre, les actions continuent, à l’exemple du conseil provincial du Luxembourg qui, 
réuni pour la première fois le 19 octobre 1836, adopte la proposition suivante : « Le conseil, 
fidèle interprète des sentiments de tous les Luxembourgeois, proteste contre l’exécution de 
tout acte qui aurait pour but le morcellement du territoire de la province ». 
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Aussi la surprise est grande quand, en 1838, Guillaume fait savoir qu’il accepte enfin de 
signer le traité. De cette manière, il quitte un rôle ingrat de saboteur de la conférence de 
Londres et refile la patate chaude à la Belgique. Elle, qui ne veut pas endosser ce mauvais 
rôle, est obligée de se plier à la volonté de l’Europe, et, à contrecœur, se voit obliger de 
« rendre » le Luxembourg. C’est à partir de ce moment que les Belges utiliseront l’expression 
« partie cédée » pour qualifier le Luxembourg germanique. Pourtant, ce n’est pas la Belgique 
qui cède le Luxembourg oriental à Guillaume mais bien Guillaume et la conférence de 
Londres qui cèdent le Luxembourg occidental à la Belgique. 
 
La conférence de Londres avait interrompu les négociations en 1833. Elle les ouvre à 
nouveau en mars 1838 quand Guillaume accepte les XXIV articles. Mais pour les Belges, il est 
difficile de rendre le Luxembourg germanique ! Difficile au point que le Premier ministre de 
Theux, à la fin de 1838, propose encore à La Haye un rachat des provinces contestées : 60 
millions de francs sont d’abord proposés pour conserver tout le Luxembourg et le Limbourg, 
et l’on va même jusqu’à 100 000 francs mais sans succès. Les Catholiques surtout refusent 
de livrer ces régions à un souverain protestant. Le gouvernement va jusqu’à menacer de 
défendre par les armes l’intégrité du territoire mais devant l’affolement des bourses et la 
frilosité des milieux industriels et commerçants, il doit abandonner la résistance. 
 
Dans le grand-duché, personne n’accepte la séparation. Les villes se sont ralliées 
progressivement à la Belgique dans le but d’y être rattachées, pas d’en être séparées. Les 
plaidoyers des parlementaires limbourgeois et luxembourgeois sont d’une rare violence, à la 
hauteur de leur indignation… et de leur impuissance. Tout le Luxembourg est solidaire de la 
Belgique, tout le Luxembourg veut être belge, y compris les villages de la Moselle, proches 
de l’Allemagne. Des pétitions en ce sens affluent des quatre coins du pays. Pour les 
territoires concernés, il est inimaginable de se retrouver à nouveau sous l’autorité de la 
Hollande, à l’égard de laquelle elle s’est compromise. Citons cet extrait d’un discours de 
Dumortier lors d’un conseil provincial en 1836 : « Les Luxembourgeois ne voulaient qu’un 
roi, celui des Belges ; qu’un seul drapeau, celui de septembre (1830) ; qu’une patrie, la 
Belgique ». Lors du vote au Parlement belge, Gendebien s’exclame « Non! Non! Non! 380 
000 non pour les 380 000 Belges que vous sacrifiez à la peur ! »  
 

Il faut savoir raison garder. 

 
Lors de la séance du 4 mars 1839 à la Chambre des représentants, Monsieur Dequesne, 
rappelle que les vainqueurs de Waterloo ont créé, avec le royaume des Pays-Bas, une 
barrière à opposer aux attaques de la France. Cette barrière s’appuie à l’Est sur la Meuse, 
Maestricht et Luxembourg. Si les puissances européennes peuvent accepter l’indépendance 
de la Belgique, la confédération germanique ne peut accepter que Maestricht et 
Luxembourg quittent sa zone d’influence au risque de devoir reculer cette barrière de 
protection jusqu’au Rhin. Il ajoute qu’il était généreux mais sans doute téméraire de croire 
que tout le Luxembourg et le Limbourg accompagneraient si facilement la Belgique sans 
réaction européenne et surtout germanique. Il se demande même si « ce n’est point par une 
espèce de miracle que nous avons échappé au triple écueil qui nous menaçait : la réunion à 
la France, la restauration ou le partage ». Ce sont là, en effet, les trois alternatives au traité 
des XXIV articles. 
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MICHAUX – ENKELE NIEUWE VONDSTEN 

    
 

Ons lid, Pierre Lenoir uit Wilrijk, meldt ons een medaille die niet vermeld staat in de nieuwe 
catalogus van Alphonse Michaux.  
 
Vz.   LEOPOLD II KONING (links langs de rand) / �� DER BELGEN (rechts langs de rand) 
 Het bebaarde hoofd van koning Leopold II naar rechts. 
 Getekend onderaan langs de rand: A.MICHAUX 
 
Kz.   � MAATSCHAPPIJ DE VEREENIGDE HOFBOUWKUNDIGEN � TE BRUGGE  
        (rondom langs de rand in een dubbele cirkel) 
        JUBBELJAAR / 1898 (in het midden) 
 De laatste tekst binnen een lauwerkrans van fruit en bloemen. 
 
1898, 51 mm, zilver. 
 

MELKMEISJE  
 

       
  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 17253 Pagina 92 
 

 
Vz.   – 
 Een melkmeisje met twee emmers melk staat voor een koe. Op de achtergrond  
            rechts zien we nog een koe, links een boom en linksboven de ondergaande zon. 
 Getekend links in de afsnede: A.MICHAUX 
 
Kz1.  GEMEENTE / OPWIJK / — / JAARMARKT / 1959 
 Tekst binnen een cirkel omringd door een gesloten lauwerkrans van lauriertakken. 
 Getekend onderaan langs de rand: MICHEL 
 
Ø 51 mm, verguld brons, met draagoog. 
 
Kz2.  GEMEENTE / OPWIJK / — / JAARMARKT / 1959 
 Tekst binnen een cirkel omringd door een open lauwerkrans van laurier- (links) en  
 eikenbladeren (rechts).. 
 
Ø 51 mm, brons, met draagoog. 
 
Met dank voor zijn oplettendheid en mochten jullie leden nog aanvullingen vinden, dan 
graag een seintje tezamen met een digitale foto van voor- en keerzijde aan : 
luc.vandamme@pandora.be 
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EXCLUSIEVE GRAVEERWERKEN 

Munten – Penningen – Heraldiek – Postzegels 

Wijzerplaten van moderne uurwerken tot oude horloges 

Uitgifte van thematische uurwerken 

Gepersonaliseerde relatiegeschenken 

www.medailles-paulhuybrechts.be 
Swertmolenstraat 3, 3020 Herent – Tel. 016 23 22 95 

E-mail: medailles@telenet.be 

 
  

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.
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HARTSTOCHT EN HEBZUCHT 
MEDAILLES OVER VERZAMELAARS 

 
Karel Soudijn 

    
 

Hoe zien verzamelaars zichzelf graag weergegeven op medailles? In 1901 ontwierp 
Godefroid Devreese een insigne voor de leden van La Société hollandaise-belge des Amis de 
la Médaille, indertijd ook wel aangeduid als de Nederlandsch-Belgische Vereeniging der 
Vrienden van de Medaille als Kunstwerk. Op de voorzijde van zijn insigne beeldde Devreese 
een verzamelaar af. We zien een heer in kamerjas zitten voor een ladekast. In zijn 
rechterhand houdt hij een medaille, en in zijn linkerhand een vergrootglas. Verzamelen is 
een bezigheid die vooral tot zijn recht komt in de stilte van het studeervertrek. De 
verzamelaar van Devreese heeft zich teruggetrokken in zijn privédomein, want anders zou 
hij niet in kamerjas zijn afgebeeld.  
 
Carla Klein: 50 jaar Numismatische Kring Groningen 
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Een eeuw na Devreese kreeg Carla Klein opdracht om een medaille te ontwerpen bij het 50-
jarig bestaan van de Numismatische Kring Groningen. Ook Carla Klein beeldde een ladekast 
af, maar op haar medaille is de heer in kamerjas vervangen door een naakte vrouw die, 
zonder vergrootglas, een munt of medaille bestudeert. Zij zit op haar knieën voor haar 
verzameling. We kunnen in haar een symbool van de numismatiek zien (de godin 
Numismatica). Naaktheid duidt dan op de zuiverheid van activiteiten die verzamelaars 
ontplooien. Opvallend is weer – evenals bij Devreese – de rust die het geheel uitstraalt. 
Verzamelaars concentreren zich in stilte op hun onderwerp van studie. Hun wereld lijkt niet 
verder te strekken dan de stukken die voor het grijpen liggen. 
Toch kunnen we constateren, dat de keerzijde van het verzamelen onderbelicht blijft als we 
dit soort medailles bekijken. Het is daarom goed om te weten, dat er ook kunstenaars zijn 
geweest die het accent op een andere kant van onze liefhebberij hebben gelegd. Hieronder 
volgen daar enkele voorbeelden van. 
 
John Lobban: Eerbetoon aan verzamelaars  
 
In 1990 gaf de British Art Medal Society (BAMS) een medaille uit die is ontworpen door John 
Lobban. De titel ervan luidt: ‘Homage to collectors’. Op de voorzijde van dit eerbetoon aan 
verzamelaars wordt het woord HOMAGE geflankeerd door twee dieren: een ekster en een 
eekhoorn. Ze hebben allebei medailles veroverd waar de meeste lezers van dit tijdschrift 
slechts van kunnen dromen. De ekster kan zijn nest aanstampen met een 
renaissancemedaille van Pisanello, een medaille met het portret van de Byzantijnse keizer 
Johannes VIII Paleologos. De eekhoorn veroverde een medaille die de BAMS in 1984 uitgaf: 
‘Diamond’, ontworpen door de befaamde Britse beeldhouwer Lynn Chadwick (ook veel 
gezocht). 
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Op de keerzijde, met links de tekst TO COLLECTORS, zien we iemand rondrennen die aan 
Prikkebeen doet denken. Deze Prikkebeen vangt echter geen vlinders, maar medailles. Het 
landschap waarin hij rondrent heeft ook al de vorm van een medaille aangenomen. 
Liefhebbers van Britse medailles zien meteen dat deze zijde van het eerbetoon is ontworpen 
met zelfspot, want de kop van Prikkebeen lijkt sprekend op die van John Lobban. De 
kunstenaar laat zien dat ook hij niet ontkomt aan de hebzucht die volgens hem het kenmerk 
is van de ware verzamelaar. De serene rust die de eerder genoemde medailles uitstralen, is 
bij het eerbetoon van Lobban aan verzamelaars (en aan zichzelf) totaal afwezig. Verzamelen 
is nu een levensbehoefte, met biologische wortels. Bovendien lijkt verzamelen gemakkelijk 
te kunnen ontaarden in complete waanzin.  
 
Assi Madekivi: Tango 
 
Verzamelaars worden gekenmerkt door hartstocht. De internationale vereniging FIDEM hield 
in 2010 haar 31-ste congres in de Finse stad Tampere. Deelnemers ontvingen een bronzen 
medaille die een jaar eerder was ontworpen door Assi Madekivi. Haar medaille kreeg de 
naam ‘Tango’, maar valt ook te beschouwen als een eerbetoon aan verzamelaars. De tango 
is in Argentinië ontstaan, maar blijkt in Finland uiterst populair te zijn. Op de voorzijde van 
deze medaille zien we een naakte man die kennelijk de tango danst. Vaag kunnen we iets 
van zijn partner onderscheiden, maar als we naar de handen van de danser kijken, wordt 
duidelijk dat hij vooral de medaille omarmt. Andere mensen op de dansvloer lijken van 
weinig belang: de verzamelaar geeft zich schaamteloos over aan zijn liefhebberij. Hier is 
geen sprake meer van stilte in het studeervertrek: de verzamelaar laat zich helemaal gaan. 
Hartstocht is nu de overheersende emotie. 
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De keerzijde van deze medaille toont een stroomversnelling en een brug. Ook dit is 
misschien symbolisch voor verzamelaars, maar de brug en het water verwijzen hier vooral 
naar de stad waar de FIDEM bijeen kwam. Tampere ligt namelijk in een waterrijk gebied en 
congresgangers liepen vaak over de brug die het oude centrum verbindt met de wijk waarin 
het congresgebouw ligt. 
 
Theo van de Vathorst: 10 jaar Numismatische Kring Utrecht 
 
Is verzamelen een asociale bezigheid? Veel medailles over verzamelaars suggereren dit wel. 
De figuren van Devreese, Klein, Loban en Madekivi lijken zich weinig van andere mensen aan 
te trekken: ze leven voor hun collectie. Toch is er ook een sociale kant. Deze komt fraai tot 
uitdrukking in een kleine medaille die Theo van de Vathorst in 1982 ontwierp bij het tienjarig 
bestaan van de Numismatische Kring Utrecht. Op de voorzijde kijkt een kalende man ons 
aan. Ook dit lijkt weer een zelfportret van de kunstenaar (net als bij Lobban). Wie de 
medaille omkeert, ziet dat de schouder van de man overgaat in een arm en een hand met 
een medaille.  
 

  
Het bijzondere is daarbij, dat de man niet zelf zijn medaille bestudeert. De verzamelaar kijkt 
ons aan, en hij toont aan ons een bijzonder stuk. Verzamelaars delen hun kennis graag met 
anderen. Toch heeft ook dit iets dubbelzinnigs, want als ik de fraaiste stukken uit mijn 
collectie aan anderen toon, dan maak ik hen waarschijnlijk jaloers! Echte verzamelaars zijn 
pas tevreden als zij aan iemand anders kunnen laten zien welke bijzondere stukken zij in hun 
bezit hebben. Het mooiste is natuurlijk, als ik een medaille kan tonen die nog in uw collectie 
ontbreekt. En op deze wijze wekt de ene verzamelaar bij de andere toch ook weer hebzucht 
en hartstocht op. Zo onschuldig is het kennelijk niet, om medailles te verzamelen… 
 
Foto’s: Arnold Nieuwendam & Luc Vandamme (medaille Devreese) 
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DE LEEUW EN DE ADELAAR 
 

Lei Lennaerts 

 Marco Lap/Spits 13-06-2012, met toestemming van de kunstenaar. 

 
Op 13 juni leed het Nederlands elftal tijdens het EK voetbal een gevoelige nederlaag tegen 
Duitsland. In het Dagblad Spits verscheen eerder die dag een spotprent waarop de 
Nederlandse leeuw de Duitse adelaar uitschakelt. Dat het andersom zou worden, hielden 
mijn trotse land–genoten niet voor mogelijk. De adelaar die tegenwoordig de plenaire zaal 
van de Bondsdag in Berlijn siert, wordt door de Duitsers spottend das fette Huhn genoemd, 
misschien een metafoor voor de gezapige welvaart waarin de Duitse Staat tegenwoordig 
verkeert. Toch was de adelaar in de geschiedenis niet altijd een vleugel–lamme kip, maar 
een gevreesde tegenstander van onze welvaart en ons welzijn. En de leeuw? Die heeft wel 
vaker in zijn hemdje gestaan om een Hollands voetballied te citeren. 
 
Eind achttiende eeuw was het al niet anders. In de Zuidelijke Nederlanden brak in 1789 een 
opstand uit tegen het Oostenrijkse bewind dat vanuit het verre Wenen de dienst uitmaakte. 
Na enkele maanden van bloedige schermutselingen moesten de Oostenrijkers het veld 
ruimen. Voor het eerst in de geschiedenis waren de Belgen volledig zelfstandig en ze riepen 
de Republiek der Verenigde Nederlandse Staten uit. De voormalige heerser Joseph II, was 
tevens Rooms-Duits keizer. Heersers van het Heilig Roomse Rijk bedienden zich van 
eenkoppige of tweekoppige adelaars, terwijl de regering van de nieuwe staat het aloude 
symbool van de Brabantse leeuw koos. Het beste bewijs van soevereiniteit is een eigen munt 
en de nieuwe staat haastte zich met de emissie van geldstukken voorzien van een fiere 
leeuw. De Zilveren Leeuw, het qua diameter grootste geldstuk, met een waarde van 3  
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gulden, kreeg een nogal provocatief randschrift: “QVID FORTIVS LEONE[?]”, “wat is sterker 
dan de leeuw?”.2 Deze retorische vraag zou later door de Oostenrijkers worden beantwoord. 
 

    
Zilveren Leeuw, muntstuk met een waarde van drie gulden, door Theodoor van Berckel, zilver, 41 mm, 32.75g 

 
Helaas was de leeuw niet opgewassen tegen de machtspelletjes waaraan de jonge staat al 
spoedig ten prooi viel. Intussen was in Wenen de keizer overleden en opgevolgd door zijn 
broer Leopold II. Deze slimme man zag zijn kans schoon toen bleek dat de basis voor 
zelfstandigheid in Brabant als sneeuw voor de zon verdween. Op het juiste moment opende 
hij onderhandelingen, waarna hij de failliete boedel van de Verenigde Nederlandse Staten 
zonder veel verzet kon overnemen. 
 
Theodoor van Berckel, de voormalige Graveur-Generaal van de keizerlijke Munt in Brussel, 
was tijdens de omwenteling op zijn post gebleven en had de penningen en munten voor de 
Verenigde Nederlandse Staten gemaakt. Als onderdeel van het geruisloze herstel van het 
ancien regime kondigde keizer Leopold een algemene amnestie aan. Voor Van Berckel leken 
er daarom geen represailles te zijn. Alsof er niets gebeurd was, toog hij aan het werk om de 
inhuldigingsmedailles en munten voor de nieuwe keizer te maken. Ik heb mij altijd 
afgevraagd of er werkelijk geen gevolgen voor Van Berckel waren. Zijn salaris ging niet 
achteruit en ik heb in de Brusselse archieven niets gevonden over enige disciplinaire 
maatregel voor Van Berckel. Hij had toch verraad gepleegd tegen zijn Oostenrijkse 
broodheer zou je denken. Of kreeg hij misschien toch een kleine veeg uit de pan? Onlangs 
kocht ik op een veiling een tinnen spotpenning uit 1790, geslagen na het herstel van het 
Oostenrijkse bewind. Op de penning krijgt de Brabantse leeuw er van langs door een adelaar 
die in een Goddelijke stralenkrans boven hem cirkelt. De legende op de keerzijde was 
duidelijk bedoeld om de Belgen een lesje te leren3:  
  

                                                 
2 Een citaat uit de bijbel: Richteren 14:18 
3 Van de keerzijde van de penning bestaan twee versies. De afwijking bestaat uitsluitend uit 

verschillende lauwerkransen. De slagletters zijn identiek. 
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QUID FORTIUS LEONE IN ANTIQUA 

VIRTUTE ET FIDE? AQUILA 
IN PIETATE ET CONCORDIA 

LEOPOLDI II 
DOMINI EST REGNUM 

ET IPSE DOMINABITUR GENTIUM4 
1790 

 

    
 

Spotpenning op het herstel van het Oostenrijkse bewind, maker onbekend, tin met koperstift, 42mm, 24.95g 

 
Deze tinnen penning is geslagen met een koperstift. Naar verluid werd deze methode om 
penningen van het relatief goedkope tin te onderscheiden van valse tinnen afgietsels veel 
toegepast in de 18de eeuw. 
 
Yvon Kenis5, de expert op het gebied van de penningen van de Oostenrijkse Nederlanden, 
twijfelde aan een toeschrijving aan Van Berckel van deze spotpenning. Volgens Kenis was het 
onwaarschijnlijk dat Van Berckel zijn eerdere werk zou bekritiseren door zo’n opdracht te 
accepteren. Ook constateerde Kenis een afwijkende typografie en een stijlverschil met ander 
werk van Van Berckel. Zelf acht ik het na mijn studie van de slagletters van Theodoor van 
Berckel uitgesloten dat deze spotpenning door hem is gemaakt6. Waarschijnlijk is de maker 
een Oostenrijkse medailleur maar ik ben er nog niet achter wie dat zou kunnen zijn. En nu 
terug naar de retorische vraag Quid fortius Leone. Als je de tekst op de penning een beetje 
vrij vertaalt, staat er dit: 
  

                                                 
4Met gebruikmaking van een citaat uit de bijbel : Psalm 22:29  
5 Yvon Kenis: Catalogue des Medailles et Jetons des Pays-Bas Autrichiens, Bruxelles 2000, pagina 

105, nr. 115. 
6 Lei Lennaerts: De Slagletters van Theodoor Victor van Berckel, Jaarboek Munt- en Penningkunde 98  

- Amsterdam 2011 
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Wat is van oudsher sterker dan de leeuw? 

In deugd en trouw? De adelaar! 

In vroomheid en eendracht 

 

PIETATE ET CONCORDIA (vroomheid en eendracht) was de lijfspreuk van keizer Leopold. 
Tenslotte volgt er op de penning nog een sneer naar de legende op de Zilveren en Gouden 
Leeuw: 
 

LEOPOLDI II * DOMINI EST REGNUM * ET IPSE DOMINABITUR GENTIUM 
Van de heer (Leopold II) is het koninkrijk en hij zal zelf heersen over de volkeren

7
. 

 
Leopold II toont zich hiermee een verlicht despoot die het Droit Divin om over de Belgen te 
heersen opeist. Hij heeft echter niet lang kunnen genieten van dat Goddelijk Recht. Hij stierf 
amper een jaar later en eer zijn zoon goed en wel regeerde, werd de adelaar definitief ver–
dreven. Maar niet door de Brabantse leeuw, ditmaal kraaide de haan victorie!8 
 

�  NIEUW   �   NIEUW   �   NIEUW   �   NIEUW   � 

CHARLES VAN DER STAPPEN 

Een invloedrijk kunstenaar, van marmer naar brons 

door Luc Vandamme 

Veel van onze 20ste-eeuwse beeldhouwers/ medailleurs 
hebben één ding gemeen! Velen werden geïnspireerd door 
één en dezelfde man: Charles van der Stappen. 

Onder zijn leerlingen tellen we o.a. Lagae, Devreese, 
Dubois, Samuel, Rombaux, Rousseau, Marin, Jourdain, 
Theunis, Wijnants, Rau en Bonnetain. 

Medaille in de kijker – nr. 2 is zopas uitgekomen en geeft je 
een mooi overzicht van zijn medailles, plaketten en 
medaillons, alle in kleur afgebeeld. 

Voor de prijs van 17 €, verzendingskosten inclusief (zelfs 
naar het buitenland), heb je een onmisbaar werk voor uw 
bibliotheek in handen. A4-formaat, 40 pagina’s. 
Slechts 100 genummerde exemplaren. Bestellen kan via e-
mail: luc.vandamme@pandora.be of Vzw Limburgse 

Commissie voor Numismatiek, Zevenboomkensstraat 17, 3570 Alken. Bankrekening: IBAN 
BE30 7512 0356 1311 / BIC AXABBE22 

  

                                                 
7 Zie ook: de Aufklärung in Munt en Medaille 1683-1794 – Europalia 87 Österreich, pag. 210, nummer 

319 
8 Met dank aan Marco Lap en Roel Bennink. Artikel gepubliceerd in Numismatica Herentals, tijdschrift 

nr. 96 (September 2012) 
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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 21 september 2013 

 
Van 14.00u tot 16u – de 14.00h à 16.00h 

Von 14.00uhr bis 16.00 uhr – 14.00 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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Numis.be 

 

Bezoek onze webwinkels met Munten, Penningen, Medailles, 

Bankbiljetten, Misslagen & Curiosa 
 

 

Joselito Eeckhout 

Jos@Numis.be 

 

Pierre Bertrand 

Pierre@Numis.be 

 

Naamsesteenweg 116 

3001 Heverlee (Leuven) 

+32-486-86.89.42 

www.Numis.be 

Info@Numis.be 
 

 

 

 
Startprijs €7.500 - Opbrengst €16.200 (opgeld inbegrepen) 
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Onze voorzitter, Stefan De Lombaert, werd op 16 maart 2012 vijftig jaar. Een welgemeend 
proficiat aan onze voorzitter en aan Paul Huybrechts voor zijn uitstekend werk! 

 

 
De Aboriginal-medaille is de allereerste geslagen medaille tussen België en Australië. Ze 
werd voorgesteld op 22 november 2012 te Sydney in aanwezigheid van prins Filip. De 
medaille is in massief koper op 80 mm en stelt een Aboriginal ceremony voor met op de 
achtergrond de Ayers Rock (of Ulyuro), symbool van de Aboriginals. Deze medaille is volledig 
uitgewerkt door Paul Huybrechts naar een tekening van Daniel Obrien. Ze is verkrijgbaar 
tegen de prijs van 45 euro. 
 
In onze vorige Flash stelden we al de Apsara van Ankor Wat (Cambodja) voor. De medaille 
heeft een diameter van 95 mm en is uitgevoerd in massief brons, met kunstemail en weegt 
ca. 500 gram. De oplage is genummerd. Verkrijgbaar als kalendermedaille 2013 of zonder 
kalender aan de prijs van 95 euro. 
De Apsara is een vrouwelijke geest van wolken en water uit de Hindoe en Boeddhistische 
mythologie. Apsara’s zijn van een bovennatuurlijke schoonheid en bedreven in de 
danskunst. 
 
Voor meer informatie over deze medailles, zie de advertentie van Paul Huybrechts. 


