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~s LAGAE (1862-1931)

Aan de medailles van beeldhouwer Jules Lagae werd tot nog toe
weinig aandacht geschonken. Kunstlexicons zoals Thieme-Becker
en Vollmer vermelden de kunstenaar aIs medailleur, maar wijden
niet uit. Bénézit zegt vaag dat hij de auteur is van "portraits
de toutes sortes" (1).
In 1932 publiceerde de dichter Arnold Goffin een rnonografie over
zijn pas overleden vriend. In de lopende tekst werd slechts één
medaille vermeld, nI. de Gezellepenning, maar in de overzichts
lijst van het werk van de beeldhouwer, somde hij bondig al de tot
dan geslagen medailles op (2).
Gustave Vanzype, die drie jaar later een ornvangrijke "Notice sur
JuZes Lagae, membre de l'Académie tl schreef, zweeg over de gedenk
penningen. De lijst met verwezenlijkingen van Lagae nam hij kri
tiekloos van Goffin over (3).
De bestendige secretaris van de Koninklijke Academie van België,
Jacques Lavalleye, behandelde in 1970 de kunstenaar in de IIBio
graphie Nationale ll

• Ik citeer : liSes attaches avec sa région
d'origine comme avec les milieux de la capitaZe fournissent à
Lagae l'occasion d'être l'iconographe de très nombreuses person
naZités flamandes et bruxelloises qu'iL évoque sous forme de bus
tes, de statues ou de médaiZl~, suivant sa tendance scrupuleuse
ment réaliste et sur un mode apaisé ll

• Hij stipt aIs enig voor
beeld aan de medaille voor Emile de Beco (1923), gouverneur van
Brabant (4). Voordien, in 1962, had Hubert Gellynck, directeur
van de Stedelijke Academie van Kortrijk, de sculpteur behandeld
in het IINationaal Biografisch Woordenboek tl en melding gemaakt
van dertien erepenningen (5).
Naar aanleiding van het eeuwfeest van Lagaes geboorte werd te
Roeselare op 6 oktober 1962 een gedenkteken ingewijd en een
retrospectieve tentoonstelling gehouden. Zeventien medailles
waren er samengebracht i dit is waarschijnlijk op één na, nl.
deze van Gaby Lagae, de ganse produktie (6).
Op de retrospectieve tentoonstelling, die een jaar later te
Schaarbeek werd gehouden, werden er vijftien getoond (7).

Jules Lagae zelf vond dit aspect van zijn produktie niet te min
om er mee deel te nemen aan tentoonstellingen. Zo exposeerde
hij stukken te Brussel in 1900, 1901, 1903 en 1928 i te Luik in
1924 ; te Berlijn in 1903 en te New York in 1910.

Wanneer men zijn produktie vergelijkt met deze van tijdgenoten,
zoals Armand Bonnetain, Godefroid Devreese, Josué Dupon, Alphonse
Mauquoy en Charles Samuel, om slechts enkele namen te noemen, is
ze erg beperkt. Hooguit een twintigtal stukken. Hij was vijfen
dertig wanneer hij zijn eerste medaille vervaardigde. Tussen
1897 en 1907 ontwierp hij er vijf ; na 1915 volgden er dertien.

Sommige van de vroegste exemplaren vonden hun weerklank in gespe
cialiseerde publikaties zoals "M~dailles Historiques de Belgique"
en Forrer (8). Diverse stukken uit de periode van de eerste we
reldoorlog werden door Lefébure beschreven (9). Schaarse numis
matische gegevens zijn te vinden in publikaties, waarin uitvoe
rig het verloop van de huldiging van de afgebeelde personen wordt

1985



44

beschreven. Dit was het geval voor Edouard Eemy (1905), Jules
Van den Heuvel (1907), Emile de Beco (1923) en Jean Verhaeghe
(1928) .

De hangers en Medailles, die in de catalogus volgen, werden mij
bereidwillig ter hand gesteld door Mevr. M.J.Portois-Lagae,
kleindochter van de kunstenaar. Ze waren het persoonlijk bezit
van Lagae. Vandaar het voorkomen van de vermelding "Epreuve
d'auteur" op verschillende stukken.
De volledigste openbare collectie bevindt zich in de numismatische
verzameling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarvan de
catalogus volgende Medailles vermeldt : Francqui (1917-18), Lie
baert (1919), het s.s. Albertville (1919), de Beco (1923), Rus
poli {1924}, Verhaeghe (1928) en Frederic (19~~8) (10).

Het formaat van zeven stukken is eerder klein en schommelt tussen
35 en 50 mm ; de andere variëren tussen 60 en 80 mm.

Veertien stellen personen voor : hoofd of buste van hoogwaardig
heidsbekleders, zoals rninister, gouverneur, ambassadeur, provin
cieraadslid of burgemeester ; een bevriend kunstenaar of weten
schapsmens ; een farnilielid.
De andere hebben betrekking op een tentoonstelling, een prijskarnp,
een instelling, een feit. Vier hebben rechtBtreeks te maken met
het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit tijdens de eerste wereld
oorlog.

Lagae stond bekend voor zijn statische, natulLrgetrouwe weergave
van de werkelijkheid. Emile de Beco getuigt in dit verband :
"MI' 'Lagae a le don, lorsque l'on pose devant ~ui de m6ler d son
travail des entretiens pleins d'int.r4ts et de souvenir. Serait
ce le proe.d~ voulu qu'il emploie habituellement, sans que vous
vous en doutiez, pour animer vos traits? Toujours est-il que
j'ai pu passer ainsi, avee lui, dans mon immobilité apparante,
des heures charmantes" (11).
Slechts twee medailles houden beweging in : galopperende paarden
{1900} en de allegorische voorstelling van Kongo (1919). Ook in
zijn beeldhouwwerk is beweging een zeldzaarnheid.

De voorzijde van enkele Medailles zijn schaalverkleiningen van
identieke medaillons, o.a. Gezelle, de Beco (1923) en Verhaeghe
(1928). Soms is ze de uitwerking van een deel van het medaillon
zoals bij Edouard Simon (1902).

Het reliëf van de twee vroegst gemaakte Medailles was sterk uit
gesproken. Voor Alphonse de Witte was dit een criterium om de
Belgische rnedailleurschool van rond de eeuwwisseling in twee
groepen op te delen : enerzijds deze met zwaar reriëf, nI. werk
van Lagae, diens vriend Julien Dillens, Pierre Bracke en Graaf
de Lalaing, en deze met zwak reliëf, realisaties van een veel
talrijker groep met o.a. Charles Samuel, Alphonse Michaux, Egide
Rombaux, Camille Sturbelle, Philippe Wolfers (12). De overdre
ven dieptedimensie verdween echter bij Lagae vanaf zijn derde
ontwerp.

De signatuur van Lagae vertoont de eigenaardigheid dat ze steeds
gepaard gaat met een Lotharings kruis, wapenschild van Roeselare.
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Ik vestigde hier vroeger reeds de aandacht op (13). Dit kruis
heeft geen vaste plaats. Meestal staat het achter de naam, soms
eronder, één enkele keer ervoor.
De signatuur is ofwel in schrijfletters ofwel in drukletters. In
de vroegere periode zijn het meestal ingegrifte schrijfletters i
later drukletters in reliëf. Dit is eehter geen geldende regel
voor datering. Op één stuk verschilt de handtekening tussen
voor- en keerzijde.

Van twee stukken was het atelier niet te achterhalen. Aanvanke
lijk werd de uitvoering aan Wolfers of Wolfers Frères toever
trouwd. In 1900 voor het eerst en sedert 1916 altijd, was het
de firma Jules Ponson, gevestigd in de Fabriekstraat 49 te Brus
sel, die de stukken sloeg. Lefébure geeft alsslagatelier Fonson
Frères. Ik kon niet achterhalen of dit aan het atelier Jules
Fonson gelijkgesteld mag worden. In 1974 nam de N.V. Fibru-Fiseh
de inboedel over en zette de aktiviteiten van de firma N.V. Ane.
Ets. Fonson verder. Schetsen van Lagaemedailles zijn er bewaard
en werdenbereidwillig ter inzage gegeven door Mevrouw M.L. Dupont,
beheerster-directrice. In dit artikel gebruik ik ~et woord schets
in de zin van een afdruk op papier op ware grootte.
De bewering van de "Revue BeZge de Numismatique ll dat P. Fisch in
1902 de Sirnonmedaille zou uitgegeven hebben, lijkt onwaarschijn
lijk, al was een samenwerking met Wolfers toeh niet uitgesloten
(14) .

vooraleer de catalogus van de stukken aan te vangen, wens ik van
harte André Walgraef te danken, die het fotografisch deel ver
zorgde.
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CATALOGUS

1. 1897 INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN BRUSSEL
'zilver en brans, diameter 70 mm, rand 5,3 mm, Wolfers, ge
slagen.

Vz. In het midden omarmt de Wijsheid de Nijverheid en de
Landbouw, die elkaar de hand reiken. De Landbouw is
voorgesteld door een vrouw met lauwerkrans en hoorn van
overvloed ; de Nijverheid door een gebaarde smid, di~

een harner op een aambeeld Iaat rusten.
Bovenaan, over een halve cirkel en in reIiëf
EXPOSITION INTERNATIONALE BRUXELLES 1897
Op de afsnede in drukletters en in reliëf :
- links : JUL.LAGAE SCULT
- rechts : WOLFERS FECT

Kz. Langs de rand in reliëf
ROYAUME DE . BELGIQUE . KONINKRYK . BELGIE .
Het gekroonde wapen van België wordt gedragen door twee
klauwende leeuwen. Onder de Ieeuwen op een banderol :
L1UNION FAIT LA FORCE
De afsnede is leeg. Ze zou gereserveerd geweest zijnvoor
de vermelding van de naam van de exposant.

Effen rand.

De rnedaille is in muntslag !

Ter gelegenheid van de Brusselse Internationale Tentoonstel-'
ling werd door Charles Van der stappen een op 150 exemplaren
geslagen plaket vervaardigd voor het Uitvoerend Comité van
de tentoonstelling (15). Van der stappen was een oud-leraar
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van Lagae aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Brussel. Achteraf werkte Lagae in diens atelier.
De medaille van Lagae werd door de regering besteld en offi
cieel uitgereikt aan de exposanten. De zilveren uitvoering
was een proefslag ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers.
Van de bronzen uitvoering werden 11.100 exemplaren vervaar
digd (16). Er bestaat één exemplaar in lood.

Een model van deze medaille werd op het Brussels Salon van
1901 tentoongesteld (17).

1900 VERBETERING VAN DE PAARDENRASSEN
zilver en brons, diameter 46 mm, rand 2,0 mm, J. Fonson, ges lagen.

Vz. Een paar Brabantse trekpaarden, elk met kopstuk, galop-
peren naar rechts.
Boven de afsnede, langs de rand in reliëf :
AMELIORATION. DE . L'ESPECE . CHEVALINE 
VERBETERING . DER . PAARDENRASSEN
Rechts onder ingegrifte signatuur in schrijfletters
Jul.Lagae .:t:-
Onder de afsnede in reliëf :
KONINKRIJK . BELGIE
Langs rand :
ROYAUME . DE . BELGIQUE

Kz. Tussen dubbele cirkels een sierband bestaande uit een
vierdelige vruchtenkrans. Op het effen veld werden
achteraf plaats en daturn ingegraveerd.

Effen rand.

De medaille werd uitgereikt aan de laureaten van de jaarlijk
se paardenwedstrijden verspreid over het land. Ze werd be
steld door het Ministerie van Landbouw. Ze bleef in gebruik
tot de tweede wereldoorlog.

De firma Fibru-Fisch bewaart een schets van de voorzijde on
der het nr. 17.409/Fo.

Lagae exposeerde de rnedaille op de Brusselse Salons van 1900
en 19 0 1 ( 18) •
In 1910 werd ze tentoongesteld op "The InternationQl Medallie
Exhibition" te New York (19).
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3. 1902 EDOUARD SIMON

goud, zilver, brans, diameter 70 mm, rand 6 mm, Wolfers
~r~res, geslagen.

Vz. Buste van Edouard Simon in profiel naar links.
Links langs de rand in reliëf en met typische punten
in verschillende letters :
EB0NARE SIM0N
Rechts van de beeltenis in reliëf
B0URGMESTRE
1862 - 1902
Tussen deze lijnen,een gekroond wapenschild met twintig
ruiten, langs rechts gehouden door klauwende leeuw en
staande op een banderoi met de vermelding : PERUWELZ
Lager de ingegrifte signatuur in schrijfletters :
Jul.Lagae

*'
Kz. Tussen cirkel en rand een sierband met een vierdelige

vruchtenkrans, zoals bij de voorgaande rnedaille.
Op effen veld elf regels in reliëf, met typische punten ..
in bepaalde letters : ; :

48 ME / ANNIVERSAIRE / DE SA / N0MINATI0N / DE B@URGME5iTRE /:: .
/ S0UVENIR DE LA / MANIFE5TATI0N P0PULAIRE 1 DU / 2é ',.'

eeTeBRE 1~e2 / - .....
Effen rand met halle vermelding : WOLFERS FRERES FAB

Edouard-Auguste Simon werd te Péruwelz geboren op 24 mei 1825.
In 1855 nam hij de notarisstudie van-zijn vader Frédéric
Edouard over. Hij werd gemeenteraadslid en schepen bij K.B.
van 31 december 1857 en burgemeester van Péruwelz bij K.B.

o•••• •
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van 22 oktober 1862. Deze laatste funktie, aan het hoofd
van een homogeen liberaal kabinet, nam hij zonder onder
breking waar tot zijn dood op 19 december 1902.
Op 26 mei 1862 tot provincieraadslid gekozen, werd hij in
juli 1875 vice-voorzitter van de Henegouwse Provincieraad.
In de periode 1882-1886 was hij volksvertegenwoordiger. Her
verkozen in mei 1886 aIs provinciaai raadsIid, werd hij na
twee maanden voorzitter van deze raad en bleef dit tot zijn
dood.
Hij maakte van Péruwelz een mooie, rijke en welvarende stad
en genoot een enorm prestige.

Op 26 oktober 1902, twee maanden v66r zlJn dood, werd hij
voor zijn veertig jaar burgemeesterschap openlijk gevierd.
Er werd hem een bronzen medaillon van de hand van Jules Lagae
aangeboden. Door een openbare inschrijving werden de nodige
fondsen bij elkaar gebracht. De diameter was ongeveer 1 m.
Het was een allegorische voorstelling : de Stad, in de vorm
van een neergezeten godin, bood de buste van de burgemeester
in een kleiner rnedaillon aan.
Die dag werd tevens het Edouard Simonpark geopend. Het me
daillon werd achteraf geplaatst in een halfcirkelvormige zuil
bij de ingang van dit park. Dit monument werd door de fa
milie later aan de stad overgedragen en onthuld op 27 oktober
1907. Tevens werden 20 à 30 plaasteren rnedailions, kopieën
op ware grootte, en elk gevat in een eiken kader, geschonken.
Thans zijn ze spoorloos, maar ze werden eertijds geplaatst in
aIle klassen van de gemeentescholen en in één der zalen van
de twee rniddelbare scholen (20).
Tijdens de viering in 1902 werden aan de jubilaris, zijn fa
milie, vrienden en de verenigingen, die deelgenomen hadden
aan de rnanifestatie medailles geschonken. In totaal waren er
276 geslagen. De rnedaille was geen gewone schaalverkleining
van het rnedaillon, zoals Alphons de Witte beweerde, maar de
uitwerking van een beperkt deel ervan (21).

Op de Brusselse Triënnale van 1903 en op de Grote Berlijnse
Kunsttentoonstelling datzelfde jaar, werden een gouden, zil
veren en bronzen exernplaar geëxposeerd (22). Ze werd even
eens tentoongesteld in maart 1910 op de "Inte~national Me
dalZic Exhibition" te New York.

Zowei Forrer (PerweZ;::) aIs de"Revue Belge de Numismatique"
verwarren Perwez in het noordoosten van de provincie Narnen
met Péruwelz in het zuidwesten van Henegouwen. Volgens dit
laatste tijdschrift zou de medaille een uitgifte geweest zijn
van P. Fisch uit Brussel, wat niet uitgesloten, maar toch on
waarschijnlijk is (23).

Er bestaat een zilveren exemplaar met het wapenschild in wit
en zwart email.
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4. 1905 EDOUARD REMY

goud, zilver, brons, diameter 50 mm, rand 2 mm, geslagen.

Vz. Buste van Edouard Remy in profiel naar links.
Langs de rand in reliëf en gescheiden :
EDOUARD REMY
Onder afsnede van de schouder de ingegrifte signatuur
in schrijfletters
.:f Jul. Lagae.

Kz. Op een achtergrond vier graanhalmen, tekst over acht
lijnen in reliëf :
1855 - / 1905 / 50~ ANNIVERSAIRE / DE LA / fONDATION /
DES USINES / de WYGMAEL / 28 MAI 1905

Effen rand.

Van deze Medaille werden 2 exemplaren in goud, 22 in zilver
en 1.200 in brons vervaardigd.

Edouard Remy werd op 4 augustus 1813 te Leuven geboren. In
1855 begon hij te Wijgmaal een bescheiden maalderij en olie
slagerij. Twee jaar later startte hij, naar Engels model,
aIs eerste op het kontinent de produktie van stijfsel op ba
sis van rijst. In 1880 richtte hij een stijfselfabriek op
te Heerdt in Duitsland en in 1891 te Gaillon in Frankrijk.
(In 1902 volgde Hernani in Spanje). Remy was niet alleen
een succesrijk industrieel, maar tevens een edelmoedig filan
troop.
Hij stichtte te Wijgmaal een onderlinge bijstandskas voor ar
beiders (1864), een school voor volwassenen in zijn fabriek
(1869), een spaarkas (1870), een hulp- en pensioenfonds voor
weduwen en wezen (1873), een muziekmaatschappij (1873) en
een onderlinge verzekeringsmaatschappij voor vee (1874).
Te Leuven was hij de oprichter van het asiel De Vleeschouwer
Remy; het asiel "Oeuvre de Z'hospitalit~" ; het gesticht
Edouard Remy voor ongeneeslijke zieken ; de kinderkribbe
Edouard Remy; e.a. Hij overleed te Leuven op 3 maart 1896.

Op 4 maart 1884 werd door de algemene vergadering van aan
deelhouders van de Commanditaire Vennootschap E.Remy & CO be
sloten voor haar stichter een standbeeld op te richten, maar

..
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Remy weigerde farroeel. Haast tien jaar na zlJn daad werd de
beslissing tach uitgevoerd. De realisatie van het monument
werd in 1904 aan Lagae toevertrouwd.
De inhuldiging van het marmeren monument (waarvan achteraf
de symbaliek vernietigd werd doar het wegnernen van de zij
stukken) vand op 28 mei 1905 plaats, dag waarap het vijftig
jarig bestaan van de Fabrieken Remy werd gevierd. Aan Lagae
werd door Auguste De Becker, Remy's schoonzoon, een etui
overhandigd met drie rnedailles : "La médaille en 01' vous dira
la ~ranJ~~r de votre oe~:r~! ~elle en argent, sa beauté !
Celle en bronze, sa durée." De overige medailles werden uit
gedeeld aan de rneer dan duizend genodigden vaor het banket (24).

1907 JULES VAN DEH HEUVEL
goud, zilver en brons, diameter 50 mm, rand 2,2 mm, geslagen.

Vz. Buste van Jules Van den Heuvel in unifarrn en in profiel
naar links. :ngegrift achter de nek :
MCMVII
Onderaan rech1:s, onder de afsnede, ingegrifte signatuur
in schrijfletters
Jul.Lagae

-+
Kz. Op effen veld acht regels in reliëf :

A / JULES / Vl\.N DEN HEUVE L/ MINISTRE DIE TAT / /
SES . STAGIAIRES / SES . DISCIPLES / SES . AMIS

Effen rand (25).

Jules Norbert Marie Van den Heuvel werd geboren te Gent op 16
november 1854 en overleed er op 22 oktober 1926. Hij proma
veerde in 1876 tot doctor in de rechten en dactor in de pa
litieke en bestuurlijke wetenschappen aan de Rijksuniversi
teit te Gent en was sedert 1879 ingeschreven bij de Gentse
balie. In 1883 werd hij hoogleraar in burgerlijk recht aan
de Katholieke UniVE~rsiteit te Leuven. Van 5 augustus 1899
tat 2 mei 1907 was hij Minister van Justitie. Ooor een K.B.
van 1 mei 1907 werd hij Minister van Staat. Hij was advokaat
bij het Hof van Beroep te Gent. In 1918 nam hij deel aan de
vredesonderhandelingen en tekende aIs gevolmachtigde voor
België het Verdrag van Versailles (26).
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Ter gelegenheid van zijn benoeming tot Minister van Staat
werd Van den Heuve1 op 22 december 1907 gevierd door zijn
stagiaires, leerlingen en vrienden. De privémanifestatie
ging door in "La Maison Flamme" opengehouden door de weduwe
Flamme in de Brabantdam 15 te Gent. De medailles, waarvan
exemplaren in drie metalen, werden uitgereikt aan de Staats
minister en zijn echtgenote, familieleden en vrienden (27).

Gellynck dateert ze foutief in 1917 (28).

Lagae stelde ze in 1910 te New York tentoon op "The Interna
tional Medallic Exhibition" (29).

6. 1916 ALBERTO BLANCAS

brans, diameter 76,5 mm, rand 3,3 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Buste van Alberto Blancas in uniform en profiel naar
links. Rechts van de nek horizontale signatuur in re
liëf en drukletters
JULLAGAE

'*
Langs de rand over de ganse omtrek :
ALBERTO BLANCAS MINISTRE J)~ I.A REPUBLIQUE ARGENTINE A
BRUXELLES - 1916 -

Kz. Op effen veld vijf regels in reliëf tussen twee maïs
stengels :
LA BELGIQUE / A LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE / - /
COMITE NATIONAL DE SECOURS / ET ~'~LIMENTATION / - /
HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
Bovenaan links het wapenschild van de Argentijnse Re
publiek en rechts van het Koninkrijk België tegen een
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bewolkte hemel, die langs de Argentijnse kant opgeklaard
is en vier sterren toont.
Onderaan een marinezicht met twee cargo's op een woelige
zee.

Effen rand.

Lefébure geeft aIs uitgiftedatum februai 1916 jaIs materie
"médaille argentée" en aIs slagatelier Fonson Frères (30).

Goffin en Vanzype spreken foutief over Alaneas (31).

De firma Fibru-Fisch bewaart een schets van de voorzijde on
der het nr. 17.4 07 .

De Argentijnse Ambassade reageerde niet op een vraag naar
biografische gegevens over Blancas.

1916 GABY LAGAE
hanger, zilver, diarneter 34 mm, rand 1,4 mm, J. Fonson, ge
slagen.

Vz. Buste van Gabriëlle Lagae ; hoofd in profiel naar rechts i
schouders in vooraanzicht.
Links in reliëf ter hoogte van de nek :
GABY
Rechts van de schouder de ingegrifte signatuur in
schrijfletters en het jaartal :
Jul.Lagae

:F 1916

Kz. Op effen veld zes regels in reliëf :
ELLE / FUT LA PLUS / DOUCE, LA / PLUS AIMANTE /
DES COMPAGNES / ET DES MAMANS

Effen rand met onderaan hol en dwars de letter A

Gaby of Gabriëlle Maréchal was de schoondochter van de kunste
naar. Ze werd te Elsene geboren in 1894 en benarn zich het
leven te Bordeaux op 6 mei 1916, nauwelijks een half jaar na
de geboorte van haar zoontje Jules Auguste - ter ere van de
koning altijd Albert genoemd - geboren in diezelfde stad op
25 november 1915. Gaby was gehuwd met de oudste van de drie
kinderen van Jules Lagae, nI. Raymond Lieven, geboren te
Schaarbeek op 13 augustus 1889. AIs onderluitenant werd hij
zwaar gewond op het einde van de eerste wereldoorlog en
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overleed in een veldhospitaal te Zomergem op 27 oktober 1918.
Hij was landbouwingenieur, gediplomeerde van het Hoger Land
bouwinstituut van de Staat te Gembloux, voor welke instelling
Lagae een halfverheven bronzen beeldwerk vervaardigde : een
geknielde engel die de doden kroont : negentien gesneuvelde
oud-leerlingen, waaronder Raymond, elk afgebeeld in kleinere
bas-reliëfs.

Deze hanger werd nooit tentoongesteld i oak niet op de re
trospectieves.

Hoewel bij J. Fonson geslagen, is bij Fibru-Fisch geen schets
bewaard.

De oplage was wellicht zeer beperkt en besternd voor familie
leden en vrienden.

Lefébure plaatsthaar uitgave op 23 aprii 1917. Zijn schrijf
wijze van de naam Lagaë, is fout, evenals zijn vermelding
bpons voor de materie en het feit dat Gaby in ballingsehap
te Parijs overleed.
Hij vermeldt aIs slagatelier Fonson Frères (32).

1
i

8. 1917 EMILE FRANCQUI
brons, diameter 76 mm, rand 4,5 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Hoofd van Emile Francqui in profiel naar links.
Rechts van de nek, vertikaal en dwarsstaand naar links
de signatuur in reliëf en drukletters :
JUL.LAGAE
Langs de rand in reliëf :
- links: EMILE FRANCQUI
- rechts : MDCCCCXVII
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Kz. Op het voorplan een allegorische voorstelling van de
Barrnhartigheid : een zittende, langgedrapeerde vrouw in
doorschijnend gewaad en in vooraanzicht. Ze maakt met
de rechterhand het v-teken en houdt bescherrnend de lin
kerarm om een naakt jongetje. Beiden bevinden zich op
een stuk verwoeste muur. Op de achtergrond, links een
boot en rechts een deel van een vernieIde stad met kerk.
Links van de rechtervoet de ingegrifte signatuur in
schrijfletters
Jul.Lagae

*'
Het omschrift in reliëf langs de rand beslaat de voIle
omtrek :
TEMOIGNAGE. D'ADMIRATION. DE . SES. COLLABORATEURS.
DU . COMITE. NATIONAL. DE . SECOURS ET. D1 ALIMEN
TATION -

Effen rand met de holle vermelding : EPREUVE D'AUTEUR

Lefébure dateert de medaille van september 1917 en geeft aIs
slagatelier Fonson Frères (33).

Voor biografische gegevens over Emile Lucien Joseph Francqui
(Brussel 25 juni 1863 - Overijse 16 novernber 1935) zie de
artikels van Fernand Baudhuin in de "Biographie Nationale ll

,

deel 31, supl. deel 3, fasc. 1, 1961, p. 362-370, en van
Léon Anciaux in de "Biographie coloniale belge", deel 4,
1956, p. 311-319.

In de periode 1914-1918 was Francqui voorzitter van het uit
voeringsorgaan van het Nationaal Hulp- en Voedingscorniteit,
gesticht op 5 september 1914. Van bij het begin van de eerste
wereldoorlog waren er grote moeilijkheden bij de voedselbe
voorrading van onze steden en industriegebieden, daar de om
vangrijke voedselreserves te Antwerpen in handen van de Duit
sers waren gevallen. Ons land kon niet in zijn eigen behoef
ten voorzien. Voor de bevoorrading uit het buitenland werd
te Brussel in de schoot van de "Société Générale de Belgique"
een Nationaal Comiteit opgericht. De idee ging uit van Er
nest Solvay. De organisatie werd toegewezen aan Emile
Francqui. Hij trad met toestemming van de bezetter in kon
takt met Herbert Hoover, die later president van de V.S. zou
worden, een vriend uit zijn verbIijf in China in de periode
1896-1902. Deze werd voorzitter van de "Commission for Re
lief in Belgium ll en organiseerde de aankoopcentrales. AIs
verbindingsman fungeerde Brand Whitlock, de V.5.-ambassadeur
te Brussel. Oorspronkelijk rezen er bezwaren van de geal
lieerden, vooral Engelsen, die een volledige blokkade van het
kontinent wilden behouden. Francqui kon bekomen dat de Duit
sers de levensmiddelen niet voor eigen gebruik in beslag na
men. Te Londen, Rotterdam en Brussel werden kantoren van de
"Commission for Re lie!,1 gevestigd. De bevolking werd gera
vitailleerd langs provinciale en lokale comités. Zowel
Francqui aIs Solvay werden voor hun verdiensten benoemd tot
Minister van Staat op 21 november 1918 (34).

Later, in 1926, vervaardigde Lagae de marmeren buste van
Francqui. Ze bevindt zich in de Nationale Bank te Brussel.

De firma Fibru-Fisch bezit de schetsen van voor- en keerzijde
van de medaille onder de nrs. 17.402 en 17.402 A/Fo.
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9. 1918 JULES BUYSSENS
brons, diameter 51 mm, rand 2,4 mm, J. FonsJn, geslagen.

Vz. Buste van Jules Buyssens naar links.
Rechts van de nek in reliëf over vijf Legels :
AAN . / MYNEN . VRIEND 1 JUL. BUYSSENS 1 JULLAGAE ~ 1
1918 .

Kz. Op effen veld elf regels in reliëf :
MANIFESTATION IJULE5 BUYSSENS/ - 24 JUIN 1934 - 1
TEMOIGNAGE DE VIVE / GRATITUDE ET D'AD~IRATION /
DE LA PART DE SES AMIS 1 ET DES MEMBRES DU NOUVEAU 1
JARDIN PITTORESQUE / DONT IL EST LE 1 FONDATEUR ET /
L'ANIMATEUR

Effen rand met holle verrnelding : J. FONSON

De tuinarchitect Jules Buyssens werd op 8 december 1872 te
Waarmaarde geboren en overleed te Ukkel op 15 april 1958.
Sedert 1903 was hij inspecteur van de openbare aanplantingen
van de stad Brussel. In 1913 stichtte hij het geïllustreerde
blad "Le nouveau jar>din pittor>esque ll om te ageren tegen de
heersende banaliteit in de tuinaanleg. Hij was onze bril
jantste tuinarchitect uit de eerste helft van de eeuw en ge
noot een internationale bekendheid. Belangrijke realisaties
waren de Alpentuin op de Internationale Expositie van Reims
in 1903, de tuin van het Belgisch paviljoen op de "Exposition
des arts décoY'atifsll te Parijs in 1925, de in terrassen aan
gelegde tuin voor Ter Kamerenabdij te Brussel tussen 1930 en
1932 en de tuinen van de Brusselse Expo 1935 (35).

Buyssens was bevriend met Lagae van wiens buitenverblijf aan
de Mechelse Steenweg te Sterrebeek hij de tuinaanleg had
verzorgd.
Een nieuwe variëteit seringen, door hem ontwikkeld, gaf hij
de naam "Madame Lagae Il (36).

De voorzijde van de medaille, in het Nederlands, werd door
Lagae in 1918 vervaardigd. De Medaille werd in 1934 postuurn
geslagen (Lagae overleed in 1931) op last van vrienden en
leden van ilLe nouveau jardin pittoresque ll en van een Frans
talige tekst op de keerzijde voorzien.
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AIs slagatelier
was het "Dé
(37) •
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1919 S.S. ALBERTVILLE

brons, diameter 80,5 mm, rand 3,3 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Allegorische voorstelling waarin België, een gehelmde
vrouw in lang geborduurd kleed en typische Vlaamse
kaprnantel, Kongo verwelkomt, een jonge, iets kleinere
negerin, in wijd golvende sluier,blootsvoets en met
halssnoer. Ze reiken elkaar de hand op de Antwerpse
kade waar de Albertville gemeerd ligt. Op de achter
grond de Schelde met een zeilboot i het silhouet van
Antwerpen met O.L.Vreuweteren i een lucht vel rneeuwen.
Ingegrift jaartal links onder België : 1919
Ingegrifte signatuur in schrijfletters rechts onder
Konge : Jul.Lagae*
Op de afsnede in reliëf :
C.OMPAGNIE • BELGE 1 MARITIME • DU • (ONGO 1
SOCIETE . ANONYME
Gans onderaan helle vermelding : EPREUVE D'AUTEUR

Kz. Op een effen veld acht regels in reliëf :
LE . 7 . MARS. 1919 1 LE . SiS. ALBERTVILLE 1
VENANT . DV . CONGO RENTRE / POVR . LA . PREMIERE.
FOIS 1 EN . BELGIQVE . LIBEREE 1 ET . ACCOSTE • AVX .
QVAIS 1 DE . LA • METROPOLE 1 NATIONALE

Effen rand met helle verrnelding : J. PONSON

Lefébure geeft aIs uitgiftedaturn 1 mei 1920.
vermeldt hij Fonson Frères. De opdrachtgever
partement des Colonies du Gouvernement belge ll
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Op 7 maart 1919 voer het s.s. AZbertville aIs eerste Kongo
boot na de bevrijding de Antwerpse haven binnen. Op het
gelegenheidsbanket zat Minister Francqui, voorzitter van het
Nationaal Comiteit, de eretafel voor.

Opvallend is de gelijkenis van de voorzijde van de medaille
met het iets later door Lagae vervaardigde monument van de
Belgische erkentelijkheid voor de Franse gastvrijheid. Het
werd opgericht te Le Havre, waar de Belgische regering en
de verschillende legerdiensten vier jaar lang een onderkomen
hadden gevonden. De intekening voor de oprichting was al
tijdens de oorlog geopend onder de Belgen in het buitenland.
In de tweede helft van 1921 werd de uitvoering ervan aan
Lagae toevertrouwd. Het monumentale bronzen werk van 5 m
hoogte op een sokkel van 6 ID werd op 4 augustus 1924 inge
huldigd (38).
Arnold Goffin geeft er de volgende beschrijving van : IILa
Belgique et la France sont personnifiées, avec la plus par
faite simplicité, sous l'aspect de deu~ jeunes femmes, d'une
taille un peu inêgale. La France, drapée dans une robe sous
laquelle se devinent ses formes, accueille la Belgique, en
veloppêe dans les plis de SQ large cape paysanne, en étraig
nant des deux mains la main qu'elZe lui présente." (39).

De firma Fibru-Fisch bezit de schets van de voorzijde van
deze medaille onder het nr. 17.4û8/Fo.

11. 1920 AFDELING KLEDING VAN HET NATIONAAL HULP- EN VOEDINGS
COMITEIT

zilver, brons en geelkoper, diameter 34,5 mm, rand 2 mm,
J. Fonson, geslagen.

Vz. Een vrouw in licht gewaad is tot kniehoogte afgebeeld.
Ze zit neer en is naar rechts gekeerd. Haar hoofd is
in vooraanzicht. Ze schenkt of ontvangt een kleding
stuka
Rechts onder signatuur in reliëf en in drukletters :
JUL. LAGAE

~

Kz. Op een effen veld elf regels in reliëf :
COMITÉ / NATIONAL DE / SECOURS ET / D'ALIMENTATION / - /
DIVISION / DU VETEMENT / - / HOMMAGE DE RECONNAISSANCE /
1914 - 1918
Onderaan holle vermelding : EPREUVE D'AUTEUR

..
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Effen rand.

De keerzijde werd met de hand gegraveerd (40) .

Lefébure geeft aIs verschijningsdatum 18 november 1920 (41).

De Generale Maatschappij deelde mee over deze afdeling van het
Natianaal Hulp- en Voedingscomiteit geen gegevens te bezitten.

1921 ( ?) JAN MAHIEU - LIEBAERT

brons, diameter 70,S mm, rand 4,5 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Buste van Jan Mahieu in profiel naar rechts.
Rechts langs rand in reliëf
JAN . MAHIEU - LIEBAERT
Links van de nek gesigneerd in reliëf en schrijfletters :
Jul.Lagae

4:-

Kz. Op effen veld, binnen een parelrand, een dubbelomlijnd
patriarchaal kruis, wapenschild van Roeselare. Tussen
de dwarsbalken en gescheiden door de opstaande balk :
MDCCCCXIV MDCCCCXVIII

Effen rand met holle vermelding : J. FONSON

Jan Maria Jozef Alphons Petrus Mahieu werd op 12 novernber
1874 te Roeselare geboren en overleed er op 16 juni 1947,
amper twee dagen na zijn echtgenote Marguerite Marie Louise
Henriette Auguste Liebaert, geboren op 15 februari 1877 te
Kortrijk aIs dochter van Minister Julien Liebaert (1848-1930).
Hij werd katholiek gemeenteraadslid in zijn geboortestad op
15 oktober 1903 en op 12 januari 1908 burgemeester, wat hij
tot 1946 ononderbroken zou blijven.
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Van 2 juni 1912 tot 1921 was hij volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Roeselare-Tielt en van 20 november
1921 tot 1939 senator (42).

De Medaille is ongedateerd. Lefébure maakt er geen melding
van. Gellynck geeft aIs uitgiftedatum 1919 (43). Dit is
onwaarschijnlijk, want de lokale pers maakt geen melding
van enige viering in de daor de aorlog fel geteisterde stad.
Wel werd op 27 december 1919 in de gemeenteraad voorgesteld
een straat naar de burgemeester te noemen voor zijn talrijke
bewezen diensten vôôr, tijdens en na de oorlog (44).
Begin oktober 1921 werd hij door de Katholieke Burgersbond
van Roeselare gevierd "om de vaderZijke Borge waarmede de
Heer Burgemeester den nood zijner medeburgeps gelenigd heeft
gedurende en na dezen droevigen oorZog. 1I De geschenken die
men hem wou aanbieden, nI. zijn bronzen borstbeeld door
Jules Lagae en een schilderij van Alfons Blomme "De herop
bouw van Roeselare", waren nog niet klaar (45).
Werd de medaille voor deze gelegenheid geslagen ?
De rnogelijkheid dat ze vervaardigd werd voor de zogenaamde
tlHeY'opbouwfeesten" op 15 augustus 1925, toen het door Lagae
vervaardigd gedenkteken aan het Roeselaars stadhuis inge
wijd werd, lijkt me te laat. Temeer dat Lagae de Medaille
tentoonstelde op de Luikse triënnale van 1924 (46).
In de beschrijving van de verzameling van munten en pen
ningen van de Kamer der Volksvertegenwoordigers wordt aIs
slagjœr 1919 opgegeven, terwijl W. Van Den Steene in zijn
"PortY'etpenningen van leden van de ùJetgevende kamers" 1923
verrneldt (47).

De firma Fibru-Fisch bewaart een schets van de voorzijde
onder nr. 17.40S/Fo.
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1923 EMILE DE BECO

brans, diameter 75,2 mm, rand 3,2 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Buste van Emile de Beco in uniform en profiel naar
links. Rechts van de nek in reliëf, vertikaal en
dwars naar links gesigneerd in drukletters
JUL.LAGAE '*
Langs de rand over de ganse omtrek
. EMILE . BEeo . GOUVERNEUR DE. LA
BRABANT . MDCCCCXXIII •

Kz. Op effen veld negen regels in reliëf :
CETTE / MEDAILLE / A . ETE . FRAPPEE • A / L'OCCASION •
DE . SON /LXXX~ ANNIVERSAIRE / 1843 - 1923 / HOMMAGE /
DU • CONSEIL / PROVINCIAL
Onderaan holle vermelding : EPREUVE D'AUTEUR

Effen rand met holle verrnelding : J.FONSON

Baron Henri Emile Marie de Beco werd op 22 juli 1843 te Cho
kier geboren. Hij promoveerde op 9 augustus 1864 tot doc
tor in de rechten aan de Leuvense Universiteit. In 1866
trad hij in dienst aIs ambtenaar bij het Ministerie der
Spoorwegen. Van 1871 tot 1878 was hij partikulier sekreta
ris van de Minister van Binnenlandse Zaken Delcaur. In 1878
werd hij direkteur van de dienst "Hygiène de la Voirie et
des COUr's d'Eau" bij de Administratie der Provinciale Zaken.
In 1884 werd hij kabinetschef van Minister Jacobs van Bin
nenlandse Zaken. Hij was de voornaamste medewerker van Mi
nister Beernaert voor het opstellen van de wet op de arbei
derswoningen. In 1888 werd hij sekretaris-generaal van het
Ministerie van Landbouw, Industrie en Openbare Werken.
Tenslotte werd hij gouverneur van Brabant van 5 april 1906
tot 5 septernber 1928 (48).

Op 24 juli 1923 werd hij gevierd in de provincieraad ter gelegen
heid van zijn tachtigste verjaardag. Dit tesamen met de
heer Laneau, voorzitter van de raad. Voor deze gebeurtenis
werden vier medaillons vervaardigd, twee de Beco voorstellend
door Lagae, het andere paar met de beeltenis van Laneau door
Dubois. Een exemplaar van elk werd aan de jubilarissen ge
schonken, terwijl het andere paar achteraf ingernetseld werd
in de rnuur van de provincieraadszaal, waar ze zich nog be
vinden. In het bijzijn van Jules Lagae werd rneegedeeld dat
ilLe conseil provincial a voulu qu'une noble matière perpétue
également les traits des visages vénérés et a pris, à l'una
nimité, la résolution suivante : des médailles seront fr'ap
pées à l'effigie de M.le Gouverneur' Beco et de M.le Prési
dent Laneau." (49).

De voorzijde van de medaille is een schaalverkleining van
het medaillon. De medaille werd op het Driejaarlijkse Salon
te Luik tentoongesteld van 10 mei tat 29 juni 1924 (50).

De firma Fibru-Fisch bewaart een schets van voor- en keer
zijde onder de nummers 17.404/Fo en 17.417/Fo.
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14. 1924 DON MARIO RUSPOLI

brons, diarneter 71 mm, rand 4,8 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Hoofd van Don Mario Ruspoli in profiel naar rechts.
Links van de nek in reliëf, vertikaal en dwars naar
links gesigneerd in drukletters :
JULLAGAE 4-
Langs de rand in reliëf en gescheiden
DON . MARIO . RVSPOLI PRINCIPE. DI . POGGIO . SVASA

Kz. Op effen veld acht regels in reliëf :
LES . AMITIES / ITALIENNES / A . SON . EXCELLENCE /
LE . PRINCE . RVSPOLI / DI . POGGIO . SVASA /
AMBASSADEVR . 0 . ITALIE / A . BRVXELLES / 1919 - 1924

Effen rand.

Domenico Gardella, cultureel attaché bij de Italiaanse am
bassade, deelde rnee dat over Don Mario Ruspoli geen gege
vens in de archieven bewaard zijn.

Van de medaille bestaat er een exernplaar in lood met enkel
de afbeelding van de voorzijde.

De firma Fibru-Fisch bewaart een schets van de voorzijde
onder het nr. 17.403/Fo.
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1925 EMILE GALLEMAERTS
brons, diameter 61,5 mm, rand 3 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Buste van Emile Gallemaerts in profiel naar rechts.
Langs rand, over volledige omtrek
• A • EMILE . GALLEMAERTS . SES . ELEVES • SES . AMIS .
MLCCCCXXV

Kz. Op effen veld acht regels in reliëf :
TEMOIGNAGE / DE / RECONNAISSANCE / POVR . LES .
SERVICES / RENDVS • A / L'ENSEIGNEMENT / CLINIQVE /
1900 - 1925

Effen rand.

De oogarts Emile Gallemaerts werd op 13 juli 1860 te Halle
geboren en overleed er op 31 decernber 1935. Hij promo
veerde aan de Brusselse Vrije Universiteit tot doctor in
de natuurwetenschappen in 1883 en tot dokter in de genees
kunde in 1886. In 1890 werd hij assistent en achteraf
werkleider voor histologie bij prof. Rommelaere. Van 1905
tot 1925 was hij hoogleraar oogheelkunde. In 1896 was hij
medestichter van de Société beZge d'ophtaZmologie. Sedert
1901 corresponderend lid, klom hij op tot voorzitter in 1927
van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hij is de
vader van de magnetische sideroscopie (1892).
Zijn wetenschappelijke aktivlteit was enorm : om en bij de
125 publikaties voornamelijk in vaktijdschriften. Daaren
boven was hij een briljant chirurg.

Gallemaerts was een vriend van Lagae. Hij bezat een villa,
grenzend aan het buitenverblijf van de beeldhouwer te Kok
sijde en hield zich daar bezig met schilderen en componeren.
De medaille werd hem door zijn vrienden en leerlingen ge
schonken bij zijn opruststelling (51).

De firma Fibru-Fisch bezit een schets van de voorzijde van
de medaille onder het nr. 17.412/Fo.
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16. 1926 LEON FREDERIC

brans, diameter 60,5 mm, rand 4,5 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Buste van Léon Frederic in profiel naar links.
Links langs de rand in reliëf :
LEON FREDERIC
Rechts van de nek in reliëf, vertikaal en dwars naar
links gesigneerd in drukletters :
JUL.LAGAE -*

Kz. Op effen veld zeven regels in reliëf
LA / SOCIETE . ROYALE / DES . BEAVX . ARTS / HOMMAGE /
AV . PEINTRE / LEON. FREDERIC / 1926

Effen rand met hol inschrift : J. FONSON

Voor de biografische gegevens over baron Léon Marie Frederic
(Brussel 26 augustus 1856 - 27 januari 1940), vermaard por
tret-, genre- en historieschilder, zie Thieme-Becker lIAll
gemeines Lexikon ll

, deel 12, 1916, p. 403-404 ; E. De Seyn
"Viet. Biogl'.",deel 1, 1935, p. 468-469 ; H. Vollmer t1AlZ
gemeines Lexikon",deel 2, 1955, p. 152 ; E. Bénézit "Dic-
t ion naire ", deel 4, 1976, p . 5 10- 5 1 1 .

Léon Frederic was een academievriend van Jules Lagae en te
vens een familielid. Zijn nicht Rosa Frederic huwde Jan
Lagae, Jules' jongste zoon (52).

In 1926 vervaardigde Lagae het borstbeeld van de toen zeven
tigjarige schilder en het rnedaillon dat op de voorgevel van
zijn huis op de Haachtse Steenweg 4 te Schaarbeek ingemet
seld werd. Jaren voordien had Lagae reeds een medaillon
van de jongere Frederic vervaardigd.

Van de medaille bestaat er een exemplaar in lood met enkel
de afbeelding van de voorzijde.

De firma Fibru-Fisch bewaart een schets van voor- en keer
zijde van deze medaille onder de nummers 17.411/Fo en17.411 A.
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1928 JEAN VERHAEGHE
brons, diameter 60,5 mm, rand 3 mm, J. Fonson, geslagen.

Vz. Buste van Jean Verhaeghe in uniform en profiel naar
rechts. Langs de rand in reliëf en gescheiden
18 . JVLI • 1878 18. JVLI . 1928
Links van de nek in reliëf, vertikaai en dwars naar
rechts gesigneerd in drukietters :
JUL . LAGAE .:f

Kz. Op effen veld tien regeis in reIiëf
HVLDE / VAN . DEN / PROVINCIERAAD . VAN / WEST .
VLAANDEREN / AAN . DEN . HEER / JEAN . VERHAEGHE /
SEDERT . 50 . JAAR / LID . DER / BESTENDIGE / DEPVTATIE
Onderaan holle vermeiding : EPREUVE D'AUTEUR

Effen rand met hol inschrift·: J. PONSON

Jean-Joseph Verhaeghe werd geboren op 15 oktober 1842 te
Wervik en overleed er op 31 augustus 1930. Zoais zijn vader
Jean Sr. was hij handelaar in zijn geboortestad en aktief
in de gemeenteIijke en provinciale politiek. In de periode
1868 - 1880 was hij gemeenteraadslid. Op 24 mei 1869 werd
hij aIs katholiek provincieraadslid voor het kanton Wervik
gekozen. Aangesteld op 4 juli 1869 bleef hij dit gedurende
60 jaar. Op 18 juli 1878 werd hij aIs lid van de Besten
dige Deputatie verkozen en bleef dit meer dan vijftig jaar.
Voor de verkiezingen van 9 juni 1929 steide hij zich geen
kandidaat meer. Hij Iiet zich voorai in met Iandbouwpro
blemen. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij voorzitter
van het Provinciaai en bestuurslid van het Nationaal Hulp
en Voedingscomiteit te Brussel.

Verhaeghewerd een eerste maai door de Provincieraad gevierd
in 1919 voor zijn vijftigjarig jubileum. Op 18 juli 1928
werd hij tesamen met de provincieraadsheer Edouard Jean in
de feestzaal van het Provinciaal Hof gehuldigd. Ter dier
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gelegenheid was hij door de koning bevorderd tot Commandeur
in de Kroonorde en in de Leopoldsorde. Hij kreeg zijn af
beelding in rnedaillonvorm, vervaardigd door Lagae, die op
de plechtigheid aanwezig was. Bij het einde van de feest
zitting werd aan elke genodigde een bronzen herinnerings
medaille overhandigd, waarvan de voorzijde een schaalver
kleining was van het medaillon.
Daar de Raad van oordeel was dat de kosten van deze viering
niet op de provinciale begroting konden geïrnputeerd worden,
beslisten aIle provincierdadsleden één zitpenning af te
staan om de plechtigheid te bekostigen (53).

De firma Fibru-Fisch bezit een schets van de voorzijde van
de medaille onder het nummer 17.413/Fo.

18. ( ?) GUIDO GEZELLE

brons, diameter 60 mm, rand 2,2 mm, J. Fonson, geslagen.
Banger : 3 1 mm, 1 , 2 mm.

Vz. Buste van Guido Gezelle in profiel naar rechts.
Langs de rand in reliëf en gescheiden :
GUIDO GEZELLE
Rechts onder langs de rand de ingegrifte signatuur
in schrijfletters :
Jul Lagae .:Jo

Kz. Op effen veld vier regels, in reliëf :
ZOO SPREKE EN / ZOO DENKE EN / ZOO DrCHTE EN / ZOO DOE1K

Effen rand met holle verrnelding : J. FONSON

Voor biografische gegevens over Gezelle (Brugge 1 mei 1830 
27 november 1899) zie het artikel van Karel De Busschere
"Gezelle, Guido, priester-dichter ll in het "Nationaal Bio
grafisch Woordenboek", deel 10, p. 194-227.

Lagae en Gezelle waren kennissen. De beeldhouwer schreef in
een van zijn brieven : "Ik heb den dichter goed gekend. zelf

:1".:::
p ~.'
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woonde ik twee maanden te zijnent, tijdens ik zijn portret
boetseerde" (54).
Gezelle vermeldde Lagae tevens in de laatste strofe van
"Memento homo"-titelvariant "Vas figuli" - uit "Rijmsnoer ll

•

Hij schreef dit gedicht op 24 oktober 1894 :
"Zoo dichtte ik, als Lagae mijn beeld
zorgvuldig evenaarde,
en poetste mij, onstepf'lij~ na ."
in pottebakkersaarde."

In dezelfde periode schreef Gezelle te Kortrijk op 15 no
vember 1894 het gedicht "In te Speravi" en droeg het op
"Aan J. Lagae, den beeldkunstenaaY'''. Hij publiceerde het
in flBiekorf", 1895, jg. 6, p. 39-41.

Lagae beschouwde de afbeelding van de Gezellefiguur aIs
zijn terrein. Hij nam bij Gezelles overlijden het doden
masker en de afgietsels van de handen. In 1902 vervaardigde
hij de buste, die te Kortrijk bij O.L.Vrouwkerk op 20 april
1903 werd ingehuldigd, en maakte tevens de buste en het
standbeeld, die te Brugge in de meimaand van het GezeIle
jaar (1930) werden onthuld. In 1928 protesteerde hij zelfs
bij Jan Grauls, voorzitter van het Gezellecomité, tegen het
uitschrijven van een wedstrijd voor het monument, waarin
hij, zoals achteraf bleek, alleen Floris Jespers aIs kon
kurrent had (55). In 1930 liet hij zijn Gezellekop in de
handel komen (56).
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Het vers je op de keerzijde dagtekent uit de Kortrijkse pe
riode van de dichter. Het werd in 1879 of 1880 geschreven
en hoort thuis in "Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen,
enz. Il

Bij vergelijkend onderzoek van rnedaille en hanger op een
zelfde schaal gefotografeerd blijkt alleszins de keerzijde
van de hanger geen schaalverkleining van de medaille te zijn.

Beide stukken zlJn ongedateerd. Gellynck, wellicht na raad
pleging van Jan Lagae, jongste zoon van de kunstenaar, schoof
in de zestigerjaren 1905 aIs uitgiftedatum naar voor (57).
Dit is in tegenspraak met de getuigenis van Lagaes vriend
de dichter Arnold Goffin, die in zijn rnonografie schrijft :
"Il fixa d'abord, dans un buste, la physionomie douce et
soucieuse de Gezelle ... et ce buste fut placé sur le monu
ment, érigé avant la guerre. à Courtrai. Plus récemment,
il lui consacra une médaille ... n • In zijn overzicht van de
werken situeert hij het stuk in de periode 1909-1931. Alois
Walgrave nam in zijn boek "Gedichtengroe'i - Studié'n op G.
Gezelle~verschenen in 1914 aIs frontispice een afbeelding
van het Gezellemedaillon op. In een later werk van dezelfde
auteur ilHet leven van Guido Gezelle Vlaar,"schen priester en
dichter", verschenen in 1924 beeldde hij de Gezellepenning
af, zoals deze medaille ook genoernd werd (58). Een preciese
datering blijft vooralsnog onmogelijk.

De firrna Fibru-Fisch bezit een schets var. de voor- en keer
zijde van de medaille onder de nummers li.406/Fo en 17.406 A.

*

* *
Het is niet uitgesloten dat Jules Lagae tevens een medaille zou
vervaardigd hebben met de beeltenis van Generaal Saavedra. In
de periode 1906 - 1914 vervaardigde hij het monument van de Ar
gentijnse onafhankelijkheid, gedenkteken van de Twee Congressen
met het standbeeld van Saavedra. Zijn inzending kwarn bekroond
uit een wedstrijd met 74 deelnerners. Het werd in sarnenwerking
met de architekt Eugène Dhuicque opgericht op de Meiplaats te
Buenos Aires. Arnold Goffin vermeldt in zijn overzicht van La
gaes werken onder de titel "MédaiZlons et médailles" Saavedra.
Dergelijke medaille is bij de afstarnmelingen van Lagae echter on
bekend.

De firma Fibru-Fisch tenslotte bezit een schets van de voorzijde
van een rnedaille, die een zekere Vervliet voorstelt. Dit num
mer 17.410/Fo is toegeschreven aan Lagae en gedateerd 1930. Ze
stelt de buste van Vervliet naar rechts voor. Rondorn de tekst :
EMILE VERVLIET 1876 - 1930. Bij de nakomelingen van de kunste
naar is ze eveneens onbekend.
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