
TERUGBLIK OP DE UITREIKING VAN DE 

TWEEJAARLIJKSE NUMISMATISCHE 

PRIJS OP 15 OKTOBER 2011.  

 
 

 

Op zaterdag 15 oktober 2011 hield onze vereniging haar jaarlijkse Ledenfeest en tijdens dezelfde 

bijeenkomst ging de uitreiking door van de Tweejaarlijkse Numismatische Prijs, de vijfde uitgave reeds. 

We kozen opnieuw voor het prachtig gerestaureerde 16de eeuwse gebouwencomplex van het Hof van 

Watervliet aan de Oude Burg, vlakbij de Brugse Markt. Die ochtend kenden we vorst aan de grond, dus 

druppelden van rond 9.30 af aan zo’n 45 aanwezigen “met een frisse neus” binnen in bovenzaal 7 van de 

tweede verdieping waar elkeen werd vergast op koffie of water. Om 10 u 25 stak voorzitter Eddy 

Schutyser van wal. Hij heette iedereen welkom en gaf nog een aantal toelichtingen omtrent het jureren 

van de inzendingen voor de Numismatische Prijs. Die jury bestond uit de heren Prof. Dr. Johan Van 

Heesch, Dhr. Raf Van Laere, Dhr. Jan Moens en Dhr. Aimé Haeck, aangevuld met het bestuur van uw 

vereniging die optrad als samen 1 stem.  

 

 

 

De genodigden in de zaal 

luisteren aandachtig naar de 

introductierede door de 

voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

Tien minuten laten mochten we luisteren naar de muzikale omkadering van deze bijeenkomst door de 

intussen alom gekende Camer van Musiecke. Ze hadden voor deze gelegenheid muziek uit de 

Renaissance mee en bespeelden luit, (blok-)fluit en gamba. Het eerste blok muziek dat ze brachten was 

vrij vroege muziek uit de 15de eeuw. Maar laat ik even een blik werpen en een persoonlijke beoordeling 

geven van de bijdragen. Dat mijn bedenkingen niet altijd stroken met de opmerkingen van de jury is 

misschien juist, maar eigenlijk heb ikzelf in het toekennen van de punten niets in te brengen en kunnen 

mijn opmerkingen het resultaat niet beïnvloeden. 



Om 10.45 u mocht de voorzitter dan de derde laureaat bekend 

maken. Het werd Dhr. Jean Elsen met zijn bijdrage “Vlaamse 

rekenmunten in de 14de eeuw”. Hij mocht uit de handen van 

Dhr. Raf Van Laere een medaille, een diploma en een geldprijs 

in ontvangst nemen. 

  

 

 

 

   De derde laureaat Dhr. Jean Elsen  

 

 

 

Onmiddellijk daarna werd de tweede laureaat bekend 

gemaakt. Het werd Dhr. André Vincke. Ook hij mocht een 

medaille, een diploma en een geldprijs in ontvangst nemen, 

ditmaal uit handen van Prof. Dr. Johan Van Heesch. Het 

gelauwerde werk is “François Jean Dehondt, een Brugse 

medailleur”.  

 

 

 

 

De tweede laureaat Dhr. André Vincke 

 

 

 

Omstreeks 11 u was het tijd om de eerste laureaat bekend te 

maken. Juffrouw Fran Stroobants viel die eer te beurt met haar 

werk “De lokale bronsmuntslag in de regio van Pisidia en 

Pamphilia tijdens de 3de eeuw n. C. “ Het eremetaal, het 

diploma en de mooie geldprijs werden dit keer overhandigd 

door onze voorzitter, dhr. Eddy Schutyser.  

 

 

  De eerste laureaat Juffrouw Fran Stroobants 



 

Sedert de tweede uitgave van de Numismatische Prijs 

mag de eerste laureaat ook vanwege de Provincie West-

Vlaanderen een eremetaal in ontvangst nemen. Dhr. Jean-

Marie Bogaert, Provincieraadslid en Schepen van 

Toerisme voor de Stad Brugge, nam voor deze 

gelegenheid de honneurs waar.  

 

 

 

Juffrouw Fran Stroobants ontvangt uit handen van 

Provincieraadslid en Schepen voor Toerisme voor de stad 

Brugge, Dhr. Jean-Marie Bogaert de Provinciale Ereprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

De einddatum voor het binnenbrengen van teksten voor de zesde uitgave van onze Numismatische Prijs 

is 15 april 2013. De proclamatie heeft plaats in de maand oktober. Het reglement vindt u elders op onze 

website. 


