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VEERTIG JAAR EGMP

Algemene historiek:

Het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde ontstond in

februari 1950. Een eerste oproep, die door René De Martelaere en Antoine

Vanden Brande in een weekblad werd geplaatst. leverde slechts vier re

acties op. Willy Herssens, auteur van de toen pas verschenen "Catalogue

des Monnaies du Royaume de Belgique, de l'Etat Indépendant du Congo, du

Congo belge et de la Banque du Congo belge" kende echter een aantal

verzamelaars die ook op de stichtingsvergadering van de "penningkun

dige Groepering van België ll werden uitgenodigd.

Deze vergadering ging te Brussel door in de maand maart en leg

de het lidgeld vast op 50 frank. Stichtende leden waren: J. Carpentier,

M. Conter, X. Creuven, G. De Bouwer, D. De Smet, Favresse, D. Fermous,

A. Lejeune, G. Mal, M. Martiny, L. Matagne, J. Mertens, F. Morin,

M. Nuyttens, F. Peeters, D. Piron. J. Pittoors, P. Pottieuw. F. Tombeur.

J. Van Alsenoy, J. Vanderborght, M. Van De Vijver, H. Van Dijck.

E. Vanhaecken, J. Van Houtte en Vossaert. Er werd onmiddellijk gestart

met de uitgifte van een maandblad. Omdat er toendertijd vooral nood

was aan gemakkelijk beschikbare numismatische naslagwerken werden van

in het begin bijzondere inspanningen geleverd om goede catalogen ter

beschikking van de leden te stellen. Dit enerzijds door ze in afle

veringen te publiceren aIs bijlage bij het maandblad en anderzijds

door in juni 1950 van start te gaan met een eigen bibliotheek die wer

ken uitleende via de post. Gestart met 7 boeken, waaronder dan nog 3

veilings- en verkoopskatalogen, nam deze bibliotheek snel uitbreiding:

17 werken in januari 1951, 46 in april 1951 en ca. 160 in 1960 (de

verkoopskatalogen niet inbegrepen).
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Van in den beginne werden lokale kringen opgericht die lokale

activiteiten organiseerden en waar de leden onderlinge contacten kon

den leggen.

ln februari 1951 werd gestart met een FDC dienst, die de nieuwe

"Belgische munten leverde aan de inschrijvers.

Ondertussen bleek uit het snel toenemend Iedenaantai dat er in

derdaad nood was aan een goed gestructureerde vereniging voor verza

melaars van munten en penningen. Er bestond bovendien een aanzienlijke

interesse voor dit Belgisch initiatief buiten de grenzen. Op de eerste

algemene vergadering van de vereniging werd daarom de "Penningkundige

Groepering van België" opgeheven, en vervangen door het lIEuropees

Genootschap voor Munt- en Penningkunde".

Er werd - via nationale secretarissen - werk gemaakt van de le

denrecrutering in Nederland, Frankrijk. Duitsland. Oostenrijk en zelfs

Algerië. Deze buitenlandse secretarissen waren veelal beroepsnumis

maten (Schulman, Pilartz, Ulm. Boutin) en voorai in Frankrijk en Noord

Afrika leek het EGMP door te breken. In 1953 telde het genootschap

98 Fransen en 16 Noord-Afrikanen (op 370 leden) en in 1955 waren er

93 Fransen en 40 Noord-Afrikanen (op 389 leden).

Een eigen muntkabinet, dat in 1953 in het leven werd geroepen,

was maar een kort leven beschoren.

In 1955 werd het eerste lustrum van de vereniging gevierd met

een grote tentoonstelling, die doorging in het Vleeshuis te Antwerpen.

Het oorspronkelijk lidgeld werd in de eerste jaren herhaaldelijk

verhoogd om het tekort op de jaarbalans te bestrijden.

1953 60 Fr.

1956 75 Fr.

1960 100 Fr.
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Op het einde van de vijftiger jaren stagneerde het ledenaantal,

omdat de groei in België het wegvallen van de Noord-Afrikaanse leden

(na de onafhankelijkheid van Algerië) en de achteruitgang in Frankrijk

amper kon compenseren.

De mislukking van de poging om het EGMP te internationaliseren

was daarmee trouwens een feit. Er bleef vooralsnog een trouwe kern

aangeslotenen in Frankrijk behouden, maar van uitbreiding was geen

sprake meer.

In de zestiger jaren profiteerde het EGMP mee van de sterk stij

gende levensstandaard en van de toename aan vrije tijd. Ret aantal

muntverzamelaars vermeerderde zeer snel, wat zich weerspiegelde in het

ledenaantal: van 406 in 1960 naar 1031 in 1970.

Ondanks deze bloei brachten de steeds toenemende drukkosten van

het maandblad toch een verdubbeling van het lidgeld met zich over

deze periode:

1962 150 Fr.

1969 175 Fr.

1970 200 Fr.

De verzamelaarswereld was nu grondig anders dan in 1950. Goed

kope naslagwerken waren nu overvloedig beschikbaar, maar de gerniddel

de verzamelaar was veel oppervlakkiger geworden, met geen of weinig

interesse VOOT de historische en wetenschappelijke achtergrond van

zijn hobby. Ondanks ernstige inspanningen (25.000 frank subsidies VOOT

de aankoop van boeken tus sen 1966 en 1970 en de publicatie van een

nieuwe boekenlijst in 1970) bleef de interesse van de leden in de

bibliotheek onvoldoende. In 1972 werd hij daarom opgesplitst onder de

afdelingen.

In 1973 werd rneegewerkt aan de tentoonstelling "Het dier in munt

en medaille" in het Penningkabinet te Brussel en in de Antwerpse Zoo.
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en in 1975 werd het zilveren jubileum van het EGMP gevierd met een

grote tentoonstelling in de Antwerpse Boerentoren (8 - 21 november)

en in de Gentse zetel van de Kredietbank (25 november - 4 december).

Vanaf 1973 behoorde de snelle ledenaangroei definitief tot het

verleden. Om de pijlsnel stijgende drukkosten op te vangen werd het

lidgeld tijdens deze periode stelselmatig verhoogd:

1972 250 Fr.

1974 300 Fr.

1976 325 Fr.

Dit vrij aanzienlijk bedrag (dat nog verhoogd werd met het lid

geld van de plaatselijke afdeling) werd een belemmering voor de aan

werving van nieuwe leden. Om te kunnen concurreren met de goedkope

plaatselijke hobbyclubs begonnen de meeste EGMP-afdelingen zogenaamde

IIplaatselijke leden" te aanvaarden, die weI het lidgeld van de afde

ling vereffenden maar niet aansloten bij het EGMP. Op het einde van

de jaren zeventig was de situatie dermate uit de hand gelopen dat in

vele afdelingen het aantal "plaatselijke leden" dat van de EGMP aange

slotenen vele malen overtrof. Zulks leidde vanzelfsprekend tot een

nog groter ledenveriies voor het EGMP, dat nu telkenjare tegen een

zwaar deficit aankeek.

In 1980 werden door de afdeling Leuven hervormingen voorgesteld

die deze op den duur ophoudbare situatie moesten verhelpen. Deze voor

stellen werdep echter door het merendeel van de Waalse afdelingen en

door het dagelijks bestuur niet gunstig onthaald, en hun bespreking

werd op de lange baan geschoven.

Op de algemene vergadering van 1981 werd, bij de nieuwe voorge

steide verhoging van het lidgeld tot 400 Frank, een spoedige beslis

sing over de eventueel te nemen maatregelen in het vooruitzicht gesteld.
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Zover kwam het echter niet, omdat de Waalse afdelingen in decem

ber een splitsing in twee autonome vleugels doordrukten.

De Vlaamse afdelingen van het EGMP voerden onmiddellijk het me

rendeel van de voorgestelde hervormingen door: aIle plaatselijke le

den dienden aan te sluiten bij het EGMP, wat vergemakkelijkt werd

door een drastisch verlaagd uniform lidgeld van 250 Frank.

Hierdoor, en ook door de uitgifte van een verzorgd en hoogstaand

jaarboek vanaf 1983, ging het ledenaantal met sprongen omhoog. In

april 1983 was het al verdubbeld (1250 leden) en in 1985 werd de kaap

van de 1500 overschreden.

In 1989 werd een VZW gesticht om de vrij belangrijke finaneiële

verrichtingen van het EGMP (uitgifte van de penningen en het jaarboek)

een legale basis te geven. Bovendien werd gezocht naar nieuwe acti

viteiten, wat al heeft geresulteerd in een eerste zeer geslaagde privé

veiling voor de leden in 1990.

Ret Franstalig AEN is na de splitsing op de oude leest verder

blijven werken. Ret heeft voorai via de creatie van nieuwe lokale af

delingen getracht het tij te doen keren. In Frankrijk~ waar het EGMP

sinds de dood van de voorzitter van de afdeling Mulhouse in 1976 vol

ledig was verdwenen~ kende deze politiek ontegensprekelijk sucees.

In België zijn de resultaten echter minder positief.
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Lokale afdelingen

Van in den beginne werden in het kader van het EGMP lokale afde

lingen opgericht om de leden van de nieuwe vereniging bij elkaar te

brengen. Ziehier een chronologisch overzicht van de evolutie:

1950 oprichting van de afdelingen Antwerpen. Brussel. Gent en Brugge

1951 oprichting van de afdelingen Luik en Charleroi

1952 oprichting van de afdeling Oostende en Bordeaux; Brugge ver-

dwijnt en oak Bordeaux 18 blijkbaar slechts een zeer kart le-

ven beschoren.

1953 oprichting van de afdeling Alger.

1954 oprichting van de afdelingen Brugge en Zuid-West-Vlaanderen.

1957 er i5 geen sprake meer van afdelingen in Oostende en Luik.

1959 enkel de afdelingen Antwerpen. Charleroi, Brugge, Zuid-West

Vlaanderen en Brussel worden vermeld.

1962 oprichting van de afdeling Luik.

1965 oprichting van de afdeling Leuven.

1967 oprichting van de afdeling Mons.

1969 de afdelingen La Louvière en Moeskroen worden voor het eerst

vernoemd.

1970 de afdeling Hasselt wordt opgenomen.

1971 de afdelingen Nivelles, Namen, Tienen, Sint-Kathelijne-Waver.

Mulhouse en Besançon sluiten aan.

1972 Besançon wordt niet meer vermeld.

1973 de kandidatuur van Gosselies stuit op weerstand van de afde

ling Charleroi.

1974 de afdelingen Tubize en Dendermonde sluiten aan en Sint-Kathelijne

Waver valt weg; Gosselies beklaagt zich opnieuw over het veto

van Charleroi.
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1975 de afdeling Couvin sluit aan; Moeskroen wordt niet langer ver

meld.

1977 Mulhouse is weggevallen.

1980 de afdelingen Vielsalm en Oupeye sluiten aan.

1982 Hasselt valt weg; Mechelen treedt toe.

1983 Bij de splitsing van het EGMP en het AEN telt de vereniging

volgende afdelingen:

EGMP: Antwerpen t Brugge t Dendermonde, Gent t Leuven, Mechelen,

Tienen, Zuid-West-Vlaanderen.

AEN: Brussel, Charleroi, Couvin, La Louvière, Liége, Mons,

Namur, Nivelles, Oupeye, Tubize, Vielsalm.

1983 de afdeling Heusden-Zolder sluit aan.

1984 de afdeling Aalst sluit aan.

1985 de afdelingen Verviers, Stockay-St. Georges, Soignies en de

Association Numismatique Ardennaise (Givet. Charleville, Sedan)

sluiten aan.

1986 de afdeling Ardennes et Gaume (Bastogne-Arlon) sluit aan; Namen

valt weg.

1987 de afdeling Lyon sluit aan.

1990 in Le Havre en Wissembourg wordt een afdeling opgericht; Ardenne

et Gaurne en Oupeye verdwijnen.
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Jaarvergaderingen

Van in den beginne werd de uiteindelijke beslissingsmacht binnen

de vereniging statutair aan de algemene vergadering van de leden toe

bedeeld. Deze algemene vergaderingen dienden minstens één maal per

jaar plaats te vinden en warens vooral tijdens de eerste decennia, de

belangrijkste bran van contact tussen de verantwoordelijken van de

verschillende lokale afdelingen. Na enkele jaren werd het een traditie

dat deze jaarvergadering telkenmale door een andere afdeling werd ge

organiseerd, zoals blijkt uit volgende lijst:

EGMP - AEN

3 maart

maart

7 maart

27 maart

12 juni

IS april

7 apri!

15 maart

26 september

2 oktober

14 mei

8 april

9 juni

12 april

3 oktober

9 oktober

28 mei

22 september

22 juni

7 juni

13 juni

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Brussel (St. Michel. Grote Markt 24/25)

Brussel ( St. Michel, Grote Markt 24/25)

Brussel (St. Michel. Grote Markt 24/25)

Brussel (Au Renard. Grote Markt 7)

Antwerpen (Vleeshuis)

Gent (Hotel Britania. St. Baafsplein 20)

Gent (Hotel Britania, St. Baafsplein 20)

Kortrijk (stadhuis)

Gent (Hotel Britania, St. Baafsplein 20)

Antwerpen (De Witte Leeuw, Frankrijklei)

Ham-sur-Heure (het kasteel)

Brugge (Rotel Wellington. ft Zand)

Luik (Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe)

Gent (UFAC~ Van Arteveldeplein 16)

Brussel (Hotel Cosmopolite, Rogierplein)

Charleroi

Izegem (stadhuis)

Leuven (zaal der Hallen. Zeelstraat 3)

Mons

Gent (Colombophile, Franklin Rooseveltlaan)

La Louvière (Théâtre communal)
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4 juni 1972

3 juni 1973

11 november 1974

8 juni 1975

17 oktober 1976

16 oktober 1977

29 oktober 1978

14 oktober 1979

16 maart 1980

29 maart 1981

EGMP :

2 oktober 1982

29 oktober 1983

16 september 1984

19 oktober 1985

18 oktober 1986

18 oktober 1987

15 oktober 1988

18 november 1989

5 mei 1990

19

Hasselt (Onder den Toren, Thonissenlaan 15)

Namen (Musée de Croix, Place Saint-Anbain)

Tienen (stadstheater)

Charleroi (Palais des Beaux-Arts, Place du Manège)

Leuven (Provinciale Tuinbouwschool, Mechelsevest)

Nivelles (stadhuis)

Brugge (stadhuis)

Brussel (Sint Rubertusgalerij, Arenbergstraat le)

Luik (Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe)

Dendermonde (stadhuis, Grote Markt)

Brugge (stadhuis)

Tienen (stadhuis)

Zuid-West-Vlaanderen (BRT-Centrum, Conservatorium

plein, Kortrijk)

Antwerpen, (Rockox-huis, Keizerstraat IDA)

Mechelen, (Generale Bank. Van Benedenlei 26)

Aalst (stadhuis. Grote Markt)

Dendermonde (stadhuis. Grote Markt)

Leuven (Huis der Vlaamse Leergangen, Boekhandels

straat)

Heusden-Zolder (Limburgs Munt- en Penningkabinet,

Tongeren)
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Algemene Vergadering te Tienen op Il november 1974

Algemene vergadering te Leuven op 17 oktober 1976

1990



Algemene vergadering te Brugge op 29 oktober 1978.

Al gemene vl~rgadering te Dendermonde op 29 maart 19 B1

21
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Evolutie vau het ledenaantal
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Publicaties

Ret eerste initiatief van het pas opgericht genootschap was de

uitgifte van een tweetalig gestencild maandblad. waarvan de eerste

aflevering in maart 1950 verscheen. Vanaf april 1951 werd deze perio

diek recto-verso gedrukt~ op de helft van het oorspronkelijk quarto

formaat en afzonderlijk in het Nederlands en het Frans.

In 1952 werden de afzonderlijke ééntalige edities opnieuw afge

schaft. Dm de wervingscampagne van Pilartz en Ulm in Duitsland en

Oostenrijk te ondersteunen werden nu oak Duitstalige artikels en me

dedelingen opgenomen. Na de dood van Ulm (eind 1952) legde men zich

bij de mislukking van deze aetie neer; ze had slechts een tiental aan

sluitingen opgeleverd. Vanaf 1953 komen daarom geen Duitse teksten

meer voor.

Sinds januari 1957 werden de administratieve mededelingen en het

nieuws van de afdelingen in een aparte gestencylde bijlage gebundeld

en niet langer in het tijdschrift zelf opgenomen. In maart 1959 kwa

men ze echter terug in het tijdschrift zelf terecht~ maar dan weI in

het midden en op roos papier, zodat ze duidelijk van de artikels kon

den onderseheiden worden. EIke maandelijkse aflevering werd nu boven

dien in een beschermend kaftje verstuurd.

In 1960 werd ook dit onderscheid tussen het administratief gedeel

te en de artikels afgeschaft, en vanaf eind 1961 verscheen het maand

blad op glanspapier. In 1963 werd de maandelijkse omslag vervangen

door één kaft in afwasbaar glanskarton voor de gehele jaargang.

Ret tijdschrift verscheen vanaf 1968 in afzonderlijke Nederlands

talige en FranstaligE! edities. De daardoor zeer sterk verhoogde druk

kosten veroorzaakten blijvende financiële problemen voor het EGMP en

er werd dan ook getracht om te bezuinigen:
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- in 1972 werd het jaarlijks kaft afgeschaft;

- in 1973 :Eu sioneerde het maandblad met "Jeunesses

numismatiques" en werd "Tijdschrift voor numis

matiek" de nieuwe titel;

- vanaf 1976 verscheen het tijdschrift tweemaande

lij ks;

- in 1979 werd overgegaan op een goedkoper drukpro

cédé en werd het uitzicht van het blad vernieuwd:

het kreeg een karakteristiek oranje buitenblad.

dat nu nog steeds door het AEN wordt gebezigd.

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het Genootschap

in 1980 werd een extra dik speciaal jubileumnummer uitgegeven.

Bij de splitsing van het genootschap in een Vlaamse en een Waalse

vleugel veranderden deze vooraisnog niets aan hun publicaties; in 1983

echter ging het Vlaams EGMP over op de uitgifte van een jaarboek, clat

de numismatische artikels met blijvende waarde bundelt. en van de

maandelijkse " numismatische agenda", waarin de administratieve mede

delingen, de aankondigingen van activiteiten en numismatische aktua

liteiten worden opgenomen.

In de beginperiode van het Genootschap (tot ca. 1971) werden een

aantal catalogi in afleveringen aIs bijlage aan het maandblad gepubli

ceerd:

RENE DE MARTELAERE, Traité de base de la numismatique

française des Bourbons à nos jours.

RENE DE MARTELAERE, Catalogue des Monnaies françaises

de 1942 à 1952.

ARNOLD KELLER ET WLADIMIR OUCHKOFF, Le papier-monnaie

belge de nécessité de la guerre 1914-1918.

FERNAND MOREAU, Catalogue des billets de la Banque

Nationale de Belgique depuis sa fondation en

1851.
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PAUL CELERON DE BLAINVILLE, Catalogue des Monnaies

romaines de Pompée à Nerva.

W. VANDEN STEENE, Portretpenningen van 1eden van

de wetgevende kamers.

P. DUGENDRE, Les assignats de France durant la

révolution Française.

W. HERS SENS , Numismatique de Louis-Philippe.

R. NEGLEMAN. Repertoire des monnaies du Népal.

C. LAENENS & V. WYCKAERT. Afgekorte omschriften op

de munten van het Romeinse keizerrijk.

P. DUGENDRE, Catalogue des monnaies de nécessité

en métal émises depuis 1914 jusqu'en 1926

en France & aux colonies.

J. DE MEY, supplement van voorgaande.

W. HERSSENS, Catalogue des monnaies de Belgique,

de l'Etat indépendant du Congo, du Congo belge

et de la Banque du Congo belge.

J. FORIEN DE ROCRESNARD & J. LUGAN, Catalogue général

des poids.

J. DE MEY, Essai de répertoire des types monétaires

en circulation dans les états pontificaux

de 1758 à 1870 et au Vatican (1929-63) .

Enkele van deze studies zijn oak nu nog valabele en gezochte

standaardwerken.
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Tella ~st l~ rnlson pour l~qucllo llAllir~co Numis~~~

ti~uo dGvan~lt une nGCOBBité. Pcr son cntrcwls~, tout dovicndr~ ponslbl~:
l~B ,chQng~s, l~s vQntos à prix rnlaonn~blos, los r~nBoignomonts, etc.

d~ls 11 fout quo tous los n~ls~tos lui r~Bsvnt con
fLne... Lei) pr':::lio ra p!:.s sont toœ.1ours 11lfflcllos. Cl ost pourquoi nous
~v~ncions à tous nos ::lO::lbrOB, un peu de p~tlonco, bùr.ucoup do cocprcnon
sl~n ~t surtout, uno uida affûctivo.
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Ret bestuur:

Ret EGMP werd en wordt bestuurd door een raad van beheer. samen

gesteld uit de voorzitters van de lokale afdelingen en rechtstreeks

door de algemene vergadering verkozen leden.

Gedurende de veertig jaar van zijn bestaan hebben veel personen

zich belangeloos en dikwijls in ondankbare omstandigheden aIs bestuurs

lid voor onze kring ingezet. In de mate van het mogelijke worden ze

hier vermeld. Voorzitters van lokale afdelingen werden niet systematisch

opgenomen, aangezien ze veelal toch in de historiek van de afdelingen

aan bod komen.

maart 1950: de Penningkundige Groepering van België gaat van start

met René De Martelaere als voorlopig secretaris.

april 1950: volgend bestuur is aangesteld:

Erevoorzitter Joseph De Beer

Voorzitter Willy Herssens

Ondervoorzitters: Jean-Marie Gyselinck
Gilbert Vermeulen

Secretaris-
schatbewaarder: René De Martelaere

Leden Eugène De Vis
Fernand Moreau
Antoine Vanden Brande
Adelbert Van Roosbroeck

1951: Joseph De Po~ter wordt tweede erevoorzitter;

P. Celoron de Blainville wordt nationaal secretaris voor Frankrijk

en J. Schulman voor Nederland; R. Dieudonné. M. Martiny en E.

Michaux zijn nieuwe bestuursleden.

1952: Serge Boutin vervangt Celoron de Blainville, H. Pilartz wordt

nationaal secretaris voor Duitsland en Jozef Ulm voor Oostenrijk;

J. De Beer en G. Vermeulen vallen weg; A. Vanden Brande wordt

ondervoorzitter en Joris Mertens (sinds 1951 nederlandstalig re

dacteur) bestuurslid.
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1953: Het bestuur is nu aIs volgt samengesteld:

1955: Richard-Brung wordt secretaris voor Noord-Afrika en Paul Dugendre

voor Frankrijk; P. Denys. M. Nouvel. M. Nuyttens en A. Taillefer

zijn nieuwe bestuursleden; F. Moreau overlijdt.

J. De Pot ter

W. Herssens

A. Vanden Brande

R. De Martelaere

J. Mertens

A. Van Roosbroeck

J.-M. Gyselinck

E. Dehez

S. Boutin

J. Schulman

H. Pilartz

G. Brissinck. E. De Vis,
R. Dieudonné. M. Martiny.
E. Michaux. F. Moreau.
J. Van Houtte

Erevoorzitter

FDC-dienst

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris-generaal

Adj. secret. generaal

Bibliothecaris

Secretaris Duitsland

Internationale betrekkingen:

Secretaris Frankrijk

Secretaris Nederland

Leden

1954: A. Vanden Brande overlijdt.

1957: M. Nouvel wordt de nieuwe secretaris voor Noord-Afrika; E. Dehez

valt weg.

1959: Het bestuur is nu aIs volgt samengesteld:

Erevoorzitter

Voorzitter

Ondervoorzitters

J. De Potter

W. Herssens

R. De Martelaere en L. Ausselet

'"
Secretaris-generaal: V. Clabeau

Schatbewaarder

FDC-dienst

Verzendingen

Bibliothecaris

Leden

A. Van Roosbroeck

J.-M. Gyselinck

A. Evrard

H. Levie

P. De Baeck. P. Denys, M. Martiny.
M. Nuyttens
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1961: V. Clabeau wordt aIs seeretaris-generaal vervangen door Pierre

Dewit en A. Haeck wordt adjunet aigemeen seeretaris; J. Taelman

en Van Meerbeek zijn nieuwe bestuursleden terwiji P. Denys ont

slag neemt.

1962: J. De Mey vormt samen met beide seeretarissen de redactieraad

voor het maandblad.

1963: A. Haeck en A. Evrard nemen ontslag; de verzendingsdienst wordt

overgenomen door R. Verbeken; de redactieraad 1s samengesteld

uit J. De Mey, P. Magain en J. Pittoors.

1964: A. Van Roosbroeck wordt vervangen door P. De Baeck en R. Levie

door P. Magain.

1965: Ret bestuur ondergaat talrijke wijzigingen:

Erevoorzitters J. De Potter en W. Herssens

Voorzitter P. De Baeck

Ondervoorzitters M. Colaert en L. Ausselet

Secretaris-Generaai P. Dewit

Sehatbewaarder P. Le Maire

FDC-dienst (België) Mestdagh

FDC-dienst (internationaal): Negleman

Redacteurs J. De Mey, P. Magain

Bibliothecaris P. Magain

1967: P. Dewit neemt ontslag; zijn funetie wordt voorlopig waargenomen

doar Colaert en Le Maire.

1968: E. Moars wordt redacteur van het nederiandstalig tijdschrift.

1971: Erevoorzitter J. De Pot ter overlijdt; Harry Dewit en Charles

Van Nederghem worden in het bestuur opgenomen.

1975: André Van Keymeulen vervangt E. Maors; de FDC-dienst bestaat

niet meer.
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1978: Ret bestuur is samengesteld uit:

Erevoorzitter W. Herssens

Voorzitter P. De Baeck

Ondervoorzitters L. Ausselet, M. Colaert, A. Dewil

Secretaris H. Dewit

Schatbewaarder P. Le Maire

Franst. redacteur: M. Colaert

Nederl. redacteur: A. Van Keymeulen

1981: A. Van Keymeulen wordt vervangen cloor P. Degel

1982: Na de splitsing van AEN en EGMP wordt voor de Vlaamse vleugel

volgend bestuur aangesteld:

Erevoorzitter

Voorzitter

J. Lippens

A. Dewil

1986: Taelman wordt vervangen door L. Schrijvers

1987: Het bestuur ondergaat een grondige wijziging:

Ondervoorzitters: E. Moors, J. Peeters, L. Schrijvers

R. Waerzeggers

H. Vanhoudt

A. Van Keymeulen

P. Degel

Voorzitter

Ondervoorzitters: E. Moors, J. Peeters, J. Taelman

Secretaris-
penningmeester: A. Van Reymeulen

Redacteur

Secretaris

Penningmeester

1988: J. Bosman vervangt A. Van Keymeulen aIs penningmeester.

1989: E. Moors wordt redacteur van het jaarboek, H. Dewit contactper

saon t.o.V. het AEN en J. Jacobs coordinator van de activiteiten.

'1
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De huidige beheerraad van het EGMP

(Van links naar rechts : R. Blansaer, J. Bosman, R. Waerzeggers,

H. Jacobs, R. Van Brussel, H. Vanhoudt, E. Moors, P. Degel, J.

Taelman en P. Maes)
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NUMISMATICA ALOSTA

In oktober 1977 werd. na enkele maanden van overleg tussen een

viertal geinteresseerden. een eerste stap gezet tot het oprichten

van een numismatische vereniging. De plaatselijke pers werd ingescha

keld om een oproep te publiceren. zodat een eerste kontaktvergadering

zou kunnen plaats vinden.

Er kwamen 14 verzamelaars opdagen, die Numismatica Alosta opricht

ten. Een vooriopig bestuur werd samengesteld met de heren De Gelder.

Bosman. Steenhout en Van De Steen aIs stuwende krachten.

Eind 1977 telden we reeds 33 leden en waren we er van overtuigd

dat onze vereniging een kans tot overleven had.

.. Ret vergaderlokaal was gevestigd in tlOns Huis" op de Houtmarkt,

maar na ongeveer een jaar werd het door de steeds groeiende belang

stelling wat bekrompen. We verhuisden daarom naar de "Coninck van

Spanien" op de Grote Markt. Er werden eveneens om praktische redenen

enkele bestuurswijzigingen doorgevoerd en nieuwe bestuursleden aan

vaard. Enkele hiervan, waaronder Bosman. Van Gijseghem en Van Coningsloo.

maken nu nog steeds deel uit van het bestuur van de vereniging.

Een tweetai jaren later verhuisde Numismatica Alosta opnieuw.

nu naar een stadslokaal in de Kattestraat. Om organisatorische redenen

(vergadering op een zondagmorgen) dienden we echter al snel naar een

andere plaats uit te wijken. We belandden in "Het Paviljoen" op de

Grote Markt te Aalst, waar we tot op heden nog steeds onze vergaderin

gen houden.
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In januari 1984 werd de kring een afdeling van het EGMP. Een van

de hoogtepunten uit ons nu 13 jarig bestaan i8 weI de organisatie

van de algemene vergadering van het EGMP te Aalst in oktober 1987, dit

gekoppeld aan een tentoonstelling gewijd aan de munten van het graaf

schap Aalst.

De organisatie van een jaarlijkse numismatische ruilbeurs i8 een

van de recentste initiatieven van onze vereniging.
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~ NUMISMATICA ANTVERPIA

ALGEMENE HISTORIEK

Nadat te Brussel op 8 maart 1950 de Penningkundige Groepering

Van België werd gesticht. kwamen op 13 april in het Rockoxhuis te

Antwerpen Il leden van de piepjonge groepering bijeen om er een plaat

selijke afdeling in het leven te roepen. Wie dat juist waren. konden

wij niet meer achterhalen. We mogen echter met grote zekerheid ver

onderstellen dat hun namen terug te vinden zijn in de eerste leden

lijst van de groepering. die in het tweede maandelijks bulletin van

april 1950 gepubliceerd werd. In alfabetische volgorde zijn het: de

heren De Baeck. De Beer. De Bouver, de Martelaere. Herssens, Mal,

Mertens, Morin, Piron, Pittoors, Van Alsenoy. Van de Noort en Vossaert.

In een tweede Iedenlijst komen ook de heren Thirion en Timmermans

voor, aIs Iid ingeschreven in de maand april. Ret is dus zeer goed

mogelijk clat oak zij op de eerste bijeenkomst van de afdeling Antwerpen

aanwezig waren.

Op de tweede Algemene Vergadering van de tot Europees Genootschap

voor Munt- en Penningkunde omgedoopte groepering werd beslist om in

het maandblad een rubriek over ilHet leven der afdelingenll te creëe

ren; vanaf juni 1952 vinden wij daarin de verslagen over de bijeen

komsten die te Antwerpen plaatsgrepen, met vermelding van de namen

der aanwezige leden.
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Om in het maandblad meer plaats vrij te maken voor numismatische

artikels besliste het bestuur van het EGMP ln februari 1957 Dm de

verslagen van de afdelingen en aIle andere mededelingen van bestuur

lijke aard op te nemen in een gestencilde bijlage onder de titel

"Administratief Bulletin ll
•

In 1958 vinden we in het Administratief Bulletin nog roaar wei

nig nieuws: slechts enkele data en het aant;:;.l aanwezigen werd spora

disch vermeld. Wat met de beste bedoelingen in gang gestoken werd.

ging hier uiteindelijk verloren. In januari 1959 verschijnen de Ad

ministratieve Mededelingen voor het laatst aIs gestencilde bijlage:

vanaf de maand maart worden zij wederom in het maandblad opgenomen.

De verslagen Dver de "activiteiten in de afdeling Antwerpen zijn nu

opnieuw terug te vinden.

Op het eind van 1959 ziet Joris Mertens zich genoodzaakt am bij

het Genootschap zijn funeties van adjunct-secretaris en van redacteur

op te geven. In het eerste nummer van 1960 deelt ook René de Martelaere

mee clat hij zijn taak van algemeen secretari.~ niet langer kan waar

nemen. Maar zowel in het Genootschap aIs te Antwerpen werd met nieuwe

roergangers verder gewerkt aan de ontwikkeling van onze vereniging

en aan het nastreven van de doelstellingen die bij de oprichting wer

den bepaald.

Spijtig genoeg werden de archieven van onze afdeling in de loop

der jaren niet steeds voor het nageslacht bewaard. Een uitgebreid

overzicht geven van de evolutie tU5sen 1960 en 1985 i5 dan ook een

heksentoer. waaraan ik me liever niet waag. Ret lijkt me beter géén

informatie te geven dan onjuiste. Misschien kan deze lacune Doit nog

eens opgevuld worden.

Wat er ook van zij, aktief is onze afdeling zeker gebleven. Ons

huidig ledenaantal (240) bewijst dat.
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Twee details zijn hier zeker nog het vermelden ~aard:

de eerste numismatische bijdrage van de hand van Marcel Nuijttens

lazen we in het bulletin van september 19501 In het septembernum

mer 1990 van "Numismatica Antverpia" verscheen het. •. zooooveel

ste ••. artikel van zijn hand. Veertig jaar onophoudelijke penne

vruchten van een van onze leden, dat mag toch speciaal vermeld wor

den!

- in de ledenlijsten vinden we de toetreding in maart 1952 van John

De Ley, onze huidige penningmeester (sinds 1982). Hij is dus het lid

van ons huidig bestuur dat het langst aangesloten LS bij het EGMPI

VERGADERINGEN

Het leven van een afdeling speelt zich natuurlijk hoofdzakelijk

af op haar vergaderingen. Tot oktober 1957 werd ééns per maand ver

gaderd. Op de bijeenkomst van 12 oktober werd door de meerderheid

der aanwezige leden overeengekomen voortaan 2 maal per maand sarnen

te komen, wat dan oak gebeurde vanaf navember 1957 (en nog steeds

gebeurt!).

Er werd achtereenvolgens vergaderd in:

(1) het RockoxhuiD, Keizerstraat 10 te Antwerpen (vanaf 13 april 1950);

(2) "Taverne Bass", de Keyserlei 56 te Antwerpen (vanaf september 1952);

(3) café "De Witte Leeuw" aan de Frankrijklei 4 te Antwerpen (vanaf

eind 1953);

(4) café "Samson" in de Pelikaanstraat te Antwerpen (vanaf + 1967?);
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(5) zaal Billard Palace. aan het Koningin Astridplein te Antwerpen

(vanaf april 1970);

(6) Zaal "Servio". Jacob Jordaensstraat IDS (vanaf juni 1974); vele

leden zullen zich nog herinneren hoe we op een schandalige manier

van de ene dag op de andere uit deze zaal gezet werden begin

augustus 19B7.

(7) "In den Helder van Geest", Krugerstraat 24 te Hoboken (vanaf 22

augustus 1987). Achteraf bekeken was deze laatste (gedwongen)

verhuis niet zo'n slechte zaak. Aangezien ondertussen onze verga

deringen een hernieuwd en steeds groter sucees kenden. moesten

we bij het uitkijken naar een nieuw lokaal er vaoral op letten

dat het groot genoeg was. Dank zij Herman Gibens J onze ondervoor

zitter. vonden we een geschikte zaal waarbij we echter weI voor

het eerst het grondgebied van Antwerpen-stad moesten verlaten.

We hopen hier ook voor de komende 13 jaar een vaste toevlueht

gevonden te hebben!!!

BESTUUR

Tot april/mei 1953 was er steeds sprake van "Het voorlopig plaat

selijk comité". Wie daarin zitting had en hoe de taken er verdeeld

waren ligt onder de sluier van bet verleden. Men ging te Antwerpen

beslist weinig conformistisch te werk, maar de ijver was er des te

groter omo Zo werd er in juni 1953 een poging gedaan om van het pro

vinciebestuur een subsidie te krijgen. Deze werd toegestaan maar dan

moest er weI een jaarlijks activiteitsverslag ingediend worden, onder

andere ook met de vermelding van de samenstelling van de beheerraad.

Bijgevolge kreeg het voorlopig plaatselijk comité een vaste vorm, die

aIs volgt aan het provinciebestuur meegedeeld werd:
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voorzitter: Willy Herssens

ondervoorzitter: René de Martelaere

secretaris-schatbewaarder: Joris Mertens

leden: Paul De Baeck~ Théo de Ruijter, François Morin~ Jozef

Pittoors, Jan Schelles en Achille Vossaert.

Tegen het einde van 1958 grepen er in het bestuur van de afde

ling Antwerpen enkele wijzigingen plaats. De voorzitter, de ondervoor

zitter en de secretaris waren door hun beroepsbezigheden zodanig in

beslag genomen dat zij hun funetie moesten opgeven. Er werd een nieuw

bestuur verkozen, dat als volgt samengesteld was:

voorzitter: Paul De Baeck

ondervoorzitter: Jozef Pittoors

secretaris-schatbewaarder: Achille Vossaert

adjunct-secretaris: Abel Evrard

leden: René de Martelaere, Theo de Ruijter, Willy Herssens, Joris

Mertens, François Morin, Jan Sehelles en Frans Van Heesvelde.

Onder de leiding van de nieuwe voorzitter. alom bekend als een

eminent en minzaam numismaat, bleef dit bestuur zich inzetten om de

banden tus sen de leden nauwer toe te halen en de studie van de numis

matiek op een aangename en leerzame wijze te beoefenen.

De opeenvolgende bestuurswijzigingen tussen 1960 en 1985 berus

ten niet in onze archieven.

Lange jaren hleef althans de voorzitter op post, namelijk van

1959 tot februari 1981. en dat mag weI een hele prestatie genoemd

worden. Geen wonder dat hij zelf op zijn vervanging heeft aangedron

gen •
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Huldiging van de ontslag nemende voorzitter Paul De Baeck in 1981.

(op de foto links, de heren De Baeck, Moors en Pittoors; op de foto

rechts, Van Laeken, De Baeck en Moors).

Edgard Moors. die in 1960 A. Vossaert aIs secretaris opvolgde.

hleef nog langer in functie. vermits hij in 1985 gevierd werd voor

zijn zilveren ambtsjubileum.

Joris Mertens. de eerste secretaris van onze afdeling, nam het

voorzitters-roer in handen van maart 1981 tot januari 1984. Hij werd

opgevolgd door Louis Van Laeken.

Sinds maart 1988 i5 het bestuur aIs volgt samengesteld:

- voorzitter: Hugo Jacobs

- ondervoorzitter: Herman Gibens

secretaris + redactie: Jeannine Jacobs

penningmeester: John De Ley
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bibliothecaris: Gaston Teeuwens

ere-voorzitter: Joris Mertens

Ret bé'stuur van Nurnismatica Antverpia

(van links naar rechts: H. Gibens, Hugo Jacobs, Jeannine Jacobs, G.

Teeuwens, J. De Ley).

TENTOONSTELLINGEN INGERICBT DOOR ONZE AFDELING

1951: zaterdag 21 april van 15 tot 19 uur in het Rockoxhuis.

Negen onderwerpen kwamen aan bod; geen slecht begin!!!

1955: van 12 juni tot 15 september in het Museum Vleeshuis.

In 1954 werd contact genomen met de directie van de Oudheid

kundige Musea am ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van

het Genootschap Hn van de afdeling Antwerpen een grote tentoon

stelling te organiseren. Bij de toenmalige conservator Frans

Smekens, een veelzijdig historicus. vonden wij aIle mogelijke
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steun en met raad en daad verleenden hij en zijn medewerkers

ons aIle hulp am dit eerste lustrum op een luisterrijke wijze

te gedenken. Getuige daarvan de omvangrijke catalogus "Munten

en Penningen van aIle tijden" die door de stad Antwerpen bekos

tigd werd.

De tentoonstelling omvatte 32 thema's.

1960: van 1 tot 16 oktober in de Kredietbank.

Een 170 bIz. tellende catalogus met 7 platen getuigt van deze

tentoonstelling waarin 10 thema's aan bod kwamen.

1968: van 28 november 1968 tot 2 januari 1969 in de Bank van Brussel.

1975: van 8 tot 22 november in de Kredietbank.

Gehouden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan.

Deze tentoonstelling verhuisde daarna naar de KB aan de Kouter

te Gent. Een catalogus van 90 blz. bevat geen opgave van de

tentoongestelde stukken. maar weI een inleidende tekst bij elk

der 33 tentoongestelde thema's.

1977: van 12 tot 30 december in de Bank Brussel Lambert.

Tentoonstelling georganiseerd in het kader van het Rubensjaar.

met aIs thema IIDe munten en medailles ten tijde van Rubens".

1985: van 5 tot 19 oktober in de Kredietbank.

Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van het EGMP.

Voor het eerst werden alleen stukken tentoongesteld die ofwel

geslagen waren te Antwerpen. ofwei betrekking hadden op de ge

schiedenis van onze stad en haar inwoners.

De 75 blz. teliende catalogus gaf een overzicht der tentoonge

stelde stukken (verdeeld over 23 toonkasten) met een inleiding

bij elk der 20 thema's.
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Naast deze grote activiteiten die aan onze vereniging de nodige

publiciteit geven. wordt er sinds 1985 jaarlijks een internationale

ruilbeurs georganiseerd in het historische kader van de Handelsbeurs

van de Meir te Antwerpen. Deze beurs heeft op enkele jaren tijd haar

plaats weten te verwerven tussen de grote beurzen in dit land.

De tweede internationale ruilbeurs te Antwerpen (1986).
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Alle kleinere activiteiten bespreken die verder nog sinds enkele

jaren regelmatig voor de leden georganiseerd worden zou ons echt te

ver leiden. We sommen enkel op: jaarlijkse numismatische reis naar

het buitenland. jaarlijks club-dîner, enkele malen per jaar onaange

kondigd gratis tombola voor de aanwezigen, enz.

Dit overzicht heeft geenszins de ambitie ook maar een schijn van

volledigheid te hebben. Wat erin kan geschreven worden danken we hoofd

zakelijk aan de gegevens die onze huidige ere-voorzitter. Joris

Mertens, al die jaren met zoveel zorg bewaarde en spontaan aanbood

voor onze archieven. Dat verdient toch ook een speciale vermelding

dacht ik.

Hetgeen hier wél is neergepend kan ertoe bijdragen dat alvast

dàt deel van onze geschiedenis voor later bewaard blijft.
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EGMPBRUGGE

ln het begin van de jaren vijftig kwamen enkele muntverzamelaars.

waaronder T. Bastien. G. Brissinck. E. Vanhaecke en G. Vermeulen. zeer

onregelmatig bijeen in het lokaal "Damier" te Brugge. G. Vermeulen nam

het initiatief om met deze personen een Brugse afdeling van het pas

ontstane EGMP op te richten. Deze was echter slechts een zeer kort le

ven beschoren en Gilbert Brissinck bracht de afdeling naar Oostende

over. Een conflict tussen Brissinck en Jan Van Haecke in 1953 bracht

deze laatste er toe om sarnen met P. Denijs op 31 januari 1954 opnieuw

een Brugse EGMP afdeling boven de dpopvont te houden. Stichtende leden

waren: J. Beernaert, R. Callewaert, A. De Groote. A. Dieperinck.

H. Koekelbergh, J. Vandermeer. H. Van Eeghem. J. Verhoeven en L. Verhoeven.

De vergaderingen hadden plaats in het lokaal van café Sint Ivo.

Salvatorskoorstraat nr. 10 te Brugge. iedere vierde zondag van de

rnaand vanaf 10 uur in de voormiddag.
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Leden van de afdeling Brugge vb6r c3fé Sint Ivo (ca. 1960)

(van links naar rechts: G. Seynaeve, P. De~ijs, R. Callewaert,

E. Vanhaecke, J. Vandermeer, M. en MV. il. Dieperinck, J. Taelman)

De mogelijkheden van de nieuwe kring waren beperkt door de 1ig

ging aan de uithoek van België; van andere afdelingen viel weinig of

geen bezoek te verwachten. Dit euve1 werd evenwel opgevangen door

Juliaan Taelman, die in april 1955 aansloot en zich bijzonder toe1eg

de op de promotie van de numismatiek. Vanaf maart 1953 had hij - aIs

lid van de afdeling Antwerpen - trouwens al artikels in het tijdschrift

van het EGMP gepubliceerd.

In oktober 1955 hield Taelman in Brugge de eerste voordracht,

met aIs thema "Het belang van de muntvondsten"; het was het begin van

een lange reeks.

Op 19 en 20 april 1958 organiseerde de Brugse kring een tentoon

stelling in het concertgebouw te Brugge; hieraan werd rneegewerkt door

P. Denijs, J. Vanhaecke, R. Callewaert, J. Beernaert, H. Van Eeghern.
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R. Koekelbergh en J. Taelman. AIs aandenken aan deze manifestatie werd

een bronzen penning geslagen met een oplage van 2S stuks.

Wegens gezondheidsredenen kon P. Denijs in 1960 zijn bestuurs

funeties niet langer waarnernen. De heer J. Taelman werd de nieuwe

voorzitter. na eerst korte tijd interirn-secretaris te zijn geweest.

Ondertussen werd vergaderd in "Rotel Wellington" in ' t Zand. op

de tweede dinsdagavond van iedere maand. In het rnidden van de jaren

zestig werd verhuisd naar URotel Terminus" in dezelfde straat.

Ret nieuw bestuur. met o.m. R. Ostyn en F. Marechal aIs vaste

steunpilaren, werkte een aantal initiatieven uit om de kring meer be

kendheid te bezorgen.

Er werden een aantal ruilbeurzen op touw gezet:

- op 14 februari 1965 in hotel Wellington in It Zand;

- op 3 september 1967 in het Beenhuis op de markt;

- op 6 september 1970 in de stadshalle op de Grote Markt.

Van 27 november tot 4 december 1965 werd deelgenomen aan de ten

toonstelling "De Bank ten dienste van iedereen". De expositie had

plaats in het concertgebouw in de Sint Jacobstraat en de afdeling nu

mismatiek omvatte de munten van de graven van Vlaanderen en bankbil

jetten.

Kort voordien was het muntenkabinet van het Gruuthusemuseum ge

opend (juli 1963), hetgeen voornamelijk te danken was aan de belange

loze inzet van voorzitter Taelman bij de inventarisatie en beschrijving

van de stedelijke nurnismatische verzameling.

Op 8 april 1962 werd de algemene vergadering van het EGMP voor

het eerst te Brugge gehouden. Ze ging door in hote! Wellington, het

clublokaal.
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Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Brugse

kring in 1978 vand de algemene vergadering op 29 oktober 1978 opnieuw

te Brugge plaats. Ditmaal in het indrukwekkend kader van de grote zaal

van het stadhuis.

Terzelfdertijd werden een tentoonstelling en een internationale

ruilbeurs in de Beurshalle op het getouw gezet. Een exuberante pen

ning in goud. zilver en brons herdacht deze gebeurtenissen en het be

stuur dat dit geheel had georganiseerd:

J. Taelman

J. De Jonckheere

R. Ostyn

algemeen secretaris: F. Marechal

secretaris E. Yperman

boekhouder J. Beernaert

lid L. Danhieux

In augustus 1982 werd meegewerkt aan de tentoonstelling "Munten

en Penningen in Bourgondisch Vlaanderen". Op 2 oktober van datzelfde

jaar trad de kring aIs gastheer op voor de eerste algemene vergadering

van de zelfstandig geworden Vlaamse vleugel van het EGMP.
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Overhandiging van de erepenning van het EGMP aan P. Degel tijdens de

algemene vergadering van 2 oktober 1982.

Na een kort verblijf in "Rotel Brasserie Ret Putje" in I t Zand

31, en in "Café de Nieuwe Steenweg". Moerkerkse steenweg 8. Sint-Kruis.

werd van 1983 tot 1986 vergaderd in liTer Groene Poorte", Spoorwegstraat

14. Vanaf 14 oktober 1986 werd gekozen voor ilHet Bargehuis tl aan de

Katelijnepoort, en sinds januari 1990 i5 café "De Nieuwe Keizer",

Gistelsesteenweg 120, Sint-Andries-Brugge het nieuw lokaal.

Er werd ook overgegaan tot een verjonging binnen het bestuur,

~ dat thans aIs voigt 1s samengesteld:

voorzitter

ondervoorzitter en
public relations

J. Taelman

E. Schutijzer
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secretaris-penningmeester L. Lescrauwaet

leden R. Ostyn

F. Marechal

M. Schalley

D. Van Hove

Deze nieuwe ploeg heeft al een geslaagde mE!dewerking aan de ten

toonstelling "Zeebrugge Haven" in oktober 1990 op haar actief.

~

.'...'

!
:~~
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NUMISMATISCHE KRING

DENDERMONDE

De Numismatische Kring van Dendermonde werd op 14 januari 1973

gesticht door de volgende zes verzamelaars - numismaten:

voorzitter: Julien Swaelens

ondervoorzitters: Louis Van Damme en André Van Den Bossche

penningmeester-secretaris: Gaston Galle

hulpsecretaris: Ferdy Willems

raadslid: Benoit Van Dijck

AIs embleem werd het oud poortzegel van de stad Dendermonde ge

kozen. De vergaderingen hadden plaats in café Ret Gulden Hoofd op de

Grote Markt en de kring telde vrij vlug 17 leden. Aanvraag tot toe

treding bij het EGMP was een van de eerste stappen die door toedoen

van voorzitter J. Swaelens en secretaris G. Galle gezet werd om het

ledenaantal en de kennis in de kring te verruimen. De jonge vereni

ging werd in het EGMP opgenomen op de algemene vergadering te Tienen

in 1974.

Ret bestuur onderging in 1973 enkele wijzigingen: F. Willems

nam ontslag en Kamiel Buydts. Paul Hobbels en René Van Brussel tra

den toe. Ret ledenaantal steeg van 17 tot 24 EGMP- en 18 plaatselijke

leden. Er werden twee ruildagen per maand georganiseerd: eerst op de

lste en 4de zondag en daarna op de lste zaterdag en de 4de zondag.

De tweede ruildag verdween later. In 1974 wijzigde het bestuur opnieuw:
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André Van Den Bossche werd de nieuwe voorzitter t H. Dreesen en Dr. J.

Francotte werden in het bestuur opgenomen en L. Van Damme nam ontslag.

In 1977 werd de eerste internationale numismatische dag georga

niseerd; ca. 1000 bezoekers kwamen die dag een kijkje nemen in het

H. Maagdcollege.

Mede door het organiseren van enkele merkwaardige tentoonstel

lingen bleef het ledenaantal stijgen. ln 1980 werd een reis naar Parijs

ondernomen en in 1982 was Landen aan de heurt. Ondertussen moesten we

spijtig genoeg ons oud vertrouwd lokaal op de Grote Markt verlaten;

we verhuisden naar St. Gillis (een deelgemeente van Dendermonde), de

woonplaats van Gaston Galle. die in 1979 voorzitter geworden was.

Spijtig genoeg ontviel hij ons reeds op 21 oktober 1982. Hij was een

van de stuwende krachten geweest voor het inrichten van de algemene

vergadering van het EGMP/AEN te Dendermonde op 29 maart 1981, die de

laatste gemeenschappelijke vergadering van het EGMP en het AEN zou

blijken te zijn.

De algemene vergadering van het EGMP/AEN in 1981.

(Van links naar rechts: H. Dewit, M. Colaert, P. De Baeck, A. Dewil,

W. Herssens, G. Galle).

1990



53

Benoit Van Dijck werd de nieuwe voorzitter en het bestuur werd

uitgebreid met Jan CaIIaert. Philemon Verbeke en Achiel Van Biesen.

ln 1985 werd opnieuw Parijs bezocht. De kring richtte ook een reizen

de tentoonstelling in doorheen de naburige gemeenten am nog meer be

kendheid te krijgen; mede daardoor teiden we in 1985 voor het eerst

meer dan 200 leden.

In 1988 werd ter gelegenheid van het lS-jarig bestaan voor de

tweede maai de algemene vergadering van het EGMP georganiseerd.

Op 1 januari 1989 werd het bestuur nogmaals gewijzigd en het is

nu aIs voigt samengesteId:

Het bestuur van de Numismatische Kring Dendermonde.

(Van links naar rechts: B. Van Dijck, K. Buydts, R. Van Brussel, J.

Swaelens (zittend) H. Dreesen, J. Callaert, P. Verbeke, A. Van Biesen,

M. Bombeke (staandJ.
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- voorzitter: René Van Brussel

- ondervoorzîtter: Kamiel Buydts

- schatbewaarder: Benoit Van Dijck

- redakteur: Marcel Bombeke

- veilingmeester: Jan Callaert

- bibliethecaris: Hubert Dreesen

- mater1aalmeester: Achiel Van Biesen

- bestuursleden: Julien Swaelens - Philemon Verbeke

Ret aantal leden neemt nog steeds tee zoals op bijgaande grafiek

is vast te stellen:

200

uo

uo

o

--------------------------------------_.~
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EGMPGENT

De Gentse afdeling van het E.G.M.P. werd in september 1950 op

gericht door tien leden: de Juzencourt, Vaerenbergh, Martiny, De

Potter, Boeikens, Michel, Roussau, Van Trappen. Van Houte en Timmerman.

Maurice Martiny werd voorzitter en aalmoezenier Joseph De Potter ere

voorzitter.

In 1975 nam Martiny ontslag om ernstige gezondheidsredenen. Zijn

plaats werd ingenomen door C.J. Holtslag uit Oostburg (Nederland). In

1976 verhuisde deze laatste naar Maastricht en werd Aimé Jozef Haeck

de nieuwe voorzitter. Emilien Vandercammen volgde hem op in 1978 on

der de voorwaarde dat de traditionele maandelijkse voordracht in ere

zou hersteld worden.

Op de vergadering van 27 september 1959 had men immers besloten

af en toe een spreekbeurt te organiseren. Meerdere sprekers van bin

nen en buiten de afdeling kwamen aan bod; onder hen F. Baillon, toen

malig conservator van het Penningkabinet te Brussel, en de heren

Mertens, Nuyttens en Taelman.

De meeste voordrachten werden echter gehouden door Norbert-Jean

de Meyer.

Doordat voor bepaalde leden handel drijven primeerde op kennis,

en de commerciële activiteiten al te storend verliepen tijdens de

causeries, verdween dit gebruik in het midden van de jaren zestig.

Vandercammen knoopte opnieuw aan met deze traditie en houdt nog

steeds elke derde zondag der maand een gefundeerde en goed gedocumen

teerde uiteenzetting over de meest verscheidene munten en penningen

(uitzonderlijk is er een diamontage).
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In november 1950 trad Emile Rouquart toe tot de afdeling. Van

september 1952 tot juli 1984 was hij sekretaris-penningmeester en

behartigde hij de bibliotheek. Nadat hij om gezondheidsredenen zijn

ontsiag vroeg, werd hij aIs sekretaris-penningmeester opgevolgd door

Robert Blansaer.

Ondervoorzitter Luc van den Broecke fungeert sindsdien aIs biblio

thecaris. De bibliotheek is ondergebracht in het clublokaal en mag

zich op een niet te onderschatten belangstelling van de leden beroe

men. Ze werd bekostigd door de opbrengst van een maandelijkse tombo

la waarvan de prijzen gratis door de leden geschonken werden. Boven

dien werden meermaals werken geschonken.

Tijdens de halfmaandelijkse vergaderingen, op de eerste en der

de zondag van de maand, worden allerhande mededelingen in verband met

de aktualiteiten gedaan en Iiggen periodieken van beide zijden van

de taalgrens en veilingscatalogen uit binnen- en buitenland ter inzage.

Naast de verkoop van munten en penningen is het aanbod van numisma

tische literatuur speciaal te vermelden.

Meerdere leden publiceerden in het "Tijdschrift voor Numismatiek"

en sinds 1983 in de jaarboeken van het genootschap. In april 1952 werd

een numismatische tentoonstelling georganiseerd in het Museum voor

Sierkunst in de Jan Breydelstraat te Gent. In 18 uitstalkasten werden

volgende onderdelen van de numismatiek behandeld: het graafschap

Vlaanderen, het hertogdom Brabant. België, Frankrijk, Europese daal

ders, herinneringsmedailles aan de tweede wereldoorlog, de kunst in

de medaille van de renaissance tet heden, enderscheidingen en het ont

staan en de ontwikkeling van de munt tot aan de middeleeuwen. Aan de

wanden van de zaal hingen kaders met assignaten en Duits noodgeld.

Deze tentoonstelling trok ruim 600 bezoekers en bracht 9 nieuwe leden aan.

Driemaal grepen de algemene ledenvergaderingen van het E.G.M.P.

in de Arteveldestede plaats: op 26 september 1959 in de "Britannia"

op het St. Baafsplein, op 12 april 1964 in het U.F.A.C. (Union

Fraternelle des Ancien Combattants) op het St. Annaplein en op 7 juni

1970 in de "Colombophile" op de Franklin Roosveltlaan. Ter gelegen-
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heid van dit laatste gebeuren werd een penning geslagen met de maagd

van Gent.

In 1967 droeg de algemene vergadering van het Genootschap te

Izegem haar penning op aan Gentse voorzitter Maurice Hartiny, en in

1990 viel die eer te Tongeren te beurt aan de huidige voorzitter

Emilien Vandercarnmen. In 1976 liet de afdeling bij de firma Nelen

een penning slaan om de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie

van Gent (1576) te herdenken.

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan in 1990 werd opnieuw

een penning geslagen, ditmaal door de Koninklijke Munt. De voorzijde

is geinspireerd op een niet-uitgevoerd ontwerp voor een ijzeren 10

centiemstukje. dat de stad Gent in 1918 in omloop wilde brengen.

Leon Geeraert, die de andere fraaie Gentse rnunten uit de Eerste Wereld

oorlog sloeg, tekende zelf de schets. Orndat de bezetter het gebruik

van rnetaal verbood, werd het stukje niet gerealiseerd.

Zeven grote ruilbeurzen gingen te Gent door: in 1965 en 1968 in

de hogervermelde U.F.A.C., in 1973, 1974, 1975 en 1976 in het feestpa

leis van de "Vooruit" en in 1977 in de handelsbeurs op de Kouter.

De afdeling kende vijf verschillende clublokalen: eerst het

Middenstandershuis in de Lange Kruisstraat, vervolgens hotel

"Britannia" op het St. Baafsplein(van 1952 tot 1963), café "Damberd"

op de Koornmarkt (tot 1969), café "Colombophile" op de President Roos

veltlaan (tot 1976) en ten slotte de St. Baafskring in de Kapucijnen

harn (tot op heden).

Bij de stichting telde de afdeling la leden; met de jaren steeg

dit aantal en in 1990 telt ze 68 aangeslotenen.
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NUMISMATICA LIMBURG

In september 1978 valt er bij mij thuis een bladje van zes blad

zijden recyclagepapier in de bus. Het velletje wordt geopend, gelezen

en zorgvuldig bekeken. "Verantwoordelijke uitgever: Vandamme Luc 

Haverveld 50 te Zolder" staat er te lezen. "Lidmaatschap: 250 fr."

Mijn bedenking: "Die gast i8 gek! Welke Zolderaar gaat nu 250 fr.

betalen voor enkele bladzijden recyclagepapier?" Het tijdschriftje

wordt aan de kant gelegd, maar duikt telkens weer op en komt niet in

de vuilmand terecht.

Na twee maanden besluit ik dan toch eens bij die "Vandamme" aan

te kloppen. Na een gesprek van enkele uren heeft hij mij erin geluisd:

250 frank is betaald en ik heb zelfs de post van secretaris aan mijn

broek. Commercen clat die man kanl Op de koop toe, smeert hij mij nog

een koperen oordje aan. Van dan af begint net! Deur aan deur worden

er leden geronseld en het tijdschrift van januari 1979 vermeldt reeds

een volledig bestuur. Luc en ik rijden zelfs geregeld naar Tilburg om

muntmaterialen aan te kopen.

Dan - 4 maart 1979 - onze eerste grote ruildag in de Kluis te

Bolderberg. Wat we daar niet afgezien hebben: van de zolder naar bet

café en omgekeerd. We besluiten dan maar op 26 augustus 1979 am naar

het Cultureel Centrum te verbuizen. Ondertussen hadden we in mei reeds

60 leden.

En we vierden ook: op l december een gratis ton voor de leden •.•

maar geen leden te ~ien! Dan wachtte het bestuur de zware taak bet vat

zelf af te drinken. En ja, het ging, maar het was ons aan te zien.

Ondertussen hebben we weer enkele goedzakkige numismaten erin geluisd

om in het bestuur te komen. Ze zitten er ocharme nog in! Van dan af,
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en met de hulp van Jozef Vos - de gelukzak van de tombola - Frans

Claes en Daniël Bernier, gaat alles sne!:

november 1979

- januari 1980

oktober 1981

maart 1982

februari 1983

- februari 1984

- mei 1990

reis naar Londen

aansluiting bij het E.G.M.P.

uitgifte van ons jaarboek

uitgifte van de penningen Zolder en Heusden

uitgifte penning Woutershof en de aanwinst van

een hard werkend bestuurslid nI. Lucien

Schrijvers.

5-jarig bestaan en eerste penning nationale

ruildag.

algemene vergadering E.G.M.P.

Deze enorme groei van 0 tot 260 leden in 10 jaar tijd, is meren

deels te danken geweest aan de stichter en bezieler van onze club.

Deze man, die van Westvlaamse afkomst is en daar waarschijnlijk zijn

doorzettingsvermogen van heeft, i5 een werkelijke stuwing, die steeds

nieuwe ideëen aanbren~;t.

Toch kan het sucees niet alleen aan één man toegeschreven wor

den. De overige bestutlrsleden, 7 in totaal, doen reeds jaren trouw

hun plicht. Wij danken dan oak allen voar hun inzet.
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NUMISMATICA LEUVEN

Ret begin

Johan Alaerts

Jozef Peeters

Luc Denolf

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Op aanraden van Pierre Dewit, algemeen secretaris van het EGMP,

werd al tijdens de stichtingsvergadering besloten om de kersverse ver

eniging. die Numismatica Leuven aIs naam had gekozen, bij het EGMP aan

te sluiten. Er zou vergaderd worden in café Rubens, op de eerste zon

dagvoormiddag van de maand. Volgend waarnemend bestuur kwam uit de bus:

Eind 1964 nodigden Johan Alaerts en Jozef Peeters, die elkaar

kort daarvoor op een hobbytentoonstelling hadden leren kennen, mogelijke

belangstellenden uit om de stichtingsvergadering van een nurnismatische

vereniging bij te wonen. Negen geinteresseerden daagden die zondag 27

december op in de zaal van café Rubens in de Bondgenotenlaan 15:

J. Alaerts, J. Peeters, P. Dewit. H. Dewit, C. Berckmans, Dekeyser.

L. Denolf, F. Oppenbrouwer en J. Vanhorebeek.

De maandelijkse ruilvergaderingen werden vooral door de eigen le

den bezocht, maar toch kwamen geregeld leden van andere EGMP-afdelingen

(o.m. De Mey en Clabeau) de jange groepering met hun aanwezigheid steu

nen.
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In september 1965 werd, in samenwerking met de stad Leuven. de

tentoonstelling "Munt te Leuven tot bet einde van de XVIe eeuwll in

gericht in het Stedelijk Museum Vander Ke!en-Mertens. De daarbij ge

voerde wervingscampagne bracht het ledenaantal eind 1965 op 28.

Bet bestuur

Via een kart interim van Harry Dewit wordt de kas (570 frank rijk)

in 1966 overgedragen aan de nieuwe penningmeester Jozef Vanhorebeek.

In 1971 wordt het bestuur uitgebreid met de commissarissen G. Zaman,

Jozef Mertens en Harry Dewit. Grondige wijzigingen vinden plaats op

4 januari 1973 en resulteren in volgende samenstelling:

Erevoorzitter J. Alaerts

Voorzitter J. Peeters

Secretaris G. Zaman

Penningmeester J. Vanhorebeek

Bibliotbecaris L. Davit

Commissarissen J. Mertens

H. Dewit

De verdere evolutie verloopt samengevat aIs volgt:

1975: Ontslag van G. Zaman en J. Mertens; opname van Alfons Kindermans,

Henri Joris en Hubert Pladijs; Luc Davit wordt seeretaris.

1976: opname van René Waerzeggers voor de nieuwe funetie van veiIing-

meester.

1977: opname van Paul Verschueren; ontsiag van A. Kindermans.

1978: opname van Willy Vrancken.

1979: ontslag van L. Davit en H. Joris; opname van Hugo Vanhoudt aIs

redacteur; P. Versehueren wordt secretaris.

1980: ontsiag van P. Verschueren; H. Vanhoudt wordt secretaris.
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1981: ontslag van W. Vrancken; opname van Hubert Charpentier aIs reis

leider; H. Pladijs wordt penningmeester en J. Vanhorebeek gewoon

bestuurslid.

1983: ontslag van H. Charpentier; opname van Gustaaf Winnen en Désiré

Schoonjans.

1984: ontslag van H. Pladijs; R. Waerzeggers wordt penningmeester.

1985: opname van Jozef Peeters (II).

1987: terugkeer van Hubert Pladijs.

1988: ontslag van J. Vanhorebeek en H. Vanhoudt; opname van Jean

Vandevoort; H. Pladijs wordt secretaris.

1989: ontsiag van H. Dewit; opname van Dirk Doms; D. Schoonjans wordt

penningmeester en R. Waerzeggers bibliothecaris.

1990: ontslag van J. Vandevoort.

Verdere historiek

Op 11 september 1966 vindt in het klein zaaltje van "Café des

Sports ll aan het station een eerste. zeer geslaagde ruilbeurs plaats.

Op 22 december 1968 organiseert Numismatica Leuven de algemene

vergadering van het EGMP. Terzelfdertijd wordt een tentoonstelling in

gericht, en in de namiddag een ruilbeurs; dit alles in de zaai der

Hallen in de Zeelstraat. De hele organisatie verloopt vlekkeloos en

mede door deze gebeurtenis loopt het aantal leden op tot 43.

Campagnes in dag- en weekbladen zorgen er voor dat deze groei zich

doorzet in de daaropvolgende jaren (53 leden in 1969 en 66 in 1970).

In 1971 komt echter een terugval; het ledenaantal vermindert (55) en

door een samenvallen van verscheidene organisaties wordt de groots

opgevatte ruilbeurs in de "Salons Georges ll op het Hogeschoolplein een

ware flop.

1990



63

Tegenmaatregelen worden genomen. Ret bestuur zet een grote propa

gandacampagne op tauw en Numismatica neemt op 27 augustus 1972 met een

tentoonstel1ing en een ruilbeurs deel aan de Druivenfeesten te Overijse.

Mede daardoor stijgt het ledenaantal (tot 66) en wordt de lege kas ge

spijsd met 2.550 frank).

Op Il maart 1973 organiseert Numismatica haar eerste groepsuit

stap naar de ruilbeurs van Tilburg. Dit vait dermate in de smaak t dat

sindsdien geregeld reizen naar buitenlandse beurzen worden ingelegd

en - traditioneel op 21 juli - een niet-numismatische toeristische

uitstap plaatsvindt. Ook wordt nu jaarlijks een beurs georganiseerd.

die in 1973 en 1974 doorgaat in "Het Bad" te Kessel-Lo.

Door het toenemend sucees van de maandelijkse ruilvergaderingen

ontstaat er plaatsgebrek. Op 4 november 1973 wordt daarom verhuisd

naar de grotere bovenzaal van café "Brasserie Nationale" t Tiensevest

20 (aan het station). Ongeveer terzelfdertijd start de uitgave van

een eigen maandblad "Echo Numismatica" en wordt de kaap van de 100

leden bereikt.

Van 16 tot 30 aprii 1974 wordt de tentoonstel1ing ilHet gemeen

telijk noodgeld van bezet België" gearganiseerd in de Generale Bank.

Alhoewel er op 30 maart al een ruilbeurs was ingerieht in Het Bad t

werd dit voor de viering van het 10-jarig bestaan op 15 december 1974

nog eens overgedaan. Telkens met een massale toeloop. Op 14 december

werd bovendien een grote jubileumtentoonstel1ing ingericht in dezelf

de zaal.

De steeds suecesvollere ruilbeurzen geven de vereniging Meer

financiële armslag en doen het ledenaantal stijgen tot 130.

In 1975 gaat de jaarlijkse ruilbeurs voor het eerst op 1 mei door t

een datum die sindsdien gehandhaafd blijft. Er wordt oak gekozen voor

een nieuwe en grotere zaal in de Tuinbouwschool op de Mechelsevest;

niet ten onrechte t want men kan op de koppen lopen.
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Vlak daarop wordt deelgenomen aan het vierdaags hobbyfestival

dat door de stad in de Rijschool wordt ingericht. Vanaf oktober krij

gen de leden ook de mogelijkheid om via de maandelijkse clubveiling

hun dubbels van de hand te doen.

Het overdonderend sucees van de ruilbeurzen en de bescheidener

inkomsten van de veilingen geven het bestuur de mogelijkheid om nieuwe

initiatieven uit te bouwen. Er wordt werk ge~aakt van de uitbreiding

van de clubbibliotheek via een serieus jaarlijks aankoopbudget. Met

de jaren ls onze numismatische bibliotheek daardoor uitgegroeid tot

één van de belangrijkste van het land. Bovendien worden vanaf 1977

meerdaagse numismatische groepsreizen naar h~t buitenland georganiseerd:

10/13 juli 1977 Londen en Oxford

19/21 augustus 1978 Parijs

16/19 november 1979 Bamburg

19/24 augustus 1980 Wenen

- 20/23 augustus 1981 München

22/23 november 1985 Parijs

Op 17 oktober 1976 wordt de algemene vergadering van het EGMP

voor de tweede maal door Numismatica Leuven georganiseerd. Opnieuw

met terzelfdertijd een tentoonstelling en een ruilbeurs, die aIle in

de traditioneel geworden Tuinbouwschool doorgaan.

Vanaf september 1976 wordt op de vierde vrijdag van de maand een

tweede maandelijkse vergadering georganiseerd met veiling of voordracht.

In 1977 wordt deelgenomen aan de Kesselse Feesten en aan de ten

toonstelling van de Leuvense Cultuurraad in de zaal Artois (Vaartstraat).

Door enkele leden wordt begonnen met de inventarisatie van de

numismatische verzameling van de stad in het museum Vander Kelen

Mertens. In juni 1978 wordt een selectie uit deze verzameling in het

museum geëxposeerd n.a.v. de jaarvergadering van het Koninklijk Belgisch

Genootschap voor Numismatiek die dat jaar te Leuven doorging.
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In december 1979 wordt het 15-jarig bestaan gevierd met een

grate tentoonstelling in de Bank van Brussel in de Bondgenotenlaan.

met de distributie van een gratis herinneringspenning aan de leden

en met een feestmaal met spreekbeurt.

In 1980 wordt begonnen met herdrukken van oude, niet meer te

vinden standaardwerken aan kostprijs ter beschikking van de leden te

stellen (o.m. Van Loon, Feuardent, Van der Chys •.• ). Ook worden een

aantal precisieinstrumenten aangekocht ten dienste van de leden (een

binoculaire microscoop, een ultrasoonreiniger en een precisiebalans).

Numismatica Leuven formuleert eind 1980 voorstellen tot reorga

nisatie van het achteruit boerend EGMP. De bespreking ervan wordt

echter door het dagelijks bestuur op de lange baan geschoven. Na de

splitsing van het EGMP en AEN voert het zelfstandig EGMP ze met het

gewenst resultaat door.

In 1983 wordt Numismatica Leuven omgevormd tot een VZW. Vanaf

mei 1984 wordt voor de ruilbeurs uitgeweken naar de grootste beschik

bare zaal in Leuven. de inkomhal van het nieuw Koninklijk Atheneum op

het Redingenhof.

Het 20-jarig bestaan wordt op 29 december 1984 gevierd met een

banket en met de distributie van een herdenkingspenning. In 1984 wor

den de veilingen opnieuw op de eetste zondagmorgen geplaatst en wordt

de vrijdagse vergadering afgeschaft. Deze maatregel komt zowel het

sucees van de veiling aIs van de ruilvergadering sterk ten goede.

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de vereniging 

traditioneel gevierd met een banket en een herinneringspenning - speelt

Numismatica Leuven voor de derde maaI gastheer voor de algemene ver

gadering van het EGMP; ze gaat door op 18 november 1989 in ùe Zaal

der Vlaamse Leergangen in de Boekhandelstraat.

In 1990 wordt meegewerkt aan een grote overzichtstentoonstelling

van de Leuvense numismatiek in het stedelijk museum.
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Internationale ruilbeurs in Het Bad (1974)

Internationale ruilbeurs in de Provinciale Tuinbouwschool (1976)

1990



Opening van de tentoonstelling bij het tienjarig bestaan

(14 december 1974)

Het bestuur van Numismatica Leuven in 1979
(van links naar rechts: H. Pladijs, R. Waerzeggers, P. Verschueren,

H. Dewit, H. Vanhoudt, J. Peeters, W. Vrancken, J. Vanhorebeek)
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NUMISMATISCHE KRING

MECHELEN

Reeds in de vijftiger jaren kwarnen te Mechelen rnuntverzame1aars

sarnen in een herberg in de Befferstraat. Eerst was dat "De Arend"

en later "Wilson1l
• Uiteindelijk belandde deze groep in het huidig 10

kaal "Alliance", Befferstraat 28 in Mechelen-centrum. Bij deze verhui

zingen raakten de kas en bibliatheek zoek.

Tussen deze Mechelse verzamelaars waren reeds leden van het EGMP

(rneestal aangesloten te Antwerpen, rnaar oak te Brussel, Leuven of

Tienen) die er op aandrangen om zich behoorlijk te verenigen, tenein

de rechtstreeks en vaker kontakten te hebben en dit dichter bij huis.

Op 19 aktober 1976 werd overgegaan tot de officiële oprichting

van de Numismatische Kring Mechelen; stichtende leden waren: Jozef

De Bondt, Frans De Buyser, Antoine De Greef, Jozef Denekens, Georges

Eeckekeers, Marcel Kocken, Henri Van Horenbeek. R. Perck, G. Petit,

Jean Maes, Corneel Van Leemput, Willem Van Rompuy, Cint Verrneulen en

Valère Wijcka~rt.

Een bijdrage van 50 fr. werd vastgesteld, onmiddellijk te beta

len bij de toetreding. De voorlopige voorzitter bij de stichting was

Jean Maes, do ch die gaf na zeer korte tijd zijn ontslag.
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Tijdens de vergadering van 5 juni 1977 werd volgend definitief

bestuur gekozen:

voorzitter: C. Vermeulen

ondervoorzitter: A. De Greef

schatbewaarder: G. Petit

secretaris: R. Struyf

raadsleden: J. Maes, C. Van Leemput en J. Denekens

Reeds in dat zelfde jaar werd de eerste internationale ruilbeurs inge

richt.

In 1979 gebeurde er een " pal e isrevolutie" (te veel geld in kas,

en moeilijkheden over de bibliotheek) waarbij V. Wijckaert zich aIs

voorzitter voorstelde.

Dit veroorzaakte een breuk in de gelederen.

Op 17 mei 1981 ward Willem Van Rompuy tot voorzitter verkozen

en Ward Sallie tot secretaris.

Dm meer erkenning, bekendheid en armslag te krijgen besloot de kring

op zondag 15 augustus 1982 om met ingang van 1 januari 1983 toe te

treden tot het E.G.M.I'.

In 1986 ging de algemene vergadering van het EGMP te Mechelen

door. Terzelfdertijd lJerd een zeer smaakvolle en geslaagde tentoon

stelling georganiseerd in de Generale Bank. Voorzitter Van Rompuy,

die de aanzet tot deze initiatieven had gegeven. mocht het resultaat

van zijn werk niet meer beleven. Hij overleed op 18 maart 1986.

Ward Sollie. zijn opvolger, startte een grondige reorganisatie

van de kring, roaar oVI~rleed vooraleer hij zijn plannen volledig had

kunnen realiseren (31 augustus 1989).
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Ret huidig bestuur van N.K.M. is aIs voigt samengesteld:

- E. Moors: voorzitter en redacteur van het maandblad

- F. de Waal: ondervoorzitter en schatbewaarder

- C. Van Leemput: secretaris

- M. Craenhals: adjunct-secretaris

- R. Verstrepen: bibliothecaris

- E. Goyvaerts: public-relations

- C. Ardies: raadslid
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NUMISMATICA TIENEN

Numismatica Tienen werd door de elf eerste leden boven de doop

vont gehouden op Il november 1968. Dit nadat een oproep van de Heer

Schraepen, na een reeks nurnismatische artikels in het plaatselijk

reklameblad "Publipers", positief beantwoord werd.

Stichter P. Schraepen bij zijn huldiging ais laureaat van de Ereprijs

Numismatica Tienen in 1988.
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De stichters waren de Heren Bebronne, Degel, Dewil, Delmeire,

Heyens, Pitschau, Savonet, Schraepen, Smets. Truijens en Van Der

Meeren. Pierre Schraepen werd voorzitter en startte onmiddellijk met

de uitgave van "Echo Numismatica", op clat ogenblik de eerste uitslui

tend Nederlandstalige maandelijkse numismatische periodiek van het

land.

In 1969 werd een muntententoonstelling georganlseerd in samen

werking met de Bank van Brussel en het daaropvolgend jaar startte

Numismatica met de befaamde internationale ruilbeurs van Il navember,

die nu vaor iedere verzamelaar een begrip gewarden 15. De Echo-ploeg

van de Vlaamse Televisie vand het gepast van beide gebeurtenissen een

reportage te maken.

De befaamde internationale ruilbeurs van Il november te Tienen (1989).
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Numismatica Tienen werd in 1971 erkend aIs afdeling van het

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. De jaarlijkse AIge

mene Vergadering van het E.G.M.P. ging voor het eerst in Tienen daor

op 11 november 1974, in de foyer van de stads5chouwburg. Voor deze

manifestatie werd 20als gebruikelijk een penning uitgegeven; op de

voorzijde i5 voor de gelegenheid de bekende Tiense denarius met het

paaslam afgebeeld.

Op 29 oktober 1983 werd de vergadering van het E.G.M.P. nog

maals te Tienen ingericht, dit keer in de Raadzaal van het stadhuis.

André Dewil,die toen zowel voorzitter was van Numismatica aIs van het

E.G.M.P., presideerde de vergadering. De penning, met op de voorzijde

het Sint-Martinusbeeld dat zich in het museum "Het Toreke tl bevindt,

werd opgedragen aan stichter Pierre-Paul Schraepen.

Tijdens de algemene vergadering van 1983 overhandigt erevoorzitter

J. Lippens de penninq van het EGMP aan P. Schraepen.
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Ret jaar voordien was de penning voor de E.G.M.P. vergadering te

Brugge opgedragen aan Pierre Degel (Tienen). sarnen met Edgard MooTs

(Mechelen) en André Van Keymeulen (Brussel), voor hun inzet aIs re

dacteurs van het Tijdschrift voor Numismatiek.

Tijdens de algemene vergadering van het E.G.M.P. van 18 november

1989 te Leuven tenslotte, werd de penning van het genootschap opge

dragen aan André Dewil. gewezen voorzitter van het E.G.M.P. en van

Numismatica Tienen.

Geregeld wp.rden door he~ Hestuur van Numismatica nieuwe initia

tieven ten uitvoer gebracht. In 1975 was dat de verspreiding van een

overzicht van het Tiens muntwezen clooy de eeuwen heen en de organi

satie van een doorlopende diavertoning van de vrouw op de munt (in

het kader van ilHet Jaar van de Vrouw"),

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in 1978 werd

IlMISCELLANEA NUMISMATICA" uitgegeven, het eerste nederlandstalig nu

mismatisch boek in België. Bovendien werd deze verjaardag herdacht

met een penning van 30 mm in goud, zilver en brons. Dit was de start

van een reeks penningen die elkaar opvolgden en waarop het kunstpa

trimonium en iconogra~isch verleden van Groot Tienen werd afgebeeld.

Bij de viering van haar vijftienjarig bestaan in 1983 organi

seerde Numismatica een tentoonstelling van Tiense penningen, medail

les en zegelmatrijzen in het stedelijk museum ilHet Toreke"; Pierre

Degel, de huidige voorzitter van Numismatica en Staf Thomas. conser

vator, stelden hiervan een catalogus op.

De vereniging verleencle in het verleden eveneens haar medewer

king aan de Suikerfeesten.

In het kader van de viering van de twintigste verjaardag richtte

het Bestuur van Numismatica, in samenwerking met de Koninklijke Munt

van België, de Commissie voor Numismatiek en de A.S.L.K .• in het kan

toor van de A.S.L.K. te Tienen een numismatische tentoonstelling in.
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A. Dewil l toenmalig voorzitter van Numismatica Tienen l brengt hulde

aan de medewerkers van Miscellanea Numismatica (1978).

Opening van de tentoonstelling "Tiense penningen, medailles en zegel

matrijzen" in Het Toreke (1983).
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Bovendien werd een kunstmedaille van 60 mm geslagen in zilver

en brons. Bewust van de noodzaak tot bevordering van de munt- en pen

ningkunde onder de verzarnelaars. besloot het bestuur van Numismatica

in 1980 een tweejaarlijkse IIEreprijs Numismatic:a Tienen" in het le

ven te roepen. Deze prijs wordt toegekend aan de persoon. vereniging

of instelling welke zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt heeft

op het gebied van de numismatiek in het raam van de Vlaamse volks

gemeenschap. De bevordering van de nurnismatiek wordt op de ruimst

mogelijke wijze geïnterpreteerd (publicaties. onderzoekingen. voor

drachten. tentoonstellingen, activiteiten in het numismatisch vere

nigingsleven enz .•• ).

Tot op heden werd de Ereprijs aan volgende personen en instel-

lingen toegekend:

1980: A. Haeck

1982: A. Bastians en A. Despretz

1984: H. Dewit en R. Waerzeggers

1986: E.G.M.P.

1988: P. Schraepen

1990: J. Taelman

Viering van A. Haeck, eerste laureaat van de Ereprijs Numismatica

Tienen, in 1980.
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Het bestuur van Numismatica is thans samengesteld uit Pierre

DEGEL (Voorzitter), Jacques RUMMENS (Secretaris), Felix TUTENEL

(Penningmeester), Gerard STOOP (Commissaris), Georges MUES (Public

Relations), Alfons VANBAELEN (Bibliothecaris), René HENDRICKX (Be

stuurslid) en Pierre Schraepen (Stichter).

Ret huidig bestuur van Numismatica Tienen:

G. Stoop, R. Hendrickx, G. Mues, A. Vanbaelen (staande, van links naar

rechts) F. Tutenel, P. Degel, P. Schraepen, J. Rummens (zittend, van

links naar rechts).
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EGMP ZUID el WEST
VlAANDEREN

In 1953 was Marcel Nuyttens betrokken bij de heroprichting van

de Brugse afdeling van het EGMP. Daarop werd door Paul Maes en Serafin

Wittouck aangedrongen om ook in het het Kortrijkse een afdeling op te

richten.

Deze drie verzamelaars kwamen op 21 juli 1954 sarnen te Kortrijk

en besloten een afdeling te stichten voor Zuid-West-Vlaanderen. De

bijeenkomsten zouden plaatsvinden op de derde zondag van de pare maan

den om 1S uur. AIs lokaal werd "Au Grand Café" gekozen, gelegen op de

Grote Markt te Kortrijk. In september vond de eerste vergadering plaats

met 12 aanwezigen. Deze kozen volgend bestuur:

voorzitter

ondervoorzitter

leden

Marcel Nuyttens

Paul Maes

Jules Vanthuyne

Serafin Wittouck

In de eerste jaren begonnen de bijeenkomsten steeds met een spreek

beurt over een numismatisch ondèrwerp, en daarna volgde de ruilbeurs.

Tussen 1954 en 1956 bedroeg het ledenaantal ongeveer 20 personen.

Op 5 en 6 oktober 1957 organiseerde de afdeling een tentoonstel

ling in het stadhuis van Kortrijk. Dit initiatief, waarvoor vooral de

leden Vanthuyne en Vanmoerbeke zich fel hadden ingezet. lokte een dui

zendtal bezoekers, dreef het ledenaantal op tot 50 en spekte de afde

lingskas (bij aanvang 52 frank rijk) tot 1573 frank. Dit ondanks de

7.321 frank gemaakte kosten.
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Op 15 maart 1959 ging de jaarve~gadering van het EGMP door in het

stadhuis te Kortrijk en werden Lucien Vanmoerbeke en Daniël Deknudt

in het bestuur opgenomen.

Op aandringen van de leden gingen de vergaderingen nu maandelijks

door. We groeiden uit ons lokaal. dat daarom in 1961 overgebracht werd

naar het Grand Rotel aan het station. Intussen was ook Jerome

Vandendriessche het bestuur komen vervoegen.

Op 28 mei 1967 werd de jaarvergadering van het EGMP door onze

afdeling te Izegem georganiseerd. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis

werd een penning uitgegeven die aan Maurice Martiny. voorzitter van

de afdeling Gent werd opgedragen.

Inmiddels hadden heel wat verzamelaars uit het Waals gedeelte van

West-Vlaanderen en l1it Noord-Frankrijk zich bij de afdeling aangesloten.

Dez€'n richtten een nieuwe vereniging in Moeskroen op, onder leiding

van Georges Vandeweghe en Charles D1Haene. Dit bracht voor onze afde

ling vanzelfsprekencl een ledenverlies met zich. Bet initiatief was

echter geen sukses en uiteindelijk werd de Moeskroense vereniging weer

opgedoekt.

Inmiddels was de belangstelling voor de numismatiek fel toegeno

men, waardoor het aantal leden tot 80 steeg. Door het toenemend be

lang dat aan het con~ercieel aspect van onze hobby werd gehecht, ver

minderde de belangstelling voor de spreekbeurten. Deze werden stopge

zet en de ruilbeurs werd steeds aktiever.

Moeilijkheden met de uitbater dwongen ons te verhuizen naar het

lokaal "ln 1302". Wij waren er klein behuisd maar het ontbrak er niet

aan belangstelling.

De benoeming van voorzitter Nuyttens tot bevelhebber van de

Izegemse vrijwillige brandweer in 1974 bracht mee dat deze minder aan

dacht kon besteden aan de afdeling; daarom nam Paul Maes deze taak over.
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Daar de lokaalhouders om de haverklap wisselden, waren we uit

eindelijk verplicht om alweer een nieuwe zaal te zoeken; zo kwamen we

terecht in ons huidig lokaal ilHet Vlaams Huis". We zijn dan reeds in

1981. Dit keer is het een ruime zaal en druk bezocht. Oak nog steeds

door belangstellenden uit Noord-Frankrijk.

Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van onze kring richt

te de afdeling Zuid-West-Vlaanderen op 16 september 1984 opnieuw de

jaarvergadering van het EGMP in. De statuaire vergadering had plaats

in de zalen van het Radiogebouw en er werd tevens een tentoonstelling

opengesteld in de lokalen van de Kredietbank. Deze genoot de belang

stelling van ongeveer 2000 bezoekers in 10 dagen.

Het huidig bestuur is samengesteld uit:

erevoorzitter

voorzitter

leden

Marcel Nuyttens

Paul Maes

Daniël Devroe

Eric Michiels

Jacques Ouvrein

Eugene Verbeke

De betrachting van de afdeling Zuid-West-Vlaanderen is steeds ge

weest de numismatiek in ere te houden, in een afdeling waar de ver

zamelaar steeds centraal staat in een vriendschappelijk midden en met

voIle medewerking van het bestuur. Onze leuze is steeds: door eendracht

groeien kleine zaken.
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Algemene vergadering van het EGMP in het BRT-centrum te Kortrijk
op 16 september 1984
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MEDAiLLES EN PENNINGEN

VAN HET EUROPEES GENOOTSCHAP

VOOR MUNT.m EN PENNINGKUNDE

1950 1990

Door René Van Brussel
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TEN GELEIDE

redere numismaat beseft de duurzaamheid van een dokument in metaal en

daarom is het ook normaal dat numismatische verenigingen er aan houden

om verjaringen, markante gebeurtenissen of aktiviteiten via penningen of

medailles te vereeuwigen. Het Europees Genootschap voor Munt- en Penning

kunde. de Alliance Européenne Numismatique en hun afdelingen hebben gedu

rende de voorbije 40 jaar een belangrijk aantal penningen uitgegeven.

Hieraan werden vroeger reeds een aantal publicaties gewij cl (l); maar aan

gezien het grootste gedeelte van deze emissies tijdens het laatste decen

nium plaatsvonden, leek het me wenselijk om er, ter gelegenheid van dit

jubileum. opnieuw een volledig overzicht van te geven. Hierbij worden ze

aIs volgt gerangschikt:

A. Penningen van het EGMP -AEN (periode 1960 - 1981)

B. Penningen van het EGMP (vanaf 1982)

C. Penningen van het AEN (vanaf 1982)

D. Penningen uitgegeven door afdelingen (periode 1957 - 1990)

E. Kentekens

F. Penningen uitgegeven door verenigingen die later aansloten bij het

EGMP of AEN

G. Penningen uitgegeven door verzamelaars en opgedragen aan het EGMP.

De in de rubrieken A, B en C opgenomen penningen werclen gewoonlijk

ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering uitgegeven, zonder

commerciële doeleinden. De bij D gerangschikte penningen of medail-

les herdenken veelal lokale jubileums of aktiviteiten.

(1) Tijdschrift van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
1968. nr 3 & 1971. nr 10; Tijdschrift voor Numismatiek, 1976, nr 1 &
1978 nr 5; Bulletin de l'Alliance Européene Numismatique. 1970,
nr 1 & 1972, nr 2; La Vie Numismatique, 1978, nr 5; Jaarboek EGMP,
1984, blz 171-206.

(2) Hierbij worden de eventueel voorkomende zilver- of goudmerken niet
vermeld.
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Van elke penning wordt een beschrijving en een afbeelding van de voor

en keerzijde gegeven (2), evenals het metaal, het gewicht, de diarneter,

het slagaantal en het atelier. Alle stukken zijn in medailleslag, behalve

wanneer uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Ik hoop met dit overzicht de geinteresseerde numismaten en verzame

laars van dienst te zijn en andere er toe aan te zetten deze nu reeds

begeerde en fel gezochte penningen en medailles te verzarnelen.

René Van Brussel.
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A. PENNINGEN VAN BET EGMP-AEN (PERIODE 1960-1980

De penningen in vermeil uit deze reeks zijn geschenkexemplaren;

behalve waar anders vermeld, komt de naam van de begunstigde(n)

op de penning voor.

A 1. VIERING VAN DE TIENnE VERJAARDAG VAN BET EGMP TE ANTWERPEN IN 1960

Vz. Ret wapenschild van Antwerpen, gekroond en omgeven door een

krans van rozetakken met zes rozen. wordt gehouden door een

wilde man en een wilde vrouw; bovenaan, langs de rand,

ANTWERPEN

Kz. 10
tME I ANNIVERSAIRE 1 1950 - 1960 1 PRÉSIDENT 1 WILLY HERSSENS 1

VOORZITTER 1 10 JARIG 1 BESTAAN 1 1950 - 1960; rondom,

ALLIANCE NUMISMATIQUE EUROPEENNE. 1 EUROPEES GENOOT$CHAP VOOR

MUNT EN PENNINGKUNDE

Vermeil (1) - 32 mm ~ - 23.5 g - 3 ex.

Zilver - 32 mm ~ - 23,5 g - 100 ex.

Brans - 32 mm ~ - 18,8 g - ex. (2)

Atelier: Mauquoy - Tramaux & Cie.

1990



88

(1) Aangeboden aan Willy Herssens, René De Martelaere en mevrouw

Antoine Vanden Brande.

(2) Tijdschrift voor Numismatiek, 1978, p. 134. Eigentijdse bron

nen vermelden geen bronzen exemplaren. Het gaat hier mogelijk

om een naslag van latere datum.

A 2. VIERING VAN DE VIJFl'IENDE VERJAARDAG VAN RET EGMP TE BRUSSEL IN

1965

Vz. Sint-Michiel, met een geheven zwaard in de rechterhand en een

rond schild in de linker, veIt de draak; links en rechts in

het veld, gebouwen in renaissancestijl; onderaan rechts langs

de rand, EDMONDS.ALT

Kz. 15e / ANNIVERSAIRE / 1950 - 1965 / PRESIDENT D' HONNEUR / REV

ABBE / EERW. H. / J. DE POTTER / EREVOORZITTER / 15 JARIG /

BE5TAAN / 1950 - 1965; rondom, .ALLIANCE NUMISMATIQUE

EUROPEENNE. / EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT EN PENNINGKUNDE

Vermeil - 31 mm ~ - 21 g - 1 ex.

Zilver - 31 mm ~ - 21 g - 200 ex. (1)

Atelier: Degreef (2).
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(1) Tijdschrift voor Numismatiek, 1976, nr. 1, vermeldt 250 ex.

(2) Tijdschrift voor Numismatiek, 1968, nr. 3, vermeldt Fonson,

Brussel.

A 3. ALGEMENE VERGADERING EGMP, DRIEBONDERD JAAR STAD CHARLEROI EN

NUMISKATISCHE TENTOONSTELLING TE CHARLEROI IN 1966

Vz. Borstbeeld van Karel II naar rechts; rondom, . CAROL. II. D.G.

HI5P. ET.INDIAR. REX. 16 (engelkopje) 67.

Kz. Plan van de vestingen van Charleroi; rondom, +. SOCIETAS.

EUROPEANA • NUMIBMATICA • XVI. CAROLOREGIUM. MDCLVI. MC MLVI. (l);

tussen de data en de board bevinden zich een gevleugelde let

ter A en een schapekop, die de initialen T.A.C. (van Terroir.

Ausselet en Coutrez. bestuursleden van de afdeling Charleroi)

omringen.

De voarzijde en de beeldenaar van de keerzijde zijn de repro

duktie van een rekenpenning uit 1667 (Dugniolle 4237) die de

stichting herdenkt van Charleroi in 1666.

Goud - 32 nnn r/J - 80 g - 1 ex.

- 32 mm r/J - 40 g - 1 ex.

- 32 mm r/J - 18 g - 96 ex.

Zilver - 32 mm r/J - 60 g - 20 ex.

- 32 rmn r/J - 12 g - 300 ex.

Brons - 32 mm f/J - 50 g - 20 ex.

- 32 mm r/J - 10 g - 250 ex. (2)
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Proefslagen:

Tin - 32 mm 0 - 12 g - 1 ex. (voorzijde)

- 32 mm o - 12 g - 1 ex. (keerzijde)

Lood - 32 mm o- 12 g - 1 ex. (voorzijde)

- 32 mm o - 12 g - 1 ex. (keerz ij de)

- 32 mm o- 12 g - 1 ex.

Atelier: Munt van Parijs.

(1) De data zijn verkeerd: men moet lezen MDCLXVI.MCMLXVr

(1666 - 1966).

(2) Tijdschrift voor Numismatiek, 1968, ur. 3, vermeldt afwijken

de slagaantallen en gewichten.

Sommige exemplaren van meervoudig gewicht in zilver of in brans

werden verguld.

A 4. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE IZEGEM (AmELING ZUID WEST-VLAANDEREN)

IN 1961

Vz. Drie handen houden een koord vast die rondom de kaart van

Europa loopt; rondorn,

.ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE. EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR

MUNT EN PENNINGKUNDE
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Kz. ALGEMENE VERGADERING / IZEGEM / AAN DE VOORZITTER VAN DE AFD.

GENT / MAURICE MARTINY /PRESIDENT DE LA SECTION DE GAND /

28-V-1967 / ASSEMBLEE GENERALE / N-M/ e-::-:> (1).

Vermeil - 32 mm 0 - 20 g - 1 ex.

Zilver - 32 mm 0 - 20 g - 144 ex. (2)

Lood - 32 mm 0 - 20 g - 6 ex.

Proefslagen:

Zilver - 32 mm 0 - 20 g - 1 ex. (voorzijde)

Zilver - 32 mm 0 - 20 g - 1 ex. (keerzijde)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) N-M zijn de beginletters van N(uyttens Marcel) en M(aes Paul),

de twee overgebleven stichters van de afdeling Zuid West

Vlaanderen.

(2) Tijdschrift voor Numismatiek, 1968, nr. 3, vermeldt afwijken

de slagaantallen en gewichten.

1990



92

A 5. ALGEKENB VERGADERING EGMP TE LEUVEN IN 1968

Vz. Identiek aan nr. A 4.

Kz. ALGEMENE VERGADERING 1 LEUVEN 1 AAN DE VOORZITTER VAN HET

GENOOTSCHAP 1 PAUL DE BAECK 1 PRESIDENT DE L'A.E.N./

LOUVAIN / ASSEMBLEE GENERALE 1 22 IX 1968

Vermeil - 32 mm (/) - 22 g - 1 ex.

Zilver - 32 mm (/) - 22 g - 60 ex.

Lood - 32 mm r/J - 20 g - 7 ex.

Proefslagen:

Zilver - 32 mm 0 - 22 g - 1 ex. (keerzijde)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

A 6. ALGEHENE VERGADERING EGMP TE BERGEN IN 1969

Vz. Identiek aan nr. A 4.

1990



93

Kz. ASSEMBLEE GENERALE / MONS / AU PRESIDENT DE LA SECTION DE

FLANDRE ORIENTALE / MARCEL NUYTTENS / VOORZITTER VAN DE AFD

WEST-VLAANDEREN / TER GELEGENHEID VAN HET 15 JARIG BESTAAN /

VAN DE APDELING / 22-VI-1969 / ALGEMENE VERGADERING (1).

Vermeil 32 mm ~ 23 g - 1 ex.

Zilver 32 mm ~ 23 g - 74 ex.

Lood - 32 mm ~ - 17 g - 10 ex.

Proefslagen:

Zilver - 32 mm ~ - 23 g - 1 ex. (keerzijde)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Ret omschrift i5 foutief. In plaats van FLANDRE ORIENTALE

diende men FLANDRE OCCIDENTALE te 5chrijven (of beter nog

SUD DE LA FLANDRE OCCIDENTALE) en dus oak ZUID-WEST-VLAANDEREN

in plaat5 van WEST-VLAANDEREN.
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A 7. ALGEMENE VERGADERING EGHP TE GENT IN 1970

Vz. De Maagd van Gent, binnen een omheining. houdt een banier

waarop de letters SPQG staan; rondom, .GANDA.VIRGO(reproduk

tie van een jeton van de Gentse magistraat. Dugniolle 4842).

Kz. ALGEMENE VERGADERING / GENT / AAN DE VOORZITTER VAN DE AFDE

LING BRUGGE / JULIEN TAELMAN / PRESIDENT DE LA SECTION DE

BRUGES / GAND / ASSEMBLEE GENERALE / 7-VI-1970; rondom.

ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR

MUNT- EN PENNINGKUNDE

Vermeil - 30 mm f/J - 10 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 10 g - 100 ex.

Lood - 30 mm f/J - 12 g - 12 ex.

Proefslagen:

Zilver - 30 mm f/J - 10 g - 2 ex. (voorzijde)

- 30 mm f/J - 10 g - 2 ex. (keerzijde)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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A 8. ALGEKENE VERGADERING KGMP TE LA LOUVIERE IN 1971

Vz. Schild met het stadswapen van La Louvière; rondom.

CENTENARIA LOVARIA (bovenaan) / 1869 - 1969 (onderaan)

(stempel van de penning, geslagen in 1969 ter gelegenheid

van het eeuwfeest van La Louvière).

Kz. ASSEMBLEE GENERALE / LA LOUVIERE / parellijn 1 AU VICE

PRESIDENT / LUCIEN AUSSELET / AAN DE ADJUNKT-VOORZITTER /

parellijn / 13-VI-1971 / ALGEMENE VERGADERING (1); rondom.

(ster) ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE (ster)(bovenaan) /

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE (onderaan).

Goud

Zilver 

Lood

32 mm ~ - g - 1 ex.

32 mm 0 - 15 g - 100 ex.

32 mm 0 - 15 g - 20 ex.

Atelier: Munt van Parijs.

(1) Foutief omschrift: men moest schrijven VOORZITTER.

A 9. ALGEMENE VERGADERING KGMP TE HASSELT IN 1972

Vz. Ovaal schild met het wapen van Hasselt.
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Kz. E.G.M.P.X. / horizontale lijn / HASSELT / 4 JUNI 1972 /

horizontale lijn / A.E.N. (een aantal exemplaren ver

toont bovenaan een verticale stempelbarst).

Zilver - 31 mm 0 - 14 g - 95 ex.

Lood - 31 mm 0 - 10 g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

A 9a. Er bestaat een eenzijdige proefslag~ waarop het wapen van Hasselt

veel kleiner is (18 mm hoog i~plaats van 27 mm)

Lood - 30 t 6 mm ~ - 15 g - ]

~-~

AI0. ALGEKENE VERGADERING KGMP TE NAMEN IN 1973

Vz. Gekroond schild met het wapen van Namen~ geplaatst op gekruis

te lauriertakken; rondom, SIGL. PROVINC. NAMVRC.; in de af

snede, A.E.N. / E.G.M.P.

Kz. (rozet) ASSEMBLEE GENERALE (rozet) / NAMUR / 3-VI-1973 /

DEDIE POUR SERVICES RENDUS / horizontale lijn / JEAN DE MEY /

horizontale lijn / VOOR BEWEZEN DIENSTEN AANGEBODEN / 3.VI.1973 /

NAMEN / (rozet) ALGEMENE VERGADERING (rozet)
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Vermeil - 31 mm 0 - 13 g - l ex.

Zilver - 31 mm ~ - 13 g - 100 ex.

Lood (1)- 31 mm ~ - 16 g - 20 ex.

Proefslagen:

Zilver - 31 mm ~ - 13 g - 1 ex. (voorzijde)

Zilver - 31 mm ~ - 13 g - ex. (keerzijde)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Tijdschrift voor Numismatiek. 1976. nr. 1, vermeldt brans.

AIl. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE TIENEN IN 1974

Vz. Paaslam v60r een banier (reproduktie van een middeleeuwse

denarius. geslagen te Tienen (De Witte 163); in de afsnede.

TIENEN

Kz. E.G.M.P. / MN DE VOORZITTER / VAN DE AFDELING BRUSSEL /

MAURICE COLAERT / PRESIDENT DE LA / SECTION DE BRUXELLES /

A.E.N.; rondom•. ALGEMENE VERGADERING - II.XI.1974 - /

ASSEMBLEE GENERALE
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Vermeil - 31 mm ~ - 9.5 g - 1 ex.

Zilver - 31 mm 0 - 9.5 g - 130 ex.

Lood - 31 mm 0 - 12 g - 30 ex.

Proefslagen:

Zilver - 31 mm (/1 - 9.5 g - ex. (voorzijde)

Zilver - 31 mm f/J - 9.5 g - ex. (keerzijde)

Lood - 31 mm o- 12 g - 8 ex. (voorzijde)

Lood 31 mmf/J 12 g - 8 ex. (keerzijde)

Atelier: Mauquoy- Tramaux & Cie.

A12. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE CHARLEROI IN 1975

Vz. Gekroond wapen van Charleroi, gehouden door een leeuw die

een zwaard opheft; in de afsnede. CHARLEROI / 8-VI-1975

Kz. 8 JUIN 1975 / ASSEMBLEE GENERALE / CHARLEROI/DEDIE A SON

TRESORIER / horizontale lijn / PIERRE LE MAIRE / horizontale

lijn / MN HAAR SCHATBEWAARDER / ALGEMENE VERGADERING /

CHARLEROI / 8 JUNI 1975; rondom, ALLIANCE EUROPEENNE

NUMISMATIQUE (bovenaan) / EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR lroNT-

EN PBNNINGKUNDE (onderaan).
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Goud 31 IlUI1(/J ? g - 2 ex.

Vermeil - 31 mm (/J - 9 g - ex.

Zilver - 31 mm (/J - 9 g - 100 ex.

Lood - 31 mm (/J - 10 g - 20 ex.

Proefslagen:

Zilver - 31 mm (/J - 9 g - l ex. (voorzijde)

Zilver - 31 mm 0 - 9 g - ex. (keerzij de)

Lood - 31 mm Cf> - 10 g - 1 ex. (voorzijde)

Lood - 31 mm 0 - 10 g - ex. (keerz ij de)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

A13. VIERING VAN DE VIJFENTWINTIGSTE VERJAARDAG VAN RET EGMP TE

ANTWERPEN IN 1975

Vz. Aanziende borstbeelden van Albrecht en Isabella; rondom.

ALBERTVS ET ELISABETH BRABANTIAE DVCES FLANDRIAE COMITES.;

in de afsnede. A.E.N. -.E.G.M.P. / 1950 - 1975 (geïnspireerd

door de penningen die bij de Blijde Inkomst van Albrecht en

Isabella uitgestrooid werden).
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Kz. De namen van de 17 afdelingen op een rechthoekig tablet; erboven.

1950 - 1975 / xxrlME
ANNIVERSAIRE / EXPOSITION COMMEMORATIVE;

erander, COMMEMORATIEVE TENTOONSTELLING / XXTfTE VERJAARDAG /

1950-1975; rondom. - EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PEN

NINGKUNDE (bovenaan)!- ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE 

(onderaan).

Gaud - 30 mm r/J - 13.3 g - 36 ex.

Zilver - 30 mm r/J - ll.- g - 260 ex.

Brons - 30 mm r/J - 9,- g - 505 ex.

Load - 30 mm 0 - 15,- g - 20 ex. (1)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Aangeboden aan de exposanten van de voor deze gelegenheid

gehouden tentoonstelling.

A14. ALGmŒNE VERGADERING EGMP TE LEUVEN IN 1976

Vz. Reproduktie van de gouden Peter van Johanna en Wenceslas.

geslagen te Leuven van 1381 tot 1383.

Kz. ALGEMENE VERGADERING / X-1976 / AAN DE VOORZITTER VAN DE /

AFDELING LEUVEN / horizontale lijn / JOZEF PEETERS / horizon

tale lijn / DEDIE AU PRESIDENT / DE LA SECTION DE LOUVAIN /

X-1976 / ASSEMBLEE GENERALE; rondom. EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR

MUNT- EN PENNINGKUNDE (bovenaan) / - ALLIANCE EUROPEENNE

NUMISMATIQUE - (onderaan).
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Goud - 30 mm r/J - 13.- g - 16 ex.

Vermeil - 30 mm r/J - 11.5 g - 1 ex.

Zilver 30 mm r/J - 11,5 g - 120 ex.

Lood 30 mm r/J - 12.- g 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

AIS. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE NIJVEL IN 1977

Vz. Reproduktie van een denarius van de abdij van Nijvel uit de

XIe eeuw (Dannenberg 144); rondom, - ALLIANCE EUROPEENNE

NUMISMATIQUE - (bovenaan) / EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT

EN PENNINGKUNDE (onderaan).

Kz. In het midden. op een verheven band. GEORGES BAURIN; erboven.

16.X.1977 / ASSEMBLEE GENERALE / NIVELLES / DEDIE AU GENERAL;

eronder, VOOR BEWEZEN DIENSTEN / AANGEBODEN / NIJVEL /

16.X.1977

Goud - 31 mm r/J - 13,- g - 11 ex.

Vermeil - 31 mm f/J - 13.5 g - 1 ex.

Zilver - 31 mm f/J - 13.5 g - 130 ex.

Lood - 31 mm 0 - 15.- g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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A16. .ALGEMENE VERGADERING EGMP TE BRUGGE IN 1978

Vz. Ret wapenschild van het Brugse Vrije, gevat in een rococo

cartouche, wordt gehouden door een wilde man en een wilde

vrouw; erboven, SPQF (reproduktie van een jeton van het

Brugse Vrije).

Kz. BRUGGE 1 29 OKTOBER 1978 1 AANGEBODEN AAN DE 1 VOORZITTER

VAN DE AFD. MONS 1 horizontale lijn 1 DOCTEUR R. ORBAN 1
horizontale lijn 1 PRESIDENT DE LA SECTION 1 DE MONS 1
BRUGES 1 29 OCTOBRE 1978; rondom, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR

MUNT- EN PENNINGKUNDE (bovenaan) / - ALLIANCE EUROPEENNE

NUMISMATIQUE - (onderaan).

Vermeil - 30 mm r/J - 13 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm r/J - 13 g - 100 ex.

Lood - 30 mm f/J - 13 g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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A17. ALGEHENE VERGADERING EGMP TE BRUSSEL IN 1979

Vz. Ret stadhuis van Brussel boven 16 (engelenkopje) 85 (repro

duktie van een rekenpenning van de Brusselse schatbewaarder

Jan Heymans); rondom•. BRUXELLA - SEPTENARIA • MILLENARIA

1979-BRUXELLAE

Kz. ASSEMBLEE GENERALE / 14.X.1979 / DEDIE A MONSIEUR / horizon

tale lijn / ETIENNE MICHAUX / horizontale lijn / VOOR BEWEZEN

DIENSTEN / AANGEBODEN / 14.X.1979 1 ALGEMENE VERGADERING;

rondom, - ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE - (bovenaan) /

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE (onderaan).

Vermeil - 30 mm r/J - 12,5 g - ex.

Zilver - 30 mm r/J - 12,5 g - 100 ex.

Lood - 30 mm r/J - 10,- g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

A18. VIERING VAN DE UERTIGSTE VERJAARDAG VAN RET EGMP EN ALGEHENE VER

GADERING KGMP TJ~ LUIK IN 1980

Vz. Reproduktie van een Luikse denarius, geslagen voor rekening

van Karel dt! Grote, met opschrift L,EO/DICO
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Kz. 3D EME / ANNIVERSAIRE / DE L'A.E.N. / ASSEMBLEE.GENERALE /

DU 16-III-1980 / LIEGE / DEDIE POUR SERVICES RENDUS 1 hori

zontale lijn / MONSIEUR HUBERT FRERE / horizontale lijn /

AANGEBODEN VOOR BEWEZEN / DIENSTEN / 30 JARIG BESTAAN VAN

HET / E.G.M.P. / ALG. VERGADERING / 16-III-1980 / LUIK; ron

dom~ - ALLIANCE EUROPEENE NUMISMATIQUE - (bovenaan) / EURO

PEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE (onderaan).

Vermeil - 30 mm ~ - 12 g - ex.

Zilver - 30 mm ~ - 12 g - 100 ex.

Lood - 30 mm ~ - 13 g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

A19. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE DENDERMONDE IN 1981

Vz. Reproduktie van de Tourse groot van Jan van Namen, omstreeks

1300 geslagen te Dendermonde; in de afsnede~ DENDERMONDE.

Kz. DENDERMONDE / 29-III-1981 / AANGEBODEN AAN / 1965-VOORZITTER 

1981 - / horizontale lijn / PAUL DE BAECK / horizontale lijn /

DEDIE AU PRESIDENT / 1965 - 1981 / 29-III - 1981 / TERMONDE;

rondom, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 

ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE -
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Vermeil - 30 mm f/J - 12 g - ex.

Zilver - 30 mm f/J - 12 g - 100 ex.

Lood - 30 mm f/J - 17 g - 20 ex.

Aluminium - 30 mm f/J - 4 g - 200 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

A19a. Vz. AIs nr A19, doch DENDERMONDE ontbreekt in de afsnede.

Kz. DENDERMONDE / 29-III-1981 / AANGEBODEN AAN DE / VOORZITTER

VAN DE AFDELING TIENEN / horizontale lijn / ANDRE DE WIL /

horizontale lijn / DEDIE AU PRESIDENT / DE LA SECTION DE

TIRLEMONT / 29-III-1981 / TERMONDE; rondom, EUROPEES GENOOT

SCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE (bovenaan) / - ALLIANCE

EUROPEENNE NUMISMATIQUE - (onderaan).

Lood - 30 mm 0 - 26 g - 1 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

De raad van beheer van het EGMP - AEN had in vergadering te

Brussel beslist de penning van de algemene vergadering op te dragen

aan de heer André Dewil, voorzitter van de afdeling Tienen en
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tevens ondervoorzitter van het EGMP - AEN.

De penningen werden vervaardigd, maar in laatste instantie werd

de opdracht veranderd, zonder medeweten van de raad van beheer,

en werd de penning aangeboden aan de heer Paul De Baeck.

De penningen met de naam van André Dewil werden niet uitgegeven

maar een loden exemplaar bleef bewaard.

ALLI~~~~S~~~~C~E~~~ii'i
'EUROPEES GENOOTSOH4P':::~~~:f'_

:-;I,!.;,:~;EN PENNINGJ~Î':·

ril
>~:;;..::~~

A20. PLAKET, DOOR HET EGMP AANGEBODEN AAN VOORZITTER. PAUL DE BAECK OP

HAAR ALGEHENE VERGADERING TE DENDERMONDE IN 1981

Vz. De naast elkaar geplaatste voor- en keerzijde van een stater

van de Nerviërs (zoals die voorkomt op de medaille, uitgegeven

door de Albert 1- Bibliotheek naar aanleîding van de tentoon

stelling, ilHet dier in munt en medaille"); erboven, ALLIANCE
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EUROPEENNE / NUMISMATIQUE / EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR / MUNT

EN PENNINGKUNDE (ingegraveerd); eronder~ PAUL DE BAECK /

PRESIDENT - VOORZITTER / 1965 - 1981 (ingegraveerd).

Kz. Effen.
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B. PENNINGEN VAN RET EGMP (VANAF 1982)

B 1. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE BRUGGE IN 1982

Vz. Gekroonde buste van Maria van Bourgondië, met opgestoken haar.

een mantel en een met roosjes en bloemmotieven versierd kleed.

naar links; haar rechterhand rust op de horst; rondom. een

parelcirkel versierd met 23 cirkelsegmenten en (roset) MARIA.

CAR.BURG.DVC.FILIA.VNIC.IMPERATOR.VXOR (reproduktie van een

gouden "Judenmedaille" uit 1486. op naam van Maximiliaan l en

Maria van Bourgondië).

Kz. TIJDSCHRIFT / VOOR / NUMISMATIEK / horizontale lijn / AAN

DE REDACTEURS / EDGARD MOORS / ANDRE VAN KEYMEULEN / PIERRE

DEGEL / horizontale lijn / BRUGGE / 2-10-82 (1); rondom.

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE ALGEMENE VER

GADERING

Vermeil - 30 mm '/J - 12 g - 3 ex.

Zilver - 30 mm '/J - 12 g - 97 ex.

Brons - 30 mm '/J - 12 g - 100 ex.

Lood - 30 mm (l1 - 18 g - 20 ex.

Atelier: Mauquouy-Tramaux & Cie.

(1) De drie achtereenvolgende redacteurs van het "Tijdschrift

voor Numismatiektl
•
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B 2. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE TIENEN IN 1983

Vz. Sint-Martinus deelt zijn mantel met de larnme bedelaar (repro

duktie van een antiek naamloos Brabants beeldhouwwerk (hoogte

1,86 m) uit de 16de eeuw dat zich in het Tiens museum 't To

reke bevindt ); rondom, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN

PENNINGKUNDE. TIENEN 29-X-1983. Onder het paard, PH

Kz. Schild met het paaslam dat een banier houdt, onder de letters

TVH; het geheel i5 omgeven door een ovale parellijn (repro

duktie van een onuitgegeven Tiens loodje; mogelijk een armen

penning of een garantieloodje voor de lakennijverheid)j in

de afsnede, AAN P.P. SCHRAEPEN / STICHTER / NUMISMATICA /

1968

Vermeil - 30 mm f/J - 12 g - l ex.

Zilver - 30 mm f/J - 12 g - 160 ex.

Brons - 30 mm r/J - 12 g - 450 ex.

Lood - 30 nnn f/J - 19 g - 30 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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B 3. ALGFJŒHE VERGADERING EGMP TE KORTRIJK IN 1984

Vz. Buste van Karel VI naar rechts; onder de afsnede van de schou

der, PH. / ROEPTIERS / F:.; rondom, CAR:VI.IMP:REX HISP.III.

INAUGURATUR COM:FLAND:V.XVIII A OCT - 1717 (reproduktie van

een medaille van Philippe Roettiers uit 1717 voor de rnagis

traat van Kortrijk).

Kz. Reproduktie van een denarius van Karel de Kale. geslagen te

Kortrijk; rondom, ALG.VERG.EGMP KORTRIJK / 16-9-1984 (boven

aan) / AAN PAUL MAES VOORZITTER Z.W.VL (onderaan).

Vermeil - 30 mm r/J - 13 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm r/J - 13 g - 100 ex.

Brons - 30 1lIIO r/J - 13 g - 300 ex.

Lood - 30 mm r/J - 15 g - 3D ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

B 4. ALGEHENE VERGADERING EGMP TE ANTWERPEN IN 1985

Vz. Portret van ROCKOX (naar een schets door Antoon Van Dijck,

welke bewaard wordt in Windsor Castle); rondom, N.ROCKOX 1560.

1640-*IMP.ROM.NVM.AVREA 1615*
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Kz. De gadin Moneta staat in driekwart vooraanzicht naar rechts;

ze houdt een weegschaal in de rechterhand en een hoorn des

overvloeds in de linker; ze rust met de linkerarm op een

ovaal schild, dat door een lauwerkrans i5 omringd; op het

schild, 1950-85 / JORIS / MERTENS; random. ANTWERPEN 19.10.85

*E.G.M.P.*

Vermeil - 30 mm (/) - 14,7 g - ex.

Zilver - 30 mm f/J - 14.7 g - 100 ex.

Brans - 30 mm f/J - 9,- g - 350 ex.

Lood - 30 mm f/J - 16.- g - 30 ex.

Proefslagen (1):

Brons - 39.5 mm (/) - 25,46 g - 1 ex. (voorzijde)

Brans - 40,5 mm (/) - 26.48 g - 1 ex. (keerzijde)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Overhandigd aan de heer E. Moars, 25 jaar secretaris van de

afdeling Antwerpen.
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B 5. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE MECHELEN IN 1986

Vz. Reproduktie van de Gouden Leeuw van Filips de Goede. gesla

gen te Mechelen van 1454 tot 1460.

Kz. Janus Secundus, afgebeeld tot het middel, in driekwart voor

aanzicht naar rechts; hij houdt een medaille in de rechterhand;

links in het veld, IO / SECVN; rondom, MECHELEN 18.10.1986.

E.G.M.P. aan EDWARD SOLLIE

Vermeil - 30 mm f/J - 14,2 g - ex.

Zilver - 30 mm f/J - 14,2 g - 100 ex.

Brons - 30 nnn f/J - 12,- g - 350 ex.

Lood - 30 mm f/J - 23,- g - 30 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

B 6. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE AALST IN 1987

Vz. Reproduktie van een 2/3 groot van Robrecht Van Béthune

(1305 - 1322), geslagen te Aalst.

Kz. MN / JOHNNY / BOSMAN / ALGEMENE / VERGADERING / AALST /

18.10.1987; rondom, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PEN

NINGKUNDE
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Vermeil - 30 mm 0-- 14,3 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm o- 14,3 g - 110 ex.

Brons - 30 mm 0 - 12,- g - 225 ex.

Lood - 30 mm (/) - 24,- g - 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

B 7. ALGEHENE VERGADERING EGMP TE DENDERMONDE IN 1988

Vz. Ret stadhuis van Dendermonde rond 1888 (oorspronkelijk de

lakenhalle (1337) met Belfort (1377) en raadhuis), zoals dit

weergegeven wordt op een plaatje van de breuk van een lokale

schuttersgilde.

Kz. MN / B. VAN DIJCK / ALGEMENE / VERGADERING / DENDERMONDE /

15.10.1988; rondom, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PEN

NINGKUNDE

Vermeil - 30 mm (/) - 14,8 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm 0 - 14,8 g - 100 ex.

Brons - 30 mm 0 - 12,7 g - 150 ex.

Lood - 30 mm 0 - 15,6 g - 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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R 8. ALGEMENE VERGADERING EGMP TE LEUVEN IN 1989

Vz. Reproduktie van de vierdubbele stuiver, geslagen tijdens de

opstand van Leuven tegen Maximiliaan van Oostenrijk in 1489.

Kz. AAN / ANDRE DEWIL / GEWEZEN VOORZITTER / EGMP EN NUMISMATICA

TIENEN / ALGEMENE VERGADERING / LEUVEN / 18.11.1989; rondom.

EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE

Vermeil - 30 mm (/) - 15 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm (/) - 15 g - 65 ex.

Geelkoper - 30 mm (/) - 12 g - 140 ex.

Lood - 30 mm 0 - 22 g - 15 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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B 9~ ALGEMENE VERGADERING KGMP TE TONGEREN IN 1990

Vz. Binnenzicht van de Basiliek van Tongeren (reproduktie van

een suitemedaille van Wiener), omgeven door een zeer brede,

effen boord.

Kz. HERINNERING AAN DE / ALGEMENE VERGADERING / VAN HET EUROPEES /

GENOOTSCHAP VOOR / MUNT- EN PENNINGKUNDE.

Geelkoper - 30 mm 0 - 12 g - 3S ex. (1)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Uitgedeeld aan de aanwezige leden.

BiO. ALGEHENE VERGADERING EGMP TE TONGEREN IN 1990

Vz. Binnenzicht van de Basiliek van Tongeren (aIs B9, maar gro

ter en zonder de brede boord).

Kz. AAN / E. VANDERCAMMEN / VOORZITTER VAN / DE AFDELING GENT /

ALGEMENE VERGADERING / AFD. HEUSDEN - ZOLDER / TE TONGEREN /

5.5.1990; rondom, 40 JAAR EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN

PENNINGKUNDE
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Vermeil - 30 nnn (/J - 15,5 g - 1 ex.

Zilver - 30 nnn (/J - 15.- g - 65 ex.

Geelkoper - 30 nun (/J - 13,- g - 140 ex.

Lood - 30 nnn f/J - 23,- g - 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

De herdenkingspenning, die in eerste instantie voor de algemene ver

gadering te Tongeren werd vervaardigd, had dezelfde voorzijde aIs B9.

Ret opschrift op de keerzijde bevatte echter enkele spellingsfouten

(AAN / E. VANDERKAMMEN / VQOZITTER VAN / ••• ), zodat deze gehele pro

duktie werd hersmolten.
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c. PENNINGEN VAN nET AEN (VANAF 1982)

C L ALGEMENE VERGADERlNG AEN TE OUPEYE IN 1982

Vz. Negen bijen zwermen rond een bijenkorf die op een laag tafel

tje is geplaatst.

Kz. ASSEMBLEE 1 GENERALE / 5-IX-1982 / OUPEYE; rondom; ALLIANCE

EUROPEENNE NUMISMATIQUE

Zilver 31 mm 0 14,5 g - 104 ex ..
Lood - 31 mm 0 - 15,6 g - 15 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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C 2. ALGEHENE VERGADERING TE NAMER IN 1983

Vz. Reproduktie van een dubbele groot roosebeker van Willem l,

graaf van Namen (1337 - 1391).

Kz. Schild met het wapen van Namen; erboven, Namur; eronder, een

pluim en ASSEMBLEE GENERALE ; rondom, een streepjescirkel en

ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE (bovenaan) 1 - 1.10.1983 

(onderaan).

Zilver - 30 mm 0 - Il g - 75 ex.

Lood - 30 mm ~ - 15 g - 15 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

C 3. ALGEMENB VERGADElUNG AEN TE VIELSALM IN 1984

Vz. Reproduktie van de halve groot met de arend van Hendrik IV,

graaf van Salm (1297 - 1306).

Kz. 0 / Alliance / 0 Européenne 0 / Numismatique / Dédié à: 1

Paul LUCAS / président du Cercle de Tubize / 0 / Assemblée

générale / 13 octobre 1984 / VIELSALM; in de afsnede een pluim

(merkteken van M. Plume, de ontwerper).
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Vermeil - 30 mm ~ - Il g - ex.

Zilver 30 mm ~ Il g - 80 ex.

Lood 30 mm 0 15 g - 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

C 4. ALGEHENE VERGADKRING AEN TE BRUSSEL IN 1985

Vz. Reproduktie van de gouden Leeuw, geslagen tijdens de

Brabantse omwenteling in 1790.

Kz. ALLIANCE / EUROPEENE / NUMISMATIQUE / ~ / Dédié à Jean-Luc

DENGIS / Président du Cercle de Vielsalm / "-' / ASSEMBLEE

GENERALE / BRUXELLES / 8 OCTOBRE 1985; in de afsnede een

pluim (merkteken van M. Plume, de ontwerper).

Vermeil - 30 mm ~ - 14,7 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm 0 - 14,7 g - 80 ex.

Lood 30 mm 0 16,- g 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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C 5. ALGEHENE VERGADERING AEN TE SEDAN (FR) IN 1980

Vz. Reproduktie van een écu van Henri de la Tour-d'Auvergne,

geslagen te Sedan in 1614.

Kz. ALLIANCE / EUROPEENNE / NUMISMATIQUE;" DÉDIÉ A / Fernand

JOURET / PRESIDENT DES / NUMISMATES DE BRUXELLES / ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE / SEDAN / 12 Octobre 1986

Vermeil - 30 mm 0 - Il g - 1 ex.

Zilver - 30 mm 0 - Il g - 85 ex.

Lood - 30 mm 0 - 23 g - 20 ex.

Atelier: Koninklljke Munt van Belglë.
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C 6. ALGEHEHE VERGADERING AEN TE TUBEKE IN 1987

Vz. Een adelaar met gespreide vleugels; rondom, een cirkel en

S Des eCHeVInS De TVBIze (reproduktie van het oud schepenze

gel van Tubeke).

Kz. ALLIANCE / EUROPEENNE / NUMISMATIQUE / DtDIÉ À LA MÉMOIRE

DE / Paul LUCAS / PRÉSIDENT DU / CERCLE DE TUBIZE /

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / TUBIZE / 18 Octobre 1987

Vermeil - 30 mm ~ - 14 g - ex.

Zilver - 30 mm ~ - 14 g - 85 ex.

Lood - 30 mm ~ - 22 g - 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

C 7. ALGEMKNE VERGADERING AEN TE LA LOUVIERE IN 1988

Vz. Reproduktie van een Romeinse denarius met Romulus en Remus,

gezoogd door de wolvin.

Kz. ALLIANCE / EUROPEENNE / NUMISMATIQUE / DÉDIÉ AU CHANOINE /

Léon MATAGNE / PRtSIDENT Dt HONNEUR DU / CERCLE DE MONS /

ASSEMBLÉE GÉNÊRALE / LA WUVItRE / 2 Octobre 1988
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Vermeil - 30 mm ~ - 12 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm ~ - 12 g - 85 ex.

Lood - 30 mm 0 - 15 g - 20 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

C 8. ALGEMKNE VERGADERING AEN TE STOCl{AY-SAINT GEORGES IN 1989

Vz. Buste van prinsbisschop d'Oultremont naar links; in de af

snede, IACOBI; rondom) DELICI~ - CIVIUM (binnenomschrift) /

CAR EX CAB OULTREMONT DG EP PR LEOD (reproduktie van een

penning J gegraveerd door Jacoby) ter gelegenheid van de in

huldiging van Charles d'Oultremont als prinsbisschop van

Luik in 1764).

Kz. DEDIE A / LA VIE NUMISMATIQUE / horizontaal streepje /

ASSEMBLEE GENERALE / 1 / 10 / 1989; rondom, ALLIANCE

EUROPEENNE NUMISMATIQUE (bovenaan) / STOCKAY - SAINT GEORGES

(onderaan) (1).
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Vermeil - 30 mm 0 - 12 t 7 g - 42 ex.

Zilver - 30 mm 0 - 12,7 g - 100 ex.

Lood - 30 mm 0 - 18,5 g - 25 ex.

Atelier: Fibru - Fisch.

(1) Op de exemplaren in vermeil en zilver i6 onder de datum

FIBRU ingeslagen.

C 9. ALGEMENE VERGADERING EN NDMISKATISCHE TENTOONSTELLING TER. GELE

GENHEID VAN DE VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN RET AEN TE JETTE

{BRUSSEL} IN 1990

Vz. O.L.Vrouw, met het kindje Jezus op de arm, staat in vooraan

zicht op de maansikkel en i5 omgeven door een stralenkrans;

errond, + SIGILLVM * CONVENTVS '" MONASTERY * seTE * MARIE *
IETTEN in twee bogen (reproduktie van het zegel van de Abdij

van Dieleghem te Jette).

Kz. 40
e / ANNIVERSAIRE / 1950 - 1990 / horizontale lijn /

BRUXëLLE$ / 26/4 - 10/5/1990; rondom, ALLIANCE EUROPEENE

NUMISMATIQUE.
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Vermeil - 30 mm f/J - 14.8 g - 50 ex.

Zilver - 30 mm o - 14.8 g - 75 ex.

Koper - 30 mm C/J - 12.- g - 125 ex.

Lood - 30 mm (/) - 22.2 g - 30 ex.

Geelkoper - 30 mm f/J - 24,- g - 40 ex. (1)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Aangeboden aan de medewerkers van de tentoonstelling.
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D. PENNINGEN UITGEGEVEN DOOR AFDELINGEN (PERIODE 1957 - 1990)

D 1. NUMI.SKATISCBE TENTOONSTELLING" GEORGANISEERD DOOR DE AFDELING

ZUID-WEST-VLAANDEREN TE KORTRIJK IN 1957

Vz. Hoofd van Kqning Boudewijn naar links; op de afsnede van de

haIs en in kopstand, C. VAN DIONANT; rondom, BOUDEWIJN KONING

DER BELGEN

Kz. NUMISMATISCHE / TENTOONSTELLING / KORTRIJK / 5. &. 6. 10. 1957

binnen een cirkel; het geheel i8 omgeven door een krans van

een eiketak en een lauriertak.

Verguld brons

Verzilverd brons

Brans

Atelier: Fibru-Fisch.

50 mm 0

50 mm f/J

50 mm f/J

4S g - 25 ex.

4S g - ex.

45 g - ex.
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D 2. NUMISMATISCBE TKNTOONSTELLING TE BRUGGE IN 1958

Vz. Naar links klimmende leeuw binnen een cirkel, omgeven door

een krans van twee lauriertakken; bovenaan, een vijfpuntige

ster.

Kz. MUNT- EN PENNINGTENTOONSTELLING / BRUGGE / APRIL 1958 /

- * - binnen een cirkel; eronder, twee gekruiste lauwertakken.

Brons - 50 mm 0 - 58 g - 35 ex.

Atelier: Fibru-Fisch.
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D 3. NUMISMATISCBE TENTOONSTELLING TE ANTWERPEN IN 1968

Vz. Het wapenschild van Antwerpen, gekroond en omgeven door een

krans van rozetakken met zes rozen, wordt gehouden door een

wilde man en een wilde vrouw; bovenaan~ ANTWERPEN; in de af

snede in een cartouche, S.P.Q.A.

Kz. E.G.M.P.K. / TENTOONSTELLING / BANK VAN BRUSSEL / ANTWERPEN /

EXPOSANT

Zilver

Brons

30 mm 0

30 mm 0

16.75 g - 10 ex.

12,40 g 10 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

D 4. VlERING VAN DE VIJFrIENDE VERJAARDAG VAN DE AFDELING ZUID-WEST

VLAANDEREN IN 1969

Vz. Een naakte man duwt een rotsblok naar links; rechts~ langs

de rand, J. WITTERWULGHE
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Kz. AFDELING/ ZUID-WEST /-VLAANDEREN- / 15 JARIG / BESTAAN;

rondom, . EUROPEES GENOOTSCRAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE .

(bovenaan) 1 1954 -1969 (onderaan); het geheel in een ronde

uitdieping.

Verguld brons - 51 x 47 mm - 63,5 g - ex.

Verzilverd brons - 51 x 47 nun - 64,- g - ex.

Brons - 51 x 47 mm - 60,- g - 30 ex.

Proefslag:

Brons - onregelmatige vorm - 103 g - l ex.

Onderaan : FISeR EPREUVE D'ARTISTE F 0 G

Atelier: Fibru-Fisch (op de rand i8 FIseR ingeslagen)

D 5. EEmlFEEST VAN DE STAD LA LOUVIERE IN 1969

Vz. ldentiek aan nr. A 8.

Kz. Vuuraltaar; in de afsnede de initialen SEN (Societas Euro

peana Numismatica) en AL (Ausselet Lucien).
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Gaud - 32 mm 0 ..:. 18 g - 58 ex.

Zilver - 32 mm o - 15 g - 360 ex.

Brons - 32 mm o - 15 g - 550 ex.

Atelier: Munt van Parijs.

D 6. VIERING VAN DE VIJ11ENTWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE AFDELlNG LUIK

IN 1970

Vz. Sint-Lambertus. in bisschopsgewaad en met mijter en kromstaf,

afgebeeld tot aan het middel; bovenaan, CERCLE NUMISMATIQUE

LIEGEOIS

Kz. Gekroond wapen van de stad Luik; erboven, 25eme
ANNIVERSAIRE;

in de afsnede, 1970

Zilver 28 mm 0 - 13 g 100 ex.

Brons - 28 mm 0 - Il g - 150 ex.

Lood - 28 mm 0 - 1 ex.
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D 7. INTERNATIONALE NOHISMATISCHE DAGEN IN BET ROGIERCENTRUM TE

BRUSSEL OP 24 EN 25 APRIL 1971

Vz. Reproduktie van een Brusselse denarius uit de XIe eeuw (Dan

nenberg 141) (herneming van de keerzijde van de penning die

in 1965 het duizendjarig bestaan van de Brusselse muntslag

herdaeht).

Kz. BRUXELLIS / 24 - 25 APRILIBUS / 1971; rondom, PRIMI UNIVERSALES

DIES DE NUMISMATICA / S.E.N. - N.B. (Soeietas Europeana Numis

matiea - Numismates de Bruxelles).

Goud - 27 mm (/) - 18 g - 250 ex.

Zilver - 27 mm (/) - 11 g - 860 ex.

Koper - 27 mm (/) - 9 g - 600 ex.

Messing - 27 mm (/) - 9 g - 600 ex.

Proefslagen:

Lood - 27 mm (/) - 25 g - 1S ex. (voorzijde)

Lood - 27 mm ~ - 25 g - 15 ex. (keerzijde)

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D 8. ZEVENHONDERDVIJFl'IGSTE VERJAARDAG VAN DE GEMEENTELIJlŒ VRIJBEDEN

VAN CHÂTELET IN 1971

Vz. Stadswapen van Châtelet; rondom~ • 1220 . VILLE DE CHATELET.

1970 • (bovenaan) / LIBERTES COMMUNALES (onderaan).

Kz. Schild met een diagonale balk over een adelaar; erond, + 5

VVALTGRI De FOnTAnIS (reproduktie van een middeleeuws zegel);

links en rechts van de schildpunt zijn de initialen SEN

(Societas Europeana Numismatica) en AL (Ausselet Lucien)

toegevoegd.

Goud - 32 mm 0 - 16,7 g - 74 ex.

Zilver - 32 mm 0 - 19,- g - 242 ex.

Brons - 32 mm 0 - 16,5 g - 261 ex.

Atelier: Munt van Parijs.

D 9. PENNING VOOR DE RESTE EXPOSANT TIJDENS DE TENTOONSTELLING N.A.V•

DE TIKNDE VERJAARDAG VAN NUMISMATlCA LEUVEN IN 1974

Vz. Gekroond schi!d met het wapen van België, geplaatst op twee

gekruiste scepters; het schild is omgeven door de keten van

de Leopoldsorde; onder het schild, een bandero! met L'UNION

FAIT - LA FORCE
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Kz. Effen veld, omgeven door een krans van een palm- en een

lauriertak; in het veld is NUMISMATICA / LEUVEN ingegraveerd.

Brons - 50 mm (/) - - 1 ex.

DIO. VIJFJAARLIJKSE NUMISMATISCHE DAGER IN RET ROGIERCENTRUM TE

BRUSSEL OP 27 EN 28 HAART 1976

Vz. Sint-Michiel houdt in zijn handen de kruisnagels en een lans;

rechts in het veld, EL5TROM; rondom, +:moneTE:BRvxeLLenCIS

(reproduktie van de voorzijde van een dubbele sterling, ge

slagen te Brussel voor Jan 1. hertog van Brabant (1268 -

1294)).

Kz. BRVXELLENSES • DE . NV / MISMATICA. QVINQVEN / NALE5 DIES.

II • XXVII - XXVIII / MARTIIS MCMLXXVI SEN (Societas Euro

peana Numismatica) NB (Numismates de Bruxelles); in de af

snede, monogram van de graveur Harry Elstr~m.

Goud 30 mm (/J 18 g - 113 ex.

Zilver 30 mm (/J 11 g - 495 ex.

Zilver 30 mm r/J 11 g - 165 ex. (muntslag)

Koper 30 mm (/) 9 g - 672 ex.

Similor 30 mm (/J 9 g - 678 ex.
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Proefslagen:

Lood - 30 mm ~ - 60 g - 40 ex. (voorzijde)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D11. VIERING VAN DE VIERHONDERDSTE VERJAARDAG VAN DE PACIFlCATIE VAN

GENT DOOR DE AFllELING GENT IN 1977

Vz. Een handdruk van twee rechterhanden; erboven, PACIFICATIE /

VAN GENT; eronder, 400e VERJARING DER / VERZOENINGSPOGING /

IN DE NEDERI.ANDEN

Kz. Wapenschild van de stad Gent, gevat in een cartouche met een

laurier- en een eiketak en onder een muurkroon; links en

rechts van de kroon, 1576 - 1976; in de afsnede, E.G.M.P.

AFD. GENT

Zilver (1) - 36 mm 0 - 20 g - 10 ex.

Brons - 36 mm 0 - 19 g - 1006 ex.

Atelier: Nelen.

(1) Voor de bestuursleden van de afdeling Gent.
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D12. NUHISHATISCBE TENTOONSTELLING IN DE BANK BRUSSEL LAMBERT TE

BRUSSEL IN 1977

Vz. Identiek aan nr. DIO.

Kz. NVMIS / MATICA • / COLLECTIO / COGNITIOQVE • / BRUXELLIS /

DECEMBRI • / MDCCCCL / XXVII; het cij fer XXVII ia omgeven door

de initialen SEN (Societas Europeana Numismatica) en NB

(Numismates de Bruxelles); in de afsnede, monogram van de

graveur Harry Elstr~m.

Goud - 30 mm fi> - 18 g - 25 ex.

Zilver - 30 mm fi> - 11 g - 397 ex.

Koper - 30 mm fi> - 10 g - 500 ex.

Lood - 30 mm fi> - 22 g - 59 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D13. NUMISMATISCBE TENTOONSTELLING IN DE BANK BRUSSEL LAMBERT TE

ANTWERPEN IN 1977 (1)

Vz. Buste van Rubens~ met een grote hoed, in driekwartprofiel

naar rechts; aan weerszijden, langsheen de rand, 1577 - 1640;

rechts in het veld~ pp / RUBENS; links in het veld, een ge

opende hand.

Kz. Ret embleem van de Bank Brussel Lambert; erboven, E.G.M.P. /

AFDELING - ANTWERPEN; eronder, 1577 - 1640 / RUBENS / TEN

TOONSTELLING / 1977

Zilver - 30 mm 0 - 15 g - 106 ex.

Lood - 30 mm 0 - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Tentoonstelling van lIBrabantse munten in omloop ten tijde

van Rubens ll
•
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D14. VIERlNG VAN DE TIENDE VERJAAlIDAG VAN DE AFDELING TUBEKE IN 1977

Vz. Gekroond wapenschild van .Tubeke; rondom, +CERCLE: NUMISMA

TIQUE : DB: TUBIZE: B:

Kz. IOe / ANNIVERSAIRE / DE LA SECTION 1 DE 1 TUBIZE / 1967 - 1977;

rondom, ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE

Zilver - 30 mm ~ - 12 g - 100 ex.

Brous - 30 mm ~ - 12 g - 95 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

1990
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D15. EERSTE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN HAAR NIEUW LOKAAL

"LES BOURGEMESTRES" OP 5 OKTOBER 1978

Vz. Een kelkglas tussen de incuse letters N-B; eronder t 5.10.78

(eveneens incuus).

Kz. Effen.

Tijdens de eerste vergadering van "Les Numismates de Bruxelles ll

in hun nieuw lokaal "Les Bourgmestres" op 5 oktober 1978 werd ter

plaatse een herinneringspenning vervaardigd. De stempel werd ter

beschikking gesteld door de firma Fibru, en werd met een hamer

ingeslagen op een versleten zilveren frank van Albert (voor de

bestuursleden) en op een versleten koperen 2 centiemen van het

type Braemt (voor de aanwezige leden). Ret slagaantal is onbe

kendo

1990
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D16. VIERING VAN DE TIENnE VERJAARDAG VAN DE AFDELING LA LOUVIERE

IN 1978

Vz. Ret wapenschild van La Louvière; eronder, 1968 - 1978; het

geheel wordt omringd door 10 sterren.

Kz. X me / ANNIVERSAIRE / DU CERCLE DE / LA WUVIERE; rondom.

ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE. JOURNEE DU 22 OCTOBRE 1978

Zilver - 33 mm ~ - 13 g - 104 ex.

Brons - 33 mm 0 - 14 g - 114 ex.

1990



139

D17. VIERING VAN DE VIJFENTWDITIGSTE VERJAARDAG VAN DE AFDELING

BRUGGE IN 1978

Vz. Reproduktie van de oude gouden helm, geslagen voor Lodewijk

van Male (1346 - 1384).

Kz. e..-'") +~ / ALGEMENE / VE RGADERING / T BESTUUR ? / j. taelman /

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

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

b (bovenaan) en negen overlappende ronde schilden met de wa

pens van de Belgische provincies; onderaan, e.regout (1.) en

p.huybrechts (r.); het geheel is omgeven door een dubbele

cirkel, EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE (ba

venaan) / (kroon) 29 OKTOBER 1978 BRUGGE (leeuw)(onderaan)

en een dubbele cirkel.

Goud - 6S mm f/J - 120 g - 30 ex.

Zilver - 65 mm f/J - 125 g - 35 ex.

Brons (verzilverd) - 65 mm f/J - 115 g - 150 ex.

Brans - 65 mm. f/J - 115 g - 150 ex.

Proefslagen:

Zilver - 65 mm f/J - 250 g - l ex.

Brans (verzilverd) - 65 mm (/> - 230 g - l ex.

Brons - 65 mm. f/J - 230 g - 1 ex.

Atelier: F1bru-Fisch.
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D18. VIERING VAN DE TIENnE VERJAARDAG VAN DE AFDELING TIENEN IN 1978

Vz. Zicht op de stad Tienen in f793 (reproduktie van een zilve

ren ex-voto dat door de bevolking aan de Sint-Germanuskerk

geschonken werd aIs dank voor de miraculeuze bevrijding van

de stad uit de handen van de Franse Sansculotten in dat jaar);

in de afsnede, 1793

Kz. lo.de / VERJAARDAG / NUMISMATICA / TIENEN / 11 NOV 1978; ron

dom. e". EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE

Gaud - 30 mm 0 - 25 g - 45 ex.

Vermeil - 30 mm 0 - 18 g - 20 ex.

Zilver - 30 mm 0 - 18 g - 200 ex.

Brons - 30 mm f/J - 16 g - 150 ex.

Proefslagen (1):

Lood - onregelmatige vormen - 15 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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(1) 7 rechthoekige plaketten (35 x 88 mm) in verguld brans, met

voor- en keerzijde naast elkaar, werden door de toenmalige

Minister van Financiën Gaston Geens aan de bestuursleden van

Numismatica Tienen aangeboden.

D19. VIERING VAN DE VIJFrIENDE VERJAARDAG VAN DE AFDELING LEUVEN IN

1979

Vz. De gevel van het ttHuis van 't Sestich"; in de afsnede een

monogram van de initialen van het genootschap, EGMP; het ge

heel is omgeven door een brede verhoogde rand met het hol

omschrift NUMISMATICA LEUVEN

Kz. Ret wapen van Leuven, zoals dit voorkomt op het grootzegel

van de stad uit de 18de eeuw, omringd door een brede verhoog

de rand met het hol omschrift VIJFTIENJARIG BE8TAAN

Vermeil - 30 mm r/J - 10,- g - 9 ex. (1)

Zilver - 30 mm r/J - 10,- g - 100 ex.

Brans 30 mm 0 12,- g - 200 ex.

Aluminium - 30 mm o - 3,7 g - 170 ex. (2)

Lood 30 mm 0 - 15,- g - 8 ex. ( 1)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie

(1) Voor de bestuursleden van Numismatica Leuven.

(2) Uitgedeeld aan de leden van Numismatica Leuven.

1990
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D20. INTERNATIONALE NUMISMATISCHE DAG TE TIENEN IN 1979

Vz. Reproduktie van een Romeinse camee met het portret van de

jonge Octavianus, beter gekend aIs keizer Augustus. Deze

camee werd in 1892 gevonden in één van de drie nog bestaan

de Iokale tumuli.

Kz. Zicht op de drie tumuli; erboven,TUMULI TE GRIMDE; eronder,

MDCCCXCII; rondom, EGMP NUMISMATICA TIENEN 11 NOV. '79; in

de afsnede, een bij boven twee gekruiste en vertakte laurier

takken, die met een lint zijn samengebonden.

Vermeil - 30 mm (6 - 15 g - 150 ex.

- 30 mm (6 - 15 g - 50 ex. (muntsIag)

Zilver - 30 mm (6 - 15 g - 150 ex.

- 30 mm o - 15 g - 50 ex. (muntslag)

Brons - 30 mm o - 12 g - 150 ex.

- 30 mm o - 12 g - 50 ex. (muntslag)

Lood - 30 mm (6 - 15 g - 15 ex.

Atelier: Fibru-Fisch.
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D21. VIERING VAN DE TWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE APDELING BERGEN IN

1980

Vz. Wapen van Bergen; errond, + ceRCLe nVff/ISf/lATIQve + mons

Kz. 20§. 1 ANNIVERSAIRE 1 DE LA SECTION 1 DE / MONS 1 1960 - 1980;

rondom, ALLIANCE EUROPEENNE NUMISMATIQUE

Brans - 30 mm 0 - 15 g - 125 ex.

Atelier: DE GREEF, Brussel

D22. VIERING VAN BET MILLENIUM VAN HET PRINSBISDOM LUIK DOOR DE AF

DELIRG LUIK IN 1980

Vz. Buste van Sint-Lambertus, met mijter, naar links; rondom,

PRINCIPAUTE DE LIEGE (bovenaan) / 980 C.N.L 1980 (onderaan)

Kz. 5 1 + LEDGI 1 A boven een schild met het wapen van het prins

bisdom Luik; rondom, LEGIA NOTGERUM CHRISTO NOTGERO CETERA

DEBES

1990
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Zilver - 37 mm 0 - 33 g - 500 ex.

Brons (verzilverd) - 37 mm 0 - 27 g - 1000 ex.

D23. INTERNATIONALE NUMISMATISCHE DAG TE TIENEN IN 1980

Vz. Geharnaste buste van Maximiliaan-Hendrik van Beferen t prins

bisschop van Luik (1650-1688); rondom t MAX. BEN. D. G. EP.

PRa LED. DVX. BVL. MA. FR. C. L. H. (reproduktie van een me

daille, gegraveerd door Henri Flémalle).

Kz. Panoramisch zicht op de stad Tienen t met op de voorgrond een

huifkar (1.) en twee staande personen (r.)(naar een anonieme

kopergravure uit het midden van de 17e eeuw); op een wolk,

1654; rondom, NUMISMATICA TIENEN E.G.M.P. 11.11.1980; in de

afsnede, VERDRAG VAN TIENEN

Vermeil (1) - 30 mm f/J - 14 g - 12 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 14 g - 452 ex.

Zilver (2) - 30 mm f/J - 14 g - 32 ex.

Brons - 30 mm o- 14 g - 575 ex.

(1) Voor de bestuursleden van numismatica Tienen

(2) Gepo11jste stempel

1990
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Lood - verschillende vormen en gewichten - 10 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D24. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1981

Vz. Identiek aan nr. DiO.

Kz. 15-1-1981; rondom, LES NUMISMATES DE BRUXELLES / ASSEMBLEE

GENERALE

Similor - 30 mm 0 - 9 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

145
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D25. VIERING VAN DE VIJFDE VERJAARDAG VAN DE AFDELING MECHELEN IN

1981

Vz. Buste van de Romeinse keizer Maximinus l, met helm, naar links;

in de afsnede, MAXIMINUS 1

Kz. 1976-B1; rondom, NUMISMATISCHE KRING (bovenaan) / MECHELEN

(onderaan) en een cirkel; het geheel i8 omgeven door een

lauwerkrans.

Brons} dt55 mm ~ - 43 g - 300 ex.
Koper

Lood - 55 mm 0 -

Atelier: Technische Vakschool van Mechelen.
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D26. DERDE INTERNATIONALE NUMISMATISCBE DAGEN TE BRUSSEL IN 1981

Vz. Sint-Michiel verslaat de draak (reproduktie van een medaille

van Braemt uit 1854 op het neerslaan van de choleraepidemie).

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

TERTII -/- IX.X. MAIIS / MCMLXXXI / sen

Zilver - 30 mm 0 - 13,- g - 300 ex.

Geelkoper - 30 mm 0 - 10,5 g - 500 ex.

Koper - 30 mm 0 - 12,- g - 500 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D27. INTERNATIONALE NUMISMATISCHE DAG TE DENDERMONDE IN 1981

Vz. Middeleeuwse slottoren; rondom, +S:SCAB_~nOR~:eT:BVRSBnTI~:

De:TeRRemonDn (reproduktie van het groot poortzegel van de

stad Dendermonde, gebruikt van 1412 tot 1742, en embleem van

de numismatische kring; in de voet van de toren. 1973 (stich-

tingsjaar van de afdeling); rondom, :1: '1: *' NUMISMATISCHE

KRING 'i: * '* (bovenaan) 1 DENDERMONDE (onderaan).

Kz. 28 MEL 1 1981; random, * 1:.;., EUROPEES Gl:NOOTSCHAP VOOR MUNT

EN PENNINGKUNDE

Gaud - 30 mm C/J - 12 g - l ex.

Goud - 30 mm C/J - 11 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 12 g - 100 ex.

Brans - 30 mm C/J - 12 g - 150 ex.

Lood - 30 mm (/) - 16 g - 10 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

D28. INTERNATIONALE NlJMISMATISCHE DAC TE TIENEN IN 1981

Vz. Sint-Cosma en Sint-Damianus staan naast elkaar in vooraanzicht;

errond•• ST.COSMA ET DAMIANUS THENENSIS.1735 en een ovale

parellijn (reproduktie van een Tiense zegelstempel van de

Chirugijns- en Barbiersgilde).

1990
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Kz. ilHet Toreke ll (nu stedelijk museum van Tienen, vroeger stads

gevangenis; gebouwd in 1847 met materialen afkomstig van de

gesloopte Naamse poort, beter gekend aIs de gevangenispoort);

erboven. langs de rand, NUMISMATICA TIENEN E.G.M.P. Il.11.1981;

onderaan, "het toreke"

Vermeil - 30 mm f/J - 15 g - 115 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 15 g - 400 ex.

Brons - 30 mm f/J - 13 g - 1800 ex.

Brons (ongepatineerd) - 30 mm f/J - 13 g - 200 ex.

Brons - 60 mm f/J - 11 ex.

Verzilverd brons - 60 mm f/J - 11 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D29. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1982

Vz. Identiek aan nr. D27.

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / - / ASSEMBLEE / GENERALE /

21-1-1982

Geelkoper - 30 mm 0 - 13,5 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

1990
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D30. VIERING VAN DE TIENSE SUIKERFEESTEN IN 1982

Vz. Een op een stok geplaatste uitgeholde en op een doodshoofd

lijkende suikerbiet wordt vastgehouden door een linkerhand;

links in het veld de torens van de Sint-Germanuskerk en van

de Onze-Lleve-Vrouw-ten-Poelkerk boven het internationaal

logo van de sulker, en rechts de kalkovens van de Tiense

Suikerraffinaderij boven een monogram van het EGMP; bovenaan,

TIENSE SUIKERPEESTEN / 22 - 31 MET 1982; onderaan, NUMISMATICA

Kz. Weergave van een oude gravure in verband met de suikerriet

bewerking; men ziet de op elkaar volgende fasen van de be

werking van riet tot suikerbroden, namel1jk het kappen, het

wassen, het koken, het in broodvormen gieten, het uit de vor

men halen en het afkoelen van de Buikerbroden op tafels.

Vermeil - 30 mm f/J - 15,- g - 347 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 15,- g - 521 ex.

Brons - 30 mm f/J - 12,5 g - 2215 ex.

Brons Congepatineerd) - 30 mm f/J - 12,5 g - 765 ex.

1990
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(

Eenzijdige afslagen van de voorzijde:

Brons - 60 mm ~ - 120 g - 34 ex.

Verzilverd brons - 60 mm 0 - 120 g - 29 ex.

Eenzijdige afslagen van de keerzijde:

Brans - 60 mm ~ - 120 g - 34 ex.

Verzilverd brans - 60 mm ~ - 120 g - 29 ex.

Eenzijdige proefslagen van onregelmatige vorm:

Lood (voorzijde) 

Lood (keerzi~de) -

- 31 g - 1 ex.

- 1 ex.

D31. VIERING VAN flET VIJFJARIG BESTAAN VAN DE AFDELING OUPEYE - VOL

TooIING VAN DE llESTAURATIE VAN BET KASTEEL - INHULDIGING VAN BET

CULTUREEL CENTRUM IN 1982

Vz. Buste van keizerin Maria-Theresia naar rechts; links in het

veld een gekroond wapenschild en rechts in het veld 1977/1982;

rondom, -'- LE DUCATON -"- (bovenaan) / CERCLE NUMISMATIQUE

(onderaan).

1990
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Kz. Ret kasteel van Oupeye; eronder, CENTRE CULTUREL; rondom,

U / P / P / E / y (links), 0 / U / P / E / y / E (rechts),

1303 tussen twee lauriertakken (bovenaan). 1982 tussen twee

lauriertakken (onderaan).

Zilver - 30 mm 0 - 18 g - 250 ex.

Koper - 30 mm 0 - 16 g - 1000 ex.

D32. INTERNATIONALE NDKISHATISCHE DAG TE TIENEN IN 1982

Vz. Bouwvakarbeiders ontvangen hun loon uit de handen van de

drie maagden (reproduktie van een beeldengroep van het re

tabel in het bedevaartoord Hakendover, één der meesterwerken

uit de ISe eeuw); erboven, NUMISMATICA TIENEN E.G.M.P.

11-11-1982

Kz. De kerk van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover, met de

wonderbron en pelgrims die over de dertienmaalsweg trekken

(reproduktie van een 17de-eeuws bedevaartvaantje met de oudst

gekende iconografische afbeelding van het bedevaartsoord);

bovenaan links, HAKENDOVER
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Vermeil - 30 mm 0 - 15,- g - 200 ex.

Zilver - 30 mm r/J - 15,- g - 390 ex.

Brans (gepatineerd) - 30 mm r/J - 12,5 g - 800 ex.

Brans (ongepatineerd) - 30 mm r/J - 12,- g - 200 ex.

Brons - 60 mm 0 - 10 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D33. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1983

Vz. Sint-Michiel verslaat de draak; op de achtergrond het stad

huis (links) en het justitiepaleis (rechts) (reproduktie van

een medaille van Charles Würden).

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / - / ASSEMBLEE / GENERALE /

20-1-1983

Geelkoper - 30 mm 0 - 9 g - lQO ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

1990
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.------------'---_.

D34. HULDEPLAKET VAN NOMISMATICA LEUVEN VOOR VERDIENSTELI.JKE LEDEN

Vz. Bovenaan, de voorzijde van de gouden pieter van Johanna en

Wenceslas op een verheven ronde schijf.

Kz. Effen.

Brans - 60 x 74 mm - 120 g - 15 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

In het veld onder de gouden pieter wordt NUMISMATICA LEUVEN, de

naam van de gehuldigde en de daturn van d~ overhandiging ingegra

veerd.

1990
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D35. INTERNATIONALE NOMISMATISCBE DAGEN TE BRUSSEL IN 1983

Vz. Identiek aan nr. D34.

Kz. NOMISMATVM 1 QVARTVS 1 VNIVERSALIS 1 MERCATVS 1 BRVXELLIS 1

V. VI MARTIIS / MCMLXXXIII 1 A.E.N. (Alliance Européenne

Numismatique) N.B. (Numismates de Bruxelles); in de afsnede,

een pluim.

Zilver - 30 mm ~ - 15 g - 250 ex.

Koper - 30 mm 0 - 13 g - 300 ex.

Geelkoper - 30 mm 0 - 13 g - 300 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

1990
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D36. INTERNATIONALE NUHISMATISCBE DAGEN TE BRUSSEL IN 1983

Vz. Sint-Michiel verslaat de draak; rondom, NUMISMATES DE

BRUXELLES (bovenaan) / 5-6 3 1983·(onderaan rechts; dit al

les incuus.

Kz. Ret logo van de Lions club; rondom. LIONS CLUB BRUSSELS

ATOMIUM (bovenaan) / .LE CARAT FIBRU-FISCH. (onderaan); dit

alles incuus.

Koper - 30 mm 0 - 13 g - 230 ex.

Gee1koper - 30 mm 0 - 13 g - 225 ex.

Tijdens de internationale numismatische dagen door de bezoekers

eigenhandig geslagen.
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D37. EREPENNING VAN DE STAD TIENEN, UITGEREIKT OP DE ALGEMENE VERGA

DERING VAN RET KGMP IN 1983

Vz. H~t wapen van de stad; onderaan. TIENEN

Kz. A.V. EUROPEES GENOOTSCHAP / MUNT- / EN PENNINGKUNDE /

29-X-1983 in een ronde uitdieping.

Brons - 70 mm 0 - 163 g - 30 ex. (1)

Atelier: Fibru-Fisch.

(1) Tijdens de vergadering op het Tiens stadhuis uitgereikt aan

de leden van de raad van beheer van het EGMP. aan het bestuur

van Numismatica Tienen. aan de redaktieraad van het EGMP 

jaarboek, aan de twee verificateurs en aan vijf zeer verdien

stelijke EGMP-leden.

D38. INTERNATIONALE NUHISMATISCHE DAG TE TIENEN IN 1983 .

Vz. Ret ingangsgebouw van de abdij van Maagdendaal, gezien van

uit de abdij (naar een onuitgeg~ven schets van E. Puttaert

van omstreeks 1885); eronder, ABDIJ VAN MAAGDENDAAL / OPLINTER;

bovenaan links, een biddende non, ten halven lijve afgebeeld,

omgeven door een stralenkrans (verwijst naar Beatrijs, schrijf

ster van het vroegst gedateerd proza uit onze Dietse letterkun

de "Zeven Manieren van Minne ll
); onderaan, NUMISMATICA TIENEN

EGMP 11-11-1983
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Kz. Gekroonde O.L. Vrouw~ met Jezus op de arm~ in driekwart voor

aanzicht naar rechts; ze zit op een abdijgebouw; links en

rechts in het veld, een rank; rondom, +S:S'CONVENT EeE DE

MARIE VALLIS VGILVPPEI (reproduktie van het zegel van de

abdij uit 1460).

Vermeil - 30 mm (/) - 15 g - 125 ex.

Zilver - 30 mm '/1 - 15 g - 300 ex.

Brons - 30 mm f/J - 10 g - 600 ex.

Brons - 60 mm '/1 - 10 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D39. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1984

Vz. Sint-Michiel verslaat de draak.

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / - / ASSEMBLEE / GENERALE /

19-1-1984

[ Geelkoper - 30 mm (/) - 13 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

1990
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D40. Se INTERNATIONALE RUILDAG TE HEUSDEN-ZOLDER IN 1984

Vz. België, verzinnebeeld door een gedrapeerde vrouw, zit op een

troon naar links; ze houdt de grondwet in de rechterhand en

een gekroond medaillon met het portret van Koning Albert in

de linker; aan haar rechterzijde ligt de Belgische Leeuw

naar links; links. langs de boord. NUMISMATICA HEUSDEN-ZOLDER /

1979-1984

Kz. Een mijnwerker, met ontbloot bovenlichaam, houdt een houweel

met de rechterhand op zijn rechter schouder; op de achter

grond een gebouw met drie schouwen achter een hek en een

terril; rondom, op een brede verdiepte band, HANDEN AF VAN

DE LIMBURGSE MIJNEN (bovenaan) / 19/2/84-LGMP / EGMP-250

(onderaan).

Zilver - 50 mm ~ 

Brons - 50 mm ~ 

Lood - 50 mm ~ -

62 g - 20 ex.

57 g - 250 ex.

6 ex. (1)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Voor de bestuursleden van Numismatica Heusden-Zolder.
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D41. IHTERNATIOHALE DAG TE BRUSSEL IN 1984

Vz. Identiek aan nr. D39.

Kz. NUMISMATUM QUINTUS / UNIVERSALIS / MERCATUS / AEN / • / N B /

(plulm) / .BRUXELLIS. / III MARTII 1 MCMLXXXIV

Zilver - 30 mm ~ - Il g - 75 ex.

Koper - 30 mm ~ - 13 g - 150 ex.

Messlng - 30 mm ~ - 13 g - 150 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

1990
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D42. VIERING VAN DE TWIN1'IGSTE VERiAARDAG VAN DE AFDELING LEUVEN IN

1984

Vz. Zicht op de St. Pieterskerk, het stadhuis en de toren van

de Universiteitsbibliotheek, gezien vanaf de Lei (geinspi

reerd op een houtsnede van Frans Nackaerts); rondom,

NUMISMATICA LEUVEN (bovenaan); in de afsnede, EGMP

Kz. Ret wapenschild van Leuven, gedeeltelijk uitgesneden in een

cirkelvormig verhoogd veld; rechts in dit veld, MCM / LXX /

XIV (incuus); rondom, TWINTIGJARIG BE8TAAN

Vermeil - 30 mm f/J - 11,7 g - 7 ex. (l)

Zilver - 30 mm. f/J - Il,1 g - 100 ex.

Koper - 30 mm f/J - 12,2 g - 250 ex.

Messing - 30 mm f/J - 11 ,9 g - 139 ex. (2)

Lood 30 llUI1 (/) 20,4 g - 10 ex. ( 1)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Voor de bestuursleden van Numismatica Leuven.

(2) Uitgedeeld aan de leden van Numismatica Leuven.
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D43. INTERNATIONALE NUMISMATISCHE DAG TE TIENEN IN 1984

Vz. Sinte-Margarethakerk van St.-Margriete-Houtem; rondom,

NUMISMATICA TIENEN E.G.M.P. (bovenaan); in de afsnede,

11-11-1984

Kz. Gedeeltelijke weergave van het majestueus soldatenbeeld van

het militair kerkhof van St.-Margriete-Houtem; links in het

veld. 1 / 9 / 1 / 4; rechts in het veld, 1 / 9 / 8 / 4; in

de afsnede. ST.-MARGRIETE-HOUTEM / 18-VIII-1914

Vermeil - 30 mm f/J - 15 g - 100 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 15 g - 142 ex.

Brons - 30 mm f/J - 12 g - 400 ex.

Brans - 50 mm f/J - 12 ex. (1)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Voor de bestuursleden van de afdeling.

D44. NUMISMATISCHE TENTOONSTELLING IN BET ANSPACH - CENTER TE BRUSSEL

IN 1984

Vz. St. Michiel verslaat de draak (gedeeltelijke reprodllktie van

de vierdubbele stuiver, geslagen tijdens de opstand van Brussel

tegen Maximiliaan in 1489); rondom, .NUMISMATES DE BRUXELLES.

(bovenaan) / 1/31.XII.1984 (onderaan); dit alles incuus.
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Kz. Ret logo van de Lions' Club; eronder, ANSPACH / CENTER /

(pluim); rondom, .• LIONS CLUB BRUSSELS ATDMIUM.; (dit alles

incuus).

Koper

Similor

Lood

30 mm (/)

30 mm 0
37 mm 0

13 g - 302 ex.

13 g 305 ex.

33 g 40 ex. (l)

Tijdens de tentoonstelling door de bezoekers eigenhandig geslagen.

(1) Voor de medewerkers aan deze tentoonstelling.

D45. NIEUWJAA.RSSET VAN RET LGMP-EGMP VOOR 1985

Vz. A. Haofd van Koning Leopold l naar links; random; .LEOPOLD I

KONING DER BELGEN. (bovenaan) / L.G.M.P. (onderaan) (1)
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B. Hoofd van Koning Leopold II naar links; rondom t .LEOPOLD 11

KONING DER BELGEN. (bovenaan) / L.G.M.P. (onderaan)(l)

C. Buste van Koning Albert I t in uniform en met mantel, naar

links; rechts in het veld zijn gekr~ond monogram; rondom,

.ALBERT 1.KONING DER BELGEN.L.G.M.P.-E.G.M.P.

D. Buste van Koning Leopold III. in uniform en met mantel,

naar rechts; rechts in het veld zijn gekroond monogram;

rondom, .LEOPOLD 1I1-KONING DER BELGEN EGMP/LGMP

E. Buste van Koning Boudewijn, in uniform. naar links; ron

dom; BOUDEWIJN I-KDNING DER BELGEN; onder het laatste

woord, L G M P / E G M P

Kz. L.G.M.P. / 1985, omringd door een krans van twee takken van

de Ginkgo Biloba.

Verguld brons - 30 mm (/J - 18 g - 9 ex.

Verzilverd brons - 30 mm (/J - 18 g - 9 ex.

Gepatineerd brons - 30 mm (/J - 18 g - 200 ex.

Lood - 30 mm (/J - 7 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Voor deze penningen heeft men een bestaande matrijs gebruikt

waarop het EGMP niet vermeld wordt.
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D46. ALGEHENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1985

Vz. Sint-Michiel houdt de kruisnagels en een lans (zoa15 afge

beeld op de voorzijde van de Brusselse dubbele sterling van

Jan l, zie nr. DIO); achter hem vult het Atomium het hele

veld.

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / - / ASSEMBLEE / GENERALE /

17-1-1985

Geelkoper - 30 mm ~ - 12 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D47. _INTERNATIONALE RUILDAG TE HEUSDEN-ZOLDER IN 1985

Vz. Hoofd van Koning Boudewijn naar links; rechts tn het veld,

zijn gekroond monogram; rondom, NUMISMATICA HEUSDEN-ZOLDER

(bovenaan) /L.G.M.P. - 300 - E.G.M.P. (onderaan); onder het

monogram, een nummer (1).

1990



166

Kz. Naar links klimmende leeuw; links in het veld, langsheen de

band, ALF. MAUQUOY; rondom, op een verheven band,

~ VLAANDEREN DEN LEEUW (in gotische letters).

Zilver - 50 mm ~ - 60 g - 20 ex.

Brans - 50 mm ~ - 58 g - 200 ex. (1)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Alle exemplaren zijn genummerd.

D48. ZESDE INTERNATIONALE NOMI.SMATISCBE DAG TE BRUSSEL IN 1985

Vz. Iden tiek aan nr. D46.

Kz. NOMISMATVM / SEX'l'VS / VNIVERSALIS / MERCATVS / BRVXELLIS /

IX MARTII / MCMLXXXV / A.E.N. N.B; in de afsnede, een pluim.

Zilver - 30 mm ~ - Il g - 60 ex.

Koper - 30 mm ~ - Il g - 100 ex.

Messing - 30 mm ~ - Il g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D49. EDGARD MOORS, 25 JAAR SECRETARIS VAN DE AFDELING ANTWERPEN IN

1985

Vz. Identiek aan nr.Al.

Kz. Het E.G.M.P. / Afd. Antwerpen / aan / Edgard MOORS / Secre

taris gedurende / 25 Jaar / 1960 - 1985

Zilver - 30 mm ~ - 10,5 g - 1 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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D50. VIERING VAN DE VI.JFENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE AFDELING LUIK

IN 1985

Een overgebleven voorraad penningen van het type D23 werd, ter ge

legenheid van de jaarlijkse ruilbeurs van deze afdeling, rechts in

het veld op de vz. voorzien van volgende instempeling: een per

ron tussen de letters L - G (bovenaan) en het jaartal 19-85 (on

deraan), omgeven door een cirkel van 6 mm 0. Op het einde van de

ruilbeurs werd het stempeltje in het openbaar vernietigd.

Verzilverd brons - 37 mm 0 - 27 g - 92 ex.~

(1) Dit slagaantal moet in mindering gebracht worden van nr.D23.

D51. VIERING VAN DE VIJFENDERTIGSTE VERJAARDAG VAN DE AFDELING

ANTWERPEN EN VAN DE STICHTING VAN 'RET EGMP EN EERSTE INTERNATIO

NALE NUMISMATISCBE DAG IN 1985

Vz. Ret stadhuis van Antwerpen, met ervoor het standbeeld van

Braho; bovenaan, ANTWERPEN; in de afsnede, een Frans schild

met het wapen van de stad; rondom, een kabelcirkel.
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Kz. Antwerpen / Koningin / der Schelde / bakermat / van het /

EUROPEES GENOOT- / SCHAP VOOR MUNT- / & PENNINGKUNDE, ge

plaatst op een vierkant (de drie laatste regels van dit op

schrift zijn incuus); erboven, een hand (muntteken van

Antwerpen); rechts, 35 JAAR / E.G.M.P. (verticaal); links,

1950 - 1985 (verticaal); in de afsnede, INTERNATIONALE /

NUMISMATISCHE DAG / 27 APR.1985; rondom, een parelcirkel.

Zilver - 40 mm f/J - 30 g - 75 ex.

Koper (gepatineerd) - 40 mm f/J - 33 g - 397 ex.

Geelkoper - 40 mm f/J - 32 g - 3 ex. (l)

Lood - 40 mm f/J - 45 g - 10 ex. (2)

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Proefslagen.

(2) Voor de hestuursleden van de afdeling Antwerpen.

"."

","

D52. VIERING VAN DE TWEEDE TIENSE SUIKERFEESTEN IN 1985

Vz. Een houten kar, geladen met suikerbieten, staat met de dis

selboom naar rechts; in de afsnede liggen suikerbieten op de

grand; onderaan links, PH
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Kz. Ret Toreke en de torens van de Tiense Sint-Germanuskerk en

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk, een suikerbiet met loof, een

steekspade, een mes en de kalkovens van de Tiense suikerraf

finaderij (op halve hoogte. van links naar rechts); eronder,

het internationaal logo van de suiker (links) en EGMP mono

gram (rechts; bovenaan. langsheen de rand. TIENSE SUIKER

FEESTEN / 16-26 MEI 1985; onderaan, 1angsheen de rand,

NUMISMATIC A

Goud - 30 mm r/J - 15,- g - eJ:.

Vermeil - 30 mm r/J - 14.6 g - 105 ex.

Zilver - 30 mm r/J - 14,5 g - 150 ex.

Brons - 30 mm r/J - 12,- g - 500 ex.

Verguld brans - 60 mm f/J - 135,- g - 30 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D53. HEUSDEN - ZOLDER: "SPECIALE UITGIFTE" VAN 1 JULI 1985

Vz. Borstbeeld van Koning Albert, met uniform en mante1, naar

links; rondom, ALBERT ROI - DES BELGES

Kz. L.G.M.P. / E.G.M.P.

1990



Zilver

Brons

25 nun (6

25 mm C/J

7.9 g - 17 ex.

8.3 g - 80 ex.
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Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

D54. NUMISMATISCJIE TENTOONSTELLING TE ANTWERPEN IN 1985

Vz. Identiek aan nr. A 1.

Kz. E.G.M.P. / ANTWERPEN / TENTOONSTELLING / 5-19 OKTOBER 1985 /

KREDIETBANK / MEDEWERKER

Brons - 30 mm C/J - 13 g - 25 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

D54a. AIs D54. maar de vermelding E.G.M.P. ontbreekt bovenaan op de

keerzijde

Brons - 30 mm (6 - 13 g - 2 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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D55. INTERNATIONALE NUMISMATISCBE DAG TE TIENEN IN 1985

Vz. Panorama van Tienen in het midden van de I7 e eeuw; erboven

komt een geharnaste arm met een zwaard uit de wolken rechts

te voorschijn; onder de arm. een gekroond schild met het wa

pen van Filips IV; bovenaan links t langsheen de rand t JUNI

1635

Kz. Gekroond Frans schild met het wapen van Ferdinand van Toledo

onder een kardinaalshoed; onder het schild. PH; rondom t een

parelcirkel en NUMISMATICA TIENEN EGMP (bovenaan) / 11-11-1985

(onderaan)

Vermeil - 30 mm f/J - 14.7 g - 110 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 14 t 7 g - 135 ex.

Brons - 30 mm f/J - 12 t - g - 450 ex. (1)

Lood - 30 mm f/J - I6 t - g - 11 ex.

Brans - 60 mm f/J - 12 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Enkele exemplaren wegen slechts 9 g.
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D56. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1986

Vz. St. Michiel veIt de draak; links en rechts in het veld, de

waardeaanduiding 4 - S; het geheel is gevat in een ovale

cartouche (reproduktie van een fiscaal zegel van 4 stuivers.

dat voorkomt op een notarieële akte van 1502).

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / - / ASSEMBLEE / GENERALE /

16-1-1986

Geelkoper - 30 mm 0 - 9 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D57 .. INTERNATIONALE RUILDAG TE HEUSDEN-ZOLDER IN 1986

Vz. Koningin Astrid houdt prins Albert in haar armen; links in

het veld, een kroon.

Kz. Het Groot wapen van België; onderaan rechts in het veld.

een nummer (1); rondom. een cirkel en L.G.M.P. - E.G.M.P.

(bovenaan) / 16 02-1986 (onderaan).

Zilver - 50 mm ~ - 64 g - 25 ex.

Brons - 50 mm ~ - 62 g - 200 ex.

Lood - 50 mm ~ - 60 g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

(1) Alle exemplaren zijn genummerd.
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D58. ZEVENDE INTERNATIONALE NUMISMATISCBE DAG TE BRUSSEL IN 1986

Vz. Identiek aan D56.

Kz. NOMISMATUM-SEPTIMUS / UNIVERSALIS / MERCATUS / A ENI ••• /

NB / (pluim) / BRUXELLIS 1 VIII MARTII / MCMLXXXVI

Zilver 30 mm (/) - 11 g - 75 ex.

Koper 30 mm (/) 9 g - 100 ex.

Geelkoper - 30 mm (/) 9 g - 100 ex.

Geelkoper - 30 mm (/) - 24 g - (1)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Voor de medewerkers aan de numismatische dag.
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D59. 'l'WEEDE INTERNATIONALE NOHISMATISCBE DAG TE .ANTWERPEN IN 1986

Vz. Binnenhof van het Rubenshuis; in de afsnede. RUBENSHUIS

Kz. 2DE / INTERNATIONALE / NUMISMATISCHE DAG / ANTWERPEN / 12

APRIL 1986; eronder, een geopende hand; rondom, een cirkel

en EUROPEES GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE

Zilver - 30 mm 0 - 12 g - 50 ex.

Brans - 30 mm ~ - 12 g - 200 ex.

Lood - 30 mm 0 - 16 g - 10 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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D60. 75e RUILDAG VAN NUMISMATlCA IlÉUSDKN-ZOLDER IN 1986

Vz. Hoofd van Stijn Streuvels in driekwart vooraanzicht naar

rechts (ontwerp van de Alkense kunstenaar Luc Verlee).

Kz. L G M P -75
E

- E G M P / RUILDA~; rondom. 20 APRIL 1986

(bovenaan) / NUMISMATICA HEUSDEN-ZOLDER (onderaan).

Verguld brons - 30 mm r/J - 18 g - 10 ex.

Verzilverd brons - 30 mm r/J - 18 g - 20 ex.

Brons - 30 mm r/J - 18 g - 286 ex.

Lood - 30 mm r/J - - 15 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

D61. NUMISMATISCHE DAG TE SEDAN IN 1986

Vz. Identiek... aan Nr. C 5.

Kz. Association / Nvrnismatiqve / Ardennaise

Zilver - 30 mm r/J - 11,- g - 100 ex.

Koper - 30 mm r/J - 12,5 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D62. NDMISMATISCHE TENTOONSTELLING TE MECHELEN IN 1986

Vz. Het logo van de Generale Bank; rondorn, NUMISMATISCHE KRING

MECHELEN (bovenaan) / 13-24 OKT 1986 (onderaan).

Kz. Identiek aan de vz., of effen.

Geelkoper - 30,- mm f/J - 9,- g - ex. (l)

Geelkoper - 30,- mm f/J - 17,6 g - 10 ex. (2)

Leder 39,5 mm f/J - 1,5 g - ca. 15 ex. (3)

Leder 25,5 mm f/J - 2,- g - ca. 30 ex. (4)

(1) Gedurende de tentoonstelling gratis ter plaatse geslagen

door de bezoekers.

(2) Voor de medewerkers aan deze tentoonstelling.

(3) Eenzij dig.

(4) Eenzijdig; geslagen met dezelfde stempel aIs de andere stuk

ken, zodat het grootste gedeelte van het omschrift ontbreekt.
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D63. INTERNATIONALE NUMISKATISCBE DAG TE TIENEN IN 1986

Vz. De buste van de taal- en letterkundige D. Claes (vader van

de Vlaamse beweging te Tienen), in driekwart vooraanzicht

naar rechts; rondom, NUMISMATICA TIENEN E.G.M.P. 11.11.1986.

DESIRE CLAES 1836 - 1910.

Kz. Duits schild op een vertikaal gearceerde achtergrond; op

het schild, = = / GEEN TAEL / (handdruk van twee rechter

handen) / GEEN VOLK / - 1860 - / • (incuus); rondom, op een

verheven ronde band, ~ . VLAEMSCH GENOOTSCHAP VAN THIENEN.

(incuus)

(reproduktie van het zegel van de door D. Claes gestichte

eerste vlaamsstrevende culturele vereniging van de stad)

Vermeil - 30 mm (/1 - 14,2 g - 100 ex.

Zilver - 30 mm f/J - 14,2 g - 125 ex.

Brons - 30 mm (/1 - 12,- g - 400 ex.

Lood - 30 mm (/1 - 23,- g - 10 ex.

Brons - 60 mm (/) - - 10 ex. (1)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Voor de bestuursleden van Numismatica Tienen.
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D64. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1987

Vz. Gekroond Frans schild met het wapen van Brussel; het i5 ge

plaatst op een hamer, spade en Mercuriu5staf en omgeven door

een bladerkrans.

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / DÉDIÉ À / Pierre le MAIRE /

TRÉSORIER / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 15 JANVIER 1987

Vermeil - 30 mm 0 - 13 g - 1 ex.

Koper - 30 mm 0 - 13 g - 135 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D65. NUMISMATISCBE DAG TE HEUSDEN - ZOLDER IN 1987

Vz. Buste van Koningin Astrid, met diadeem. oorbellen en parel

snoer. naar links; rechts in het veld. een gekroonde letter

A in een lauwerkrans; links in het veld. Alf. Mauquoy (in

cuus).

Kz. Gekroond schild met het wapen van België, geplaatst op twee

gekruiste scepters en omgeven door de keten van de Leopolds

orde; eronder. langsheen de keten. een banderol met de in

scriptie L'UNION FAIT -' LA FORCE; rondom. L.G.M.P. 15/02/1987

E.G.M.P.

Zilver - 50 mm C/J 66 g - 30 ex.

Verguld brans - 50 mm r/J - 57 g - 26 ex.

Brans - 50 mm C/J - 57 g - 194 ex. (1)

Lood - 50 mm r/J - 29 g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux - Cie.

(1) Op de bronzen exemplaren i8 onderaan een nummer ingeslagen.
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D66. INTERNATIONALE NIDfiSKATISCHE DAG TE BRUSSEL IN 1987

Vz. Identiek aan nr. D64.

Kz. AEN NB / NOMISMATUM OCTAVUS / UNIVERSALIS MERCATUS /

BRUXELLIS VII MARTII / MCMLXXXVII

Zilver - 30 mm ~ - Il g - 75 ex.

Koper - 30 mm 0 - 10 g - 150 ex.

Geelkoper - 30 mm 0 - 10 g - 150 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D67. DERDE INTERNATIONALE NDMISMATISCHE DAG TE ANTWERPEN IN 1987

Vz. Het Steen van Antwerpen; bovenaan, STEEN;onderaan, ANTWERPEN

Kz. NUMI$MATICA / ANTVERPIA / 3DE INTERNATIONALE / RUILBEURS /

ANTWERPEN / 4 APRIL 1987 / E.G. (hand) M.P.; rondom. een

parelcirkel.

Zilver - 30 mm 0 - 12 g - 50 ex.

Brons - 30 mm 0 - 12 g - 200 ex.

Lood - 30 mm 0 - 24 g - 8 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

D68. HOBBYSALON TE BRUSSEL IN 1927

Vz. Sint-Michiel, met harnas, staat in driekwart vooraanzicbt

naar linkSi hij houdt een lans in de rechterhand en een scbild

met het gevierendeeld wapen van Brabant/Limburg in de 1in-

ker (gedeeltelijke reproduktie van de dubbele stuiver, ge

slagen tijdens de opstand van Brussel tegen Maximiliaan van

Oostenrijk in 1489); bet geheel is incuus.

Kz. LES NUMISMATES / DE BRUXELLES / - / LES BOURGEONS / 26-9/4

10-1987; in de afsnede, een gestyleerde weergave van de eeuw

feestpaleizen; het geheel 1s incuus.
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Koper - 30 mm 0 - 19,- g - 210 ex. (1)

Geelkoper - 30 mm f/J - 1.9,- g - 210 ex. (1)

Lood - 30 mm f/J - 29,5 g - 65 ex. (2)

(1) Eigenhandig geslagen door de bezoekers aan de tentoonstel

linga

(2) Voor de medewerkers.

D69. ALGEMENE VERGADERlNG VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1988

Vz. Reproduktie van een noodmunt van 36 stuiver van de stad

Brussel, geslagen in 1580 tijdens de blokkade van Brussel

in 1579 - 1580 door de troepen van de prins van Parma.

Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / DÉDIÉ À / Maurice COLAERT /

PRESIDENT D'HONNEUR / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 21 JANVIER 1988

Vermeil - 30 mm 0 - 15 g - 1 ex.

Koper - 30 mm 0 - 13 g - 125 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D70. PENNING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1988; 50 e VERJAARDAG VAN

BET SCOUTSDOMEIN LA FRESNAYE

Vz. Een lelie, geplaatst op een Jeruzalemkruis en een gekruiste

houthakkersbijl en gevorkte stok; het geheel bevindt zich op

een cirkelvormige bergbeklimmerskoord; onderaan, op de koord,

een banderol met de inscriptie SERVIR (reproduktie van het

kenteken van de voortrekkers (routiers) van de Fidération

des Scouts Catholiques).

Kz. f.S.C. LA ~RESNAYE / ROUTIER / D'ACCUEIL / 1938 - 1988 /

AEN.NB

Vermeil - 30 mm '" - 15 g - 20 ex. (1)

Zilver - 30 mm o - 15 g - 69 ex.

Geelkoper - 30 mm '" - 13 g - 250 ex.

Geelkoper - 30 mm (6 - 26 g - 50 ex. (1)

Atelier: Koninklijke Munt van België.

(1) Voor de medewerkers.
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D71. ge INTERNATIONALE RUILDAG TE HEUSDEN - ZOLDER IN 1988

Vz. Hoofd van een jonge man, met lauwerenkrans, in vooraanzicht.

Kz. Een atleet. met een medaille om de haIs, staat in de houding

op de hoogste trede van een podiumj links en rechts, langs

heen de boord, een palmtak; bovenaan, LGMP - EGMP; langs

weerszijden van de voeten van de atleet, 21-02 / 19-88

Zilver - 50 mm f/J - 65 g - 20 ex.

Verguld brons - 50 mm f/J - 67 g - la ex.

Verzilverd brons - 50 mm 0 - 69 g - 15 ex.

Brans - 50 mm o - 68 g - 208 ex.

Lood - 50 mm o - 70 g - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie
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D72. ge INTERNATIONALE NDMISMATISCHE DAG TE BRUSSEL IN 1988

Vz. Identiek aan nr.D69.

Kz. NOMISMATVM / NONVS / VNIVERSALIS / MERCATVS / BRVXELLIS /

VI MARTII / MCMLXXXVIII / A E N N B

Zilver - 30 mm f/l - 12 g - 75 ex.

Koper - 30 mm (/) - 13 g - 150 ex.

Geelkoper - 30 mm (/) - 13 g - 150 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D73. 100ste RUILDAG TE HEUSDEN - ZOLDER IN 198U

Vz. Twee krijgers. met lange maliënkolderH, punthelm en schild,

lopen op elkaar toe; de linkse heft eEln zwaard, de rechtse

een speer; bovenaan, 1288· 1988; ondE!raan, WOERINGEN

Kz. NUMISMATICA / HEUSDEN - ZOLDER 1 100ste RUILDAG / 21 AUGUSTUS

1988, omgeven door een krans van twee takken van de Ginkgo.

Zilver - 30 nun ~ - 15 e,;:.

Verguld brans - 30 nun f/J - 12 g - 9 e>:.

Brans - 30 mm f/J - 12 g - 225 ex.

Lood - 30 mm f/J - 9 e,,·.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.
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D74. VIERING VAN DE TWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE AFDELING TIENEN IN

1988

Vz. Borstbeeld van François Van Dormael, in uniform, in drie

kwart vooraanzicht naar links; links onder de afsnede van

de buste, PAUL HUYBRECHTS; rondom. FRANCOIS VANDORMAEL 

BURGEMEESTER VAN TIENEN 1830 - 1848

Kz. Een zicht op de stad Tienen vanaf de spoorweg nabij de Hoe

gaardenstraat (naar een lithografie uit 1858 van J. Roolans);

op het voorplan rijdt één van de eerste treinen op de lijn

Tienen-Landen-Ans naar links; bovenaan, NUMISMATICA TIENEN -

E G M P / Il.11.68 - Il.11.88; in de afsnede. ~ / 1838 

1988 / TIENEN. LANDEN. ANS

Zilver - 60 mm ~ - 94 g - 200 ex.

Brons - 60 n~ ~ - 75 g - 90 ex. (1)

Atelier: Paul Huybrechts.

(1) Eenzijdige afslagen van de keerzijde voor de bestuursleden

van de afdeling en voor de medewerkers op Il.11.1988.
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D75. TIlINTIGSTE VERJAARDAG VAN NUMISHATlCA TIENEN IN 1988

Vz. Een schroefpers t met links twee manden met munten en rechts

op de voorgrond gereedschap (gedeeltelijke reproduktie van

een munterspenning van de munt van Antwerpen uit de la e eeuw);

bovenaan. NUMISMATICA TIENEN E.G.M.P. / 11.11.68; in de af

snede, 11.11.88.

Kz. Het logo van de Koninklijke Munt van België; eronder. KONINK

LIJKE MUNT VAN BELGIË / MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE / KONIG

LICHE BELGISCHE MÜNZE / ROYAL BELGIAN MINT

Alpaca - 30 mm 0 - 13 g - 600 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

Voor de leden van Numismatica Tienen bij het inschrijven aIs lid

voor 1989.

D76. ALGEHENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1989

Vz. Sint-Michiel J in een lang gewaad en met halo t staat in voor

aanzicht; hij houdt een globe in de linkerhand en een kruis

in de rechter; rondom, 5 mI C - h - h e L. een cirkel en

AIGe SIGGLe DeR . PORTeRS • VAN . BRVSLe (reproduktie van

een oud stadszegel van Brussp.I van 1334).
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Kz. NUMISMATES / DE BRUXELLES / DÉDIÉ A / CHARLES / VANNEDERGHEM /

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 19 JANVIER 1989

Vermeil - 30 mm ~ - 16 g - 1 ex.

Koper - 30 mm 0 - 13 g - 100 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.

D77. VIERING VAN DE TIENnE VERJAARDAG VAN NUMISMATlCA HEUSDEN 

ZOLDER IN 1989

Vz. Borstbeeld van Leopold III, in uniform, naar rechts; rechts

in het veld. zijn gekroond monogram.

Kz. 10 JAAR / NUMISMATICA / HEUSDEN - ZOLDER op een wit gelakt

vierkant; het vierkant 1s geplaatst op een rood gelakt veld.
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Zilver - 50 mm f/J - 64 g - 15 ex.

Verguld brons - 50 mm f/J - 64 g - 15 ex.

Brons - 50 mm f/J - 64 g - 114 ex.

Lood - 50 mm f/J - 20 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

Uitgegeven op de internationale numismatische dag op 18 februari

1989.

D78 ~ INTERNATIONALE NUKISMATISCBE DAC TE BRUSSEL IN 1989

Vz. Identiek aan nr.D76.

Kz. NOMISMATVM / DECIMVS / VNIVERSALIS / MERCATVS / BRVXELLIS /

IV MARTII / MCMLXXXIX / AEN NB

Zilver - 30 mm f/J - 16 g - 40 ex.

Koper - 30 mm f/J - 13 g - 125 ex.

Geelkoper - 30 mm f/J - 13 g - 125 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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D79. VIERING VAN DE VIJFENTWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE AFDELING

LEUVEN IN 1989

Vz. Zicht op het Leuvens karthuizersklooster; eronder~

KARTHUIZERS / 1489 - 1989; rechts, langsheen het gebouw,

PAUL HUYBRECHTS; rondom. een parelcirkel, NUMISMATICA LEUVEN

(bovenaan) / E.G.M.P. (onderaan), gescheiden door bladmotie

ven, en een parelcirkel.

Kz. Schild met het wapen van Leuven. omgeven door een vierlob

9ige omlijsting (gedeeltelijke reproduktie van de kwart stui

ver, geslagen tijdens de opstand van Leuven tegen Maximiliaan

van Oostenrijk in 1489); onderaan rechts in het veld, PH;

rondom~ een parelcirkel, VIJFENTWINTIGJARIG BESTAAN (boven

aan) / 1989 (onderaan), gescheiden door arabesken, en een

parelcirkel.

Vermeil - 30 mm r/J - 12 g - 4 ex. (1)

Zilver - 30 mm r/J - 12 g - 50 ex.

Brons - 30 mm C/J - 12 g - 200 ex.

Tin - 30 mm '/> - - 10 ex. (2)

Alpaca - 30 mm '/> - 12 g - 120 ex. (3)

Atelier: Paul Huybrechts.
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(1) Voor de overblijvende stichters van Numismatica Leuven.

(2) Voor de bestuursleden van Numismatica Leuven.

(3) Voor de leden van Numismatica Leuven.

Deze penning herdenkt drie gebeurtenissen:

- de 25e verjaardag van Numismatica Leuven;

- de SOae verjaardag van de stichting van het Kartuizersklooster

te Leuven;

de aanmaak van de laatste munten te Leuven 500 jaar geleden.

D80. INTERNATIONALE NUMlSKATISCBE DAGEN TE CHARLEVILLE IN 1989

Vz. Reproduktie van een thaler, geslagen in het pas gestichte

Charleville in de 17
e

eeuw.

Kz. JOURNEES / NUMISMATIQUES / DE LA / SOCIETE FRANCAISE /

DE NUMISMATIQUE / CHARLEVILLE 3 et 4 JUIN 1989 / ASSOCIATION

NUMISMATIQUE / ARDENNAISE / A.E.N.

Vermeil - 30 mm ~ - 14,2 g - 12 ex.

Zilver - 30 mm ~ - 14,2 g - 50 ex.

Koper - 30 mm ~ - - 50 ex.

Atelier: Koninklijke Munt van België.
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DB!. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BRUSSEL IN 1990

Vz. Sint-Michiel. met kuras, halo. schild en zwaard. in driekwart

vooraanzicht naar links; hij is tat aan het middel afgebeeld;

op het schild eveneens een afbeelding van Sint-Michiel die

de draak verslaat.

Kz. 40° / ANNIVERSAIRE / '1950 - 1990 / - / FERNAND JOURET /

PRESIDENT / - / ASSEMBLEE GENERALE ; random. NUMISMATES DE

BRUXELLES (bovenaan) / 18/1/1990 (anderaan).

Vermeil - 30 mm ~ - 13.5 g - 1 ex.

Zilver - 30 mm ~ - 13.5 g - 130 ex.

Koper - 30 mm 0 - 10.8 g - 125 ex.

Atelier: Fibru-Fisch.
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D82. VIERING VAN DE VEERTIGSTE VEiUAARDAG VAN DE AFDELING GENT IN

1990

Vz. Het wapen van Gent, omgeven door een band van gekrulde bla

deren tussen twee cirkels (reproduktie van de voorzijde van

een onuitgegeven Gentse noodmunt van 10 Cents uit 1918).

Kz. 40/JAAR; rondom, een cirkel en E G M P ~ENT (bovenaan) /

1990 (onderaan); beide delen van het omschrift zijn van el

kaar gescheiden door ranken met één bloem en twee bladeren.

zilver - 30 mm ~ - 14,5 g - 75 ex

Lood - 30 mm 0 - 22,5 g - 10 ex (1)

Atelier: Konink11jke Munt van België.

(1) Voor de bestuursleden van de afdeling Gent.
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E. KENTEIŒNS

E 1. lŒNTEIŒN VAN HET EGKP-AEN

Vz. Reproduktie van een stater van Alexander de Grote (336 - 323

voor Christus).

Kz. Effen, met ronde bevestigingsknop.

Goud

Zilver

Verzilverd brons - 21,6 mm 0 - 4,5 g -

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

E 2. KENTEKEN VAN LES NUMISMATES DE BRUXELLES

Vz. Gereduceerde reproduktie van nr. D 9.

? ex.

ex.

? ex.
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_-Z_i_l_v_e_r_-_l_0_mm__I/J_- ?_e_x_.__J
Atelier: Koninklijke Munt van België.

E 3. lŒNTEKEN VAN DE NUHISMA.TISCHE KRING DENDERMONDE

Vz. Middeleeuwse slottoren; in de voet van de toren, 1973; links

in het veld, N; rechts in het veld, K; in de afsnede. D

Zilver - 12 mm I/J - - 100 ex.

Atelier: Mauquoy-Tramaux & Cie.

E 4. KENTElŒR VAN DE ASSOCIATION NUMISMATIQUE ARDENNAISE

Vz. Gereduceerde reproduktie van nr. C S.

1990



Zilver - 10 mm 0 - ex.
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Atelier: Koninklijke Hunt van België.

E 5. IŒNTEIŒN VAN NUMISHATlCA LEUVEN VOOR DE BESTUORSLEDEN

Vz. NUMISMATICA 1 LEUVEN 1 BESTUURSLID (in incuse witte letters

op een rood veld).

Kz. Effen~ met horizontale veiligheidsspeld.

Plastic - 50 x 17 mm - ? ex.
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E 6. IŒNTKlŒN VAN HUMISMATICA LEUVEN VOOR DE MEDEWERIŒRS AAN DE 1 MEl

RUILBEURS

Vz. De voorzijde van de gouden pieter van Johanna en Wenceslas,

omgeven door NUMISMATICA (bovenaan) / LEUVEN (onderaan); het

geheel rood gedrukt op een witte achtergrond.

Kz. Rond veld, omgeven door een brede. naar binnen afhellende

boord; op het veld is. onder een horizontale veiligheids

speld, BADGE / - A - / MINIT omgeven door een parallellogram

(links) en LASALLE / ILL.61301 (rechts) ingeslagen.

Blik, overtrokken met papier en plastic - 59 mm ~
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F. PENNINGEN UITGEGEVEN DOOR VERENIGINGEN DIE LATER AANSLOTEN BIJ

RET EGMP OF AEN

F 1. VIERING VAN DE VIJFDE VERJAARDAG VAN L'UNION (STOCKAY SAINT

GEORGE5) IN 1975

Vz. Reproduktie van de keerzijde van de 1/16 groot van Adolf van

der Marck, geslagen te Hoei (1313 - 1344).

Kz. CERCLE / NUMISMATIQUE / L'UNION / SAINT - GEORGES S / M /

1970 - 1975

Zilver - 30 mm 0 - 13 g - 50 ex.

Brons - 30 mm 0 - Il g - 111 ex.

Atelier: Kraft, Eupen

Nota: De kring was nog geen lid van het A.E.N. toen de penning ge

slagen werd.
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F 2. VIERING VAN DE TIENnE VERJAARDAG VAN L'UNION (STOCKAY SAINT

GEORGES) IN 1980

Vz. Ret perron, geplaatst op een gekruist zwaard en kromstaf;

erboven, een mijter; eronder, een kroon; links en rechts van

de mijter. twee wapenschilden; links en rechts van het per

ron, L - G / 980 - 1980; rondom, CIVITAS EPISCOPUS (bovenaan) /

LEODIENSIS (onderaan). gescheiden door palmtakken.

Kz. De geharnaste Sint-Joris, op een steigerend paard met wapen

kleed, naar rechts; hij doorsteekt met een lans de kop van

een draak die zich tussen de poten van het paard bevindt;

rondom. CERCLE L'UNION (bovenaan) / ST GEORGES (onderaan) /

1/9/7/0 (links) / 1/9/8/0 (rechts).

Goud - 30 mm f/J - 3 ex.

Vermeil - 30 mm f/J - 6 ex.

Zilver - 30 mm f/J - - 210 ex.

Verguld brans - 30 mm f/J - - 172 ex.

Brans - 30 mm f/J - 14 g - 100 ex.

Atelier: Kraft, Eupen.

Nota: De kring was nog geen lid van het A.E.N. toen de penning uit

gegeven werd.
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G. PENNINGEN UITGEGEVEN DOOR VERZAHELAARS EN OPGEDRAGEN MN HET EGMP

G 1. NIEUWJAARSPENNING OPGEDRAGEN DOOR G.. WINNEN

Vz. Identiek aan nr. D12.

Kz. BESTE WENSEN / VOOR 1980 / VAN G. WINNEN; rondom. (bloempje)

NULDE aan het E.G.M.P. 1950 - 1980 en aan P. DE BAECK en

A. DEWIL

Brans - 30 mm 0 - 10 g - 60 ex.

Atelier: Mauquay-Tramaux & Cie.
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G 2. NIEUWJAARSPENNING OPGEDRAGEN DOOR G. WINNEN

Vz. Buste van J. Jordaens, met muts. in driekwart vooraanzicht

naar rechts.

Kz. 1911 - 1981 / E. DEWOLFS / C. HOEFAKKER 1 - / BESTE WENSEN /

VAN G. WINNEN / VOOR 1981; rondom. HULDE AAN HET E.G.M.P. EN

AAN P. DE BAECK. P. DEGEL EN A. DEWIL. (ster)

Brons - 30 mm 0 - 12 g - 60 ex.

Atelier: Mauquoy-Trarnaux & Cie.

G 3. PENNING UITGEGEVEN DOOR JOSÉE PIRYNS, LID VAN DE AFDELING BRUSSEL,

BIJ HAAR OP RUST STELLING IN 1989

Vz. Reproduktie van de voorzijde van de gouden Leeuw van

1790.

Kz. ZEER GENEGEN / CORDIALEMENT / JOSÉE PIRYNS 1 30/9 1989 /

A.E.N. N.B.
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Gaud - 30 mm 0 - ex.

Vermeil - 30 mm 0 - 14,7 g - ex.

Geelkaper - 30 mm 0 - 12,5 g - 125 ex.

Atelier: Kaninklijke Munt van België.
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