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WOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Wij hebben onze zeer gesmaakte Algemene 
Vergadering op 29 maart 2014 gehouden, 
met een tentoonstelling van Marit Hartman’s 
medailles en 2 prachtige spreekbeurten: 

- Régis Renard heeft een sterk 
gedocumenteerde studie van de 
medailles van de Internationale Expo 
van Brussel 1897 voorgesteld 

- Piet Veldeman heeft ons de inhoud 
van de “Lefébure” in een historische 
context geplaatst, alsof we er zelf bij 
waren... 

 
De jaargift medaille “Het Wiel” van Pazzi De 
Peuter kon op veel bijval rekenen. 

 

• Zoals beslist door de Algemene 
Vergadering geldt vanaf 2015 een 
verhoogd lidgeld:  45 € voor wie in 
België woont, 50 € voor wie buiten 
België woont. 

• Leden die niet aanwezig waren, 
kunnen hun jaargift medaille 
opgestuurd krijgen, mits 5€ te storten 
op onze rekening. 

• Voor leden die nog steeds hun lidgeld 
niet betaalden, is dit het laatste 
tijdschrift dat ze ontvangen; laat het 
zover niet komen! 

 
Luc heeft een nieuwe elektronische Flash 
verstuurd (N° 4), met achtergrondinformatie 
i.v.m Pazzi De Peuter. 
 
Stefan De Lombaert 
 
De vrije jaargift, een gegoten medaille van de 
hand van Marit Hartman, is nog steeds te 
koop bij haar. Dit prachtig gegoten 
vrouwenfiguurtje, slechts 10 exemplaren 
beschikbaar, kan U verkrijgen voor 190€. 
marithartman@hotmail.com 
Bieslanderweg 1, 3770 Riemst  
Tel. 012/451827 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Nous avons tenu notre Assemblée Générale 
très apprécié le 29 Mars 2014 avec une 
exposition des médailles de Marit Hartman et 
deux discours intéressants : 

- Régis Renard nous a présenté une 
étude bien documentée des médailles 
de l'Exposition internationale de 
Bruxelles en 1897 

- Piet Veldeman nous a mis le contenu 
du "Lefébure" dans son contexte 
historique, comme si nous y étions ... 
 

La médaille 2013 "La Roue" de Pazzi De 
Peuter a été largement saluée. 
 

• Comme décidée par l'Assemblée 
Générale à partir de 2015 s’applique 
une augmentation de la cotisation de 
membre: 45 € pour ceux qui vivent en 
Belgique, 50 € pour ceux qui vivent en 
dehors de la Belgique. 

• Les membres qui n'étaient pas 
présents, peuvent obtenir leur 
médaille annuelle par la poste en 
payant 5 € à notre compte. 

• Pour les membres qui n’ont pas 
encore payé leur cotisation ; ceci est 
le dernier numéro de notre magazine 
que vous recevez; agissez ! 

 
Luc a envoyé un nouveau flash électronique 
(N° 4), avec des informations de fond 
concernant Pazzi De Peuter. 
 
Stefan De Lombaert 
 
La médaille libre, une médaille coulée de 
Marit Hartman, est encore toujours 
disponible chez elle. Cette superbe médaille 
d’une femme nue, seulement 10 exemplaires 
disponible, coûte 190€. 
marithartman@hotmail.com 
Bieslanderweg 1, 3770 Riemst  
Tel. 012/451827 
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ALGEMENE VERGADERING PROMOTIE VAN DE MEDAILLE 2014 
 
                 Arnold Nieuwendam 
 
Zaterdag 29 maart kwamen de leden van de Belgische vereniging PROMOTIE VAN DE MEDAILLE 
bijeen voor de algemene ledenvergadering 2014 in Vilvoorde–Brussel in een van de zalen van het 
Euro Volley Centre. Er was een boek1- en medaillepresentatie van Marit Hartman (afbeelding 1).  
 

 1.  2. 
 

Over de grande dame van de Belgische medaillekunst kon u al eerder lezen [Muntkoerier n° 2 van 
2014] (afbeelding 2). De catalogus werd geschreven door Luc Vandamme en Raf Van Laere 
(afbeelding 3).  

3. Raf Van Laere, FIDEM-lid 
  

                                                 
1
 Dit prachtig boek is nog steeds te koop bij de vzw Limburgse Commissie voor Numismatiek, zie website 

www.medailles-penningen.be of luc_vandamme@outlook.com. Leden van de vzw Promotie van de medaille krijgen 
een korting van 20% op de normale aankoopprijs van 25€. 
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Na de vergadering volgden er twee lezingen. De eerste ging over de Bruxelles-Kermesse. 
Exposition internationale 1897 en de tweede over het symbolisch verzet in de eerste wereldoorlog 
1914-1918. Beide waren uiterst boeiend, zoals u hieronder lezen kunt. Gelijktijdig werd de 
jaarmedaille 2013, gecreëerd door Pazzi De Peuter, en de aanwezigheidsmedaille uitgereikt. 
Daarbij ontvingen de leden een extra FLASH over Griet Jonker, geschreven door Luc Vandamme. 
 
Algemene Ledenvergadering 2014 
Op de meeste ledenvergaderingen worden dezelfde onderwerpen besproken: verhoging 
lidmaatschap, het ledental, herdenking van de overledenen en nieuwe plannen voor de komende 
periode. Er blijkt, zoals bij vele verenigingen, behoefte aan meer sponsors. De firma Mauquoy 
Medal Company heeft de afgelopen jaren praktisch alle medailles voor de vereniging geslagen, 
maar bewandelt nu een andere weg waardoor hun sponsoring wordt verspreid. De voorzitter 
Stefan De Lombaert besprak met de aanwezigen de mogelijkheid om kleinere medailles te laten 
slaan en dure publicaties te verminderen. Mij lijkt het beter om juist meer medailles uit te geven. 
Misschien moet de vereniging eens denken aan gegoten medailles? Dat is weliswaar duurder, 
maar daar kan op ingeschreven worden. Van de ruim honderd leden zullen er dan misschien 
twintig een exemplaar kopen, omdat zij die mooi of interessant vinden, of hun collectie bij willen 
houden. Degenen die niet willen kopen ontvangen dan de kleinere aanwezigheidsmedaille gratis. 
 De “FLASH medailles” voldoet uitstekend door de vele publicaties, al zijn er soms te weinig 
artikelen over hedendaagse Belgische medailleurs. Het blad komt bij het juiste publiek terecht: 
medailleliefhebbers. Numismatische jaarboeken staan vol artikelen over munten en dat is voor 
een geheel ander publiek. Het lidmaatschap wordt verhoogd met vijf euro, met toestemming van 
de aanwezigen. Andere verenigingen zijn gedwongen ook deze maatregel te nemen. Sommige 
door het teruglopend ledenaantal en het hooghouden van de artistieke uitgaven. 
 
FIDEM 2016 (Fédération Internationale de la Médaille) 
De meestergraveur en medailleur Paul Huybrechts sprak over de FIDEM 2016 (Fédération 
Internationale de la Médaille) die in Leuven georganiseerd zou worden. Nu blijkt dat de beloofde 
ruimte in Leuven slechts enkele weken beschikbaar is. Daarom is besloten naar Namen en Gent te 
verhuizen. Op zich is dat verheugend nieuws, want men kan beter een stadsbestuur achter zich 
hebben dat zich ten volle inzet, om zo een belangrijk medaille evenement te laten slagen. Uit ruim 
dertig landen komen honderden kunstenaars hun medailles tonen en zullen dan ook enige dagen 
blijven logeren. Er worden meer dan duizend medailles tentoongesteld in al hun diversiteit. 
Daarnaast zijn er lezingen en uitstapjes. Welke stad wil dat niet? Aan de inzet van Huybrechts zal 
het niet liggen, hij is al jaren met de voorbereiding bezig om nu in Namen en Gent 2016 iets groots 
te verrichten. Hij ziet het als een goede PR om België als gastland op de kaart te zetten, wat 
medaillekunst betreft. 
 
Bruxelles-Kermesse. Exposition internationale 1897 
De eerste lezing werd in het Frans gegeven door Régis Renard (voorzitter van Les Numismates de 

Bruxelles) over de wereldtentoonstelling in Brussel 1897, waaraan 20 landen deelnamen 
(afbeelding 4). Aan de hand van bewaarde affiches, speldjes, kaarten en uiteraard medailles 
toonde hij het verhaal van deze tentoonstelling. Mij verbaasde de indrukwekkende hoeveelheid 
materiaal dat heden ten dage nog te zien én te koop is via E-bay. Régis Renard liet een enorme 
verscheidenheid zien (afbeelding 5). Een veelgebruikt thema was les arcades du cinquantenaire. 
Gebouwd voor de 50ste verjaardag van België, afgebeeld op de affiches, postkaarten en de 
uitgegeven medailles (afbeelding 6).  
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Er werden ook zo’n 100.000 jetons in aluminium geslagen en bijvoorbeeld verkocht aan scholen; 
daarnaast speldjes, postzegels en kaarten. Op 15.000.000 publicitaire zegels (geen postzegels) 
werd de tentoonstelling 1897 meerdere malen afgebeeld. Er waren ook boekjes, mapjes en 
medailles van onder andere Lagae & Wolfers. Deze werden in brons, verzilverd en verguld (grand 
prix) geslagen. Van sporten als wielrennen en boogschieten werden fraaie exemplaren afgebeeld, 
om maar een paar sporten te noemen. Natuurlijk werden er ook medailles uitgereikt, zoals de Prix 

du jury, ontworpen door de medailleur Charles van der Stappen2. Toentertijd kon men kaartjes 
voor de trein kopen mét toegangsbewijs. 
 

  4.  5. 

 6. 
Penningen op oorlogspad 
Piet Veldeman sprak over het symbolische verzet tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Dhr. 
Veldeman is historicus 19e eeuw en verbonden aan het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis te Brussel (afbeelding 7). Illegale pasjes maken, spionage, smokkel van 
verboden producten: het kwam allemaal voor (afbeelding 8). Op medailles, prenten, sieraden en 
speldjes waren tekens te zien die voor de bezetter niet direct opvielen, zoals het portret van 
koning Albert geplakt in een foto van een soldaat, kanonnier of grenadier. Propaganda die niet 
direct opviel was ook verwerkt in de kleding, zoals knopen, strikjes, hoofddeksels of dasjes. Maar 
ook in naaldkussentjes kon men een kepie of uniform ontdekken. In de etalages stonden 
poppetjes met Belgische uniformen. Men zocht het toen in symbolische kleuren, vooral groen 
werd favoriet. Kleuren waar de Belgische vlag uit bestaat werden verwerkt in de kleding. Munten 
werden verwerkt tot speldjes, vooral met het jaartal 1914 erop. Totdat het de Duitsers te gortig 
werd en na 21 juli 1916 werd ingegrepen. 
  

                                                 
2
 Dit prachtig boek Charles Van der Stappen, van marmer naar brons is nog steeds te koop bij de vzw Limburgse 

Commissie voor Numismatiek, zie website www.medailles-penningen.be of luc_vandamme@outlook.com. Leden van 
de vzw Promotie van de medaille krijgen een korting van 10% op de normale aankoopprijs van 17€. 
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 7.  8. 
 
Charles François Louis Lefébure (1862-1943) had tijdens die periode als verzamelaar, en zich 
bewust van de historische waarde, een grote collectie bijeengebracht, zo’n zevenduizend stuks. In 
de Koninklijke Bibliotheek, Archief Brussel, Koninklijk Paleis en het Koninklijk Legermuseum te 
Brussel zijn vele voorbeelden te vinden. Ook de numismaat Victor Tourneur (1878-1967) had er 
drieduizend verzameld. De gezamenlijke collectie geeft een goed beeld van dit symbolisch verzet. 
Het was erg boeiend van beiden het beeldmateriaal te zien en het verhaal te horen. Zulke 
toplezingen zijn zeker voor herhaling vatbaar. 
 
De jaarmedaille 2013 
Paul Huybrechts stelde de beeldhouwster Pazzi De Peuter voor aan het publiek (afbeelding 9). Zij 
heeft de jaaruitgave 2013 verzorgd (afbeeldingen 10 en 10a). De Peuter heeft tot op vandaag drie 
medailles gemaakt. Zij ontving in 2013 een uitnodiging om de jaarmedaille te creëren en dat werd 
Het Wiel. Deze creatie wordt het jaar daarop, nu 2014, uitgereikt aan de leden. Op de voorzijde 
van de medaille ziet u een wiel ingedeeld, waarin twee naakte mannenfiguren proberen het te 
draaien. Onderaan staat de tekst: PAZZI. Zelf zegt zij daarover: Het ontwerp is eigenlijk bedoeld 

voor een 3D beeld, en dat is duidelijk te merken. Het staat scherp afgetekend tegen een lege 

ruimte. Twee mannen duwen een groot wiel/rad in beweging. De kracht van het beeld zit hem 

vooral in het feit dat er niets anders is. Dit is eigenlijk een beeldhouwwerk, en ademt ruimte uit. Op 
de keerzijde de tekst: HET WIEL – LA ROUE als randschrift. Gecentreerd het logo van PVDM en het 
uitgavenummer, in dit geval nr 30 van de 115 geslagen medailles. 
 

  10/10a 
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 9. Pazzi & Paul 
 
Op de website3 van Mevr. De Peuter kunt u haar enorme creativiteit bewonderen: beelden, 
schilderijen in alle vormen en kleuren. Haar stenen beelden getuigen in ieder geval van grootsheid. 
Tevens kunt u via de elektronische FLASH, die inmiddels naar de leden van Promotie van de 
Medaille is gestuurd, alles over de kunstenares lezen. Daar kunt u het portret zien van de acteur 
Schoenaerts, in hardsteen gehakt, en ook dit fraaie beeld zegt iets over haar kunnen. 
 
Aanwezigheidsmedaille 
Ook dit jaar ontvingen de leden traditiegetrouw een aanwezigheidsmedaille, gemaakt door Jan 
Keustermans. Het is alleen, waarschijnlijk vanwege bezuinigingen, een oudere afbeelding uit 2003, 
die nu met een andere datum, 29/3/2014, is geslagen. Een optocht van vijf figuren die met een 
bord 1987 lopen in een hartvorm (afbeelding 11). Op de keerzijde als omschrift de tekst in het 
Frans en Nederlands: PROMOTION MEDAILLE PROMOTIE en als breedschrift: ASSEMBLEE 
GENERALE ALGEMENE VERGADERING; aan de onderrand de datum: 29/3/2014 (afbeelding 11a). 
Ook deze uitgave werd door de firma Mauquoy Medal Company geslagen. De vergadering werd 
besloten met een gezellig diner. 

 11/11a.
4 

Grote veranderingen 
Het bestuur van PROMOTIE VAN DE MEDAILLE is verjongd en met de invoering van lezingen zijn er 
grote veranderingen doorgevoerd (afbeelding 12). Door hun inzet zijn er diverse nieuwe leden 
bijgekomen en ik spreek de wens uit dat ook de uitgaven vernieuwd zullen worden. Zowel in 
Nederland als in België zijn de laatste jaren jammer genoeg geen uitgesproken fraaie medailles 
uitgegeven die de verzamelaar graag zien wil.  
  

                                                 
3
 http://pazzi.exto.nl 

4
 Aanwezigheidspenningen van de vorige jaren zijn nog steeds te koop, aan een zeer schappelijke prijs, bij de 

secretaris André Poels. 
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Daar zou door de medailleverenigingen meer aandacht aan besteed moeten worden. In het 
interbellum werden, mijns inziens, de mooiste medailles gemaakt. Voor de ene verzamelaar moet 
er beslist iets van geschiedenis op staan, voor een ander iets intrigerend. Persoonlijk kijk ik vooral 
naar de esthetiek, maar dat heeft met smaak te maken en daar valt niet over te twisten: zoveel 
mensen, zoveel smaken. Om hier een gulden middenweg in te vinden is een hele opgave. 
 

 
 
In een vorig artikel schreef ik dat de beginnende medailleur steeds opnieuw het wiel moeten 
uitvinden. Zij krijgen een te korte tijd om een medaille te ontwerpen en zijn beperkt in hun visie, 
omdat zij vaak niet op de hoogte zijn van de vele mogelijkheden die deze kunstvorm biedt. 
Misschien is de opdracht te zeer omlijnd en moeten kunstenaars vrijer worden gelaten, waardoor 
er meer verrassende resultaten komen. Bij buitenlandse medailleverenigingen heb ik nooit een 
Belgische medailleur of bestuurslid ontmoet, op Paul Huybrechts na. Vroeger was Willy Faes de 
enige gast buiten België. Daarom is het goed dat de FIDEM 2016 (Fédération Internationale de la 
Médaille) er komt. Het zal voor velen in België een grote schok zijn al dat diverse werk te zien.  
 
Nu bestaat PROMOTIE VAN DE MEDAILLE ruim vijfentwintig jaar. Het ledenaantal blijft stabiel, de 
succesvolle uitstapjes zijn zeer gewild, er zijn boeiende boekuitgaven. Nu met de lezingen erbij 
wordt het voor ieder aantrekkelijk om lid te worden en naar de vergaderingen te komen. Het 
afsluitend diner is overigens niet alleen gezellig; er worden ideeën uitgewisseld en men gaat in op 
elkaars specialismen (afbeelding 13). Al met al: kom eens vrijblijvend kijken en luisteren, u zult er 
geen spijt van hebben.  
----------------------------------------------------------------------- 
Meer informatie: over Pazzi De Peuter: http://pazzi.exto.nl en E-mail:pazzzidepeuter@gmail.com    
Dank: Met dank aan Régis Renard voor het beschikbaarstelling van de foto’s nr 5 en 6. 
Foto’s: Arnold Nieuwendam. Copyright en beeldrecht PROMOTIE VAN DE MEDAILLE. (N.B. In 
België spreekt men van medailles, maar in Nederland is de term penningen meestal van 
toepassing.) Meer informatie over medailles en penningen uit de hele wereld via 
http://penningkunst.startpagina.nl 
Lid worden: Leden € 45,00. Voor buitenland € 50. Uitgevers € 190. Rekeningnummer: Fortis Bank 
210-0297504-57. IBAN: BE09 2100 2975 0457 BIC/SWIFT: GEBABEBB op naam van Promotie van 
de Medaille. Een inschrijvingsformulier kunt u aanvragen bij het secretariaat: André Poels, De 
Panestraat 84, 3550 HEUSDEN-ZOLDER. Tel: +32/11/5370057, e-mail: andrepoels@telenet.be  
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Links:Dhr. Etienne Bervoets, Dhr. Frans Doperé, Luc Vandamme & echtgenote 

Rechts : Dhr. Paul Huybrechts, Pazzi De Peuter (verdoken), Dhr. André Poels & echtgenote 
 

Fotobijlagen:  
Nr 1. Marit Hartman. 
Nr 2. Catalogus van Marit Hartman. 
Nr 3. Raf Van Laere 92 mm Ø brons 2012. Marit Hartman. 
Nr 4. Lezing door Régis Renard. 
Nr 5. Affiche van het tentoonstellingsterrein. 
Nr 6. Medaille van de tentoonstelling. 
Nr 7. Lezing door Piet Veldeman.  
Nr 8. Bewaarkast met veel objecten. 
Nr 9. Paul Huybrechts en de kunstenares Pazzi De Peuter. 
Nr 10 en 10a. Het Wiel, 70 Ø mm, brons 2013. Pazzi De Peuter. 
Nr 11 en 11a. 1987, aanwezigheidspenning PVDM 2014, 28 Ø mm, brons 2014. Jan Keustermans. 
Nr 12. Het bestuur met Luc Vandamme, Serge Loureau en Stefan De Lombaert. 
Nr 13. Afsluitend diner. 
 

 

  Nederland 10 

gulden 

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 
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ERKENTELIJKHEIDMEDAILLE VAN DE SOCIETE ROYALE DE PHILANTHROPIE 
DEBRUXELLES AAN MLLE P. LINE GARCIA. 

Jan Baars 
 

Tijdens een concert dat op 15 december 1837 werd georganiseerd door de Sociéte royale de 

Philanthropie de Bruxelles ten voordele van de armen en de behoeftigen van de stad Brussel, 
maakte Pauline Garcia op 16-jarige leeftijd haar zangdebuut. Dat concert, dat o.a. werd 
bijgewoond door koning Leopold I en koningin Louise-Marie, was het eerste van een zeer 
succesvolle reeks die zij samen met haar zwager, de Belgische violist Charles de Beroit, gaf. 
Het was voor dit eerste optreden dat er opdracht werd gegeven tot het slaan van twee 
zogenaamde erkentelijkheidsmedailles. Eén medaille op naam van Charles de Beriot en één 
medaille op naam van Pauline Garcia. Na het slaan van deze twee medailles, zouden de stempels 
van de keerzijde vernietigd zijn. 
Beschrijving: 

    
Vz.   LEOPOLD PREMIER (links langs de rand) / ROI DES BELGES (rechts langs de rand). 

De buste van de koning in generaalsuniform naar links. 
Getekend onder de buste langs de rand: Braemt Fecit 

 
Kz.   � SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILANTHROPIE DE BRUXELLES � (bovenaan langs de rand) 
        CONCERT AU PROFIT DES PAUVRES DE L’HOTEL DE VILLE (onderaan langs de rand) 
        HOMMAGE / DE / RECONNAISSANCE / ET / D’ADMIRATION / A MELLE / PLINE. GARCIA / 15  
        XBRE   1857. (in het veld en omgeven door sierlijke lijnen) 
 
1837, 68 mm., verguld-zilver, 170,1 gram. 
 
Pauline Viardot-Garcia, Parijs 1821-1910, was een Spaans-Franse componiste en mezzosopraan. Zij 
stamde uit een muzikaal en zeer getalenteerde familie. Ze reisde veel en zong op alle grote podia 
van Europa. Op advies van haar intieme vriendin, George Sand, trouwde zij in 1840 met Louis 
Viardot, destijds directeur van het Parijse theater Italien. Pauline Viardot ontving in Parijs twee 
maal per week in haar salon. Tot haar vriendenkring behoorden o.a. Frederik Chopin, op wiens 
begrafenis zij zong, Clara Schumann, Giacomo Rossini, Camille Saint-Saens, Charles Gounod, 
Hector Berlioz en in het bijzonder de Russische schrijver Ivan Toegenjev. Pauline Viardot overleed 
op 18 mei 1910 in Parijs. 
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Het etui op naam van Pauline Garcia. 

 

Bibliografie: 
Guioth, I pl. VI, y, en p.14 
Tourneur: 364, daar alleen in brons en jaartal 1835. 
 
Toevoeging door Luc Vandamme: 
Bij mijn weten komt deze voorzijde, Leopold I in generaalsuniform, voor het eerst voor in 1834 en 
wel bij twee medailles (momenteel geen afbeelding beschikbaar van de tweede medaille): 

    
 

Vz.   LÉOPOLD PREMIER (links langs de rand) / ROI DES BELGES (rechts langs de rand) 
 De buste van koning Léopold I in generaalsuniform naar links. 
 Getekend onderaan langs de rand: BRAEMT F. 
 
Kz.   Blanco 
 
1834, Koninklijke Munt, 67,7 mm, brons. 
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Bibliografie 
Victor Tourneur, Catalogue des médailles du Royaume de Belgique, Tome Premier (1830-1847), 
Bruxelles, 1911, n° 364, p. 98, pl. X, 5 (blanco keerzijde) 
 
En  
Vz.   LÉOPOLD PREMIER (links langs de rand) / ROI DES BELGES (rechts langs de rand) 
 De buste van koning Léopold I in generaalsuniform naar links. 
 Getekend onderaan langs de rand: BRAEMT F. 
 
Kz.   OFFERTE / A / L’ UNIVERSITÉ / DE GAND / PAR L’ AUTEUR / 1834 
 
1834, Koninklijke Munt, 67,7 mm, brons (1 ex.) 
 
Bibliografie 
André Despretz, Academia Gandavensis in Nummis, Penningen die betrekking hebben op de 

Gentse Universiteit, Gent, 1997, n° 11.1., p. 241/242. 
 
Achteraf werd deze voorzijde echter nog tientallen keren gebruikt, vooral als beloningsmedaille 
voor de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Brussel, maar ook voor Mons, Doornik en Gent. 
 
 

   
  Muziekkiosk te Braine l’Alleud  

PAUL  HUYBRECHTS 
Meestergraveur – Medailleur 

Duitse en Zwitserse kwaliteitsnormen – Rechtstreekse 

stempel- 

en matrijsgravures – Modelleerwerken in gips of was 

Techniek wordt aangepast aan de verwachtingen van de 

klant Geslagen en/of gegoten medailles volgens aantal, 

vorm of reliëf Restauratie van oude munten 
www.medailles-paulhuybrechts.be  –  E-mail: medailles@telenet.be 

Swertmolenstraat 3, 3020 Herent – Tel. 016 23 22 95 – Fax: 016 2907 88 

 

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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UIT DE COLLECTIE VAN ONS LID ROB KNOL 
THEMA : KINDERKOPJES  

Deel 2 
 

 
Vz.   – 
 Jongenshoofdje naar links. 
 Getekend links door: DEVILEZ / 1930 
Kz.   Blanco 
 
156 � 135 mm, gietijzer. 

 
Vz.   PRIMEVERES (rechts langs de rand) 
 Een meisjeshoofd naar rechts omringd door bloemen. 
 Getekend links door: O.YENCESSE 
Kz.   Blanco 
 
177 � 180 mm, gegoten brons. 
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Vz.   – 
 Een meisje kust een duif op de kop. 
 Getekend links boven door: O.YENCESSE 
Kz.   Blanco 
 
123 � 92 mm, gegoten brons. 

Schaal 1/5 

Vz.   63 IID 120 (rechts van de buste) 
 De buste van een meisje naar rechts. 
Kz.   Ophangsysteem 
 
350 mm, gegoten brons. 
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Vz.   – 
 Binnen een cirkel een gebakerd kind, alleen de armen vrij. 
Kz1. OEUVRE NATIONALE / DE / L’ENFANCE / ── / HOMMAGE DE /  
        RECONNAISSANCE / A / M. LE DR BOULANGER / 1917 – 1955 
 
Kz2. OFFICE / DE / LA NAISSANCE / ET DE L’ENFANCE / ── / EN RECONNAISSANCE 
 
55 mm, achthoekig, brons. 

 Schaal 1/30 
Vz.   – 
 Hoofd van een jongen naar links. 
 Getekend rechts door: EKUIZ / 1924 
Kz.   Ophangsysteem 
 
307 mm, gegoten brons. 
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Vz.   – 
 De hoofd van een jongeman naar links. 
Kz.   Ophangsysteem 
 
387 � 312 mm, gegoten brons. 

    
Vz.   – 
 Drie spelende kinderen met een hond naar links. 
 Getekend onderaan langs de rand door: REVOL 31 
Kz.   • 1956 • (links) • 1981 • (rechts bovenaan langs de rand) / Villages d’enfants S.O.S. / de  

        France (in drie lijnen onder elkaar bovenaan) 
 Handen. 
 
68 mm, brons. 

    
 
Vz.   LENTE (onderaan langs de rand) 
 De buste van meisje naar links. 
 Getekend  door: FE JELTSEMA – NOV.1913• 
Kz.   NED • BELG • VEREENIGING / VAN • PENNING • VRIENDEN • (onderaan langs de  
        rand) 
 Een landschap met de opkomende zon, een boom met een vogelnest en een vogel  
 die zijn jongen voedt en een vogel die op de grond voedsel zoekt. 
 Getekend met zijn logo: FJ 
 
52 � 38 mm, brons. 
  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 18257 Pagina 68 

 

    
 

Vz.   SIETSKE / Æ 15 / 1916 
 De buste van een jong meisje naar links. 
 Getekend op de schouderafsnede door: J.C.WIENECKE 
Kz.   NEDERLANDSCH – BELGISCHE / VEREE – NIGING (bovenaan in twee lijnen) 
        VAN DE VRIENDEN DER MEDAILLE ALS KUNSTWERK (rondom in dubbele cirkel) 
 De wapenschilden van Nederland, links, en België, rechts. In het midden een pers om  
 medailles te slaan. Links onderaan stempelmateriaal en rechts onder tekenmateriaal. 
 
47,5 � 47,5 mm, brons. 

 
 

Vz.   VIEL – GLVCK / IM / NEVEN – JAHRE / 1926 
 Een naakte jongen boven op de zon. 
Kz.   Blanco 
 
70 � 45 mm, rood koper. 
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Vz.   COMITÉ • NATIONAL • DE • DÉFENCE • CONTRE • / LA / TUBERCULOSE  
        (bovenaan) 
        JEUX / ET / SANTÉ (links in het midden) 
 Twee spelende kinderen naar links lopend. 
 Getekend rechts boven langs de rand door: CANALE GR 
Kz.   MÉDAILLE D’HONNEUR / DU COMITÉ NATIONAL / DE DÉFENSE CONTRE / LA  
        TUBERCULOSE 
 
55 � 45 mm, messing. 

 
Vz.   EDELMETAALBEDRIJVEN – AFDEELING MEDAILLES (rondom langs de rand) 
 Een engeltje slaat medailles. 
 Getekend door: TELCS 
Kz.   Blanco 
 
50 mm, achthoekig, brons. 

Schaal 2/1 

Vz.   • MIMINE • (onderaan) 
        1906 (rechts van de buste) 
 De buste van een jong meisje naar links. 
 Getekend links bovenaan door: G.DEVREESE• 
 
Kz.   Blanco 
 
38,5 � 30,5 mm, afgeschuinde hoeken, messing. 
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Vz.   – 
 Hoofd van een meisje naar rechts. 
 Getekend door: • JOS PRINZ• 
Kz.   Blanco 
55 mm, brons. 

    
Vz.   DANY (links) 
 De buste van een jongetje naar rechts. 
 Getekend rechts onderaan langs de rand door: LAMON (?) 
Kz.   25 MARS 1944 / ─ 
46 mm, verzilverd brons. 

 
Vz.   HERTA (links) 
 De buste van een jong meisje naar links. 
 Getekend op de rand door; G.POLLATIN (?) 
Kz.   Blanco 
54 mm, brons. 
  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 18257 Pagina 71 

 

    
Vz.   – 
 Hoofd van een meisje naar links. 
 Getekend rechts met logo: FTD (= Floyd T. Dewitt) 
Kz.   WORD WAT GIJ ZIJT  (rondom) 
 Het dochtertje van de kunstenaar op een hobbelpaard. 
 Getekend rechts boven het paard door: PK 
 
50 mm, gegoten koper (stijl Renaissance), uitgave VPK 1970 
 

  
 
Vz.   HOME DE BELŒIL (onderaan rechts langs de rand) 
 De hoofden van twee jongens, één kijkend naar rechts en één voor zich uit kijkend,  
 en de buste van een meisje. Bovenaan en rechts en links bladeren. Onderaan in het  
 midden het logo van “Les Amis de la Médaille d’Art”. 
 Getekend door: Eug.J.De Bremaecker sc 1953 
 
Kz.   FONDATION LIGNE (onderaan langs de rand) 
 Rechts een naakte zittende vrouw kijkend naar de god van de zee met een drietand  
 met links van hem een man die blaast op een schelp. 
 Getekend langs de rand door: 1953 Eug.J.De Bremaecker 
 
1953, 71,5 mm, brons. 
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Schaal 2/1 
Vz.   CHRISTIAN (links vertikaal) 
 Een kinderhoofdje naar rechts. 
 Getekend onderaan door: LA DE SMETH 
Kz.   Blanco 
 
32,5 mm, wit metaal. 

  
Schaal 2/1 

Vz.   – 
 De buste van een jong meisje naar links. 
Kz.   7 AVRIL / 1901 / XIIe ANNIVERSAIRE / DE NAISSANCE / DE MARTHE 
 
32,5 mm, wit metaal. 

Schaal 2/1 
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Vz.   – 
 Kinderhoofdje naar rechts. 
 Getekend links vertikaal door: LA DE SMETH 
Kz.   Blanco 
25,5 mm, hangertje, wit metaal. 
 

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 

 
 

 

 

Fernand Vanderplancke 
Sculptor & Medallist 
 
Studio: Emiel Verhaerenlaan 11 
8670 Oostduinkerke 
Tel. & Fax. 058/234179 
 
Email: 
Fernand.vanderplancke@skynet.be 
Website: 
www.vanderplancke.com 

 
 

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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                                                                        Jacques Priem 
 

Exclusief voor de lezers van het Spaanse tijdschrift Tribuna bracht het BBV in 1995 een reeks uit 
van 8 zilveren (800/000) penningen (22mm) met de afbeeldingen van de 8 meest indrukwekkende 
kathedralen van Spanje: Burgos, Toledo, Tarazona, Barcelona, León, Santiago de Compostela, 
Cadiz en Bilbao. 

 
Burgos 
De kathedraal van Burgos is een rooms-katholieke kathedraal, toegewijd aan Maria. De bouw van 
de kathedraal begon in 1221 in opdracht van Ferdinand III van Castilië. Sinds 1984 staat deze 
ingeschreven op de Wereld-erfgoedlijst van de UNESCO. 
De gotische kathedraal is drieschepig, heeft veel kapellen en een zware vieringtoren uit de 16de 
eeuw. Er steken 8 rijk versierde torentjes bovenuit. De monumentale westgevel heeft 2 
klokkentorens met opengewerkte spitsen met zaagvormig profiel. Aan de noordzijde bevindt zich 
de escalada dorada of gouden trap uit de renaissancetijd. Het portaal van de Sarmental (rechter 
kruisbeuk) met het kloosterhof er tegenaan is goed bewaard. Het beeldhouwwerk in het timpaan 
is zeer realistisch: Jezus onderricht er de evangelisten en de apostelen. In de kathedraal zijn veel 
kunstwerken, grafmonumenten, retabels (achterstuk van een altaar, meestal gebeeldhouwd of 
beschilderd) en een fraaie koorstoel. De kapel del Condestable is achthoekig, heeft 8 kleine spitse 
torens en een rijke wandversiering. Het grafmonument van El Cid Campeador, de bekendste zoon 
van Burgos, en zijn echtgenote Doña Jimena bevindt zich onder het koepelgewelf. 
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Toledo 
De Catedral de Santa María de Toledo is een van de belangrijkste gotische kathedralen van Spanje. 
Ze werd gebouwd tussen 1227 en 1493 op de plaats van een voormalige Moorse moskee en is 
gewijd aan Maria. 
De 90 m hoge noordtoren bevat de beroemde Campana gorda, een klok van 17,5 ton, die in 1753 
werd gegoten. De zuidtoren met een barokke koepel is nooit voltooid. Bij de hoofdfaçade zijn 3 
imposante gotische portalen rijk versierd met beelden en reliëfs. Het middenportaal, de Puerta del 

Perdon, is van Hans de Duitser (Juan Aleman). Van de zijportalen moet vooral de Puerta de los 

Leones genoemd worden. 
Het interieur van de kathedraal biedt met zijn 88 sterk gelede zuilenbundels een unieke aanblik. 
De prachtige glasschilderingen zijn uit de 16e eeuw. Het grote retabel van verguld en beschilderd 
larikshout bevat scènes uit het Nieuwe Testament, uitgevoerd in 4 gedeelten boven elkaar met 
levensgrote figuren; in het midden zit er een prachtige monstrans in de vorm van een piramide op. 
Aan weerskanten van het hoofdaltaar staan oude koningsgraven uit 1289. De muren van de 
Capilla Mayor zijn gedecoreerd met heiligenbeelden en reliëfs; achterin staat het graf van 
kardinaal Diego de Astorga, met de Transparente, een indrukwekkend marmeren Maria-altaar, dat 
overgaat in een opengewerkte koepel. 
Meteen rechts van de hoofdingang bevindt zich in de zuidtoren de Capilla Mozarabe waar 
dagelijks een mis gevierd wordt volgens de West-gotische Mozarabische ritus. Vanaf de koorgang 
komt men in de kapittelzaal met prachtig Artesonado-plafond, 13 muurschilderingen en beelden 
van de aartsbisschoppen van Toledo. Links daarvan de Capilla de San Vago in rijke gotische stijl, 
met mooie gotische grafmonumenten van marmer uit 1488, o.a. het graf van de stichter Alvaro de 
Luna en zijn vrouw. 
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Tarazona 
De Catedral de Nuestra Señora de la Huerta van Tarazona, oorspronkelijk Iglesia de Nues-tra 

Señora de la Hidria genoemd bevindt zich in de provincie Zaragoza. Haar architectuur is 
representatief voor de Gotische- en Mudéjar-stijl en is in deze vorm een van de weinig 
overgebleven kathedralen, samen met deze van Teruel. 
Met de bouw van deze Frans Gotische kathedraal werd begonnen in de 12e eeuw en werd 
ingewijd in 1232. Ze bevond zich initieel buiten de stadsmuren, wat wel heel ongewoon was, dit te 
wijten aan de aanwezigheid van een Moz-Arabische kerk in het oude centrum. Door haar 
kwetsbare ligging was de kerk meermaals het voorwerp van aanvallen en plundering en diende 
telkens terug worden opgebouwd, de toren werd pas voltooid in de 15e eeuw.  
De Abdij van Veruela werd opgericht in haar nabijheid, tevens in Gotische stijl. In 1984 werd 
begonnen met een volledige restauratie, deze werd pas recent voltooid in 2012, prins Felipe en 
prinses Laetitia waren present bij de nieuwe inhuldiging, samen met de gouverneur van Aragon, 
Luisa Fernanda Rudi, en de bisschop van Tarazona. 
 

     
Barcelona 
De kathedraal is genoemd naar de patroon-heilige van Barcelona Sint Eulalia; de officiële naam - 
Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia - is Catalaans voor Kathedraal van het Heilige Kruis en Sint 
Eulalia. De veel gebruikte benaming La Seu refereert naar de status van de kerk als zetel van het 
bisdom. 
Al in 343 v.C., ten tijde van het Romeinse Keizerrijk, werd er een basiliek gebouwd op de locatie 
van de huidige kathedraal. In 1985 werd de basiliek vernield door de Moren, deze werd vervangen 
door een romaanse kathedraal, gebouwd 1046 - 1058. Een romaanse kapel, de Capella de Santa 

Llucia, werd tussen 1257 en 1268 toegevoegd. Het werd later geïntegreerd in het klooster dat 
naast de kathedraal ligt. 
Door burgeroorlogen en de zwarte dood die de stad verscheidene keren teisterde vorderde de 
bouw slechts langzaam. Het duurde tot in 1460 vooraleer het hoofdgebouw afgewerkt was. De 
gotische gevel werd pas veel later gebouwd, in 1889, en het meest recente deel, de centrale spits, 
werd pas voltooid in 1913. Het ontwerp van zowel de gevel als de spits werd gebaseerd op het 
oorspronkelijke ontwerp uit 1408 van de Franse architect Charles Galters. 
De kerk is 93 m lang en 40 m breed. De octogonale klokkentorens bereiken een hoogte van meer 
dan 50 m. Ze werden gebouwd tussen 1386 en 1393. De spits van de centrale toren reikt 70 m 
hoog. 
Het interieur bestaat uit een breed schip met 28 zijkapellen. De crypte bevat de sarcofaag van 
Santa Eulalia. De kathedraal heeft verder ook een mooi koor met houtsnijwerk. Een lift in het 
noordoosten van de kathedraal brengt je tot aan het dak van de kathedraal. 
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Naast de kathedraal ligt een 14de eeuws klooster. In het centrale binnenplein van het klooster zijn 
altijd 13 ganzen aanwezig. Elke gans vertegenwoordigt een jaar in het leven van de martelares 
Santa Eulalia, een jong meisje dat door de Romeinen in de 4de eeuw werd dood gemarteld 
vanwege haar religie. Het klooster heeft ook een klein museum met een aantal liturgische 
objecten. 
 

 
Léon 
De romaanse Real Colegiata de San Isidoro, waar het Koninklijke Panteon zich bevindt, is een 
mausoleum waar de leden van de Koninklijke Familie van het middeleeuwse Koninkrijk León zijn 
begraven. San Isidoro heeft ook waardevolle schatten en één van de waardevolste collecties van 
romaanse schilderijen ter wereld. 
 

    
 
Santiago de Compostela 
De Kathedraal van Santiago de Compostella is de hoofdkerk van de gelijknamige stad, in het 
noordwesten van Spanje. De kathedraal heeft de vorm van een kruiskerk. Zij werd vanaf 1077 
onder Alfonso VI van Castilië gebouwd op de resten van een eerdere kerk uit 800. 
Volgens een legende zou het graf van de apostel Jacobus, een van de discipelen van Jezus, zich 
hier bevinden. Zijn stoffelijk overschot zou, nadat hij in Palestina was onthoofd, in een stenen boot 
zijn gelegd waarin 2 van zijn discipelen meereisden. De boot bereikte vanzelf de Galicisch kust, 
waarna het dode lichaam werd begraven aan de berg Libredón. Over het graf verrees de machtige 
basiliek. 
De kathedraal, sinds 1985 opgenomen op de UNESCO-werelderfgoed-lijst, staat afgebeeld op de 
Spaanse munt van 1, 2 en 5 eurocent. De kathedraal is 97 m lang en 22 m hoog. Het zuidportaal is 
in romaanse stijl, het westportaal is barok en de noordkant neoclassicistisch en het heeft een 
gotische kloostergang. 
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De Botafumeiro, een circa 1,60 m groot wierookvat, gemaakt door de goudsmid José Losada in 
1851, wordt op hoogtijdagen door het dwarsschip heen en weer gezwaaid aan touwen die onder 
de viering zijn opgehangen. Het is een beroemde toeristische attractie. 
 

 
Cadiz 
Een van de meest beroemde monumenten van Cádiz is de kathedraal. Hij staat op de plaats van 
een nog oudere kathedraal, voltooid in 1260 en die afbrandde in 1596. De wederopbouw, die niet 
werd gestart vóór 1776, stond onder toezicht van de architect Vicente Acero, die ook de bouw van 
de Kathedraal van Granada deed.  
Toen Acero het project verliet werd hij opgevolgd door verschillende andere architecten. Als 
gevolg hiervan is de kathedraal voornamelijk in barokstijl gebouwd over een periode van 116 jaar, 
en als gevolg van de verlengde bouw heeft de kathedraal een aantal belangrijke wijzigingen 
ondergaan aan het oorspronkelijke ontwerp. Het bevat nu niet alleen barok elementen maar ook 
rococo-elementen en werd uiteindelijk voltooid in de neoklassieke stijl. De kapellen hebben een 
groot aantal schilderijen van de oude kathedraal en kloosters uit heel Spanje. 
 

    
 

Bilbao 
De Santiagokathedraal is een katholieke kathedraal in de Spaanse stad Bilbao. In 1950 werd de 
kerk officieel verheven tot kathedraal. Haar oorsprong is waarschijnlijk te vinden rond het jaar 
1300, toen Bilbao niet meer was dan een kleine gemeenschap van vissers. De tempel is gebouwd 
ter ere van de apostel Jacobus (Santiago in het Spaans). Bilbao en de kathedraal liggen op de 
pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. De architectuur van het gebouw is een mengsel van 
15de eeuwse gotiek en invloeden van neogotiek. In de loop van de jaren zijn in verschillende 
wanden van de kathedraal teksten en figuren aangebracht door pelgrims 
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HENDRIK DE RUDDER STELDE TE GENT EEN “MENSCHLIEVENDE” DAAD OP 26 
JANUARI 1825 

 
Willy ROUQUART 

 
Als verzamelaar van Gentse medailles kwam ik onlangs in bezit van twee medailles die dateren uit 
de Hollandse periode van de Belgische geschiedenis en die met elkaar verband houden. 
 

    
 
Vz.   WILLEM KONING DER NEDERL. G.H. V. LUXEMB. (Klimmend omschrift)5 
 Naar links gekeerde buste van Koning Willem (I) 
 
Kz.   VOOR / HENDRIK DE RUDDER / TER BELOONING VAN EENE / MENSCHLIEVENDE DAAD /  
        TE GENT / OP DEN XXVI JANUARY / MDCCCXXV. 
 
49 mm, verzilverd brons.  

    
 

Vz.   TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN (Klimmend omschrift) 
Minerva (Athena), de godin van de wijsheid, zit in volle wapenuitrusting onder een boom 
(een oranjeboom?). Op een tak van de boom zit een uil (de vogel van Minerva). De hand 
van Minerva steunt op haar schild. Achter haar, aan de voet van de boom, ligt een 
vierkante rotsblok met een antieke pot ervoor. Aan haar voeten liggen twee boeken.  

  

                                                 
5 Voluit: Willem Koning der Nederlanden Groot Hertog van Luxemburg. Deze medaille (zonder de op de keerzijde 

ingegraveerde tekst) staat beschreven en afgebeeld onder nr. 74 in J. Dirks, Beschrijving der Nederlandsche of op 
Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863, 
3 delen tekst en 5 delen  platen, Haarlem 1889-1894. Deze medaille is een werk van de Franse medailleur Auguste-
François Michaut (Parijs) van 1816. Deze Michaut werd de officiële medailleur van het hof onder koning Willem (I). 
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Met haar uitgestoken rechterhand geeft zij een boek aan een man die op zijn rechterknie 
geknield voor haar zit. 
In de afsnede zien we een gekroond wapenschild tussen twee takken.6 

 
Kz.   EEREPRYS DER MAATSCHAPPIJ (bovenaan langs de rand) 
        AAN / HENDERICK / JUDOCUS / MARTINUS / DE RUDDER / DEN /  9DEN  AUGUSTUS /  
        1825. (De tekst op acht regels gegraveerd binnen een open eikenkrans die onderaan  
        gestrikt is) 
 
Omdat ik wist dat de maatschappij “Tot nut van ’t algemeen” nog bestond, nam ik eerst met haar 
contact op om iets meer te weten te komen over Hendrik de Rudder en over de daad die hij had 
gesteld, maar men meldde mij dat over de bewuste periode geen archieven meer bestonden.7 
 
Dan maar gezocht in de “Gazette van Gend”, waarin een schat aan informatie over vroeger te 
vinden is en zo ook over onze Hendrik de Rudder in 1825. In Nr. 1369 van 27 januari 1825 lezen 
wij: Gisteren om half dry uren naer middag heeft alhier by den heer van den Daele, eenen grooten 

winkelier op den kalanderberg, een beweenelyk ongeluk plaetse gehad door het springen van 

buskruyd, het welk in het achter-huys, in de Oragnie-straete, bye ene stove gedroogd wordende, 

vuer gevat heeft, dat achter-huys door den slag heeft doen instorten, en het nevenstaende huys 

zoo zeer uyt zyn lood heeft geschokt, dat het zal moeten afgebroken worden. Den zoon en den 

knecht zyn van onder de puynhoop getrokken, dezen laetsten reeds dood, en den zoon, die noch 

leefde, is in de naest gelegene kamer gedraegen en heeft aldaer den geest gegeven. De vrouwe 

stond in brand, wanneer eenen voorbygaenden persoon in het huys is geloopen en haer gebluscht 

heeft. De venster-glazen van de omliggende huyzen zyn ten meerderen deele gebroken, en het dak 

van eenen der gebueren is opgelicht. De civile en militaire overheden zyn seffens toegeloopen, om 

alle mogelyke maetregelen te nemen. Dit ongeluk bewyst, dat men geene genoegzaeme 

voorzorgen kan gebruyken voor het huysvesten van buskruyd, zelf voor die plaetse alwaer men dit 

gevaerlyk kruyd in bewaeringe legt. 
 
In Nr. 1370 van 31 januari 1825 krijgen we verdere informatie: 
Aengaende den ongelukkigen voorval, veroorzaakt door het springen van buskruyd, waer van wy in 

onze voorige meldinge hebben gedaen, vernemen wy noch de volgende bezonderheden. Hoe het 

buskruyd vuer genomen heeft, kan niemant met zekerheyd vaststellen, doordien de twee 

tegenwoordig zynde persoonen daer van de slagtoffers zyn; dit is evenwel zeker, dat maer het 

kleynste gedeelte van het ter hand zynde buskruyd is gesprongen, terwyl er van omtrent de noch 

brandende puynhopen in den zelven oogenblik dry lynwaede zakken, inhoudende circa 25 

nederlandsche ponden, door de heeren van den Eynde, lieutenant van de 17
e
 verdeelinge voetvolk,  

  

                                                 
6
 De afbeelding van de voorzijde staat niet afgebeeld in J.Dirks,o.c., maar is duidelijk een werk van de Brugse 

medailleur Fr. De Hondt. 
7
 De maatschappij “Tot nut van ’t algemeen” is een (Nederlandse) landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen 

(“departementen”), opgericht in 1784, die zich tot doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en 
gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog 
mogelijk cultureel gehalte. De maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, 
zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussies. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de 
democratisering van Nederland. Van begin af aan heeft de maatschappij zichzelf gezien als een instelling voor 
volksontwikkeling en dat betekende, zeker 150 jaar lang, voor ontwikkeling van het “lagere volk”, de achtergestelden. 
(Wikipedia). 
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en H. de Rudder, toeziender van den waterstaet, zyn uytgehaelt en vervolgens nae de hoofdwacht 

der pompiers beweegt. Het waeren deze heeren, die eerst in huys zyn geloopen en de huysvrouwe 

van den heer van den Daele gebluscht hebben, waer naer zy onder het gruys zyn gaen zoeken nae 

de twee slagtoffers van dezen droevigen voorval, die zy met het wezen tegen den grond by 

elkanderen hebben vinden liggen, den zoon van den heer van den Daele noch eenige teekens van 

leven gevende; de heeren van den Eynde en de Rudder aen de verzaemelde menigte voor de deure 

om onderstand vraegende, waeren er maer dry werklieden, die zig aenbooden om in dezen 

gevaerlyken toestand de hand te leenen, ten eynde den ongelukkigen zoon in eene naestgelegene 

kamer te brengen. Alsdan is den heer professor Kluyskens geroepen geweest, om zyne 

hulpmiddelen toe te reyken. In deze omstandigheyd hebben de meergemelde heeren de grootste 

onbeschroomdheyd en kloekmoedigheyd aen den dag geleyt. Hoe zeer deze menschenvrienden zig 

in gevaer hebben gestelt zal men lichtelyk konnen beseffen, wanneer men overdenkt dat er op de 

zelve plaetse van dezen voorval noch eene menigte buskruyd lag, terwyl de kleederen van den 

knecht noch brandden, en den gevel van het achterhuys boven hun hoofd stondv te waggelen, die 

wrynige minuten naerdien instortte. Het is van deze plaetse dat het buskruyd door hun 

weggehaeld is; den minsten toeval had hun insgelyks onder de puynhoopen konnen begraven, en 

denkelyk zyn wy aen hunne kloekmoedigheyd verschuldigd grootere onheylen ontkomen te zyn, 

want ongetwyffeld had  het overig buskruyd ook vuergenomen, en alsdan zouden de 

gevolgen noch schrikkelyker geweest hebben. Als iets bezonders aenmerkt men,, dat den eenen 

zoon van den heer van den Daele op eenen lessenaer voor de venster der achterplaetse,, alwaer dit 

ongeluk plaetse had, zat te schryven met zynen vader nevens hem, beyde schier ongehinderd zyn 

gebleven, terwyl alles in de kamer beschaedigd is. Zyne Exc. den gouverneur op het eerste gerucht 

toegeloopen  zynde, heeft seffens het huys doorzocht, om zig te verzekeren of er noch buskruyd 

was. Het is te verhopen dat de edelmoedige daad van de heeren van den Eynde en de Rudder niet 

verborgen zal blyven aen onzen geliefden monarch en aenspraeke zal hebben op zyne koninglyke 

vergeldinge. 

Dat laatste is dus ook gebeurd: als bewijs de medaille die door Koning Willem aan Hendrik de 
Rudder (en zeker ook aan Van den Eynde) is toegekend. In de “Gazette van Gend” is echter niets 
te vinden over het toekennen van een medaille aan hogergenoemde personen, noch in jaargang 
1825, 1826 e.v.. Eigenaardig, want er zijn in deze krant zeer veel vermeldingen van prijzen, 
eretekens en medailles te vinden die werden toegekend aan verdienstelijke personen. 
Onze Hendrik de Rudder moet ook lid geweest zijn van de maatschappij “Tot nut van ’t algemeen” 
en heeft van het bestuur van die maatschappij ook een eremedaille gekregen. Deze maatschappij 
was sinds 1824 te Gent werkzaam, zoals we in de “Gazette van Gend” van maandag 11 oktober 
1824 kunnen lezen: “In deze stad (Gent) is ook een departement opgerecht van de societeyt Tot 

nut van ’t algemeen, waer van de algmeyne administratie tot Amsterdam is.” 
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FALENDE BLIJVERTJES 
PENNINGEN VAN JEROEN HENNEMAN EN ELLY BALTUS 

 
Karel Soudijn 

 
 
Uit de natuurkunde kennen we de wet van behoud van energie, maar volgens de sociale 
wetenschappen is het verstandig om rekening te houden met de wet van behoud van ellende. 
Twee penningen illustreren die sociale wet op een bijzonder fraaie wijze.  
 
De eerste is Perpetuum mobile. Deze penning werd in 2005 ontworpen door Jeroen Henneman, en 
uitgevoerd in roestvrij staal. Indertijd beschreef Lijsbeth F. Teding van Berkhout dit kunstwerk in 
De Beeldenaar (2005-7). Zij wijst er op, dat een perpetuum mobile – het oneindig beweeglijke – in 
overdrachtelijke zin staat voor het onoplosbare, of het onmogelijke. Jeroen Henneman zette zes 
keer een vogel op zijn penning, en zes keer een worm. Dezelfde vogel lijkt rond te vliegen en 
telkens een worm te vangen, maar ook gauw weer kwijt te raken. Winst slaat om in verlies. Dit 
geldt trouwens net zo goed voor de prooi, want de worm die uit een snavel ontsnapt, wordt even 
later weer opgepikt. Vogel en worm zijn beiden onderworpen aan de wet van behoud van ellende. 
 

 
 

Die wet geldt eveneens voor de bezitter van Perpetuum mobile, want als ik de keerzijde wil 
bekijken, vallen alle vogels en wormen als losse stukjes op de grond of op tafel. Het is een heel 
gedoe om ze weer op hun juiste plaats te krijgen, vooral omdat bij elke vogel ook nog eens een 
vleugel loszit. De eigenaar van Perpetuum mobile wordt door Jeroen Henneman in de rol van een 
kleuter gedwongen, die heel precies een legpuzzel moet oplossen. Deze penning zorgt bij 
bestudering voor een ‘eeuwige’ beweging (perpetuum mobile), want altijd maar weer valt het 
kunstwerk uit elkaar en telkens opnieuw moet ik de stukjes weer op hun juiste plaats zien te 
krijgen. Dit gepeuter is trouwens ook nodig om goed zicht op alle onderdelen te krijgen, want wie 
de vogels stil in hun uitsparingen in het penningvlak laat liggen, zal nooit ontdekken dat zij op hun 
beurt een volwaardige keerzijde bezitten.  
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Zagen en timmeren 
 
De wet van behoud van ellende is als volgt te beschrijven: sociale problemen kennen zelden een 
afdoende oplossing. Wie een oplossing gevonden denkt te hebben voor een bepaald probleem, 
merkt bijna altijd weer dat hier nadelen aan zijn verbonden. Vooral ingrijpende handelingen, hoe 
fraai ook bedacht, leveren meteen weer nieuwe problemen op die om een oplossing vragen. 
Opnieuw zijn dan ingrijpende handelingen nodig.  

  
 

Dit proces is onlangs tot uitdrukking gebracht in een bronzen gietpenning: Zagen en timmeren, in 
2012 ontworpen door Elly Baltus. Haar kunstwerk heeft een ongebruikelijke vorm. De kern van 
deze penning bestaat uit een vlak van 44 mm in doorsnee, met een dikte van 5 mm. Aan beide 

zijden is een mannetje geplaatst. Elk figuurtje rijst een centimeter 
boven het vlak uit. Aan de ene kant (de voorzijde?) snijdt het 
mannetje met een zaag de penning doormidden. Hij is al tot 
halverwege gevorderd. Nog even, en dan breekt dit exemplaar in 
stukken. Het mannetje aan de andere kant (de keerzijde?) is echter 
al bezig om de schade te herstellen. Dwars over de zaagsnede 
timmert hij stroken die straks de helften bij elkaar moeten houden. 
Hij voert deze herstelwerkzaamheden echter slordig uit. Daarom 
kunnen we voorzijde en keerzijde ook verwisselen: terwijl het ene 
figuurtje een zaagsnede op een slonzige manier dichtspijkert, gaat 
het andere figuurtje aan de slag om de penning weer open te 
breken. Slecht uitgevoerde restauraties kunnen maar beter gauw 
weer ongedaan worden gemaakt. Eigenlijk doet de volgorde er 
weinig toe: de mannen aan beide kanten van de penning 
verbeteren elkaar voortdurend. Nooit komt hun werk daarom af. 

Gaat het hier om twee verschillende mannen, of heeft Elly Baltus slechts één persoon op diverse 
momenten in diens leven afgebeeld? Het doet er niet toe. Wie ergens aan begint, merkt vaak dat 
handelingen onbedoelde effecten met zich meebrengen, die snel om correctie vragen. Zelfs 
fietsers weten dit uit ervaring: sturen komt vooral neer op bijsturen. De kortste weg tussen twee 
punten is een slingerpad. Alleen in de euclidische meetkunde liggen verhoudingen zuiver; het 
gewone leven lijkt daar niet op. 
Elly Baltus werkt aan een reeks penningen die zij ‘Mannen aan het werk’ noemt. Ze laat zich 
daarbij inspireren door filmopnames die ze in de loop der tijd maakte.  
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Zagen en timmeren maakt deel uit van die serie. Ik vind dit een heel geestige penning door de 
ernst waarmee de afgebeelde mannen elkaars werk ongedaan maken. Bovendien herinnert dit 
exemplaar me aan een boek dat ik jaren geleden las: Surviving failures – een bundel met 
congresbijdragen, in 1979 in Stockholm verschenen onder redactie van een zekere Bo Persson. De 
titel van dit boek verwijst naar een bepaalde vorm van de wet van behoud van ellende: vooral 
kostbare projecten zijn niet te stuiten zodra ze eenmaal in gang zijn gezet. Er moet altijd meer geld 
bij, omdat er al zoveel geld in is gestopt. In Surviving failures staat het voorbeeld van een 
scheepswerf die onverkoopbare boten bouwde. Voltooide schepen werden op die werf 
onmiddellijk weer gesloopt; het vrijkomende materiaal was vervolgens bruikbaar bij de bouw van 
nieuwe schepen – die uiteraard na voltooiing meteen werden gesloopt. Financiers van deze werf 
durfden het proces van bouwen en afbreken niet te stoppen, want daarmee zouden eerdere 
investeringen voorgoed verdampen. Bovendien: door de werf draaiende te houden, hoefde men 
geen personeel te ontslaan. Dat voorkwam conflicten met de vakbond. 
De penning Zagen en timmeren is gemakkelijk in verband te brengen met grote bouwprojecten die 
een veelvoud van de oorspronkelijke begroting kosten, omdat telkens weer onvoorziene 
ontwikkelingen moeten worden gecompenseerd. De figuurtjes op deze penning zijn op hun beurt 
‘surviving failures’, falende blijvertjes, wier werk niemand echt durft af te breken. Ook voor mij 
geldt: ik kijk er naar, maar kan er niet tussen komen.  
 
Karel Soudijn is psycholoog en verzamelaar. 
Dit artikel verscheen reeds in De Beeldenaar 37 (2013) nr. 2, tweemaandelijks tijdschrift voor 
Numismatiek en Penningkunst – www.debeeldenaar.nl 
 

 

 

 

Numismatische Publicaties 

Luc Vandamme 

 

Jouvenel, vader en zoon – 49€ 

Adolphe Michaux, kunstenaar of ambachtsman – 29€ 

August Jacobs, sculpteur & médailleur – 10€ 

Charles Van der Stappen, van marmer naar brons – 17€ 

Alfons Mauquoy, aanvullingen – 17€ 

Raf Mailleux, beeldhouwer en medailleur – 24€ 

Marit Hartman, een monument kan zo groot zijn als een 

pink – 25€ 

Bestellen: luc.vandamme@pandora.be 

� 0478 265202 

 

 

 

MARIT HARTMAN 
Bieslanderweg 1 

3770 RIEMST (Limburg) 
Tel. 012/451827 

marithartman@hotmail.com 
 

VOOR AL UW GEGOTEN 
MEDAILLES 

  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 18257 Pagina 85 

 

 
 
 
  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 18257 Pagina 86 

 

VAN BRUNSWIJK WENST GEEN FEEST 
Toch een cadeau voor gouverneur 

 

L.M.A. Lennaerts 
 

In augustus van het jaar 1776 bekleedde de hertog van Brunswijk 25 jaar het ambt van 

gouverneur van ’s-Hertogenbosch. Het stadsbestuur wilde deze gebeurtenis, zoals dat heet, niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Wat een feestelijk evenement had moeten worden, pakte echter 

heel anders uit dan men had gehoopt. 
 
Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel was afkomstig uit een aanzienlijk Duits adellijk 
geslacht. Via sterke familiebanden met de Oranjes, wist hij belangrijke posities binnen de 
Republiek der Verenigde Nederlanden te verwerven. Op 4 augustus 1751 was de hertog benoemd 
tot militair bevelhebber van het strategisch belangrijke ’s-Hertogenbosch. In 1776 had het 
stadsbestuur notie genomen van het aanstaande zilveren jubileum. Vanaf eind april van dat jaar 
stonden de festiviteiten van het jubileum prominent op de agenda van het bestuur en moest 
natuurlijk ook worden nagedacht over een geschenk aan de hertog. Het toeval hielp hen hierbij 
een handje. 
 
Een nieuwe stempel 
Op 24 april 1776 liet pensionaris Mr. Antoni Martini de stadsregering weten dat de laatste nog 
bruikbare stempel van de stadspenningen gebroken was. Het was duidelijk dat er nieuwe stempels 
gemaakt moesten worden en daarom werd raadslid Mr. Jan Hendrik van Heurn belast met de taak 
om een ‘nieuw emblema en omschrift voor een stadts penning aan deeze Vergadering op te geven’ 
en ‘genoemd emblema en omschrift betrekkelijk te maaken tot de aanstaande heuglijke 

plechtigheid, dat zijne Doorl:Hoogheid den Heere Hertog van Brunswijck Wolfenbuttel  den tijd van 

vijf en twintig Jaaren gouverneur deezer stadt zal zijn geweest”8 
 
Van Heurn presenteerde op 8 mei al een ontwerptekening van de nieuwe penning aan de 
vergadering die in de resolutie van deze datum uitgebreid werd beschreven.  
 
Uitlegging des Pennings, die de Regeering van ’s-Hertogenbosch, ter gelegenheid, dat de 

Doorlugtigste Vorst Lodewijk Willem Ernst Hertog van Brunswijk enz: enz: enz: in den Jaare 1776 

vijf en twintig Jaaren Gouverneur dier Stadt geweest was, heeft doen Slaan. 

 

Op de Voorzijde. 

Een Krijgsheld in zijne gewoone kleding, in het Curas, gelaarst en gespoort. Bij deezen komt een 

Vrouwe in Romijnsch gewaad, met een múúrkroon op het hoofd, zij heeft bij haar, een Vredens tak, 

en een hoorn van overvloed. Ter linker zijde van haar is Stadts wapenschild, om aan te toonen, 

wien zij verbeeld. Deeze wenscht den krijgsheld geluk.  

Boven staat dit randschrift: LAETITIA SILVADUCENSIUM (De Vreugde van die van ’s-Hertogenbosch) 

Onder aan staat: GUBERNAT: V LUSTR: / DUCIS BRUNSV: / MDCCLXXVI (Het vijf en twintig – jaarig 

BevelHebberschap des Hertogs van Brunswijk MDCCLXXVI) 

  

                                                 
8
 Resolutieboek 1776, Inv. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, OSA 397, folio 134 t/m 138 
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Op de Achterzijde 

De stad ’s-Hertogenbosch, van de zijde der Vughterpoort verbeeld, boven welke een Genius, of 

bescherm Engel des Huises van Brunswijk, die het wapenschild van dat Geslacht vertoond, verbeeld 

is.  

Boven dit staat dit randschrift: DECUS ET SECURITAS (Luister en Veiligheid) 

Onder de stad staat op een Banderolle: GUBERNET DIU (Dat hij lang het bevel voere) 

onder aan staat: S:C: (= senatus consulto – red. - Volgens het besluit des Raads). 

 
Dit alles duid aan, 

Dat de Stad ’s-Hertogenbosch, die Vreede en voorspoed geniet, den Hertog van Brunswijk geluk en 

Zegen wenscht, dat hij in den Jaare 1776 vijf en twintig Jaaren haaren Gouverneur is geweest, zij 

verklaard, dat dit haar tot een luister en verzekerheid verstrekt. Zij wenscht, dat hij veele Jaaren die 

hooge waardigheid mag bekleeden en heeft ter dier gelegenheid volgens het besluit haares Raad 

dien penning doen slaan.
9 

 
De schetsen werden met instemming goedgekeurd waarna elk raadslid hoofdelijk geheimhouding 
moest beloven. De tekening werd korte tijd later naar de graveur Theodoor Victor van Berckel 
gestuurd met het verzoek om de stempels te maken. Van Berckel liet een week later weten dat hij 
het ontwerp erg mooi maar ook zeer bewerkelijk vond en vroeg 200 gulden voor het maken van 
een voor- en keerzijdestempel. Van Heurn probeerde nog wat van de prijs af te dingen, maar uit 
de stadsrekeningen blijkt dat Van Berckel het gevraagde bedrag later wel uitbetaald kreeg. 10 
Terwijl de stempels werden gegraveerd gingen de voorbereidingen van de festiviteiten intussen 
gewoon door. 

 
Door Theodoor van Berckel vervaardigde staalstempel waarop de penningen werden geslagen. 

(Foto: Koninklijke Munt België/L. Lennaerts) 

  

                                                 
9
 Resolutieboek 1776, folio 147 en 148 
10
 Inv. Stadsarchief OSA 3159: rekening d.d. 20 juli 1776 van Theodoor Victor van Berckel, voldaan op 15 november 

1776. 
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Op 5 juni waren de schepenen en de raadsleden weer in vergadering bijeen en werd een 
commissie samengesteld om “t’examinereren, of en welke solemniteiten van Stadts wege dienen 
te worden waargenomen ter aanstaande gedagtenis van het vijf en twintig Jaarig 
bevelhebberschap van Zijne Doorl: Hoogheid”. Een week later stelde de commissie vast dat het 
jubileum van de hertog een zeldzame gebeurtenis was en dat “Dat boven dien Zijne Doorl: 
Hoogheid niet alleen was een Vorst van een Zeer illustre geboorte en hoog aanzien in de 
Republicq; maar ook aan deeze stadt en burgerije zeer veele diensten had gedaan en nog konde 
doen” 11. Het was dus logisch dat het jubileum van stadswege zou worden gevierd. De commissie 
kwam met het voorstel om de hertog op de blijde dag een diner of souper op het stadhuis aan te 
bieden. President schepen Bon en oudste raad Mobachius Quaet werden er op uitgestuurd om de 
komst van de feestcommissie bij de hertog aan te kondigen. De hertog bleek echter een druk 
bezet man en enkele pogingen om een audiëntie op het gouvernement te regelen mislukten. Drie 
weken later meldde schepen Roosendael de vergadering dat hij de hertog eindelijk “ter 
partikuliere audiëntie” had gesproken. Als het per se moest wilde de hertog de commissie wel 
ontvangen, maar hij vond het gemakkelijker om zijn gedachten over het jubileum maar meteen 
met Roosendael te delen. Hij bedankte zeer vriendelijk voor de eer “wijl [hij] niet gaerne zoude 
zien, dat de stadt eenige kosten maakte ten reguarde van zijn persoon; Dat [hij] ook liefs de 
omstandigheden van dit evenement hoe stilder hoe liever zag passeeren”12. Roosendael, 
allerminst uit het veld geslagen door deze afwijzing, drukte de hertog op zeer beleefde toon op 
het hart dat de voorbereidingen in volle gang waren en de stad dit heuglijk moment niet mocht 
worden onthouden. De hertog had evenwel geen trek in een diner op het stadhuis, dus moest de 
raad maar iets anders bedenken. Raadslid Van Heurn presenteerde diezelfde vergadering een 
proefslag van de nieuwe stempels. De leden waren tevreden met het resultaat en bestelden 25 
gouden penningen en honderdvijftig zilveren penningen bij Van Berckel. 
De commissie, nog steeds belast met de organisatie van feestelijkheden, bracht op 17 juli opnieuw 
rapport uit. Er werd nog eens aangehaald dat de hertog voor de ontvangst op het stadhuis met 
diner of souper had bedankt. Bovendien had schepen Roosendael zich tijdens het bezoek aan de 
hertog mogelijk met een kluitje in het riet laten sturen. Want intussen was gebleken dat de hertog 
op 4 augustus, de dag van zijn jubileum, helemaal niet in de stad was. 
 
Je zou dus verwachten dat men voldoende gewaarschuwd was en toch vond men dit alles 
kennelijk geen reden om van de feestelijkheden af te zien. Integendeel, het besluit werd genomen 
om de hertog als geschenk vijfentwintig gouden penningen, ieder ter waarde van 30 gulden, 
geslagen op de nieuwe stempels aan te bieden. Hiervoor zou in Amsterdam een gouden doos 
worden besteld die begroot werd op vier à vijfhonderd gulden. Als klap op de vuurpijl werd er ook 
nog een “Ordonnantie van betaling op stadts rentmeester ter beloop van drie duizend guldens” 
uitgeschreven.13 Verder vond men dat pensionaris Martini maar moest gaan informeren of de 
felicitaties de dag na de terugkeer van de hertog konden worden overgebracht. 
 
Op 31 juli werd “ter keuse van deeze vergadering geexhibeert vier differente goude doosen, van 
de fraaijste en modernste smaak, uit Amsterdam van de gebroeders Moiana op ’t Rokin ontboden, 
waar van twee a 500 guldens ieder, een van 600 guldens en een van 660 guldens, welke laatste tot 
devies boven op de doos had twee Grieksche vrouwen, die op het autaar elkander eene  
  

                                                 
11
 Resolutieboek 1776, folio 203 en 204 

12
 Resolutieboek 1776, folio 237 

13
 Resolutieboek 1776, folio 261 en 262 
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onverbreeklijke vriendschap zwoeren”14.  Het budget van 4 à 500 gulden werd ruim overschreden, 
want men koos de allerduurste…  

Kopergravure met portret van pensionaris Antoni Martini (Foto: L. Lennaerts) 
 

Nieuwe pogingen om een afspraak te regelen met de hertog mislukten jammerlijk, maar op 2 
augustus kwam er een bericht van de hertog waarin het stadsbestuur geïnformeerd werd over het 
protocol dat op de verjaardag van de echtgenote van de stadhouder, prinses Wilhelmina van 
Pruisen, in acht werd genomen. Men bedacht een list. Het stadsbestuur had namelijk de gewoonte 
om de hertog, als vertegenwoordiger van het huis van Oranje en Nassau, bij dergelijke 
gelegenheden te feliciteren en het leek de raad een goed idee om dit moment aan te grijpen om 
dan ook maar gelijk die andere felicitatie te doen. Weer werd pensionaris Martini er op 
uitgestuurd om te vragen of het de hertog zou uitkomen. En of de hertog wenste dat het voltallige 
stadsbestuur in zwart gekleed zijn opwachting zou maken? De hertog van Brunswijk had er nog 
steeds geen trek in en bedankte opnieuw voor de eer en de attentie onder toevoeging dat zijn dag 
voorbij was en dat de zevende de dag van Hare Koninklijke Hoogheid was. Martini hield echter vol 
waarop “zijne Hoogheid daar op geliefde t’antwoorden, dat zulks dan door die zelfde commissie 
bij die gelegenheid konde geschieden”15. 
 
Woensdagochtend op de zevende augustus tegen tien uur stond het voltallig stadsbestuur, 
president en schepenen, gezworenen en raden in zwart gekleed bij de poort van het 
gouvernement. De heren van de commissie en de pensionaris voorop, vergezeld door twee 
stadsbodes met ontbloot hoofd, werden als eerste toegelaten bij de hertog van Brunswijk. Terwijl 
de commissie binnen was stond de rest van het stadsbestuur waarschijnlijk buiten te wachten. 
Hopelijk regende het niet! Pensionaris Martini hield een ronkende toespraak waarin hij de hertog 
eerst met de verjaardag van de prinses feliciteerde om te vervolgen met de felicitaties bestemd 
voor de hertog. Daarna werd de gouden doos met de 25 gouden penningen aangeboden en ook 
de cheque van 3000 gulden werd door de hertog in ontvangst genomen.  
De hertog betuigde volgens het verslag van deze gebeurtenis op “allervriendelijkste en gracieuste 
wijze” zijn dankbaarheid16, waarna de overige schepenen en raadsleden een voor een naar binnen 
mochten om de hertog te feliciteren. Nog geen uur later was men al weer terug op het stadhuis.  
  

                                                 
14
 Resolutieboek 1776, folio 268 en 269 

15
 Resolutieboek 1776, folio 277 en 278 

16
 Resolutieboek 1776, folio 278 t/m 281 
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Na een korte vergadering ging iedereen naar huis met een “dubbele Stadt penning van den 
nieuwen stempel” als doekje voor het bloeden. Al met al kon dit nooit het feest zijn geweest dat 
het stadsbestuur vooraf in gedachten had… 
 
Stadsarchivaris R.A. van Zuijlen becijferde in 1865 in zijn publicatie van “Stadsrekeningen van het 
jaar 1399-1800”  dat dit feestje de stad 4.410 gulden kostte bovenop de jaarlijkse toelage van de 
stad aan de hertog van 1.500 gulden, samen 5.910 gulden. 
 
Er braken in de daaropvolgende decennia zware tijden aan in de republiek. Er ontstonden twisten 
tussen de patriotten en de Oranjegezinden. Hoe verliep het de hoofdpersonen in deze 
geschiedenis verder? 
De Hertog van Brunswijk moest vanwege politieke druk in 1784 het veld ruimen en verliet 
voorgoed het land. Hij overleed in 1788. In 2002 verscheen er een korte biografie van de hertog 
van Brunswijk in Bossche Bladen.17 
Mr. Antoni Martini sympathiseerde sterk met de patriotten. Hij kwam hierdoor in conflict met het 
stadsbestuur waardoor hij zich gedwongen voelde ontslag te nemen als pensionaris van ’s-
Hertogenbosch. Daarna bekleedde hij functies in het landelijk bestuur. Hij overleed in 1800. 
 
De ster van Theodoor Victor van Berckel rees vanaf 1776, want in september van dat jaar werd hij 
door Maria Theresia van Oostenrijk benoemd tot Graveur Generaal van de Keizerlijke Munt te 
Brussel. Van 1776 tot 1794 kwamen alle munten en penningen van de Oostenrijkse Nederlanden 
onder zijn verantwoordelijkheid tot stand. Hij werd daarmee een van de beroemdste medailleurs 
van zijn tijd. Omdat hij in zijn arbeidscontract had bedongen dat hij voor eigen rekening penningen 
mocht slaan kon de stad ’s-Hertogenbosch op hem blijven rekenen voor de levering van 
stadhuispenningen. Op 1918 september 1808 overleed hij in zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch. 
 

 
Theodoor van Berckel, graveur aan de Keizerlijke Munt te Brussel, 

Een pastel door Jean Malpé. (Foto: L. Lennaerts) 
  

                                                 
17
 Bossche Bladen, jaargang 4, nr. 1 

18
 De exacte overlijdensdatum is niet bekend.  Het staat vast dat Van Berckel op 23 september  1808 is begraven: Sr. 

Theodorus van Berckel – in de Sint-Janskerk, 70 jaar gehuwd nalatende 4 kinderen, verval van krachten.  DTB 200 

(1806-1810) f. 48-96. De bronnen m.b.t. zijn overlijdensdatum spreken elkaar tegen. Documenten uit het archief van de 

familie Van Berckel spreken over 19 september 1808, documenten die zich in het Oostenrijks Staatsarchief bevinden 

noemen 21 september 1808 als overlijdensdatum. De meeste bronnen spreken van 19 september 1808 dus is dat 

waarschijnlijk de datum van overlijden. 
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Vanaf 1704 was ’s-Hertogenbosch begonnen met het uitreiken van presentiegeld in de vorm van 
zilveren penningen aan de leden van de stadsregering om er voor te zorgen dat ze de 
vergaderingen bijwoonden. Het stadsbestuur sloot een contract met de zilversmid Theodoor 
Caspar van Berckel om deze zogenoemde stadhuispenningen te leveren. Tussen 1704 en 1795 
verkocht de familie Van Berckel naar schatting honderdduizend penningen aan de stad ’s-
Hertogenbosch. Na verloop van tijd werden de penningen ook voor andere doeleinden ingezet, 
bijvoorbeeld als relatiegeschenk, als prijs voor de beste leerlingen aan de Latijnse school, als 
beloning voor de brandweer, enzovoort. Ook werden stadhuispenningen later in een grotere maat 
geslagen die precies twee keer zo zwaar waren als de kleine versie. Van deze zogeheten dubbele 
stadhuispenning bestond naast een zilveren, ook een gouden versie. In die tijd hadden veel 
Bossche huizen nog een houten voorgevel. Het stadsbestuur bevorderde de bouw van stenen 
gevels. Een gedeelte van de stenen werd vergoed en de eigenaren ontvingen zo’n gouden 
penning. Sinds de invoering veranderde het embleem van de penningen om de zoveel jaar. Twee 
generaties Theodoor van Berckel, allebei zilversmid, sloegen de penningen in hun eigen 
werkplaats, maar bestelden de stempels waarschijnlijk bij graveurs van buiten de stad. Kleinzoon 
Theodoor Victor van Berckel bleek echter een groot talent te hebben als graveur en vanaf 1761 
was het familiebedrijf in staat om de stadspenningen volledig in eigen beheer te vervaardigen en 
te leveren. 

Dit artikel verscheen eerder in Bossche Bladen, jaargang 10, nummer 2 (2008) 
 
Lei Lennaerts (1965) is graveur bij het ’s-Hertogenbossche edelsmeedbedrijf Venrooy Goud- en 
Zilverindustrie en verricht uitgebreid onderzoek naar de Bossche graveur Theodoor Victor van 
Berckel. 
 
Bronnen: 
Het Resolutieboek en de Bijlagen van de stadsregering van ’s-Hertogenbosch van 1776 – Inventaris 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch - OSA 397 en 687 
A.Vos e.a. (red.).’s-Hertogenbosch – De geschiedenis van een Brabantse stad 1629 – 1990, 
Uitgeverij Waanders, Stadsarchief ’s-Hertogenbosch.(1997) 
 Lijst van enkele en dubbele stadhuispenningen der stad ’s-Hertogenbosch – Hendrik Palier 1851. 
Aantekeningen over de ’s-Hertogenbossche stadhuispenningen door Jhr. Mr. M.W. Snoeck – 
Jaarboek v.h. K.N.G. voor Munt- en Penningkunde 1927 - Amsterdam 
Le Graveur Theódore-Victor van Berckel – Essai d’un catalogue de son oeuvre –Alphons de Witte. 
Bossche Bladen, jaargang 4, nummer 1 (2002): Biografie: Lodewijk Ernst van Brunswijk-
Wolfenbuttel ‘De Dikke Hertog’ 1718-1788 -  Marcel Jansen 
 

 
  
Industrieweg 12  ● BE-2280 Grobbendonk  ●  Belgium - T: +32 14 50 79 15  ●  F: +32 14 51 78 81  - 
E: peter.jansen@mauquoy.com  ●  www.mauquoy.com  
 Visit our new webshop ! 
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IS DIT EEN VRIJMETSELAARSMEDAILLE? 
 

Luc Vandamme 
 
Recent vroeg iemand mij of deze medaille een vrijmetselaarsmedaille was? De stralende driehoek 
op de keerzijde leek hierop te wijzen… 
 

       
 
Vz.   1889 – 1928 (links langs de rand) / EXIMIO JULIO de BECKER (rechts langs de rand) 

De buste van Jules de Becker naar rechts met rechts van hem zijn wapenschild. Hij draagt 
het kruis van de Leopoldsorde op de borst. 

 Getekend links van de buste: Ant. Jorissen 

 

Kz.   � COLLEGAE � MAGISTRO � AMICO � (bovenaan langs de rand) / PERENNIS.�  
        MEMORIAE � TESTIMONIUM (onderaan langs de rand) 
 Op een opengeslagen boek met eronder zeven bladwijzers staat links de letter A 
 (alfa) en rechts de letter W (omega). Boven het boek staat een gelijkbenige stralende 
 driehoek met daarin een viertal Hebreeuwse letters. 
 
1928, Fisch&Cie, 70 mm, brons. 
 
Laat ons beginnen met het bekijken van de keerzijde.  
De stralende gelijkbenige driehoek is een tetragram met daarin vier Hebreeuwse letters die dienen 
gelezen te worden van rechts naar links en betekenen Yahweh of Jéhovah. Wat betekent: ik ben 
(Exodus, III, 1-15). Dit vindt men in XVIIe en XVIIIe eeuwse kerken maar ook op jetons van 
vrijmetselaars. Eronder staat dus het boek met daarop de letters alfa en omega, zijnde de eerste 
en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet. Dit is een christelijk symbool als het gebruikt 
wordt met een labarum. In Openbaring 22:13 zegt Jezus: Ik ben de Alfa en de Omega.  
Op de medaille n° 2 die vermeld wordt in de catalogus van A. de Witte & Ed. Laloire (zie onderaan) 
wordt de volgende uitleg gegeven: de Waarheid, gesymboliseerd door het boek van het leven waar 

zich de alfa en de omega van alle wetenschappen bevinden. 
De zeven bladwijzers wijzen waarschijnlijk op de onderverdeling van elke sidra in zeven parasja. De 
keerzijde is dus zeker geen vrijmetselaarssymbool met wel een christelijk symbool. 
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Het omschrift betekent zoveel als: onze collega, meester en vriend, die getuigt van een 
eeuwigdurend geheugen. 
 
Op de voorzijde staat Jules de Becker, een professor aan de Leuvense Universiteit en rector van 
het Amerikaanse College. In dat jaar werd hij gevierd samen trouwens met Jacques Forget, 
professor in de fundamentele godgeleerdheid en in Oosterse talen en Albin Van Hoonacker, 
professor in de Oudtestamentische exegese, beiden ook werkzaam aan de Leuvense universiteit. 
Ook van deze beide heren werd een medaille geslagen met trouwens dezelfde keerzijde. 
Het omschrift betekent zoveel als: de fijne, aangename Jules de Becker. 
Op de website www.godsnaam.be wordt deze medaille beschreven als een vrijmetselaarsmedaille, 
wat zeker fout is! 
 
Antoine Jorissen werd geboren op 6 november 1884. Hij was leerjongen bij Frantz Vermeylen Jr 
alwaar hij zijn eerste opleiding kreeg. Achtereenvolgens was hij leerling bij Victor Rousseau en in 
Parijs bij Van Den Bergh en Louis Anquetin. In 1920 werd hij tweede in de wedstrijd voor de Prijs 
van Rome. Van 1921 tot 1955 was hij leraar tekenen aan de Leuvense academie. Hij heeft heel wat 
prachtige portretmedailles gemaakt. In 1951 werden zijn medailles bekroond op de Internationaal 
Numismatische tentoonstelling in Madrid.  
 
Bibliografie 
René Waerzeggers, Antoine Jorissen (1884 – 1962), in het Jaarboek van het Europees Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde 1991, p. 189/238, zie p. 206/207 (vermeldt dat er 483 exemplaren 
werden geslagen). 
René Waerzeggers spreekt over De medailles van Antoine Jorissen (1884 – 1962), beeldhouwer en 

medailleur te Leuven, in het Belgisch tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde, CXXXV – 1989, 
Séance tenue à la Fondation Universitaire à Bruxelles, le 14 janvier 1989, p. 268/269. 
Engelen-Marx, Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Deel II: E-P, p. 986/987. 
A. de Witte & Ed. Laloire, Médailles historiques de Belgique publiées sous les auspices de la Société 

royale de Numismatique. Tome II, Règne de Léopold II, Bruxelles, 1891-1908, n° 2, p. 10/12, plaat 
II. 
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ACHATS PAR INTERNET ET DOUANE 
 

Alain VERREUX 
 

De par mes activités professionnelles, je constate que de plus en plus de personnes achètent des monnaies 
à l’étranger, la plupart du temps via des sites de vente en ligne (type eBay). Malheureusement, ces 
acheteurs ignorent généralement qu’ils doivent s’attendre à devoir acquitter des frais supplémentaires à 
l’arrivée de leur colis en Belgique (TVA, frais de formalités douanières,…). 
 
Rassurez-vous, mon propos n’est pas ici de faire un cours complet de législation douanière. En effet, celle-ci 
étant tellement vaste et complexe qu’il me faudrait rédiger une encyclopédie ! Non, je vais simplement me 
limiter à ce qui nous occupe ici : la numismatique. 
 
Tout d’abord la règle générale : 
La législation douanière de l’UE prévoit que tout achat de marchandises, y compris ceux effectués par voie 
électronique (Internet), d’une valeur marchandise supérieure à 22 EUR, sont soumis à l’importation dans 
l’UE, au paiement des droits et taxes (droits de douane, droits antidumping, droits, d’accises, TVA,…).  
 
Cette règle ne s’applique donc en principe pas aux achats effectués à l’intérieur de l’UE. Quoique… 
En ce qui concerne plus particulièrement la numismatique : 
Tout d’abord une bonne nouvelle : les monnaies ne sont pas soumises à la perception d’un droit de 
douane. Uniquement la TVA est en jeu. 
 
En ce qui concerne la TVA, l’article 44, § 3, 9°,  du Code de la TVA précise :  
Sont aussi exemptées de la taxe « les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les 
billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et 
billets de collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, 
ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement 
légal ou qui présentent un intérêt numismatique ». 
 
L’article 44bis du même Code précise en outre, que l’importation d’or d’investissement est exemptée de la 
TVA.  
 
L’article 1, § 8, du Code définit ce que l’on doit comprendre par « or d’investissement ». En ce qui concerne 
les monnaies, il s’agit des pièces en or qui : 
- Sont d’une pureté égale ou supérieure  à 900 millièmes, 
- Ont été frappées après 1800, 
- Ont ou ont eu cours légal dans le pays d’origine, et 
- Sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché 
libre, de l’or que contient la pièce. 
Ces pièces sont considérées comme n’étant pas vendues pour leur intérêt numismatique. 
 
Divers cas peuvent dès lors se présenter :  
 
Monnaies en or considérées comme « or d’investissement » : 
Il s’agit des monnaies remplissant les critères fixés ci-dessus. En principe, le Journal Officiel de l’UE publie 
chaque année la liste, pays par pays, des pièces d’or pouvant être considérées comme « or 
d’investissement ». Cependant, la dernière liste publiée a été celle valable pour l’année 2012. Comme 
aucune liste n’a été publiée pour 2013 et 2014, cette liste reste d’application. Ces pièces d’or bénéficient de 
l’EXEMPTION de la TVA à l’importation. 
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Monnaies servant habituellement, pour leur valeur faciale, comme moyen de paiement dans leur pays 
d’origine : EXEMPTION de la TVA. 
 
Autres monnaies (en or, en argent ou autre) :  
Parmi ces monnaies on peut entre autres classer les monnaies ayant fait l’objet d’une frappe spéciale 
(proof, prooflike, BU, BE) ou d’une présentation spéciale à l’intention des collectionneurs :  
TVA : 6 % 
 
Objets de collection à caractère numismatique :  
Dans cette catégorie l’on classera notamment les monnaies romaines, grecques, byzantines, du Moyen-
Age, les royales et féodales françaises, etc. 
TVA : 6 % 
 
Quant aux billets de banque : 
 
Billets de banque ayant cours légal dans leur pays d’origine au moment de l’importation :  
EXEMPTION de la TVA. 
 
Autres billets de banque :  
TVA : 21 % 
 
Bien entendu, les billets de banque pouvant être considérés comme « objets de collection à caractère 
numismatique » bénéficient également de la TVA à 6 %. 
 
Encore quelques petites précisions utiles :  

1. De nombreuses personnes ne sachant pas sur quelle base est calculée la TVA, un petit rappel 
s’impose. Conformément aux dispositions de l’article 34 du Code de la TVA, la TVA se calcule sur la 
valeur marchandise + frais de transport + tous frais accessoires tels que les frais de formalités 
douanières. Si le vendeur étranger a eu la mauvaise idée de vous porter en compte ses taxes 
locales (TVA ou autre), ces taxes sont également à comprendre dans la base d’imposition. De 
même, si les marchandises que vous importez sont soumises à des droits de douane, à des droits 
d’accises ou autres, ceux-ci sont également à inclure dans la base d’imposition. 
 

2. J’ai signalé plus haut que les achats effectués à l’intérieur de l’UE n’étaient pas soumis aux 
formalités douanières d’importation. Comme pour toute règle, il y a bien entendu des exceptions. 
En effet, certains territoires font partie du territoire douanier de l’UE mais ne font pas partie du 
territoire fiscal et/ou du territoire TVA (exemple : les Départements français d’outre-mer). Les 
marchandises en provenance de ces territoires doivent donc faire l’objet de formalités et acquitter 
au minimum la TVA. 

 
3. Par contre, certains états, bien que n’étant pas membres de l’UE (exemples : Monaco, Saint Marin) 

sont traités comme des états membres. 

 
4. Petit rappel : la Cité du Vatican ne fait pas partie de l’UE. Les importations en provenance de la Cité 

du Vatican sont dès lors des importations en provenance d’un pays tiers !!! 
5. Il arrive fréquemment que, bien que l’article ait été commandé sur un site de l’UE, les 

marchandises soient acheminées en direct d’un pays tiers. Dans pareil cas, vous devrez acquitter 
les taxes dues, à charge pour vous de vous retourner contre votre vendeur qui vous a « trompé ». 
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6. Ce n’est pas parce que les marchandises parviennent accompagnées de documents établis par une 
administration postale de l’UE qu’il s’agit de marchandises en provenance de l’UE. Très souvent ces 
documents sont revêtus d’une étiquette spéciale de laquelle il ressort que les marchandises ne sont 
pas des marchandises de l’UE. Donc, les taxes sont dues. 

 
Un dernier point : ce n’est pas une bonne idée d’inviter le vendeur à mentionner sur les documents des 
mentions comme « cadeau » ou des valeurs ridiculement basses ou en tout cas nettement inférieure à la 
valeur réelle. En effet, les services de la douane peuvent relever une infraction (tentative d’éluder tout ou 
partie des taxes dues) et appliquer des amendes parfois élevées. Votre achat vous reviendrait alors 
nettement plus cher que prévu. 
 
En espérant que ce qui précède est suffisamment clair. 
 
Si vous avez l’une ou l’autre question sur ce sujet ou sur tout autre sujet relatif aux formalités douanières, 
n’hésitez pas à me les poser. 
 
NDLR : pour contacter Monsieur A. Verreux, adressez-vous au redacteur du Cercle Numismatique Liégeois 
Redaction.cnliegeois.jbertrand@gmail.com 

 
 

GEZOCHT 

 
Ons lid Karel Soudijn zoekt meer informatie over de onderstaande medaille: 
 

  
 

Op de voorzijde zien we een halfnaakte vrouw die een deken (?) uitspreidt en onderaan de naam 
van de medailleur Nathalie Schmitt. Op de keerzijde zien we bergen, een meer en een kasteel (?). 
Langs de rand staat de volgende tekst: AEIG 25e ASSEMBLÉE BRUXELLES 26 NOVEMBRE 1988 (of 
AFIG). Op de rand lezen we: FRAISSE. 
Wie kan helpen? 
Antwoorden aan: Karel Soudijn – K.A.Soudijn@uvt.nl  of wie over geen internet beschikt kan de 
redacteur een briefje schrijven. 
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LA FABRICATION D’UNE MÉDAILLE. 

Par Madame Nicole Vincent 

 

J’ai eu, en 2011, la chance de pouvoir visiter les établissements de « MAUQUOY ENGRAVING 
COMPAGNY »  lors d’une excursion organisée par le cercle  « Promotion de la médaille ». Cette firme a été 
créée à Anvers en 1885 par le père du célèbre médailleur Alfons Mauquoy, reprise par M. Janssen père puis 
fils en 1972 à Grobbendonk. 
Je vais essayer de vous retracer les principales opérations pour une médaille courante. Celles en or et en 
argent jouissent d’un traitement spécifique, mais sont de moins en moins réalisées vu le coût onéreux des 
métaux. 
Au départ, le sculpteur-médailleur apporte le plâtre de la matrice qu’il a créé. Ce dernier est transformé en 
moule en plastique qui va être placé dans une machine qui réalisera la matrice. Il faut parfois plusieurs 
jours pour arriver au résultat escompté, ce qui explique la présence d’huile pour refroidir la fraise (Photo 
n°1 DSCN 1 729.JPG). 
 

    
Photo n°1 DSCN 1 729.JPG                                        Photo n°2 DSCN 1 738.JPG 

 
Chez Mauquoy, 3.500 matrices sont répertoriées sur des étagères ; elles sont issues des firmes Degreef, 
Fibru et Mauquoy ( Photo n°2 DSCN 1 738.JPG). 
C’est à partir de ces plaques de métal que les médailles sont frappées dans une presse, si elles ne 
possèdent qu’une face. 
 

    
Photo n°3 DSCN 1 733.JPG                                          Photo n°4 DSCN 1 735.JPG 

 
Une seconde presse se chargera de la deuxième face si nécessaire. L’épaisseur de la médaille peut différer 
(Photo n°4 DSCN 1 735.JPG). 
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Elles seront ensuite meulées et dépouillées du  surplus. 
 

    
Photo n°5  DSCN 1 744. JPG                                             Photo n°6 DSCN 1 734.JPG 

 
Les résidus des plaques seront stockés pour être ensuite refondus (Photo n°6 DSCN 1 734.JPG). 

 

   
Photo n°7 DSCN 1 743.JPG                                                  Photo n°8 DSCN 1 755.JPG 

 
Les médailles doivent parfois être serties d’une bélière. (Photo n°7 DSCN 1 743.JPG) 
Les médailles peuvent parfois subir des bains d’acides, notamment ceux pour enlever le noir du laiton 
(Photo n°8 DSCN 1 755.JPG) 
 
Ensuite, elles bénéficient d’un séchage aux grains de sable, suivi d’une couche de vernis pour empêcher 
l’oxydation du métal (patine). Cette dernière opération pourra être renouvelée au fil du temps. 
Les médailles seront ensuite emballées et prêtes au transport. 
Pour faire une médaille en plomb, il faut chauffer le métal au chalumeau et récolter le liquide  avec une 
louche pour l’introduire dans le moule. 
Lors de la confection des décorations honorifiques, les émaux sont peints à la main avec un petit pinceau 
électrique puis mis au four plusieurs heures  (Photo n° 10 DSCN 1 732.JPG). 
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Photo n° 10 DSCN 1 732.JPG                                                  DSCN 1 758.JPG 

 
Ils seront ensuite collés sur les médailles. Certaines finitions des croix sont encore à l’heure actuelle faites 
grâce à une petite scie à métaux (Photo n°11 DSCN 1 758.JPG). 
Maintenant, la gravure se fait de plus en plus via l’ordinateur et le laser (Photo n°12 DSCN 1 753.JPG). 
 

 
Photo n°12 DSCN 1 753.JPG 

 
Photos réalisées par Mmes Fernande Croiset et Caroline Billen. 

 
 

 

 

MARIT HARTMAN 
Bieslanderweg 1 

3770 RIEMST (Limburg) 
Tel. 012/451827 

marithartman@hotmail.com 
 

VOOR AL UW GEGOTEN 
MEDAILLES 

 
  



Promotie van de Medaille  Promotion de la Médaille 

Flash 18257 Pagina 100 

 

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, collectie: Pierre Lenoir / fotografie: Pierre Lenoir 
 
Hij meldt ons tevens dat de Bezoekerspenning van de Wereldtentoonstelling te Antwerpen in 1894 
bestaat in zowel muntslag als in medailleslag, beide komen dus voor! Hij baseert zich hiervoor op 
zijn eigen collectie. 
 
MELKMEISJE  
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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 tesamen met een digitale foto van voor- en keerzijde aan luc.vandamme@pandora.be 
 
 
EEN NIEUWE SHAH UIT DE KELDERS VAN DE KONINKLIJKE MUNT 
 

 

 

Jaartal onbekend, 275 � 275 mm, brons. 
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EEN NIEUWE UITGAVE : DE MEDAILLE IN DE KIJKER N° 5 
 
Titel  De Familie Pauwels 
Prijs  19,5 € + verzendkosten (2,5€ België – 6,8€ buitenland) 
Uitgevoerd Volledig in kleur 
Aantal 100 exemplaren waarvan de eerste 50 exemplaren met een kunstwerk van de 

hand van Hedwig Pauwels 
 
Hedwig Pauwels (1934) studeerde sierkunsten, publiciteit en binnenhuisarchitectuur. Hij ontwierp 
muurschilderijen, wandtapijten, vloermozaïeken, glasramen, meubilair & meubeldecoratie. 
Nadien volgde nog een opleiding tot goudsmid. Hij verloor zijn hart aan de exlibris maar maakte 
ook een aantal schitterende medailles. Leden van de Promotie kennen hem van de jaargift van 
2008, de vrede. Maar er zijn nog zoveel mooie medailles van zijn hand. 
En waarom als titel De familie Pauwels? Wel ook zijn vader, Achiel, behaalde als kunstenaar mooie 
prijzen. En de zoon van Hedwig, Audi Pauwels, maakte ook  al enkele merkwaardige alhoewel hij in 
Hasselt al een stevige reputatie heeft als juwelier. Wees er snel bij en verwerf dit mooie kunstwerk 
van Hedwig Pauwels. 
IBAN BE30 7512 0356 1311  - BIC    AXABBE22 
Uitgave van de vzw Limburgse Commissie voor Numismatiek. 

 
 

EEN NIEUWE UITGAVE : DE MEDAILLE IN DE KIJKER N° 6 
 
Titel  Wensmedailles, De Prijs van Rome / Le Prix de Rome, Prometheus en de  
  Mensheid 
Prijs  19,5 € + verzendkosten (2,5€ België – 6,8€ buitenland) 
Uitgevoerd Volledig in zwart/wit, 60 pagina’s. 
Aantal 100 genummerde exemplaren  
 
Dr. Gabriël Stautemas schreef dit zeer uitgebreid en interessant artikel om te komen tot een 
sluitende definitie van “de medaille”. Hij komt tot het volgende resultaat: De medaille is een vlot 

reproduceerbare creatie in drie dimensies op handformaat (moet in één hand kunnen 

vastgehouden, bewonderd en gevoeld worden) waarvan de derde dimensie is gereduceerd tot 

hooguit een reliëf (onderscheid met bas-reliëf en klein sculptuur) en niet speciaal bedoeld om 

gedragen te worden (onderschei met ereteken en juweel). Dit zou een definitie kunnen zijn als we 

de opdrachten en werkstukken gebruikt door de “Grand Prix de Rome, gravure en médaille” en de 

meeste jaargiften van de Promotie van de medaille in beschouwing nemen. 

De tweezijdigheid zou in deze optiek een toegevoegde eigenschap zijn die toelaat een vierde 

dimensie (de tijd) in de creatie te betrekken, de momentopname wordt uitgebreid naar een 

verhaal. De verbinding tussen beide is de opstaande rand, waarop allerlei informatie over het 

atelier, het gebruikt materiaal en eventueel oplage kan vermeld worden. 

Na lezing van dit zeer interessant werk kom je misschien zelf ook tot een definitie… wie durft de 
uitdaging aannemen? 
IBAN BE30 7512 0356 1311 - BIC    AXABBE22 
Uitgave van de vzw Limburgse Commissie voor Numismatiek. 
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EEN NIEUWE UITGAVE VAN DE VZW PROMOTIE VAN DE MEDAILLE 
FLASH MEDAILLES SPECIALE EDITIE 2014 / FLASH MÉDAILLE ÉDITION SPÉCIALE 2014 
 
Titel  Vol bewondering voor Pisanello, Griet Jonker, Medailleur. 
Uitgevoerd Volledig in zwart/wit 
Auteur  Luc Vandamme 
Aantal  100 exemplaren 
 
Griet Jonker ontwierp al 21 numismatische voorwerpen waarvan 1 muntstuk. En hiermee was zij 
tot op heden de enige vrouwelijke medailleur die voor de Koninklijke Munt een munt ontwierp en 
dat op uitdrukkelijke vraag van koningin Paola, die zij op dit muntstuk afbeeldde. Haar portretten 
zijn beeldig en kennen doen we haar van de medaille met het portret van Orlandus Lassus dat zij 
maakte voor de vzw Promotie van de Medaille. Zij is tevens de enige mij bekende medailleur die 
gebruik maakt van gietsteen om haar prachtige medailles uit te voeren. Een volledige catalogus. 
 
Titel  Quand la petite histoire méconnue d’une médaille d’un de nos rois est rattrapée 

par la grande histoire de 1935 à 1940. 
Uitgevoerd Samen met bovenstaande catalogus 
Auteur Jean-Claude Orban 
Aantal 100 exemplaren 
 
Jean-Claude Orban beschrijft een bijzonder interessante geschiedenis die hij op het spoor kwam 
na een bezoek aan de archieven van de Munt te Parijs. 
 
Prijs  19,5€ + verzendkosten (2,5€ België + 6,8€ buitenland) 
  En dit voor beide werken samengebonden, 60 pagina’s. 
IBAN  BE09 2100 2975 0457  / BIC GEBABEBB 

 

Erreur 
Notre membre, Marc Vancraenbroeck, nous signale les commentaires suivants sur le Flash n° 
18156 : 
page 27 – Erreur de génération. Le Grand-Duc Henri est le fils de Josephine-Charlotte et de l’ex 
Grand-Duc Jean. Donc le neveu de Baudouin et d’Albert II et le cousin du roi Philippe. 
p. 42 – Bébé : il s’agît d’Hortense de Ravenne (1901-1976), nièce de Godefroid Devreese. Elle a été 
mariée à Robert Koning (voir aussi mon article dans le Flash Médaille 2001/2-14). 
Merci Marc, vous êtes encore très attentif ! 

 

Jaak Swinnen heeft helaas een verkeerd e-mailadres doorgegeven… Graag een mailtje van jou ! 
Luc_vandamme@outlook.com 

 

Tijdschrift voor Algemeene Munt- & Penningkunde, deel I, 1838: 
P.O. van der Chijs: Wanneer bij onze nieuwe Nederlandsche penningen, door veelvuldige 

behandeling, het brons besmet is geworden, nemen men twee gelijke deelen potlood en 

roodaarde, en poetse daarmede, door middel van een zacht borsteltje, den penning op, die zich 

weder, even als te voren, fraai vertoonen zal. 


