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HET NUMISMATISCH OEUVRE VAN
PAUL HUYBRECHTS (I)

E. Koors

R. Waerzeggers

Een kunstenaar kenbaar maken bij het groot publiek is niet

gemakkelijk. De gevoelens die de artiest in zijn scheppingen legt

zijn moeilijk weer te geven en maar al te gemakkelijk verkeerd te

interpreteren.
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Paul Huybrechts werd geboren te Leuven op 19 april 1951. Van

~ô3 ~t 1969 volgde hij avondcursussen aan de Academie voor Schone

Kunsten van zijn gehoortestad; de voornaamste vakken waren tekenen

en beeldhouwkunst, maar algemene vorming. kunstgeschiedenis, etsen

en sierkunst maakten ook deel uit van het lessenpakket. In 1969

behaalde hij het getuigschrift voor beeldhouwkunst met de grootste

onderscheiding.

Van 1966 tot 1969 volgde hij bovendien ook een specifieke

graveursopleiding te Brussel bij meestergraveur-heraldist René

Descamps. Hij behaalde in 1969 het Belgisch getuigschrift VOOT gra

veur met de grootste onderscheiding.

In 1970 trok Huybrechts voor een vervoimakingscursus van gra

veur naar de Kunstschule te Pforzheim in de Duitse Bondsrepubliek

(waar zowel manueel aIs met machines wordt onderwezen), gecombi

neerd met stages in diverse graveerbedrijven aidaar.

Eind 1971 vertrok hij naar Zwitserland, voor een driejarige

stage bij de bekende firma Huguenin Médailleurs te Le Locle. Begin

1972 kan dan ook beschouwd worden aIs de aanvang van zijn profes

sionele carrière. In Zwitserland leerde hij ook zijn echtgenote

Monique Jobin kennen. een klassieke pianiste afkomstig uit Neuchâtel.

Na afloop van zijn stage vestigde hij zich in 1974 ais zelf

standige te Herent (bij Leuven); eerst in de Warotstraat 26 bis.

later in de Swertmolenstraat 3.

Sindsdien heeft de kwaliteit van zijn vakmanschap hem talloze

opdrachten opgeleverd. zowel vanuit de particuliere sector aIs van

wege de overheid. De opdrachten van deze laatste behelzen zowel

de gravure van postzegeis aIs van munten en penningen. Zijn eerste

postzegelgravure (Kerstmis 1976) Ieverde hem een prijs van de stad

Brussel op en de door hem gegraveerde zegel Villers-la-ville werd

in 1982 bekroond met de grote prijs van de Belgische filatelistische

kunst.
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Zijn ontwerp voor een nieuw vijffrankstuk behaalde in 1985

de tweede prij s.

Ook na zijn vestiging aIs zelfstandig graveur-medailleur blijft

Paul Huybrechts zich continu vervolmaken. Zijn studie- en vorsers

werk brengt geregeld verre verplaatsingen met zich: studiereizen

doorheen vier continenten (o.m. Parijs, Londen, Idar-Oberstein,

Cairo/Luxor, Wenen, Rome en Chang-Mai) en deelname aan medailleurs

en graveurscongressen (Antwerpen 1978 - Lissabon 1979 - Luzern 1981

Florence 1984 - Cclorado-Springs 1987).

Paul Huybrechts was en i5 erg begaan met het uitdragen en be

vorderen van het artistieke. Dit vanzelfsprekend in de eerste plaats

op zijn eigen domein, hetgeen zich uit in :

de veelvuldige deelname aan tentoonstellingen. zowel in binnen

aIs buitenland (1);

zijn medewerking op numismatisch en filatelistisch gebied aan

dag- en weekbladen, tijdschriften, brochures en catalogi ;

- zijn inzet aIs 1id van de Europese Associatie van Graveurs en

Flexografen (AEGRAFLEX), aIs secretaris van de Beroepsvereniging

van Meester-Graveurs (BVMG) en aIs lid van de Internationale Fe

deratie van de Medaille (FIDEM).
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Hij ls echter ook buiten zijn eigen kunsttak zeer actief in

de artistieke middens van de Leuvense regio. Niet alleen aIs lid

van de Dirk Boutsstichting en diverse numismatische verenigingen

en kunstkringen, maar vooral aIs drijvende kracht achter het maan

delijks informatieblad GRANUFIL (Graveerkunst. Numismatiek. Fila

telie), hetwelk vervangen werd door het tijdschrift KUNSTVARIA dat

alle culturele en kunstinformatie van Groot-Leuven bundelt.

CATALOGUS

Graveur-medailleurs vervaardigen over het algemeen veel meer

penningen dan beeldhouwers die deze kunsttak beoefenen en wier to

taal numismatisch oeuvre gewoonlijk niet meer dan enkele tientallen

creaties omvat. Paul Huybrechts ontsnapt niet aan deze regel; zijn

productie is reeds dermate ornvangrijk dat het onmogelijk is om ze

in één artikel te publiceren. Daarom werden hier enkel de stukken

behandeld die tijdens de eerste tien jaar van Huybrechts' profes

sionele Ioopbaan ontstaan zijn (1972 tot en met 1981). In volgende

artikels zal dan zijn werk gepubliceerd worden in cycli van vijf

jaar elk, zodat de grotere spreiding toelaat om aIle medailles af

te beelden.

De penningen zijn chronologisch gerangschikt en voor elk jaar

afzonderlijk genummerd. In de lijst van de in België uitgevoerde

werken komen soms nummers zonder verdere gegevens voor. Dit zijn

medailles waarvoor tot op heden geen toelating werd verleend voor

publicatie. De redactie heeft deze volgnummers laten betaan. zodat

bij een eventuele aanvul1ing van de leegten in een volgende uit

gave van het jaarboek naar het bestaand nummer kan gerefereerd wor

den.

Gebruikte afkortingen: ca. circa

d.m.v.: door middel van

Gra. gegraveerd

Kz. keerzijde
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l.

mm

Mad.

n.

Vz.

o

links

millimeter

gemodel1eerd in een plastische materie

naar

Voorzijde

diameter

>~~:~~f
....:..:..:.:

\::; ~;~~l~:·

1. Samenvatting van de graveeropdrachten~ uitgevoerd in de periode

van november 1971 tot juli 1974 in het bedrijf Huguenin Médailleurs

te Le Locle (Zwitserland)

De cntwerpen van de meeste van deze opdrachten werden uitge

voerd door het ontwerpbureau van Huguenin. Voor de uitvoering van

kentekens werd dikwijls gebruik gemaakt van bestaande logol s of

emblemen.

- Baretten in allerhande uitvoeringen. waaraan (via diverse linten)

distincties en decoratie& worden bevestigd : 50

~. .:::;.
~:::>
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- Medailles. distincties, decoraties en plaketten, in aIle moge

lijke vormen en uitvoeringen (met email of kunstemail, in ver-

schillende kleurcombinaties, enz ... ) : 139

Gelegenheidsmunten met waardeaanduiding. bestemd voor de Zwit-

serse markt en uitgegeven in zilver : 14

Gelegenheidsmunten met waardeaanduiding, bestemd voor de Ara

bische markt en uitgegeven in goud en zilver :

voor Irak : 2

voor Saoudi-Arabië 3
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- Kentekens voor de Zwitserse markt
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75

Il

'~" .' .
'..~.

- Kentekens buiten de Zwitserse markt : Sierra Leone 3

Puerto Rico 1

Arabische landen 4

In totaal 291 stuks (retoucheerwerken aan reducties niet inbegre

pen).

II. Werken uitgevoerd aIs zelfstandige graveur-medailleur in België

(1976-1981)

1974

September

1. Commissie van de Openbare Onderstand van Vilvoorde

Vz. Een pelikaan voedt zijn drie jongen met bloed uit zijn borst;

rondom, COMMISSIE VOOR OPENBARE ONDERSTAND - VILVOORDE

Kz. Effen

Medaille ovaal (ca. 50 x 35mm) - Gra.

Brans

Uitgevoerd in opdracht van Fonson.
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2. Sportmedaille (voetbal)

Vz. Vrij abstract voorgestelde voetballer in driekwart voor

aanzicht n.r.; hij staat op het punt om met de rechtervoet

tegen een bal te trappen.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Uitgevoerd in opdracht van Mauquoy voor hun katalogus.

3. Sportmedaille (voetbal)

Vz. Vrij abstract voorgestelde voetballer loopt naar links met

de bal aan de rechtervoet.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Uitgevoerd in opdracht van Mauquoy voor hun katalogus.
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Oktober

4. Sportmedaille (voetbal)

Vz. Abstract voorgestelde voetballer, in driekwart vooraanzicht

n.r., trapt tegen de bal met de rechtervoet; de achtergrond

vertoont achter de voetballer een onregelmatig gevormde io

dieping met gemarteleerd veld.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts, uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus.

5. Sportmedaille (discuswerpen)

Vz. Vrij abstract voorgestelde discuswerper in voIle actie.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts, uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus.
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6. Sportmedaille (snelwandelen)

Vz. Vrij abstract voorgestelde snelwandelaar stapt n.r.; de

achtergrond vertoont achter de atleet een onregelmatig ge

vormde indieping met gemarteleerd veld.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts t uitgevoerd in opdracht van

Mauquoy voor hun katalogus.

November

7. Sportmedaille (Scherpschieten?

Vz. Vrij abstract voorgestelde rechtopstaande schutter in actie.

Kz. Te kiezen cloor de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch voor hun katalogus.

December

8. Karnavalvereniging "Gais Lurons Namurois"

Vz. Karnavaleske voorstelling met de tekst GAIS LURONS NAMUROIS

Kz. Effen.

Draagpenning - 45mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening van

de opdrachtgever.

9. Sportmedaille (zwemmen)

Vz. Zwemmer in crawlslag.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts, uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch.
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1975

Januari

1. Draagpenning of sleutelhanger

Vz. Auto (oldtimer).

Kz. Effen.

2. Draagpenning of sleutelhanger

Vz. Hoefijzer.

Kz. Effen.

3. Draagpenning of sleutelhanger

Vz. Paardekop.

Kz. Effen.

4. Draagpenning of sleutelhanger

Vz. Sint Christoffel met Jezus op de schouder.

Kz. Effen.

5. Draagpenning of sleutelhanger

Vz. Drie aapjes naast elkaar; ze houden de handen resp. voor

de mond, voor de oren en voor de ogen (horen, zien en zwij-

gen) •

Kz. Effen.

6. Draagpenning of sleutelhanger

Vz. Doorkruiste wijn- en bierglazen.

Kz. Effen.

Nummers l tot 6 vormen een reeks met dezelfde karakteristieken

(25mm 0, Gra., uitgevoerd in zilver of alpaca, met of zonder ge

diamanteerde boord).
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April

7. Rallye FIM Lublin

Vz. RALLYE FIM LUBLIN

Kz. Effen.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever. Deze medailles werden na het

slaan nog geëmailleerd.

Mei

8. Sportmedaille (Judo)

Vz. Twee judokas houden elkaar vast in een gevechtsgreep.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mad.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch voor hun katalogus.

9. Europees kampioenschap kleiduifschieten te Fosses-la-Ville.

Vz. Vijf omhooggeslingerde kleischijven en het opschrift

CHAMPIONNAT D'EUROPE / 14 & 15 JUIN 1975 1 FOSSES-LA-VILLE

NAMUR

Kz. Effen.

Kenteken - 47 x 32mm - Gra.

Verguld brons met vijf kleuren.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.

Juni

10.
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Il. Sportmedaille (Badminton)

Vz. Badmintonpluimpje boven een net.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mod.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts. uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus.

12. Rallye georganiseerd door Temse Watersport

Vz. Ret opschrift "2 ZANDBANKEN RALLYE 2 BANCS / TEMSE WATERSPORT

Kz. Effen.

Gedenkplaat voor boot - 70mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

13. Young world travellers club

Vz. Groen gekleurde wereldbol. omgeven door de rood gekleurde

tekst YOUNG WORLD TRAVELLERS CLUB / BELGIE - NEPAL - 1975

Kenteken - 25mm 0 - Gra.

15ex.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts.

Augustus

14. Sportmedaille (zwemmen)

Vz. Afbeeldingen van duiken. schoolslag, vlinderslag. crawl

en rugslag.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - 50mm 0 - Gra.

Eigen ontwerp van P. Ruybrechts. uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus.

Oktober

15.
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November

16. Zilveren ambtsjubileum van koning Boudewijn

Vz. Hoofd van koning Boudewijn n. 1.; errond, BOUDEWIJN .

KONING DER BELGEN (bovenaan) 1 . 1951 - 17 JULI - 1976 .

(onderaan)

Kz. Effen.

Proef voor een IIluntstuk van 250 Fr. - Mod.

Verzilverd brons : 1 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België

Ret nlet uitgevoerd ontwerp voor de kz. vertoonde het konink

lijk wapenschild met klimmende leeuw, omgeven door tweedelige

lauwerkransen.

December

17. Dertigste verjaardag van de firma Deventol

Vz. DEVENTOL 1945 - 1975

'Kz. VENTILATOR

Medaille - 35mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.

18. Rwanda

Vz. Verticaal zwaard, geplaatst op vier gekruiste pijlen; het

geheel op een lauwerkrans; rondom. REPUBLIQUE RWANDAISE

(bovenaan) / PAIX ET UNITE NATIONALE (onderaan); tussen

beide tekstgedeelten telkens een vlag met road/geel/graen

gekleurde dwarsbalken en met in het centrum resp. de let

ter N (1.) en R (r.).

Kz. FIBRU 1 BRUSSELS; erboven en eronder een bevestigingsaog.

Kenteken - 45 en 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.
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19. Brandweer

Vz. Brandweerhelm, hamer en bijl.

Kz. Effen.

Kenteken - 21 en 12mm 0 - Gra.

1976

Januari

1. Sportmedaille (zwemmen)

Vz. Schoolslagzwemmer.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts, uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus.

2. Sportmedaille (zwemmen)

Vz. Rugslagzwemmer.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - 50mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

Maart

3. Grote Prijs van België kleiduifschieten te Fosses-la-Ville

Vz. Vijf ovale ringen van linksonder naar rechtsboven; boven

aan links, GRAND PRIX DE BELGIQUE; onderaan rechts, 1976

FOSSES-LA-VILLE (NAMUR)

Kz. Effen.

Kenteken - 34 x 48mm - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.
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4. Sportmedaille (baseball)

Vz. Baseballspeler in driekwart vooraanzil~ht.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Mad.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts, uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus.

5.

6. Tentoonstellingen georganiseerd doar de Beroepsvereniging van

Meestergraveurs in de

- WATER - VUUR"; onderaan~

langsheen de board, PH

Kz. Effen.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

ca. S ex.

Deze medaille werd (zonder specifieke titel en onder het ver

keerd jaar 1975) apgenomen in De medaille in België van 1951

tot 1976~ p. 209.
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April

7. Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen

Vz. Wapenschild van Oost-Vlaanderen; errond. PROVINCIE OOST

VLAANDEREN ERE-MEDAILLE

Kz. Effen.

Medaille - 40mm 0 - Gra.

Vervaardigd in opdracht van Fibru-Fisch

8. Ret graveerambacht

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Verdere informatie ontbreekt.

Hei

9. Europees kampioenschap naar eiectrodoelen

Vz. CHAMPIONNAT D'EUROPE AUX ELECTROCIBLES

Kenteken - 40mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.

10. Belgische Judobond

Vz. Twee judokas in gevechtspositie; LBJ - BJB

Kz. Effen.

Kenteken - 14mm - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, nnar een bestaand logo.

11. Vossej acht

Vz. Afbeelding van een vos met de tekst PARCOURS DE CHASSE

Kz. Effen.

Kenteken - 35mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

12.
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Juni

13. Koninklijke Belgische Voetbalbond

Vz. Belgisch wapen met vlaggen en het opschrift KONINKLIJKE

BELGISCHE VOETBALBOND

Medaille - sOmm 0

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een bestaande te

kening en via houtsnijwerk.

14. Huldiging van een bisschop

Vz. Wapenschild van een bisschop.

Kz. Effen.

Medaille - 70mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; rechtstreeks gegra

veerd op een zilveren schijf.

November

15. Elite

Vz. Een salamander en het woord ELITE

Kz. Effen.

Kenteken - 24 en 21mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch naar een bestaand logo.

16. Voedingssalon

Vz. Ret logo van het voedingssalon met het opschrift SALON

DE L'ALIMENTATION

Kz. Effen.

Medaille - 60mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een bestaand logo.
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Oktober

17. Het salon B'atitoit

Vz. Gestyleerd huisje.

Kz. BATITaIT

Medaille 1 sleutelhanger 3Smm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een bestaand logo.

18. Rodania

Vz. RODANIA

Kz. Effen.

Kenteken - 1Smm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een bestaand logo.

November

19. Tetragramaton

Vz. Eenvijfpuntige ster met TE - TRA - GRAM - MA - TON; er

rond, een slang.

Kz. EPH 1 AR A - monogram, met rondom vier Hebreeuwse letter

tekens.

Draagpenning - 37mm 0 - Gra.

Rechtstreeks gegraveerd op zilveren schijven.

1977

Januari

1. Ukkel

Vz. Afbeelding van een bisschop en de tekst UKKEL-UCCLE

Kz. Effen.

Kenteken - Ovaal - Gra.
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Februari

2. Twintigjarig bestaan van de duikersvereniging BEFOS

Vz. Een duiker houdt zich vast aan een grote glimlachende vis;

beide zwemmen n.r.; op de achtergrond een grote 20, geplaatst

op een ronde stralenkrans die het hele veld vult; 1. in het

veld, 1957 - 1977; rondom, BEFOS (bovenaan) / FEBRAS (on

deraan).

Kz. Incuus spiegelbeeld van de voorzijde.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een ontwerp van

de klant.

3. Rijksuniversiteit Gent

Vz. Zuilen van een gebouw; rondom, UNIVERSITATIS GANDAVENSIS

Kz. Effen.

Kenteken - 1S en 9mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

Maart
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4. Brouwerij Whitbread-Campbell's

Vz. Bierpot. versierd met de kop van een ree; rondom,

WHITBREAD (bovenaan) 1 CAMPBELL'S (onderaan).

Kz. Effen veld. omgeven door een lauwerkrans.

Medaille - 50mm 0 - Gra.

Verzilverd brons.

De vz. werd uitgevoerd aan de hand van een bestaand logo in

opdracht van Fibru-Fisch; de keerzijde komt voor in de kata

logus van deze firma.

Mei

5. CNAC - NAVB

Vz. Veiligheidshelm n.l .• geplaatst op een effen rechthoek; op

de helm, Cnac 1 NâVD (incuus); eronder. twee gekruiste

lauriertakken; het geheel is geplaatst op een achtergrond

die een ruwe steenstructuur weergeeft; rondom, een effen

brede verdiepte boord.

Kz. Effen.

Medaille - BOtw 0 - Gre.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.

6. Europese politiesportkring

Vz. Verticale fakkel, omgeven door een krans van twee laurier

takken.

Kz. Kaart van Europa; rondom. UNION SPORTIVE DES POLICIERS

D'EUROPE

Draagpenning .. 37mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.
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7. Sleutelhanger voor autosleutels

Vz. VOLVO

Kz. Te kiezen door de klant.

Draagpenning/sleutelhanger - 3smm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een bestaand logo.

Juni

8. Gemeente Bertem (Kultuur)

Vz. Schild met het wapen van de gemeente Bertem; eronder, langs

heen de boord, GEMEENTE BERTEM; in de afsnede, PAUL

HUYBRECHTS; rondom, een parelcirkel.

Kz. Letter K. omgeven door een lauwerkrans.

Medaille - sOmm ~ - Gra.

9. Gemeente Bertem (Sport)

Vz. Als vorig stuka

Kz. De vijf olyropische ringen, omgeven door een lauwerkrans.

Medaille - sOmm 0 - Gra.

Atelier: P. Huybrechts

De oplage voor nr. 8 en 9 bedraagt 200 bronzen exemplaren, 100

verzilverde en 50 vergulde. Van elke soort is 1 proefslag ver

vaardigd.

10.

Il. Schietmonitor

Vz. Geëmailleerd wapenschild en het opschrift SCHIETMONITOR

Kz. Effen.

Kenteken - sOmm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.
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September

12. Baron Simonaert

Vz. Beeltenis van baron Simonaert.

Kz. Het kamp van Breendonk, omringd door een gracht; onder

aan, BREENDONK

Medaille 70mm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de beeltenis op de

vz. werd gemodelleerd door Francine Somers en de kz. is gegra

veerd naar een tekening van dezelfde artieste.

13. Europees judokampioenschap voor dames

Vz. Een vrouwelijke judoka slingert haar tegenstandster over

de schouder; rondom, CHAMPIONNAT EUROPEEN FEMININ DE JUDO

Kz. Effen.

Plaket - BOmm diagonaal - Gra.

Brons

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening van

de klant.

14. Religieuze medaille (Sint Hubertus)

Vz. Sint Hubertus staat in vooraanzicht, met mijter en gebro

deerde mantel; hij houdt een kromstaf in de rechterhand

en een hoorn in de linker; 1. in het veld een aantal bomen

en een n.r. gewend hert met een kruis op de kop; r. in het

veld een jachthoorn onder een kapel omgeven door bomen;

de heilige is in reliëf, de rest is incuus.

Kz. SANCTUS / RUBERTS / + / VURAE DUelS / 727 / ORA PRO NOBIS;

1. en r. in het veld, bomen (alles incuus).

Medaille - 25mm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een ontwerp van

Francine Somers. Geslagen in zilver. met in de afsnede op de

kz. twee stempeltjes (met IFPicl en IA999D.
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Oktober

15. Vendelzwaaier

Vz. Vendelzwaaier.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Mauquoy.

November

16.

17. Kentekens voor Arabisch land

Vz. Arend. vlaggen en Arabische teksten.

Kz. Effen.

Kenteken - Gra.

l ex. op 55 x 43mm - 2 ex. op 33 x 23mm.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening van

de opdrachtgever. De kentekens werden rechtstreeks gegraveerd

op bronzen plaatjes.
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lB. Elvis Presley

VZ. Buste van Elvis Presley n.l.; onderaan r.~ ELVIS (horizon

taal);de achtergrond wordt gevormd door een gramofoonplaat.

Kz. Handtekening van Elvis Presley.

Draagpenning - 36 en 24mm 0 - Gra.

De beeltenis werd vervaardigd naar een foto; de penning werd

in opdracht van Fibru-Fisch uitgevoerd.

December

19. Dierenbescherming Aalst

Vz. Gekroond schild met het wapen van Aalst, in rood email;

rondom,V.Z.W. DIERENBESCHERMING (bovenaan) / AALST (onder

aan) in zwart email op een verguld veld.

Kz. Effen.

Kenteken - 25mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

20.

1978

Januari

1. Charleroi

Vz. Schild met het nieuw wapen van Charleroi (voor email).

Kz. Effen.

Kenteken - 45 x 35mm - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening van

de klant.
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2. Firma Mue1inck

Vz. Geplooide buis met een lauriertak en 1978

Kz. LEKDICHT - MUELINCK (Beeldenaar ontbreekt).

Draagpenning/sleutelhanger - 35mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening van

de klant.

3. Laboratorium voor Toxicologie

Vz. Embleem met slang.

Kz. LABORATORIUM VOOR TOXICOLOGIE .•• (Ca. negen horizontale

lijnen tekst, waarvan de inhoud ontbreekt).

Droogstempel - 50mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de voorzijde 15 van de

hand van een ander artiest.

Mei

4. Nationale voetballiga

Vz. Schild met het Belgisch wapen; rondom, NATIONALE VOETBAL

LIGA - LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

Kz. Effen.

Medaille - SOmm 0 - Mod./Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening van

de klant. Ret model werd uitgesneden in hout.

5. Tienjarig bestaan van de Jochri-Club

Vz. Paardekop, met de tekst JOCHRI CLUB

Kz. 10-JARIG BESTAAN

Medaille - SOmm 0 en 70mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening (logo)

van de klant.
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Juni

6. Millenium van Brussel

Vz. De aartsengel Michael verslaat de draak (het beeld op de

top van het Brussels stadhuis); 1. en r. in het veld, 979

1979; onderaan, langsheen de rand, P. HUYBRECRTS

Kz. Ret stadhuis van Brussel; rondom. URBS BR - UXELLA

Medaille - 21mm 0 - Gra.

Atelier Koninklijke Munt van België

Oplage ca. 5 ex. in verguld koper

Van een rechtstreeks gegraveerde stempel met lOOmm 0 werd een

reductie gemaakt op 21mm 0. De medaille werd niet in omloop ge

bracht.

7. Sint Niklaas

Vz. Gekroond schild met het wapen van Sint Niklaas; links, rechts

en onder dit schild een kleiner schild.

Kz. Stadhuis van Sint Niklaas; rondom, SINT NIKLAAS (bovenaan)/

1878 1978 (onderaan).

Medaille 70mlO (/) - Gra.

Brons

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; het stadhuis op de kz.

werd gemodelle(~rd door B. Lamon.

1989



176

8. Congres van de Internationale Associatie van Graveurs en Flexo

grafen te Antwerpen

Vz. In het veld, de gestyleerde tekst liSe CONGRES 1 AEGRAFLEX 1
ANTWERPEN 1 21.24-6-1978" in vier horizontale assymetrische

lijnen; in de afsnede, PH

Kz. Zicht op Antwerpen en de Schelde vanaf de linkeroever : op

het voorplan een zeeschip n.l .• achter een Rijnaak n.r.;

achter beide het profiel van Antwerpse monumenten; het ge

heel weerspiegelt in de Schelde; in de afsnede, een grote

5 met daarop een verticaal geplaatste burijn. in de krul

onderbroken voor een zegel op een wereldbol.

Medaille - 70mm 0 - Gra.

Brons - ca. 17Sex.

Verzilverd brons - lex.

De medaille werd uitgegeven door de Beroepsvereniging van Mees

tergraveurs VZW. ter gelegenheid van de organisatie van het con

gres van de Internationale Associatie van Graveurs en Flexogra

fen te Antwerpen. De medaille werd aangeboden aan de deelnemers

van het congres en kent aldus een internationale verspreiding.

De keerzijde werd uitgevoerd naar een ontwerp van Filip Delmotte.

9. Elasticiteit

Vz. Abstracte voorstelling van twee in elkaar gestrengelde rub

bers.

Kz. Effen.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Prototype, rechtstreeks gegraveerd op een schijf brons.
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September

la. Wandeling am Vlieland

Vz. Vuurtoren op een zandheuvel; random, WANDELING OM VLIE-

LAND EN DE HORS

Kz. Effen.

Medaille - 70mm ~ - Gra.

Atelier P. Huybrechts

Zilver 3 ex.

Lood l proefslag

Bestemd voor Nederland.

Il. Immo Vandevoort

Vz. Grote letter V tussen twee bovenstukken van huizen; in de

afsnede, onder een horizontale lijn, IMMO VANDEVOORT / le

ven met ruimte

Kz. LEVEN / MET / RUIMTE; in de rechterbenedenhoek, FIBRU

Draagpenning/sleutelhanger - rechthoekig (25,8 x 31mm) - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de klant.

Oktober

12. 25 e Verjaardag van de afdeling Brugge van het E.G.M.P.

Vz. Reproductie van de Vlaamse Oude Gouden Helm, ges1agen on

der Lodewijk van Male (1346 - 1384).

Kz. ALGEMENE / VERGADERING / BESTUUR /j. taelman /

j. de jonckheere / e. yperman / f. maréchal / j. beernaert /

r. ostyn / 1. danhieux; errond, een gekroonde gotische let

ter b (bovenaan) en negen overlappende ronde schi1den met

de wapens van de Belgische provincies; in de afsnede, e.

regout (1.) en p. huybrechts (r.); rondom, een dubbe1e

cirkel, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE

(bovenaan) / (kroon) 29 OKTOBER 1978 (leeuw)(onderaan) en

een dubbe1e cirkel.
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Medaille - 65mm ~ - Gra.

Atelier Fibru-Fisch

Goud 30 ~x~

Zilver 35 ex.

Verzilverd brons - 150 ex.

Brons - ISO ex.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch naar een ontwerp van

E. Regout.

13. Charleroi

Vz. La Charité or de Charleroi (verdere documentatie ontbreekt).

Kz. Effen.

Medaille - 42mm ~ - Gra.

Uitgevoerd in odpracht van Fibru-Fisch, naar een tekening van

de opdrachtgever.

November

14. 50 Jaar meubelgalerijen De Jonckheere te Brugge

Vz. Buste van J. De Jonckheere n.l.; r. in het veld, FISCHWEILER;

rondom, op een verheven brede boord, JEROME DE JONCKHEERE

(bovenaan / . STICHTER • BRUGGE. UITBATER . (onderaan).

Kz. Zes oude gebouwen, gegroepeerd rond de toren van het

Belfort; voor het Belfort een wachter met een fakkel in

een wachthuisje; onder dit alles een banderoi. met de slo

gan VOORTDOEN tus sen een marktkraam 1. en een Mercurius

staf r. (alles incuus); in de afsnede, de moderne meubel

zaak boven !ta. regout p.huybrechts" (incuus); rondom, een

cirkel, GALERIJEN DE JONCKHEERE (bovenaan) / DE GROTE

MEUBELZAAK 1927 • 1977 ACHTER DE HALLETOREN (onderaan).

Medaille - 65mm 0 - Gra.

Uitgevoerd naar een ontwerp van A. Regout, in opdracht van

Fibru-Fisch.
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December

15. Kunstarnbacht

Vz. Vier ambachtslui: 1. een zittende steenhouwer~ in het mid

den een staande hautbewerker en (half verbargen achter de

ze laatste) een glasblazer, en r. een zittende pottebakker

achter een draaitafel; tussen de steenhauwer en de glas

blazer, vlammen; rondom, KUNSTAMBACHT (bavenaan) 1 - METIER

D'ART - (anderaan).

Kz. Effen.

Medaille - 30rnrn 0 - Gra.

1979

Januari

1. 125e Verjaardag van Fibru-Fisch

Vz. Frans schild, met bavenaan een schroefpers tussen de let

ters F - ~ en onderaan, onder een horizontale streep. 1853

Kz. Effen.

Uitgevoerd in apdracht van Fibru-Fisch. naar een bestaand logo.

2. Orde van het Gulden Vlies

Vz. Bourgondisch stokkenkruis, omgeven door de keten van de

Orde van het Gulden Vlies; bovenaan. MCCCXXX

Kz. Portret van een lid van de Orde.

Medaille - 35 en 30rnm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de voorzijde werd ge

graveerd naar een tekening van H. Lannoye, de keerzijde i5

voorzien van een portret. gemodelleerd door H. Lannoye. Er

werd een hele reeks medailles gepland. maar momenteel is ze

onafgewerkt.
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Maart

3. Sportmedaille (Turnen)

Vz. Tien gestyleerde staande figureu s met gespreide benen en

opwaarts gestrekte armen. in waaiervorm op een gernarte

leerde achtergrond.

Kz. Te kiezen door de klant.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Eigen ontwerp van P. Huybrechts, uitgevoerd in opdracht van

Fibru-Fisch voor hun katalogus. De medaille kan in aIle rich

tingen gehouden worden.

1989
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4. Wereldgezondheidsprijs Artois-Baillet-Latour

Vz. Gekroond Frans schild met een vierkant getuigd zeil aIs

wapen. gehouden door twee arenden; rondom. STICHTING ARTOIS

BAILLET LATOUR (bovenaan) / FONDATION ARTOIS BAILLET LATOUR

(onderaan); in de afsnede, langsheen de boord, PAUL

HUYBRECHTS; het geheel i6 omgeven door een kabelcirkel.

Kz. Effen veld, omgeven door een kabelcirkel.

Medaille - 90mm 0 - Mod.

Atelier : Koninklijke Munt van België

De Wereldgezondheidsprijs is. na de Nobelprij6. een van de be

langrijkste geldprijzen in de wereld (4 miljoen Frank) en wordt

om de twee jaar toegekend. Een rnassief zilveren medaille wordt

door H.M. Koningin Fabiola uitgereikt aan de laureaat. De jury

leden (internationaal samengesteld) ontvangen een bronzen exem

plaar. Van deze medaille werd 1 exemplaar in massief goud ge

slagen. met een gewicht van ca. 700 gram.
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5. Internationale Raad van de Sport voor Militairen

Vz. Wereldbo1, gevat in een band met het opschrift CONSEIL

INTERNATIONAL DU SPORT MILITAIRE; het geheel is geplaatst

op vijf ineengestrengelde ringen, een lauwerkrans, een ver

ticaal geplaatst zwaard en een vijfpuntige ster.

Kz. REMERCIEMENTS / DU / C.I.S.M.; errond, een krans van twee

lauriertakken die onderaan d.m.v. een lint zijn samenge

bonden.

Medaille - 60mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een bestaand logo.

6. Filips de Goede, stichter van het Gulden Viies

Vz. Buste van Filips de Goede, in driekwart vooraanzicht, n.r.;

hij draagt de keten van de Orde van het Gulden Vlies, een

halskettinkje met een kruisje en een grote ronde hoed met

afhangende doek; op de afsnede van de buste, H. LANNOYE;

random, 1430 - 1467 PHILIPPVS DVX BVRGVNDIAE

Kz. Ronde keten met 10 schakels, elk opgebouwd uit twee vuur

stalen, afgewisseld met vuurstenen waaruit zes vonken weg

springen; hovenaan is ze gesloten d.m.v. een rozet met vier

bladeren waaraan het Gulden Vlies is opgehangen.

Medaille - 110mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een ontwerp van

H. Lannoye; de buste op de vz. werd gemodelleerd door dezelfde

artiest.

7. Muntstuk van 20 Frank

Vz. Retoucheerwerk aan de reductie van de beeltenis van koning

Boudewijn. gemodelleerd door Harry Elstr6m.

Munt van 20 Frank - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Koninklijke Munt van België.

1989



8. Jaar van het kind

Vz. Zwierig profiel van een vrouw met kind, waarvan de lijnen

uitlopen op het omschrift LISBOA - MAY NEAMA

Kz. Effen.

Medaille - 60mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening van

May Néama; rechtstreeks gegraveerd op een bronzen schijf.

Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van het Kind werd

op het FIDEM-congres van 1979. gehouden te Lissabon, een wed

strijd uitgeschreven voor het ontwerp van een medaiiie met het

kind aIs onderwerp. Bovenstaande penning behaalde de IDe prijs

op meer dan 200 inzendingen uit ca. 25 Ianden.

Juni
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9. Internationaal jaar van het kind

Vz. Gestyleerde voorstelling van eeu kind, gevat in een incuse

cirkel en een uit cirkels opgebouwde omlijsting; bovenaan,

1979 J ANNEE 1 INTERNATIONALE 1 DE LI ENFANT (incuus); in

de afsnede, PAUL HUYBRECHTS (incuus).

Kz. Effen.

Medaille - 70mm 0 - Gra.

De medaille werd rechtstreeks gegraveerd op een bronzen schijf.

die daarna werd verzilverd. Ze werd, net zoals nr. 8, ontwor

pen ter gelegenheid van de internationaal uitgeschreven medail

lewedstrijd te Lissabon.

10. Gemeente Sint Lambrechts Woluwe

Vz. Sint Lambertus staat in vooraanzicht; hij houdt een krom

staf in de rechterhand en een geopend boek in de linker;

1 .• half v6br hem, een schild met het wapen van de gemeen

te; onderaan r. in het veld, het bovenlichaam van een rid

der die een zwaard in de hand houdt; rondom, een cirkel,

ADM. CLE. WOLUWE S! LAMB. - GEM. BESr. S! LAMBR. WOLUWE

(bovenaan) / • BRABANT. (onderaan).

Kz. Internationaal logo van het jaar van het kind.

Medaille - 25mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.

Juli

Il. WVD Hombeek

Vz. Een zeilbootje. met op de achtergrond een landschap met

kerk; in de afsnede, WVD HOMBEEK

Kz. Effen.

Medaille - 40mm 0 - Gra.

1989
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12. Diamantsector

Vz. Een geslepen diamant; op het centraal facet een logo,

palmtak, en de inscriptie CULLINAN (in handschrift).

Kz. Effen.

Kenteken - Tienhoekig (17mm ~) - Gra.

Zilver

Uitgevoerd in odpracht van Fibru-Fisch.

September

13. Gemeente Meer

Vz. Wapen van de gemeente Meer, met kroon en mantel; eronder.

langsheen de boord, GEMEENTE MEER

Kz. Onbekend.

Medaille - SOmm ~ - Gra.

14. Gemeente Loenhout

Vz. Wapen van de gemeente Loenhout en de inscriptie LOENHOUT

Kz. Onbekend.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Oktober

15. Belgische Motorrijdersbond

Vz. Gestyleerd hoofd met valhelm en de initialen FMB - BMB

Kz. Effen.

Kenteken - 20 x 15mm - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.
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November

16. Gemeente Koksijde

Vz. Een garnaalvisser te paard; erboven, een schild met het

wapen van Koksijde; eronder, langsheen de boord, GEMEENTE

KOKSIJDE

Kz. UIT ERKENTELIJKHEID J omgeven door een lauwerkrans.

Medaille - SOmm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

1980

Februari

1. Sportkenteken voor Luxemburg

Vz. Gekroond schild met het wapen van het Groothertogdom

Luxemburg; eronder J de vijf olympische ringen.

Kz. Effen.

Kenteken - 14 x 8mm - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een bestaand wa

penschild. Deze kentekens werden na het slaan nog geëmail1eerd.

Maart

2. Orde van het Pilorijn, Beveren

Vz. Wapenschild J BEVEREN, ORDE VAN HET PILORIJN (verdere ge

gevens ontbreken).

Plaat - 100mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.
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70mm (/J - Gra.

P. Huybrechts

200ex.

Atelier

Aluminium

3. Fabrieksmerk van de firma De Poorter

Vz. Schild met het familiewapen van De Poorter, en de inscrip

tie DE POQRTER

Kz. Effen.

Medaille

Deze medailles waren bestemd om aIs fabrieksmerk in de door de

firma De Poorter vervaardigde piano's aangebracht te worden.

4. 150 Jaar onafhankelijkheid van België

Vz. De hoofden van Leopold l (door Leopold Wiener), Leopold II

(door Frantz Vermeylen), Albert l (door Godefroid Devreese),

Leopold III (door Marcel Rau) en Boudewijn l (door Harry

Elstr~m) n.l.; elk afzonderlijk geplaatst in een rond ver

diept veld; onderaan 1., 1830 1 BEL- / GIË (kroon) 1 1980

Kz. Gestyleerde kaart van België; op de kaart, 150 JAAR 1 ONAFHAN /

KELIJKHEID / VAN BEL / GIË (incuus); r. van de kaart. WBB

en PH; onderaan, 500 / F tussen een vogeltje (muntmeester

merk) en het hoofd van St. Michiel (muntmerk).

'..
l,"
',"

Munt van 500 Frank - 37mm (/J - Gra.

Atelier : Koninklijke Munt van België

Kopernikkel. bekleed met een 1aag zilver

Zilver

1. 000. OOOex.

52.100ex.
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5. 150 Jaar onafhankelijkheid van België

Vz. AIs vorig stuk. maar onderaan 1830 / (kroon) BEL- / GIQUE /

1980

Kz. AIs vorig stuk. maar op de kaart 150 ANS / D'INDEPEN / DANCE

DE / LA BELGI / QUE

Munt van 500 Frank - 37mm 0 - Gra.

Atelier : Koninklijke Munt van België

Kopernikkel. bekleed met een laag zilver - 1.000.000ex.

Zilver 52.700ex.

Nr. 4 en S werden uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Munt

van België. naar een tekening van Wieslaw Bartholomiej Bieyszew.

De oorspronkelijke matrijzen voor deze mtlnten werden gegraveerd

met een nominale waarde van 250 Frank; aEmgezien in deze periode

de zilverprijs bijna verviervoudigde. werd door de Koninklijke

Munt de waarde opgetrokken tot 500 Frank. De zilveren exempla

ren werden op de markt gebracht tegen de prijs van 1.000 Frank.

6. FIM Rallye

Vz. FIM RALLYE 1980 (verdere gegevens ontbreken).

Kz. Effen.

Kenteken - SOmm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever. Deze kentekens werden na het slaan

nog geëmailleerd.

7. Luxemburg bloedgevercentrum

Vz. Driedelig wapenschild; errond, LUXEMBURG BLOEDGEVERCENTRUM

Kz. Effen.

Centraal gedeelte van ereteken - ruitvormig - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

1989



189

Juni

8. Osteopathie

Vz. Gewricht in drie gestyleerde vlakken; in de afsnede, PH

Kz. SBO / RTM / BVO / NMT in het centrum; errond, OSTEOPATHIE •••

Medaille - 70mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar tekeningen van

A. Dekeijzer.

9. Twintigste verjaardag van het koninklijk huwelijk

VZ. Beeltenis van koning Boudewijn.

Kz. Gelegenheidsopschrift.

Medaille - 60mm 0 - Gra.

Goud : lex.

Uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Munt van België; de

beeltenis op de voorzijde is van de hand van C. Van Dionant.

Oktober

10. Gemeente Eekloo

Vz. Wapenschild van Eekloo, omgeven door eikeloof; eronder,

EEKLOO

Kz. Effen.

Kenteken - 2S x 40mm - Gra.

Verzilverd metaal met vier kleuren email.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.

Il. Horecom

Vz. Koksmuts en het opschrift HORECOM

Kz. Effen.

Medaille - SOmm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een ontwerp van

de klant.
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December

12.

13. Hanger met Oud-Egyptische motieven

Vz. Ovale cartouche met een Egyptisch figuurtje in bas-reliëf,

omgeven door willekeurige hiërogliefen.

Kz. Effen.

Draagpenning - ovaal (13 x 8mm) - Gra.

Verguld zilver.

Op eigen initiatief uitgegeven door Paul Huybrechts.

14. Schilde

Vz. Gekroond Frans schild met het wapen van Schilde, gehouden

door een wilde man (1 •• met knots) en vrouw Cr •• met lange

stok); in de afsnede. langs de boord. SCHILDE

Kz. Naar links klimmende leeuw; eronder, 1 SCILLA / 1980

Medaille - 35mm 0 - Gra.

15. Nederlandse cultuurgemeenschap - Vlaamse Raad

Vz. Gekroond schild met het wapen van Vlaanderen, omgeven door

vijf sterren; rondom, VLAAMSE RAAD

Kz. Effen.

Medaille - 70 en SOmm ~ - Gra

Wijziging van het bestaand slagmateriaal voor de medaille van

de Nederlandse Cultuurgemeenschap van Albert Poels : de bestaan

de teksten op de vz. werden vervangen door VLAAMSE RAAD; uit

gevoerd in opdracht van de Koninklijke Munt van België.

16. lSÛe Verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid

Retoucheerwerken, uitgevoerd aan een reeks matrijzen van be

staande medailles (met de beeltenis van Leopold I. Leopold II,

Albert I, Leopold III en Boudewijn 1) voor hergebruik naar aan

leiding van de lS0e verjaardag van de Belgische onafhankelijk

heid (60 en 70mm ~).

Uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Munt van België.
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17. Inhuldiging van het sportcomplex Ivo Van Damme te Veltem-Beisem

Vz. Hoofd van Ivo Van Damme, in driekwart vooraanzicht t n.r.;

onder de afsnede van de haIs, PAUL HUYBRECHTS

Kz. GEMEENTE HERENT / 12/13 • 9 1980; rondom, .INHULDIGING

SPORTCOMPLEX IVO VAN DAMME. (bovenaan) / OVERSTRAAT VELTEM

BEISEM (onderaan).

Medaille - SOmm ~ - Mad. (vz.) / Gra. (kz.)

Verguld brons 210 ex. (normale uitvoering)

200 ex. (aIs draagpenning)

Verzilverd brons - 5 ex. (proefslagen)

lB. Ivo Van Damme

Vz. AIs vorig stuk.

Kz. Effen.

Draagpenning 30mm f/J - Mod.

Brons 1.000 ex.
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1981

Januari

1. Derde internationale numismatische dagen te Brussel

Vz. Sint Michiel, met zwaard en rond schild. staat in drie

kwart vooraanzicht n.r.; hij verslaat een gevleugelde draak

die aan zijn voeten naar hem opkijkt.

Kz. nb / BRUXELLENSES / DE NUMISMATICA / QUINQUENNALES / DIES

TERTIl - / - IX.X MAIlS / MCMLXXXI / sen (in acht lijnen

horizontaal in het veld).

Medaille - 30mm f/J - Gra.

Zilver : 300 ex.

Messing: 500 ex.

Koper 500 ex.

Uitgevoerd in opdracht van de Koninlijke Munt van België. De

voorzijde is een reproductie van een medaille van Braemt uit

1854 (Sint Michiel verslaat de draak van de cholera),

Februari

2, 50 Krotten - Halle

Vz. Buste van een lachende karnavalsprins, met zotskap, n.l.;

op de schouder, 50; onder de afsnede van de schouder,

KRDTTEN; r. van de haIs. PH; onderaan, op een dunne bande

raI die de board volgt, GELDIG TE HALLE VAN 22-3 TOT 30-4

1981 (incuus).

Kz. Gemeentehuis van Halle; eronder, KARNAVALSTAD / BRABANT;

rondom,KARNAVAL HALLE - HALATTRACTION (bovenaan) / • 1905 

1981. (onderaan).

Medaille - 30mm f/J - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een ontwerp van

R. Overlaet.
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3. Internationale wedstrijd Grand Marnier

Vz. Wapenschild, getooid met een torenkroon en gehouden door

twee leeuwen; eronder, GRAND MARNIER (in gotisch schrift);

in de afsnede, een guirlande tussen twee rosetten.

Kz. Horizontaal in het veld, GRAND MARNIER; rondem, GRAND

CONCOURS INTERNATIONAL INTERNATIONALE WEDSTRIJD (beven

aan) / EUROPA '81 JEAN DEFLANDRE (onderaan).

Medaille - 70mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening ge

leverd door de opdrachtgever.
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April

4. AFV

Vz. Abstracte voorstelling met onderaan AFV; dit alles in zeer

sterk geprononceerd reliëf; onderaan 1., naast de letter

V, een CA monogram; rondom J een lichtjes verdiepte brede

boord.
9Kz. Abstracte voorstelling, met in het centrum 1 8 1 (incuus);

rondom, een verdiepte brede boord.

Medaille - 58mm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van de Konink1ijke Munt van Be1gië. De

initialen op de voorzijde staan voor Albin Courtois; de keer

zijde werd uitgevoerd door een andere kunstenaar.

5.

6. 50 Vaantjesboeren - Halle

Vz. Toren van de basiliek van Halle; r. naast de toren, PH; 1.

in het veld, Onze Lieve Vrouw van Hal op drie rijen kanons

kogels; r. een gekroond schild met het wapen van Halle, ge

plaatst binnen een cartouche; bovenaan 1. een schuin ge

plaatst Spaans schild met het wapen van Lembeek en r. een

met het wapen van Buizingen; bovenaan, ap een dunne bande

roI die de rand volgt, LEMBEEK - BUIZINGEN (incuus); onder

aan, langsheen de rand, HALLE 1 1946 BASILIEK 1981

Kz. Zegel van de schepenbank van Hal; 1. en r. in het veld een

hoorn des overvloeds; eronder, 50 1 VAANTJESBOEREN 1 GELDIG

TE HALLE VAN 6 JUNI TOT 31 JULI 1981 (langsheen de board).

Medaille - 30mm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een antwerp van

R. Overlaet.

7. Frontroute

VZ. Gestyleerde vredesduif vliegt n.l.; rondom, FRONTROUTE (ba

venaan) / NOOIT MEER OORLOG (onderaan); het opschrift 15

incuus.
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Kz. Grondplan van de frontroute aan 'de Ijzer; 1. NIEUWPOORT

boven een schild met het stadswapen, r. DIKSMUIDE onder

een schild met het 5tadswapen en onderaan IEPER 1. van een

schild met het stadswapen; bovenaan, 50; r., langsheen de

boord, GELDIG VAN 4-4 TOT 30-9-81

Medaille - 30mm ~ - Gra.

Messing - 35.000 ex.

Uitgevoerd in opdracht van Fihru-Fisch naar een ontwerp van Rik

De Ghein.

8.

9.

Mei

10. 150 Jaar Rekenhof

Vz. Weegschaal, vastgehouden door een hand in de wolken, om

geven door een versierde omlijsting, een parelcirkel en

IETTOIRS + DES *GENS + DES *COMPTES *A BRVX'

Kz. Een man, in vooraanzicht, zit aan een rekentafel en re

kent met jetons; rondom, een versierde omlijsting bestaan

de uit 17 bogen en een parelcirkel.

Op de rand, COUR DES COMPTES-1831-REKENHOF-1981- (in reliëf).

Medaille - 40mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Munt van België. De

voorzijde i8 de reproductie van een rekenpenning voor de reken

kamer van Brabant te Brussel onder Karel V; de keerzijde i5

de reproductie van een banale rekenpenning van Nürenberg uit

de 16e eeuw.

Il. 50 Wavers - Onze-Lieve-Vrouw Waver

Vz. Kerk (1.) en raadhuis (r.) van O.L.Vrouw Waver; random,

KERR EN - RAADHUIS O.L.V.WAVER (bovenaan) / WAVERSE HOBBY

KRING (onderaan).
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Kz. In het veld, het logo van de gehandicapten (1.) en een

schild met het wapen van O.L.Vrouw Waver (r.); r. onder

het schild, PH; bovenaan, langsheen de rand, 1981 JAAR VAN

DE GEHANDICAPTE; onderaan, 50 / WAVERS / 14 JUNI 1981

Medaille - 30mm ~ - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch

12. Spel Zonder Grenzen, Bornem

Vz. Zilverreiger naast een gebouw; errond, BORNEM - HINGENE 

MARIEKERKE - WEERT

Kz. Koorddanser door punt; ernaast, PH; rondom, BORNEM - SPEL

ZONDER GRENZEN - 50 WISSEN

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de vz. naar een ont

werp van H. Lannoye.
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13. Huwelijk van prins Henri van Luxemburg met Maria Theresa

Vz. Gekoppelde beeldenaar van Henri en Maria Theresa van

Luxemburg n.r.; 1. in het veld, J. ET N. / LEFEVRE

Kz. Gekroond HTM-monogram; eronder, 14.2.1981; rondom, HENRI 

MARIA TERESA DE LUXEMBOURG

Medaille - 70mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in odpracht van Fibru-Fisch; de portretten op de

vz. werden gemode11eerd door J. en N. Lefèvre en de kz. werd

gegraveerd naar een tekening van N. Lefèvre.

Juni

14. 100 Lieveke's - Gistel

Vz. De kerk van Gistel, omgeven door een landschap, een schild

en een beeld van Godelieve van Gistel; in het veld, PH

Kz. Gebouw; in het veld, PH; rondom, 1084-1984 GISTEL - STADS

PENNING - 100 LIEVEKE'S

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de klant.

15. J. Verhaegen, burgemeester van Hulshout

Vz. Buste van J. Verhaegen, in driekwart vooraanzicht, n.1.;

eronder, 1angsheen de rand, JORIS VERHAEGEN

Kz. In het veld, 1921 - 1981; rondom, BURGEMEESTER GEMEENTE

HULSHOUT (bovenaan) / SENATOR LID EUROPEES PARLEMENT (on

deraan); in de afsnede, 150

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Mauquoy.
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16. 50 Matten - Geraardsbergen

Vz. Mattetaart; eronder, 50 / MATTEN boven een arabesk;

uiterst 1. in het veld, PH; rondom, GERAARDSBERGEN / 23-24

AUGST 1981

Kz. Manneke Pis, gekleed in hemd en muts, geplaatst op een sok

kel met onderaan een bekken met water en met een boogvor

mige nis die rust op twee zuilen; onderaan. r. van de nis,

PH; 1. en r. in het veld. A / N / N J 0 - 1 / 4 / 5 / 5

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de klant.

Juli

17. Suersele - Zoersel

Vz. Wapenschild met helm en mantel; in het veld. PH en LVR;

Tondom, ZOERSEL - SINT ANTONIUS - HALLE

Kz. Een boom en het embleem van de VVV; 1981 1 1 SUERSELE

Medaille - 35mm 0 - Gra.

18. l Bracenter - Brasschaat

Vz. Ret gemeentehuis van Brasschaat; 1. in het veld, l BR;

bovenaan r., langsheen de rand, BRACENTER; onderaan 1.,

langsheen de rand, UITG. 22 AUG. TOT 26 SEPT. 1981

Kz. Een oude man, gekleed in een pij. staat in vooraanzicht;

hij houdt een schild met het wapen van Brasschaat aan een

Iint in de rechterhand; ha!f verscholen achter het schild

staat een varken n.r.; r. van de linkervoet van de man,

PH ~; bovenaan, op een bandera! die de rand velgt,

BRECSGATA BRASSCHAAT; 1. en r. in het veld, 1267 - 1981;

in de afsnede, W.B.C.

Medaille - 35mrn 0 - Gra.

Deze medaille werd ook uitgegeven met ep de voorzijde 50 BR

i.p.v. l BR.
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199

Vz. Kerk en grafmonument van Emile Verhaeren aan de Schelde-

oever; op de grafsteen, EMILE VERHAEREN; in het veld, PH

en HL; rondom, SINT-AMANDS-AAN-DE-SCHELDE / 50 SERAFIENEN /
GELDIG VAN la TOT 30 SEPT. 1981

Kz. In het veld, een aantal muziekinstrumenten en PH; rondom,

210 JAAR KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA - 1772-1982

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een ontwerp van

Henri Lannoye.

20. Regerende Luxemburgse Groothertogen

Vz. Beeltenis van een regerende Luxemburgse Groothertog.

Kz. Gekroond schild met het wapen van het Groothertogdom

Luxemburg, gehouden door twee gekroonde leeuwen; in de

afsnede, het jaartal; rondom, de naam en titulatuur van

de op de vz. afgebeelde persoon.

Medaille - 25mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de reeks portretten

op de vz. werd gemodelleerd door Lefèvre.

Augustus

, :
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21. Twintigjarig bestaan van de Leuvense Hobby-Club

Vz. Buste van F. Vanden Weyenbergh n.l.; r. in het veld, PH;

onderaan, in twee regels langsheen de rand, STICHTER 1 FRANS

VANDEN WEYENBERGH

Kz. L H C-monogram, omgeven door een lauwerkrans; in de afsne

de, 100 / STUIVERS; 1. en r. ervan, langsheen de rand,

1961 - 1981; bovenaan, langsheen de rand, • LEUVENSE HOBBY

CLUB.

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Brans - 4.000 ex.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de beeltenis werd ver

vaardigd naar een foto.

September

22. 500 Lieveke's - Gistel

Vz. Zoals de vz. van nr 14 van 1981.

Kz. Gebouw; in het veld, PH; rondom, 1084 - 1984 GISTEL 1

STADSDUKAAT / 500 LIEVEKE'S

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch, naar een tekening ge

leverd door de klant.

23. 1000 Lieveke's - Gistel

Vz. Zoals de vz. van nr 14 van 1981.

Kz. Oude huizenrij;in het veld, PH; rondom, 1084 - 1984

GISTEL 1 STADSKROON / 1000 LIEVEKE'S

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

24. 1 Meutte - Breendonk

Vz. Links het parochiehuis en rechts de kerk van Breendonk;

eronder, 1., PH en r.~; bovenaan in het veld, 1981; in

de afsnede, 750 BREENDONK / 250 PAROCHIE
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Kz. Hoofd van een vaars in vooraanzicht; erboven. langs de

boord, MEUTTE; 1. in het veld, 20 /~~; onderaan,

langs de rand, UITGIFTE la OKTOBER 1981

Medaille - 35mm 0 - Gra.

Een ge1ijkaardige medai11e werd uitgegeven met op de kz. 20

MEliTTE

25. 50 K1aaskens - Sint-Niklaas

Vz. Gesty1eerd voorgestelde staande Sint Niklaas; hij houdt

een kromstaf in de 1inkerhand; 1. aan zijn voeten een Maud

met geschenken; bovenaan, 1. en r. in het veld, 20 - JAAR;

onderaan. r. in het veld. 50 / KLAASKENS; uiterst 1. in

het veld, PH; rondom, WASE - RUILCLliB (bovenaan) 1 31

OKTOBER 1981 (onderaan).

Kz. Buste van A. Van Wi1derode in driekwart vooraanzicht n.l.;

rondom. ANTON VAN WILDERODE 1981 (bovenaan) / . 2700 SINT

NIKLAAS. (onderaan).

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een tekening ge

leverd door de klant.

26. 600e Verjaardag van de dood van Jan Ruusbroec

Vz. Buste van Jan Ruusbroec in driekwart vooraanzicht n.l.;

1. in het veld, een schild met het wapen van Vlaanderenj

rondom. DE GELUKZALIGE * JAN RUUSBROEC * DE WONDERBARE

(bovenaan) / * t 1381 - 1981 * (onderaan); alles in gotisch

schrift.

Kz. Huis met toren; r. in het veld. PH; rondom, RUISBROEK 

ST.-P.-LEEUW (bovenaan) / * HEMELRIJK * (onderaan).

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch. naar een ontwerp van

Herrewegh.
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27. Marnixkring Ronse

Vz. Schietspoe1 schuin over een bobijn met garen; 1. en r. in

het veld een kerk (incuus); erboven t langsheen de rand t

20 SEPTEMBER 1981 (incuus); dit alles op een verhoogd veld,

afgezoomd door een 1ijn die de plaatselijke taalgrens volgt;

eronder, langs de randt RONSE TAALGRENS

Kz. Spaans schild met het wapen van de Marnixkring; erboven,

V.V.K.; 1. en r. in het veldt 1966 - 1981; eronder t langs

heen de rand, MARNIXKRING

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Oktober

28. 23e Oktoberfeesten te Diksmuide

Vz. Bierpot waaruit een dronken manneke met bepluimde hoed komt

kijken; op de pott DlKSMUIDES / OKTOBERFEEST / ~ .

(incuus); r. van de pott PH; rondom t 250 BIERMANNEKE

(bovenaan) / 23~ OKTDBERFEESTEN 3-10-1981 (onderaan).

Kz. Trompetblazer in Oberbayernkledij staat n.r.; voor zijn

voeten, boter en kazen met de inscriptie BOTER/KAAS

(incuus); r. in het veldt BIER / MUZlEK; bovenaan, een

Frans schild met het wapen van Diksmuide; rondom t op een

banderol, DIKSMUIDE.DDDR.DE.EEUWEN. HEEN; in de afsnede,

PH

Medaille - 35mm 0 - Gra.

Atelier: P. Huybrechts

Alpaca - 10.000 ex.
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29. Ivo Van Damme-tocht, georganiseerd door de Wandelclub Herent

Vz. Voorgevel van het gemeentehuis van Herent; erboven. 1981

en het hoofd van Ivo Van Damme; in de afsnede. GEMEENTE

HUIS / HERENT; r. in het veld. PH

Kz. MARSPLOEG / WANDELKLUB HERENT / (Guirlande) / IVa VAN

DAMME / TOCHTEN

Medaille - 50mm 0 - Gra.

Atelier: P. Huybrechts (Herent)

Brons - 125 ex.

30. Beroepsvereniging van Meester-Graveurs

Vz. Lange Wapper loopt n.l.; hij houdt een schild met het wapen

van de Beroepsvereniging van Meester-Graveurs in de lin

kerhand; 1. van hem de spits van de O.L.Vrouwetoren van

Antwerpen; tus sen zijn benen, 1961/1981

Kz. Niet volledig opgebouwde bakstenen muur met een rechthoe

kige plaat; op de plaat. Beroepsvereniging / van / Meester

Graveurs (incuus in handschrift); onder de plaat. UITGIFTE 1

15-11-1981 tot 31-12-1981; boven de plaat. 20 1 WAPPER

Penning - 35mm 0 - Gra.

Deze medaille werd ook uitgegeven met op de keerzijde 50 WAPPER

i.p.v. 20 WAPPER.
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Novemher

31. Liga van Aarabische Staten

Vz. Een lauwerkrans, en centraal en rondom Arabische teksten.

Kz. Effen.

Medaille - 40mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch.

December

32. Internationaal congres van Kaap-Hoornvaarders te Oostende

Vz. Gestyleerde windroos; bovenaan, een hera1dische lelie;

rondom, op een brede verhoogde boord, A.l.C.H. INTERNATIONAL 

CONGRESS OSTEND 1981 (in gotische 1etters).

Kz. Een vierkant getuigde viermastbark zei1t n.l.; onder de

golven, PH LVR IR.A.VAN KERREBROUCK; rondom, CAPE HORNERS

INTERNATIONAL CONGRESS (bovenaan) / XXXVII (onderaan) in

gotische letters.

Medaille - SOmm 0 - Gra.
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33. 250 Jaar O.L. Vrouw van den Hagelberg - Berendrecht

Vz. Madonna met het kindje Jezusj in het veld, PH; rondom,

O.L.VROUW VAN DEN HAGELBERG / BERENDRECHT

Kz. Kapel; rondom, 250 JAAR O.L.VROUW VAN DEN HAGELBERG / 1732 

1982

Medaille - 50mm 0 - Gra.

34. 250 Jaar O.L.Vrouw van den Hagelberg - Berendrecht

Vz. Zoals de vz. van vorig stuka

Kz.

Draagpenning - 20mm 0 - Gra.

35. Toekenning van de Francqui-Prijs aan prof. André Trouet

Vz. Hoofd van A. Trouet in driekwart profiel n.l.; rondom,

* FRANCQUI PRIJS 1981 • (1. bovenaan) / GEBOREN TE HALLE

3-1-1936 / PROF. ANDRE TROUET (r. onderaan).

Kz. Gestyleerde Aesculapusstaf onder de letters I.C.P.i er

onder, boogvormig, ONDERZOEKINGSCENTRUM TEGEN KANKER; ron

dom. INTERNATIONAL INSTITUTE OF CELLULAR AND MOLECULAR

PATHOLOGY

Medaille - 30mm 0 - Gra.

Uitgevoerd in opdracht van Fibru-Fisch; de beeltenis op de vz.

werd gemodelleerd door K. Widelski.
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NOOT

(1) Buitenland 1971

1979

1983

1985

1987

Pforzheim

Lissabon

Florence

Stockholm

Colorado Springs

Binnenland Zowei groeps- aIs individuele tentoonstellingen.

met aIs voornaamste:

1976 Generale Bank Hasselt

Kredietbank Gent

Stadhuis Brussel

1978 Koningin Elisabethzaal Antwerpen (tijdens

het internationaal Aegraflex Congres)

1981 ASLK Kantoor Veltem

1982 Tuinbouwschool Leuven (tijdens de interna

tionale beurs van Numismatica Leuven)

World Trade Center Brussel (Tentoonstelling

van Brabantse medailleurs)

Provinciaal Museum Van Humbeeck-Piron

Leuven (Kunstambachten u1t Brabant)

19B3 Handelsbeurs Leuven

Kunstgalerij Aphrodite Rijmenam

Koninklijk Circus Brussel

Medisch Centrum voor Hu1sartsen Leuven

1984 Holiday Inn Diegem
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1985 Penningkabinet Brussel (Hedendaagse

Belgische Medailleurs)

Kunstgalerij ARTE Leuven

Mechels Rorlogeriemuseum

1986 Cultureel Centrum Aarschot

Hyatt Rote! Brussel

Ernest Claeshuis Zichem

1988 Triendschuur Laar

Koninklijk Atheneum Leuven (tijdens de

internationale beurs van Numismatica Leuven)
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De recente catalogi van Belgische munten (Morin en De Mey

Pauwels)

Officiële katalogus van Belgische postzegels (de edities vanaf

1977)

Netto catalogus Belgische postzegels

3. Brochures:

Comité voor kunstambachten van Brabant

Boelvaarconcerten 1985

1989



4. Tijdschriften:

De Hagelander

Zie Magazine

Davidsfonds

VTB-Magazine

Loven Boven

Fiere Margriet

Meer Schoonheid

Wij

De Postzegel

Granufil

Kunstvaria

Tijdschrift voor Numismatiek

Echo Numismatica

Lligam

Graveur-Flexograf Int. Zeitung

Wetenschappelijke Tijdingen MCH

ADEM

LOK

Museumstrip

Teniers

KB-Bulletin

De Streekkrant

De Aankondiger

Wij

De Mechelse week

De Nieuwe Echo

Pas Uit
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(1.9.1983)

(11.11.1985)

(1983)

(1985)

(Leuven) (1983)

(Leuven) (1985)

(Leuven) (Januari 1984)

(Regionaal) (Oktober 1981)

(Juni 1983)

(Herent) (1982-1984)

(Herent) (1984)

(Leuven)

(Tienen)

(Catalonië) (Mei 1985)

(Oktober 1983)

(Leuven) (1983)

(1985)

(Leuven) (1985 )

(Leuven) (1983-1984 )

(Perk) (april 1983)

(Januari 1989)

(Leuven) (Oktober 1981 &

november 1983)

(Leuven) (30.4.1981)

(Nationaal) (nr. 5. 4.2.1982)

(Mechelen) (27.10.1983)

(1984)

(3.11.1986)

1989
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5. Dagbladen:

Ret Nieuwsblad

De Gazet van Antwerpen

Ret Belang van Limburg

Ret Laatste Nieuws

Ret Volk

6. Diversen:

(22.9.1982~ 3/4.4.1982, 19.2.1984,

1.3.1984. 17.3.l986. 22.5.1983)

(15/16.1.1983)

(3.5.1983)

(10.6.1980, 10.12.1982, 21/23.5.1983,

19.1.1984. 28.1.1984, 28.4.1985.

4.4.1987, 29.12.1988)

(3.12.1982, 3.19H5, 18.11.1985, 23.11.1987,

21.12.1988)

Blauwe folder Paul Huybrechts (1983)

Zwarte folder Paul Huybrechts (1986)

Kalender "Graveerambacht en medailleerkuIlst" (1988)

1989




