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NUMISMATICA ALOSTA

In het jaarboek 1990 van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
(EGMP) vermeldden we nog dat de vereniging in december 1983 onderdak vond in
“Het Paviljoen”, Grote Markt 5 te Aalst. Sinds december 1993 vinden de ruildagen
op elke vierde zondag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) plaats in het
Sociaal Centrum Immerzeel, Rerum Novarumstraat 4 te Aalst. Dit centrum ligt
volledig gelijkvloers en is dus gemakkelijker toegankelijk voor de verzamelaars dan
voorheen.
Met ingang van 1 januari 1984 sloot de vereniging aan bij het EGMP. Twee jaarlijkse Algemene Vergaderingen van het EGMP gingen te Aalst door. Ter
gelegenheid van de A.V. van 18 oktober 1987 werd de jaarpenning van het
Genootschap opge-dragen aan Johnny Bosman, voorzitter van Numismatica Alosta
sinds 1980. De her-inneringspenning van de A.V. van 11 mei 1997 te Aalst werd
opgedragen aan Pierre Degel, voorzitter van Numismatica Tienen.
Enkele privé-veilingen, ingericht door het EGMP, hadden plaats te Aalst op 18
december 1993, 24 januari 1999 en 29 januari 2000.
Al deze evenementen hadden tot doel de Aalstenaars te laten kennismaken met de
numismatiek als hulpwetenschap van het vak geschiedenis en om contacten te leggen met andere geïnteresseerden.
Van bij de aanvang werden in het maandblad van Numismatica Alosta de komende
activiteiten van de vereniging aangekondigd en er verscheen ook een lijst van aangeboden munten voor de volgende ruildag. Regelmatig werden ook artikels gepubliceerd met wetenswaardigheden op numismatisch gebied. Vanaf augustus 1982
verscheen van de hand van penningmeester Willy Temmerman een historisch
numis-matisch overzicht van de stad Aalst onder de titel “De heersers over Aalst”.
In door-lopend genummerde bladzijden – er zijn nu 192 pagina’s gepubliceerd –
wordt getracht een chronologisch overzicht te geven van alles wat over de stad Aalst
sinds de oudste tijden bekend is. Steeds wordt gepoogd bij elk feit de oudste bron te
ver-melden. Ook de numismatische gebeurtenissen worden daarbij niet vergeten.
Dank zij dit monnikenwerk konden al een aantal misverstanden uit de geschiedenis
van onze stad worden afgevoerd of in het juiste licht geplaatst. De beschreven
periode loopt momenteel van het Epipaleolithicum tot het jaar 1209 van onze
tijdrekening en wordt nog maandelijks aangevuld.
Naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan richtte Numismatica Alosta ook van 9 tot
en met 18 oktober 1987 een tentoonstelling in onder het thema: “Numismatiek van
Aalst”. Daarbij werd aan de bezoekers van de tentoonstelling een cataloog aangeboden waarin een geschiedkundig en fotografisch overzicht werd getoond van Aalsterse numismatische verzamelstukken: middeleeuwse munten, medailles, penningen,
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noodgeld, gevangenisgeld. Deze cataloog kende een enorm succes en is heden nog
moeilijk te vinden.
In 1989 vroeg het bestuur van Numismatica Alosta aan expert-numismaat J.-R. De
Mey een memorie op te stellen betreffende de toenmalige stand van kennis inzake
de papieren noodbiljetten en -bonnen (gemeentelijke en particuliere), uitgegeven in
het arrondissement Aalst tijdens de Wereldoorlog 1914-1918. Het was belangrijk die
lijst op te stellen ten behoeve van toekomstige historici en om ontbrekende schakels
terug te vinden die verborgen bleven in onbekende verzamelingen. Dat memorie
verscheen van maart 1989 tot oktober 1990 in maandelijkse afleveringen in het tijdschrift van de vereniging en werd daarna gebundeld.
Dank zij de publiciteit die hieraan werd gegeven kregen wij enkele mededelingen
van lezers, zodat in ons tijdschrift van maart 1991 een toevoeging kon verschijnen
voor de gemeenten Mere en Ninove. In het nummer van juni 1999 konden we nog
een aantal Aalsterse varianten publiceren en ook een onbekende bon van de gemeente Zandbergen. Tevens werd in het enthousiasme nog een papieren biljet gesignaleerd van “Het Belgisch Hof”, Grote Markt te Aalst, en ook een onbekend ovaal
stadszegel van de Eerste Republiek. Ook een Aalsterse spoorwegmedaille konden
wij in die periode onder de aandacht van onze lezers brengen.
Numismatica Alosta werkt op deze wijze mee om een volledige lijst op te stellen
van het noodgeld dat in het arrondissement Aalst werd uitgegeven en helpt tevens
mee aan het geschiedkundig onderzoek van de streek.
Sinds 1989 richtte onze vereniging ook negen Internationale Muntenbeurzen in waar
inwoners van Aalst en omstreken konden kennismaken met de numismatiek. De
beurzen gingen door op volgende data en plaatsen:
24/09/1989
Stadsmeisjesschool, Binnenstraat 157, Aalst
30/09/1990
“
20/06/1993
Sociaal Centrum Immerzeel
19/06/1994
“
18/06/1995
“
16/06/1996
“
15/06/1997
“
14/06/1998
“
18/06/2000
“
Samenstelling van het bestuur:
Erevoorzitter
Frans Van Gijseghem, Spaarzaamheidstraat 16, 9300 Aalst
Voorzitter:
Johnny Bosman, Spaarzaamheidstraat 8, 9300 Aalst
Ondervoorzitter: Philemon Van Coningsloo, Sint-Jobstraat 142, 9300 Aalst
Secretaris:
Christiane Dhoe, Kloosterweg 46, 9300 Aalst
Penningmeester: Willy Temmerman, Ten Berg 41, 9300 Aalst
Public relations: Pierre Van der Vurst, H. Hartlaan 93, 9300 Aalst
Materiaalmeester: Gilbert Suys, Rietstraat 67, 9320 Erembodegem-Aalst
Bestuursleden:
Guy De Bundel, Bronlaan 2, 9320 Erembodegem-Aalst
Johan Daelman, Pieter Couckestraat 82, 9300 Aalst
In het voorbije decennium betreurden we het overlijden van de eerste voorzitter van
Numismatica Alosta, Frans De Gelder, die overleed in 1997.
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Het bestuur van Numismatica Alosta: van links naar rechts, zittend:
Philemon Van Coningsloo, Johnny Bosman, Christiane Dhoe; staand:
Gilbert Suys, Johan Daelman, Guy De Bundel, Willy Temmerman,
Pierre Van der Vurst.

Johnny Bosman
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NUMISMATICA ANTVERPIA

De geschiedenis van onze afdeling van 1950 tot 1990 schetsen was 10 jaar geleden
een hele klus. Vandaag lijkt 10 jaar een korte periode en ik heb het gevoel dat er
maar weinig te vertellen valt over een vereniging waar alles vlot verloopt. Laten we
even overlopen.
Tijdschrift
Begin november 1993 zag het laatste nummer van het tweemaandelijks tijdschrift
van Numismatica Antverpia het daglicht, om vanaf januari 1994 opgevolgd te worden door het op nationaal vlak uitgegeven orgaan “De Muntpers”, dat vanaf het 2de
nummer in april 1994 reeds van naam veranderde en sindsdien als “De Muntklapper” door het leven gaat.
Vergaderingen
Het spreekwoordelijke mooie liedje in ons lokaal te Hoboken bleef helaas niet duren. Halverwege 1994 stonden we voor de keuze tussen enerzijds een verveelvoudiging van de huurprijs of anderzijds het verplaatsen van de vergaderingen naar de
zondagnamiddag. Met heel wat grootouders onder onze leden leek dit laatste ons
uitgesloten, een mening die bevestigd werd door een enquête onder de leden.
ste

Sinds januari 1995 vergaderen we bijgevolg in ons 8 lokaal sinds 1950: zaal Ruggehof, Frans Van Dijckstraat 46 te Deurne. Dat dit lokaal deel uitmaakt van een
schoolcomplex waarvan de speelplaats als parking voor leden en bezoekers kan gebruikt worden, is zeker een luxe die veel afdelingen ons zullen benijden! We denken
dus zeker niet aan verhuizen!
Bestuur
Ik liet in de inleiding reeds verstaan dat alles bij Numismatica Antverpia naar wens
verloopt. Dat weerspiegelt zich in de bestuursploeg. Het gezegde “never change a
winning team” indachtig, bleef die bestuursploeg sinds 1988 ongewijzigd. Eigenlijk
is dit ook weer niet helemaal waar, ze werd namelijk nog versterkt! Sinds de zomer
van 1999 kwam Albrecht Beyts in de groep en hij heeft er zich op die korte tijd
reeds helemaal ingewerkt zoals iedereen kon vaststellen tijdens de algemene
vergadering van 8 april 2000. Het voltallig bestuur ziet er dus als volgt uit:
voorzitter:
Hugo Jacobs
ondervoorzitter:
Herman Gibens
secretaris:
Jeannine Jacobs
penningmeester:
John De Ley
bibliothecaris:
Gaston Teeuwens
bestuurslid:
Albrecht Beyts
erevoorzitter:
Joris Mertens
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Het bestuur van Numismatica Antverpia: v.l.n.r. Albrecht Beyts, Jeannine Jacobs, Hugo
Jacobs, Gaston Teeuwens en Herman Gibens. Spijtig genoeg ook een afwezige: John De Ley.

Ruilbeurs
Ook op het vlak van onze jaarlijkse ruilbeurs zagen we ons genoodzaakt de mooie
oude “handelsbeurs” in hartje Antwerpen te verlaten. Sinds 1993 hebben we daarvoor onderdak gevonden in het “Alpheusdal” te Berchem, weliswaar minder indrukwekkend en prestigieus, maar ontegensprekelijk praktischer, zowel de zaal zelf als
de parkeermogelijkheden in de buurt ervan.
50 jaar E.G.M.P.
Het hoogtepunt van de voorbije 10 jaar was ongetwijfeld 8 april 2000.
Sinds jaren had Numismatica Antverpia het jaar 2000 gereserveerd voor de organisatie van de jaarlijkse Algemene Vergadering van het E.G.M.P. Waar beter kon de
viering van het 50-jarig bestaan van onze vereniging starten dan in onze Metropool,
waar op 13 april 1950 de plaatselijke afdeling ontstond, amper een maand na de
stichting te Brussel van de “Penningkundige Groepering van België” zoals het
E.G.M.P. toen nog heette. Deze jubileumvergadering mocht dus zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.
Eerst wil ik graag in het kort de geschiedenis schetsen van de locatie van die algemene vergadering. Het “Infopunt Europa” is een informatiedienst waar elke burger
terecht kan voor vragen omtrent Europese aangelegenheden. Dit infopunt is ondergebracht in het “Bernarduscentrum”, een zalencomplex dat deel uitmaakt van het
oud Bisschoppelijk Paleis aan de Schoenmarkt te Antwerpen. Het gebouw was de
residentie van de Bisschoppen van Antwerpen van 1570 tot 1795 toen de Fransen
het inrichtten als gouvernementsgebouw. Ook tijdens het Nederlands bewind en
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later, na de onafhankelijkheid van België was het Antwerpse Provinciebestuur er
gevestigd. Tot 1980 maakte de provincieraad gebruik van de raadzaal. In 1993, het
jaar waarin Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa was, werd het gebouw gerenoveerd en werd het gedeelte aan de Schoenmarkt terug ter beschikking van het
e
Bisdom gesteld. De stijlvolle 19 eeuwse raadzaal kreeg een moderne inkomhal en
maakt onder de benaming “Gifezaal” deel uit van het Bernarduscentrum. Deze
prachtig gerestaureerde voormalige provincieraadzaal was de locatie voor de Algemene Vergadering van het E.G.M.P., een vergadering die de 82 aanwezigen niet
vlug zullen vergeten.
Het was een echte hoogdag voor Numismatica Antverpia.
Niet alleen werd de jaarlijkse penning
van het E.G.M.P. opgedragen aan Hugo
Jacobs, onze voorzitter, maar drie van
onze bestuursleden kregen ook nog de
penning van de provincie Antwerpen
aangeboden als blijk van waardering
voor hun inzet voor onze vereniging. Het
gaat eerst en vooral om Joris Mer-tens,
onze erevoorzitter, die zoals reeds
vroeger vermeld, sinds 1950 onafgebroken lid is van het E.G.M.P. Vervolgens werd John De Ley, lid sinds 1952
en onze zeer plichtsbewuste penningmeester sinds 1982, met de Provinciepenning bedacht en tot slot Hugo Jacobs, die tot het bestuur toetrad als bibliothecaris in 1980, om secretaris te
worden in 1986 en voorzitter begin 1988.
Een interessante voordracht door Willy
Faes over de Mechelse beeldhouwer en Joris Mertens, lid sinds 1950, ontvangt
medailleur Ernest Wijnants, een gezade erepenning van de Provincie
menlijk diner, een “toeristische bustrip” langs de smalle straatjes van onze Metropool en een havenrondvaart rondden
deze feestdag af.
Het bestuur van Numismatica Antverpia had zich tot doel gesteld van deze jubileumvergadering een onvergetelijke dag te maken en ik denk, na al de ontvangen
positieve reacties, te mogen besluiten dat we daar ook in geslaagd zijn. Eigenlijk
zijn we daar best wel een beetje trots op.
Jeannine Jacobs, secretaris.
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NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ

1990 – 2000 of Luctor et Emergo…
Tot midden 1990 berustten in de Brugse afdeling haast alle initiatieven bij haar toenmalige voorzitter, Juliaan Taelman, die daarbij weinig of geen steun kreeg van de
rest van zijn bestuur. Opmerkingen, zelfs tegenwerking zorgden ervoor dat deze
initiatieven eerder beperkt bleven en dat de maandelijkse bijeenkomsten steeds meer
aan belangstelling inboetten, zowel van de kant van de kopers als van de verkopers.
De Brugse afdeling was met haar 58 leden aan het zieltogen en er dienden resoluut
acties te worden ondernomen om het tij te laten keren – zo het hiervoor al niet te laat
was.
Die ommekeer is er gekomen. Tijdens een bestuursvergadering in augustus 1990 ten
huize van de voorzitter werden een aantal actiepunten op een rij gezet. Deze moesten de mogelijkheid bieden om de afdeling nieuw leven in te blazen. Financieel zaten we aan de grond en er moest op een aantal spitsvondigheden een beroep gedaan
worden. Zo was er de uitgifte van een bedelkaart, waarbij de sponsors een
financiële injectie gaven van 150 F en daarvoor slechts een kaart met een
dankwoordje in de plaats kregen. Een tweede kunstgreep die gepoogd werd uit te
voeren, was een een-zijdige verhoging van het lidgeld met 150 F, maar waarbij we
werden teruggefloten door het hoofdbestuur. Als compensatie en vooral als steun
voor de geplande initia-tieven werd door de raad van beheer een eenmalige subsidie
toegekend van 9000 F die door ons bestuur in dank werd aanvaard.
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GROTE INTERNATIONALE NUMISMATISCHE RUILBEURS

in het Immaculata Instituut te Sint-Michiels op zaterdag 17 augustus 1991
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De geplande initiatieven waren niet gering. Zo zouden we op 17 augustus 1991 – na
een onderbreking van ruim dertien jaar – opnieuw een internationale ruilbeurs
orga-niseren. We zouden dat doen in de sport- en eetzaal van het Immaculata
Instituut te Sint-Michiels Brugge. Naderhand konden we terugblikken op een beurs
met ca. 160 m numismatica en een behoorlijke publieke belangstelling.
Als herinnering aan deze gebeurtenis werden een beperkt aantal muntstukken van
250 F van een instempeling (gotische b) voorzien en samen met een loodje, met
dezelfde klop, te koop aangeboden. Ook dit bleek een succes te zijn.
De voorverkoop van deze munten met instempeling en de verkoop van tafelruimte
voor de grote beurs, samen met de binnenkomende lidgelden voor 1991 lieten ons
toe om ons belangrijkste project verder gestalte te geven.
Inderdaad, tijdens de bewuste bestuursvergadering van augustus 1990 hadden we
besloten om een maandblad te laten verschijnen in plaats van een circulaire. Dit
zou maandelijks gratis aan de leden worden toegestuurd. Dank zij financiële
meevallers hebben we dit initiatief tot op heden (intussen mits een geringe geldelijke
bijdrage) kunnen handhaven.
Naast meer financiële zekerheid diende uiteraard ook werk te worden gemaakt van
een betere locatie voor onze bijeenkomsten. Zo werd er uitgekeken naar een zaal
met meer standing en een betaalbare huurprijs (Hof van Watervliet te Brugge) en
werden driemaandelijkse bijeenkomsten gepland, los van de gewone ruilavonden,
die bleven doorgaan in het lokaal “De Nieuwe Keizer” te Sint-Andries. Deze driemaandelijkse bijeenkomsten gingen voor het eerst door op 10 maart 1991 en kregen
de naam “Brugs Muntgebeuren”. Er werden gemiddeld 35 m tafels ingenomen
door handelaars.

EERSTE BRUGS MUNTGEBEUREN
in het Hof van Watervliet te Brugge op zondag 10 maart 1991
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Parkeerproblemen, tekort aan tafels en moeilijke toegankelijkheid voor de handelaars, die hun koopwaar wilden lossen, verplichtten ons al vlug om een andere oplossing te zoeken. Die kwam er in december van datzelfde jaar met een verhuis naar
het lokaal C.M. op de Moerkerksesteenweg te Sint-Kruis. Dit lokaal zou vanaf
november 1992 voor al onze maandelijkse activiteiten worden gebruikt.
Tijdens de bewuste bestuursvergadering van augustus 1990 werd ook een nieuw
bestuursreglement opgesteld dat tot op heden haast onveranderd is blijven voortbestaan (de laatste aanpassing dateert van 11 maart 1977). Dit reglement stipuleert
o.a. dat het bestuur voortaan om de twee jaar dient te worden verkozen, wat sedertdien consequent is gebeurd.
Een ander belangrijk initiatief was de uitbouw van een numismatische bibliotheek.
Hiermee werd gestart in januari 1991 maar had slechts weinig te betekenen, zodat in
februari 1992 beslist werd om 33 van de aanwezige 54 titels (die eigenlijk minder
geschikt waren voor de bibliotheek) te veilen onder de leden. Hetgeen dan ook is
gebeurd. Sedert dat ogenblik kende onze bibliotheek een gestadige groei en beschikt
ze momenteel over ca. 250 numismatische werken die in ons vergaderlokaal aanwezig zijn en door de leden frequent geraadpleegd worden.
Op 16 mei 1992 had de algemene vergadering vaan het E.G.M.P. plaats in de
Ridder-zaal van het Academie Hotel te Brugge. Tijdens deze bijeenkomst werd
Juliaan Tael-man gehuldigd voor zijn 32-jarig voorzitterschap van Numismatica
Brugge, voorzit-terschap dat hij bij die gelegenheid overdroeg op zijn
ondervoorzitter, Eddy Schut-yser. Deze gebeurtenis werd omkaderd door een
tentoonstelling en de publicatie van een boek “Brugse Legpenningen”. Een
herdenkingsmedaille in zilver en brons werd eveneens uitgegeven.

VIERING UITTREDEND VOORZITTER JULIAAN TAELMAN op 16 mei 1992.
Tijdens de viering werden drie leden gehuldigd, die het langst lid waren van de locale
vereniging nl. Pierre Van de Walle, lid sedert 1958, Juliaan Taelman, lid vanaf 1955 en
Fritz Maréchal, aangesloten in 1962. Rechts de nieuwe voorzitter Eddy Schutyser.
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In de loop van 1992 was de belangstelling voor onze bijeenkomsten reeds in die
mate toegenomen, dat vanaf november gestart werd met een kleine veiling onder de
leden. Deze veilingen vinden nog steeds plaats en zijn intussen uitgegroeid tot een
vast onderdeel van onze maandelijkse bijeenkomsten.
Eind 1992 bedroeg het ledenaantal reeds 93.
In 1993 werd beslist om de jaarlijkse Grote Ruildag voortaan te midden van de
Paas-vakantie te houden in de hoop op een grotere publieke belangstelling
(speculeren op de toeristen tijdens de maand augustus bleek verkeerd…).
Op 13 mei 1995 had de algemene vergadering van het EGMP opnieuw te Brugge
plaats, in het Hof van Watervliet.
In de loop van de namiddag had een themanamiddag plaats i.v.m. “de Kelten”. De
sprekers waren Prof. Simonne Scheers, Prof. André Van Doorselaar en Lic. Ferdy
Willems. Er had een prachtige tentoonstelling plaats van Keltische munten en er
werd een syllabus uitgegeven. Voor die namiddag konden we rekenen op de financiële hulp van de V.O.B.o.W. (Vereniging voor oudheidkundig bodemonderzoek in
West-Vlaanderen).

THEMA-NAMIDDAG “DE KELTEN” 13 mei 1995
Op de foto zien we:
sprekers: Lic. Ferdy Willems, Prof. André Van Doorselaar en Prof. Simonne Scheers,

inrichter: Eddy Schutyser (voorzitter Numismatica Brugge en Het
Vrije), algemeen voorzitter van het E.G.M.P. Hugo Vanhoudt

In 1996 verbroederde onze vereniging met de Cercle numismatique de Couvin, des
Rièzes et des Sarts (AEN). Het feestmaal ging door in de Sint-Jorisgilde te Brugge
en gaf aanleiding tot uitgifte van een herdenkingsmedaille.
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Niet alle projecten zijn succesvol gebleken en soms diende wat stoom teruggenomen. Zo werd op 2 oktober van start gegaan met een maandelijkse numismatische
praatavond. Reeds in september van het volgend jaar diende met dit initiatief te
worden gestopt wegens een gebrek aan belangstelling.
ste

Op 14 december 1997 had voor de 25 en laatste keer ons Brugs Muntgebeuren
plaats. Dit vond intussen tweemaandelijks plaats op zondag. Het oorspronkelijk
vooropgestelde doel om opnieuw interesse te wekken voor onze bijeenkomsten
bleek bereikt. Het afwisselend plaats vinden ervan op maandag en op zondag
schepte in vele gevallen slechts verwarring. Daarom werd besloten om onze ruilvergaderingen vanaf 1998 nog uitsluitend de tweede maandag van de maand te laten
doorgaan. Dat is tot op heden zo gebleven. Deze maatregel fnuikte evenwel een
ander initiatief nl. de jeugdafdeling die in 1997 was opgericht. De respons hierop
bleef ondermaats en door het verschuiven van onze bijeenkomsten naar maandagavond, werd deze activiteit afgevoerd.
In september 1990 eigende onze vereniging zich de naam Numismatica Brugge
toe. Dat gebeurde omwille van de herkenbaarheid van de afdeling en om haar eigen
karakter naar buitenuit te accentueren. In maart 1993 werd en Het Vrije hieraan
toegevoegd om duidelijk aan te tonen dat haar activiteiten zich niet uitsluitend rond
de Brugse klokkentorens zouden afspelen. Zo werd zij medeorganisator van de tentoonstellingen Medailles 1996, 1997 en 1998 in de openbare gemeentebibliotheek
te Oostkamp.

Tentoonstelling MEDAILLES 1996 in de Openbare Gemeentebibliotheek te
Oostkamp op 12 – 31 dec. 1997
Op de foto bemerken we de heer E. De Jonghe, E. Schutyser, voorzitter Numismatica Brugge
en Het Vrije, mevr. M.-L. Dupont, voorzitter Promotie van de Medaille, de heer R. Van Colen,
schepen van Cultuur en de heer P. Gervoyse, hoofdbibliothecaris
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Op 22 augustus 1998 werden voor het eerst de trouwe leden gehuldigd tijdens een
feestmaal. Hiervoor werden medailles vervaardigd in brons (10 jaar lid), verzilverd
brons (15 jaar), zilver (20 jaar) en vermeil (25 jaar). Ook deze viering is intussen een
traditie geworden.

EERSTE VIERING TROUWE LEDEN 22 augustus 1998.
Foto boven:
v.l.n.r. E. Compernolle (bestuurslid),
D. Couckuyt (penningmeester),

E. Schutyser (voorzitter),
P. Van de Walle (ondervoorzitter)
en E. Risteyn (secretaris)

Foto links:
Een van de gevierden, Leo Bouché,
ont-vangt zijn medaille uit de handen
van de voorzitter

Op 30 maart 1999 werd Numismatica Brugge en Het Vrije door de stad Brugge
erkend als organisatie voor volwassenen ten bate van de Nederlandstalige
volksont-wikkeling.
Het jaar 2000 tenslotte is voor de afdeling een jubeljaar. In tijdschrift nr. 5 van juli
1950 van de Munt- en Penningkundige groepering van België (voorloper van
het EGMP/AEN) wordt onze afdeling reeds vermeld en de Bruggeling Gilbert
Vermeu-len is van in den beginne een van de ondervoorzitters van die vereniging.
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Omwille van haar 50-jarig jubileum werd aan onze afdeling de titel Koninklijk verleend op 12 januari 2000. Een brevet werd haar tezamen met een medaille overhandigd door de gouverneur van West-Vlaanderen tijdens een officiële plechtigheid
in het Gouvernementsgebouw te Brugge.
De afdeling was eveneens gastvrouw voor de rondreizende jubileumtentoonstelling
van het EGMP in de tentoonstellingsruimte van de KBC “de Gekroonde Laars” te
Brugge. Deze tentoonstelling werd aangevuld met een eigen gedeelte dat betrekking
had op “Primitieve betaalmiddelen” en op “Romeinse numismatiek”.
Op 30 september had de feestzitting plaats tijdens dewelke erevoorzitter Juliaan
Taelman namens de provincie de gouden medaille mocht ontvangen voor zijn verdiensten t.o.v. onze vereniging. De feestzitting werd afgerond door enkele gastsprekers (Dr. J. Van Heesch en Lic. F. Willems), die het hadden over Romeinse numismatiek. Ook nu weer werd naar aanleiding van de tentoonstelling en brochure uitgegeven en verscheen er een Gulden Boek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van Numismatica Brugge en Het Vrije. Uiteraard konden de getuigenissen in metaal
niet ontbreken. Zo werd opdracht gegeven tot het slaan van twee plaketten in verzilverd brons, de ene ter herinnering aan het verkrijgen van de titel “Koninklijk”, de
andere om ons 50-jarig jubileum te herdenken.
Onze afdeling is met veel inspanning en moeite uit een diepe afgrond kunnen klimmen. Dank zij de onverdroten inspanningen van haar bestuur is zij opgeklommen tot
een vitale groepering vol jonge mensen. De initiatieven die genomen worden
(spreekbeurten, gezamenlijke uitstappen, feesten) houden de interesse bij haar leden
levendig. Het ledenaantal dat in 1999 reeds 140 bedroeg, verplichtte de vereniging
om een tweede zaal open te stellen tijdens haar ruilavonden.
Deze tweede jeugd die Numismatica Brugge en Het Vrije gevonden heeft, dankt zij
aan de inzet van velen maar in het bijzonder aan haar vroegere en huidige bestuursleden:
Robert LESCRAUWAET
1990
Marc SCHALLEY
1990 – 1995 en 1997 – 1999
Dirk VAN HOVE
1990 – 1993 en 1998 – nu
Pierre VAN DE WALLE
1991 – nu
Willy VERFAILLE
1992 – 1995
Maria VANDERHAEGHEN
1993 – nu
Frank VANDAELE
1994 – 1995
Marc GHEERARDIJN
1995 – 1997
Etienne RISTEYN
1995 – nu
Danny COUCKUYT
1995 – nu
Jan COUTTEAU
1995 – 1997
Marc DE COCK
1995 – nu
Eddy COMPERNOLLE
1997 – nu
Kris VANNIEUWENHUYSE
1997 – nu
Lieve VANDAELE
1999 – nu
Juliaan TAELMAN
hij was, hij is, hij zal er zijn
Eddy SCHUTYSER, voorzitter
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OP DE FOTO : HET BESTUUR VAN NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE. Van links
naar rechts vooraan: Lieve VANDAELE (bestuurslid), Eddy SCHUTYSER (voorzitter),
Juliaan TAELMAN (erevoorzitter), gouverneur BREYNE, Mevr. TAELMAN, Etienne
RISTEYN (bestuurslid), Miet VANDERHAEGHEN (bestuurslid), Pierre VAN DE WALLE
(ondervoorzitter), Danny COUCKUYT (penningmeester); achteraan: Marc DE COCK
(commissaris), Kris VANNIEUWENHUYSE (secretaris) en Eddy COMPERNOLLE
(verantwoordelijke onthaal). Ontbreekt : John SCHELSTRAETE (bestuurslid).

De tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan te Brugge in 2000
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NUMISMATISCHE KRING
DENDERMONDE

De Numismatische Kring Dendermonde bestaat reeds sinds 1973 en heeft zich de
laatste tien jaar opgewerkt tot de grootste afdeling van het E.G.M.P. Het huidige
bestuur:
Erevoorzitter
Julien Swaelens
Voorzitter
Kamiel Buydts
Ondervoorzitter, schatbewaarder
Georges Van Biesen
Redacteur, bibliothecaris
Marcel Bombeke
Adjunct-redacteur
Mirval Vanderputten
Veilingmeester
Jan Callaert
Materiaalmeester
Achiel Van Biesen
Bestuursleden
Benoit Van Dijck
Philemon Verbeke
De Numismatische Kring Dendermonde sloot zich in 1974 aan bij het Europees
Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
De eerste 10 jaar werking vinden wij in het EGMP jaarboek van 1990. Dus beginnen
wij maar vanaf 1991.
1991
De Numismatische Kring Dendermonde brengt een bezoek aan de Utrechtse verzamelaars jaarbeurs. Wij kunnen niet zeggen dat dit een volledig geslaagd bezoek was
aan deze stad, daar er de echtgenote van een van onze leden van haar handtas werd
beroofd. ’s Avonds was men het bijna totaal vergeten bij de prachtige en smakelijke
breugeltafel.
1992
Dendermonde is wat het aantal EGMP leden intussen tot op de vierde plaats beland.
de
Het is intussen reeds de 15 uitgave van de Internationale Numismatische Dag. Dat
het een groot succes was konden wij in verschillende dagbladen lezen. “De Voorpost” pakte uit met een waar succesverhaal over deze dag.
1993
De Kring viert haar leden die 20 jaar onafgebroken lid zijn. Er zijn 16 leden die een
medaille in verguld brons mogen ontvangen, dit alles vergezeld van een feestelijke
maaltijd.
Wij zijn reeds 12 jaar onafgebroken in ons lokaal “Nadia”.
Op 12 juni wordt medestichter en oud-ondervoorzitter Louis Van Damme ten grave
gedragen.
Na onze Internationale Dag kunnen wij Mirval Vanderputten als een nieuw
bestuurs-lid begroeten.
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De 15

de

Internationale Numismatische Dag in 1992

De leden die 20 jaar onafgebroken lid zijn ontvangen een medaille (1993)
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1994
Onze redacteur moet een hartoperatie ondergaan.
1995
Op 10, 11 en 12 juni stellen de Volkstuinders en de Numismatische Kring Dendermonde in Lebbeke ten toon met als thema’s “MARIA THERESIA”, “DE BRABANTSE OMWENTELING”, “BELGIE TIJDENS DE HOLLANDSE PERIODE”,
“DE LATIJNSE MUNTUNIE” en “BELGIE SINDS 1830 – MUNTEN EN BANKBILJETTEN UIT DE VOORMALIGE KOLONIE KONGO”. Ook hier kon men
rekenen op een overweldigende belangstelling.
Georges Van Biesen neemt de taak van schatbewaarder over van Benoit van Dijck.
1996
Lid Hubert Dreesen geeft een voordracht over de wapenschilden op de vlaggen voor
het stadhuis van Dendermonde.
Van 7 september tot 3 oktober gaat in het Zwijvekemuseum in samenwerking met
Fibru Fisch de tentoonstelling “MEDAILLES EN PLAKETTEN werk van DENDERMONDSE MEDAILLEURS” door.
1997
De voorbereidingen voor de EGMP jaarvergadering met academische zitting zijn in
volle gang en men werkt reeds volop aan de geplande tentoonstelling.
1998
De Numismatische Kring Dendermonde bestaat 25 jaar!!! Op 14 maart krijgen de
leden die 25 jaar onafgebroken lid zijn geweest hun medaille; ook de leden met 20
jaar lidmaatschap worden in de bloemetjes gezet.
Er wordt een tentoonstelling georganiseerd door lid F. De Smet “DE SPOORWEGEN OP MEDAILLES EN PRENTKAARTEN”.
De algemene vergadering welke op 16 mei doorgaat kan op heel wat belangstelling
rekenen zowel wat bezoekers als sprekers betreft. Op ditzelfde tijdstip is er een tentoonstelling in het Vleeshuismuseum “VAN DE KELTEN TOT HEDEN” wat wij
een parel in de numismatiek kunnen noemen. De heer Ferdy Willems, schepen van
cultuur, heeft als norm gesteld voor deze tentoonstelling: kwaliteit met een uitstraling over gans België! Men heeft hem zeker niet teleurgesteld in zijn verwachtingen.
De munten van Dendermonde op deze tentoonstelling zijn
bijna nog nooit op een tentoonstelling te zien geweest.
Op 9 oktober gaan wij op reis naar de oude Romeinse stad
Trier. Een stad die een bezoek overwaard is; Trier vierde
reeds in 1984 zijn 2000-jarig bestaan en herbergt nog tal
van Romeinse overblijfselen, het is ook de plaats waar de
meeste Romeinse munten gevonden werden. Van deze
dag werd er ook gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan een wijnbouwer en om van boven op een wijnberg de Romeinse Wijnstrasse in ogenschouw te nemen.
De reis werd afgesloten met een feestelijke maaltijd in
Luxemburg. “Jammer dat de dag zo kort was”, was dan
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ook een uitspraak van tal van onze leden.
1999
Op 10 juli moeten wij met droefheid afscheid nemen
van onze geliefde voorzitter René van Brussel. Hij was
een oprecht en rechtschapen man die de vereniging met
vaste hand wist te leiden en die wij nog dikwijls zullen
gedenken.
2000
Viering 50 jaar EGMP met een tentoonstelling van 16
oktober tot 29 oktober in het Vleeshuismuseum op de
Grote Markt te Dendermonde.
Overzicht NKD ledenaantal 1990-1999

1990
1991
1992
1993

223
231
225
232

1994
1995
1996
1997

227
227
242
251

1998 255
1999 247

Het bestuur van de Numismatische kring Dendermonde.
Van links naar rechts: Achiel Van Biesen, Philemon Verbeke, Jan Callaert,
Benoit Van Dijck, Kamiel Buydts, Georges Van Biesen en Marcel
Bombeke. Mirval Vanderputten ontbreekt.

Marcel Bombeke
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STAD DENDERMONDE
EUROPEES GENOOTSCHAP
VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
HET BESTUUR VAN DE
NUMISMATISCHE KRING DENDERMONDE

NODIGT U VRIENDELIJK UIT OP DE
TENTOONSTELLING:

"EEN MUNT, EEN HISTORIE"
Naast een aantal munten van onze streken,
wordt de tentoonstelling aangevuld met
zilveren penningen van het EGMP/AEN,
Belgische medailles van 1999.
IN HET VLEESHUISMUSEUM
GROTE MARKT TE 9200 DENDERMONDE
VAN 16.10.2000 TOT 29.10.2000.
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NUMISMATICA GANDAVENSIS

De leden van Numismatica Gandavensis verleenden hun medewerking aan de tentoonstelling “Gentse penningen 1780-1980” die in het Museum voor Volkskunde te
Gent doorging van 15 december 1989 tot 11 maart 1990. De rijk geïllustreerde catalogus werd voor het grootste gedeelte door Frans Van Bost samengesteld.
Op 5 mei 1991 organiseerde de afdeling Gent aan de algemene vergadering van het
E.G.M.P. Het statutair gedeelte werd gevolgd door een boeiende spreekbeurt over het
Gentse noodgeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. In deze uiteenzetting kwamen ook
nieuwe gegevens betreffende niet uitgevoerde ontwerpen aan bod. Na het middag-maal
werd een geleide stadswandeling georganiseerd in het teken van Keizer Karel.

Enkele maanden nadien deelde voorzitter E. Vandercammen mee dat hij wegens
ziekte genoodzaakt was zijn functie neer te leggen. De fakkel werd overgenomen
door Christian Dekesel, die er zich toe verbond om de maandelijkse spreekbeurten
voort te zetten en die deze traditie tot nu toe in ere heeft gehouden.
Op 31 augustus 1994 overleed ouderdomsdeken en bestuurslid Emiel Roucquart en
het jaar daarop, op 27 november 1995, erevoorzitter E. Vandercammen.
In 1995 werd, onder impuls van André Despretz, het plan opgevat om een studie te
maken over de penningen die betrekking hebben op de Gentse Universiteit. André
was hiermee niet aan zijn proefstuk: hij had toen al enkele monografieën en een hele
reeks prachtige artikels over numismatische onderwerpen in verschillende tijdschriften en jaarboeken gepubliceerd.
Deze studie werd echter van in den beginne grootser opgevat. Numismatica Gandavensis stond zelf volledig in voor de financiering. Een aantal leden (Guido Dewulf,
Robert Blansaer en Christian Dekesel) werkten mee, en ook de Gentse Universiteit
had haar volledige medewerking toegezegd. Aldus kreeg men kennis van alle gegevens van bij de bron. Het resultaat is een schitterend standaardwerk geworden waarin niet alleen oplage, historiek en graveursgegevens voorkomen maar ook soms de
kostprijs en de namen en data van alle personen welke een penning ontvingen. Een
onschatbare bron van informatie die niet meer verloren kan gaan.
Ter gelegenheid van de publicatie van dit werk werd een tentoonstelling georganiseerd over dit onderwerp. De getoonde stukken kwamen zowel uit de verzameling
van de Universiteit als uit privé-verzamelingen. De plechtige opening en voorstelling van het boek had plaats op 20 maart 1997 in de Generale Bank aan de Kouter te
Gent in aanwezigheid van de Rector van de Universiteit en vele prominenten.
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Opening van de tentoonstelling op 20 maart 1997

Overhandiging ereprijs aan C. Dekesel te Tienen op 25 oktober 1998
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Ondertussen waren de leden van Numismatica Gandavensis ook op andere gebieden
actief. Voorzitter Christian Dekesel bestudeerde jarenlang in binnen- en buitenland
de
de numismatische publicaties uit de 16 eeuw. Zijn boek hierover “Bibliotheca
th
Nummaria; Bibliography of the 16 Century Numismatic Books” verscheen in 1997
bij Spink & sons in Londen en werd voorgesteld op het Numismatisch Congres te
Berlijn in september van datzelfde jaar.
C. Dekesel kreeg voor deze “gewichtige” publicatie de tweejaarlijkse ereprijs van
Numismatica Tienen. Deze werd plechtig overhandigd op 25 oktober 1998 te
Tienen. Op 9 oktober 1999 werd hem te Mariemont ook de “Prix quinquennal de
numismatique” van de Cercle d’Étude Numismatique toegekend.
De secretaris van de Gentse afdeling Robert Blansaer mocht op 18 mei 1996, op de
algemene vergadering van het EGMP te Mechelen, de gulden penning van het Genootschap in ontvangst nemen voor zijn jarenlange inzet als vertegenwoordiger van
zijn afdeling in de Raad van Bestuur.
De beslissing om het 50-jarig bestaan van de vereniging luister bij te zetten met een
publicatie over de numismatiek van de socialistische beweging, werd doorkruist door
het plotse overlijden van André Despretz op 3 oktober 1997. Deze gedreven
historicus en numismaat had kort voor zijn dood nog meegewerkt aan de tentoonstelling “Arbeid bekroond” welke in september 1997 ter gelegenheid van open
monumentendag doorging in het Burgcentrum te Gent. Het werk van Gentse medailleurs tijdens het Interbellum werd er in de schijnwerpers geplaatst. André heeft
ook nog meegewerkt aan de tentoonstelling en catalogus over het werk van Jules
Lagae. Deze expositie die te Eeklo plaatsvond in november 1997, heeft hij niet meer
kunnen meemaken.
Ter gelegenheid van de open monumentendag in september 1998 organiseerde
secre-taris Robert Blansaer een overzichtstentoonstelling van zijn verzameling over
de penningen, kentekens en jetons van de socialistische familie. Deze ging door in
het lokaal Vooruit op de Vrijdagmarkt te Gent.
Om nog meer te benadrukken dat het vergroten van de numismatische kennis voor
de Gentse afdeling primeert boven commerciële activiteiten werd Numismatica
Gandavensis vanaf begin 1998 “peter” van de studente Eva Wuyts aan de Gentse
Universiteit, die haar thesis ging maken over de medallieke geschiedenis van de
Wereldtentoonstelling te Gent in 1913. Over dit onderwerp bestaan reeds geschiedkundige publicaties, doch niets op numismatisch vlak. Het aantal medailles over dit
onderwerp is nochtans zeer groot. Ze werd bij haar opzoekingen met raad en daad
bijgestaan door de leden en kon tevens op financiële en logistieke steun rekenen.
Dit werk mondde uit in een publicatie en een tentoonstelling ter gelegenheid van de
ste
50 verjaardag van de afdeling Gent en van het EGMP. De tentoonstelling ging
door in november 2000 in het Vredeshuis te Gent. Om de numismatiek te promoten
bij de jeugd werd aan de expositie tevens een educatief luik gekoppeld waarop de
Gentse scholen uitgenodigd werden.
Ondertussen is ook Christian Dekesel volop bezig aan het tweede deel van zijn
de
studie over de numismatische werken, namelijk deze van de 17 eeuw.
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Robert Blansaer tijdens de algemene vergadering op 18 mei 1996

Verwelkoming door Dr. De Vos, voorzitter van de vzw Sint-Annaparochie
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Door het wegvallen van verscheidene leden in de loop der jaren werd in 1998 een
nieuw bestuur samengesteld dat er als volgt uitziet:
Voorzitter:
Christian Dekesel
Secretaris-penningmeester: Robert Blansaer
Commissarissen:
Huguette Taymans
Guido Dewulf
Gustaaf Van Audenhove
Begin 1998 kwam de tijding dat het lokaal aan de Kapucijnenham, waar de afdeling
sinds 1976 vergaderde, ging afgebroken worden om plaats te maken voor een
school. Gelukkig werd ongeveer 500 meter verderop een nieuw onderkomen gevonden in het Parochiecentrum Sint-Anna. Vanaf de maand mei 1998 gaan de vergaderingen daar door.
Huguette Taymans

Mevrouw Eva Wuyts tijdens de opening van de tentoonstelling “Wereldtentoonstelling
Gent 1913 in metaal vereeuwigd” op 18 november 2000
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EGMP
Numismatica Gandavensis
stellen voor

Wereldtentoonstelling
Gent 1913
In metaal vereeuwigd
in het Vredeshuis
19 november tot 26 november 2000
weekdagen - 09u00 tot 17u00
zondag - 10u00 tot 17u00

Vredeshuis: Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
info: Robert Blansaer, Meerhem 49, 9000 Gent.
Tel: 09/225.77.82
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NUMISMATICA LEUVEN

Dagelijkse werking
De ruilvergaderingen in het lokaal van Numismatica Leuven, op de eerste zondagvoormiddag van elke maand, worden meer dan ooit druk bijgewoond. In mei 1995
werd verhuisd van de bovenzaal van café “Brasserie Nationale”, waar onze vereniging 23 jaar lang haar thuishaven had, naar de achterzaal van de herberg “De Toewip” in de Diestsestraat.
Vanzelfsprekend blijft de internationale muntenruilbeurs van 1 mei in het Redingenhof de belangrijkste organisatie. Met een steeds bij voorbaat volzette zaal en meer
dan duizend bezoekers is het de voornaamste trefplaats van het voorjaar voor de
ste
muntverzamelaars. In 1991 werd de 25 beurs herdacht via de uitgifte van een penning, die gratis aan iedere bezoeker werd aangeboden.
Telkenmale wordt aan de leden die bij de organisatie van de ruilbeurs hebben meegewerkt in het lokaal een feestmaal aangeboden. Daarenboven wordt eind januari
een banket georganiseerd waar alle leden en hun echtgenoten tegen een minimale
vergoeding kunnen aan deelnemen.
De clubbibliotheek wordt gestaag verder uitgebreid en telt nu bijna 800 numismatische monografieën, naast velerlei reeksen jaarboeken en tijdschriften. In september
1993 verscheen een analytische catalogus, en in mei 1996 een supplement.
Speciale gebeurtenissen
De vereniging tracht regelmatig ééndaagse groepsreizen te organiseren, al maakt de
geringe respons van de leden dit moeilijk. Zuiver culturele uitstappen werden nog
ondernomen naar Luxemburg (21 juli 1990), Parijs (15 september 1990) en Keulen
(21 juli 1992), maar daarna hadden enkel nog bezoeken aan buitenlandse ruilbeurzen
voldoende aantrekkingskracht: Eurogress Hallen Aken (15/3/1992 en 22/11/1992),
Congresgebouw Den Haag (12/9/1993), Novotel Parijs (15/10/1994), Tilburg (17/9/
1995 en 15/9/1996), Ruhrlandhalle Bochum (29/3/1998), Couvin (13/9/1998), Eindhoven (23/1/1999) en Luxemburg (24/9/00).
Tijdens de algemene vergadering van januari 1990 werd het 25-jarig bestaan van
Numismatica Leuven gevierd met een receptie, een huldiging van de vier overblijvende stichters en de uitgifte van een penning. Alle leden kregen een exemplaar in
alpaca aangeboden en de stichtende leden een in vermeil.
Van 20 oktober tot 30 november 1990 vond in het Stedelijk Museum VanderkelenMertens te Leuven een grote numismatische overzichtstentoonstelling plaats, die
door onze bestuursleden H. Dewit en R. Waerzeggers op poten werd gezet. “Leuven
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in metaal vereeuwigd” was oorspronkelijk eind 1989 gepland ter gelegenheid van
ste
de 500 verjaardag van het einde van de Leuvense muntslag én van het 25-jarig bestaan van onze vereniging, maar diende uitgesteld te worden omwille van Europalia
Japan. In negen zalen werd een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van alle
munten, mereau’s, jetons, penningen, kentekens, bons en eretekens die met Leuven
verband houden.

De sectie “Belgische Boerenbond” op de tentoonstelling
De meer dan 1.600 stukken werden aangevuld met illustratiemateriaal zoals schilderijen, foto's, gravures, edelsmeedwerk, matrijzen, postkaarten, aanplakbiljetten,
archiefmateriaal e.d. Een uitgebreide catalogus van de Leuvense penningen, kentekens en mereaus van het Ancien Régime zag bij deze gelegenheid het licht.
Op 4 januari 1992 werden voor het eerst personen gevierd voor hun 25 jaar ononderbroken lidmaatschap. Daarbij werd aan de jubilarissen (J. Peeters, H. Dewit, H.
Rijckmans, J. Vanhorebeek, R. Waerzeggers en P. Dewit) een huldepenning overhandigd. Sindsdien worden alle leden bij hun zilveren jubileum op een gelijkaardige
wijze tijdens de jaarlijkse algemene vergadering gevierd.
ste

In september 1994 werd ter gelegenheid van de 50 verjaardag van de bevrijding
de tentoonstelling “Leuven in de oorlog en tijdens de bevrijding” georganiseerd.
Het 30-jarig bestaan van de vereniging werd op 27 januari 1995 herdacht met een
feestmaal en met de uitgifte van een penning. Ieder lid kreeg er een exemplaar in
messing van overhandigd.
Op 21 december 1991 was de jaarlijkse veiling van het EGMP al eens te Leuven
georganiseerd. Op 30 augustus 1997 ging in ons lokaal een speciale EGMP-veiling
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door, met stukken uit de verzameling van een overleden lid. Vooral de vrijwel volledige reeks penningen van het EGMP viel op.
Paul Verschueren (bestuurslid van 1977 tot 1979 en secretaris van 1979 tot 1980)
overleed veel te jong op 27 juli 1997.
Het zilveren ambtsjubileum van Jozef Peeters, van bij de stichting bestuurslid en
sinds 1973 voorzitter, werd op 3 januari 1999 tijdens de statutaire algemene
vergade-ring gevierd.
Het bestuur
Op 1 januari 1990 was het bestuur van Numismatica Leuven als volgt samengesteld:
voorzitter
Jozef Peeters
secretaris
Hubert Pladys
penningmeester
Désiré Schoonjans
bibliothecaris
René Waerzeggers
hulpbibliothecaris
Jean Vandevoort
leden
Dirk Ooms
Gustaaf Winnen
erebestuursleden
Jozef Vanhorebeek
Harry Dewit
Het jaar daarop werd de ontslagnemende Jean Vandevoort vervangen door David
Kok. Vanaf 1994 combineerde Jozef Peeters de functies van voorzitter en penningmeester en werd Désiré Schoonjans ondervoorzitter.
Op 27 november 1995 overleed Jozef Vanhorebeek, één van de vier overgebleven
stichtende leden. Hij zetelde van bij het ontstaan van de vereniging in het bestuur:
eerst als penningmeester (tot 1981), dan als gewoon bestuurslid (tot 1987) en vervolgens als erebestuurslid.
In januari 1996 werd het ontslag van David Kok opgevangen door de komst van
Johan Laevers, die de functie van penningmeester op zich nam. Dezelfde maand
echter overleed veilingmeester Gustaaf Winnen.
In januari 2000 werd met de opname van Patrick Pasmans, Jean Vanham en Diane
Becaus gekozen voor verjonging en vernieuwing. Beide laatsten hadden zich reeds
enkele jaren ingezet als werkende leden. Numismatica Leuven zal het nieuw millennium ingaan met volgende beleidsploeg:
voorzitter
Jozef Peeters
ondervoorzitter-bibliothecaris René Waerzeggers
secretaris
Hubert Pladys
penningmeester
Johan Laevers
redacteur
Patrick Pasmans
veilingmeester
Désiré Schoonjans
archivaris
Dirk Ooms
leden
Jean Vanham
Diane Becaus
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Het bestuur van Numismatica Leuven op 2 januari 2000
René Waerzeggers
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NUMISMATICA LIMBURG

Een actieve vereniging is steeds in ontwikkeling, zo ook Numismatica Limburg vzw.
Bestuursleden kwamen en gingen. Uit het bestuur van zo'n 10 jaar geleden verdwenen om allerlei redenen o.a. Jeffry Bikkembergs (familiale), Frans Claes (eigen
zaak), Lucien Schrijvers (stichter Edelweisje Hasselt), Gustaaf Vanduren (pensioen),
Tony Raymakers (beroep) en Jef Louwette (overleden op 18/4/1998). Wij wensen
hen hierbij nogmaals te bedanken voor de gedane inspanningen.
Als nieuwe bestuursleden mochten wij begroeten: Ludo Hulsmans (1992), Roger
Geboers (1995) en Marc Maene (1996). Ook de voorzittersstoel werd regelmatig
door iemand anders warm gehouden. Vanaf september 1997 deed André Poels erg
zijn best. Binnen onze vereniging kwamen wij overeen om 3-jaarlijks een nieuwe
voorzitter te kiezen. In december 1999 werd Daniel Bernier onze nieuwe beleidsman. Op deze manier komt elk bestuurslid aan de beurt en kan iedereen zijn eigen
stempel drukken op het beleid!
Maar niet alleen ons bestuur ontwikkelde zich, ook onze leden deden mee. Verschillende van hen werkten mee aan studies en artikels die op geregelde tijdstippen werden gepubliceerd o.a. in ons eigen tijdschrift:
1/1/1991 – jg 12 – n° 1 Munten van het Jaar van het Kind
1/3/1991 – jg 12 – n° 2 Hoe een treintje rijden kan (medailles spoorwegen)
1/7/1991 – jg 12 – n° 4 Ruimtevaart in de numismatiek
1/1/1992 – jg 13 – n° 1 FAO-munten
1/5/1992 – jg 13 – n° 3 Munten Olympische Spelen
Maar ook individueel werd er door hen gepubliceerd o.a. door het duo Daniel Bernier & Luc Vandamme met o.a. een catalogus van de medailles van het Bestendig
Muziekfestival van Antwerpen of een catalogus van de graveur Luc Verlee. En nog
recent de catalogi van de medailleurs Marcel Rau en Raymond Glorie. Maar wat nog
belangrijker is, de groep creatievelingen breidt zich langzaam maar zeker uit!
Ook een ganse reeks medailles werden uitgegeven. De leden ontvingen ze meestal
cadeau of aan een zacht prijsje. Onze leden voor het leven krijgen trouwens elke jaar
een mooie kunstmedaille gratis! Die is intussen uitgegroeid tot een prachtige reeks.
Onze mogelijkheden als vereniging zijn nochtans sterk beperkt, zeker op het financiële vlak. 350 frank lidgeld, niet meer aangepast sedert 1978, geven de vereniging
weinig ademruimte tot nieuwe initiatieven. Zeker als U weet dat hiervan 200 frank
worden afgedragen aan het E.G.M.P. Een indexaanpassing van het lidgeld dringt
zich dan ook op! Onze speciale dank gaat uit naar de Provincie Limburg, die elk jaar
een bijzondere inspanning doet om ons financieel bij te springen.
Enquêtes duiden trouwens duidelijk aan dat men activiteiten tot verdere ontwikkeling van de leden dient te organiseren. Zo leest slechts 23 % van de leden nog andere
numismatische lectuur buiten de Muntklapper en ons eigen tijdschrift. Het boeken-
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bestand van de gemiddelde numismaat beperkt zich tot de catalogus België. En wat
misschien nog erger is: de gemiddelde leeftijd bedraagt bij ons 53 jaar. Waar blijven
de jongeren? Toch wordt 41 % van de munten/medailles nog gekocht op beurzen.
Dus is er voor onze vereniging nog veel werk weggelegd voor de toekomst. Het
blijft hard werken!
Luc Vandamme

André Poels aan het werk in het Munt- & Penningkabinet te Brussel

André Poels (links), Luc Vandamme (midden) en Ludo Hulsman (rechts)
praten over hun passie “medailles”
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NUMISMATISCHE KRING
MECHELEN

In 1990 overleed de voorzitter E. Sollie en zijn plaats werd voorlopig waargenomen
door de schatbewaarder F. de Waal.
De ontreddering was groot, en met daarbij een manke coördinatie kon er geen besluit genomen worden met de aanstelling van een voorzitter, beter gezegd ... er
waren geen kandidaten.
Er werd dan een beroep gedaan op E. Moors, ex-secretaris van de afdeling Antwerpen, die op een algemene vergadering verkozen werd.
E. Moors was akkoord onder voorwaarde dat deze functie slechts tijdelijk zou zijn.
Inmiddels is hij nog steeds voorzitter.
Zijn doeleinde was:
 punt 1: een ander lokaal zoeken op gelijkvloers zonder door een gelagzaal te
 moeten komen.
 punt 2: afgelasten van de reizen en menig eetpartijen. Wij zijn geen reisbureau
1
 of restaurant. Dit kost ons een verlies van een tiental leden met echtgenoten .
 punt 3: het moest een “muntenclub” worden met gevolg dat postzegels en andere voorwerpen, zoals gouden ringen, juwelen, zichtkaarten, enz. niet meer
toegelaten werden. Hierdoor ontstond een tweespalt met weer afscheuring van
2
leden .
Omdat men reeds meerdere jaren een muntenbeurs inrichtte waren deze ingrepen
nodig, en dat samen met een stabiel bestuur.
Om betere contacten met de leden te realiseren nam E. Moors de taak op van redacteur met het uitgeven van een tweemaandelijks tijdschrift.
Na zes jaar werd door de meerderheid van het bestuur beslist het tijdschrift af te
schaffen wegens de zeer hoog oplopende verzendingskosten per post. Een bijkomende reden was de uitgifte van de muntklapper door het E.G.M.P.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
voorzitter:
ondervoorzitter en schatbewaarder:
secretaris:
adjunct-secretaris:
bibliotheek:
public relations:
raadslid:
1
2

E. Moors
F. de Waal

C. Van Leemput
M. Craenhals
R. Verstrepen
E. Goyvaerts
C. Andries

Er waren drie soorten van lidgeld: 1) EGMP + kring; 2) kring mannen; 3) kring vrouwen.
De oppositie eiste de helft van de liggende gelden.
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De jaarlijkse succesvolle muntenbeurs in de Stadsfeestzaal te Mechelen

De Mechelse schepenen J. Van de Sande en A. Vanstappen op bezoek.
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Vanaf januari 1993 hadden we een nieuw lokaal met grote zaal: café Scaldis in de
Guldenstraat. Alhoewel nog gelegen op de eerste verdieping was de zaal bereikbaar
via een brede degelijke trap en zonder doorgang van de gelagzaal. Er werd ook twee
maal een veiling van het EGMP gehouden, nl. januari ’95 en ‘98. De plotselinge
stopzetting en sluiting van de zaak door de eigenaar deed ons intens zoeken, vergaderen en redetwisten.
Dank zij de goede connecties van de voorzitter met de uitbater van restaurant “De
Kraanbrug” werd zijn verzoek prompt toegestaan en mochten we de bibliotheek
aldaar installeren in juni 1998. De boeken en het materiaal, bij de bestuursleden in
bewaring genomen, konden nu in een rustig tempo teruggebracht worden.
Er zijn voor ons drie zalen beschikbaar, waarvan wij meestal de kleinste in gebruik
hebben. De zaal ligt gelijkvloers: Hof van Villers (groene poort), Persoonshoek 9.
Met een afzonderlijke ingang is dit wel een wens die in vervulling is gegaan.
Besluit: - ons lokaal is een rijkelijke mooie kamer met zeteltjes.
- Het aantal leden is terug gestegen van 50 naar 74 en het zijn allemaal
muntverzamelaars of numismaten.
Plaatselijke tentoonstellingen:
filatelisten, Deurne
(oktober 1990)
Cultureel Centrum,
Mechelen (februari 1993)
douanecentrum,
Antwerpen (april 1994)
algemene vergadering,
Mechelen (mei 1996)
school Don Bosco, Mechelen
(mei 1997 en 1998)
pastoraal centrum,
Mechelen (januari 1999)
wijk Schotenhof (privaat)
(januari 1999)
Op de foto het huidige bestuur:
vooraan van links naar rechts
voorzitter E. Moors
secretaris C. Van Leemput
achteraan van links naar rechts
ondervoorzitter F. de Waal
bibliothecaris R. Verstrepen
public relations E. Goyvaerts
E. Moors
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NUMISMATICA TIENEN

Historiek 1991-2000
1991
Sinds 1969 organiseren de bestuursleden van Numismatica op 11 november steeds
hun grote internationale muntenbeurs. Minister Geens bracht in 1991 een bezoek aan
onze beurs en was jarenlang erelid van onze vereniging.

Op de foto van links naar rechts: penningmeester Tutenel, secretaris Rummens
en zijn echtgenote, schepen Mady Vangoitsenhoven, minister Geens,
bestuurslid Mues, voorzitter Degel en bestuurlid Stoop (11.11.1991).

1992
Numismatica heeft een tweejaarlijkse ereprijs.
Bewust van de noodzaak tot bevordering van de munt- en penningkunde onder de
verzamelaars besloot het bestuur van Numismatica in 1980 een tweejaarlijkse “EREPRIJS NUMISMATICA TIENEN” in het leven 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 volksgemeenschap.
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Tot op heden werd de ereprijs aan volgende personen en instellingen toegekend:
1980: A. Haeck – 1982: A. Bastians en A. Despretz – 1984: H. Dewit en R. Waerzeggers – 1986: het EGMP – 1988: P. Schraepen – 1990: J. Taelman – 1992: het
stedelijke museum van Tienen “Het Toreke” – 1994: E. Moors – 1996: H. Vanhoudt
– 1998: C. Dekesel – 2000: E. Schutyser.

De befaamde internationale muntenbeurs van Numismatica (1991).
1993
Numismatica organiseerde op 15 mei in het stemmig kader van het hotel-restaurant
“Au Nouveau Monde” de algemene vergadering van het EGMP. Voor deze manifestatie werd, zoals gebruikelijk, een penning geslagen met op de voorzijde een kopie
van de penning die door de Staten-Generaal werd uitgegeven om de inname van
Tienen in 1646 te herdenken. De penning werd gegraveerd door René Waerzeggers.
Als aandenken van de algemene vergadering en ook ter gelegenheid van hun 25 jaar
bestaan, gaf Numismatica aan iedere aanwezige eveneens een penning die zij had
laten slaan in nieuwzilver bij de Koninklijke Munt van België met op de voorzijde
een muntpers en de datum 1993.
Ter gelegenheid van ons 25 jaar bestaan was Numismatica te gast in het stedelijk
museum. We organiseerden een tentoonstelling van 6 tot 21 november 1993 met als
titel “Miscellanea Numismatica” en “25 jaar Numismatica Tienen” en dit in samenwerking met de Koninklijke Munt van België, de Commissie voor Numismatiek en
“Het Toreke”.
Tijdens de duur van de tentoonstelling kon men op een muntpers zijn eigen penning
slaan in koper met op de voorzijde het wapenschild van de stad.
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De talrijke aanwezigen bij de opening van de tentoonstelling op 5 november 1993.

We lieten ook bij de Koninklijke Munt van België een medaille slaan in kopernikkel
en in zilver met een diameter van 37 mm. De voorzijde van de medaille is een afdruk van een Nederlandse Historiepenning over de slag van Neerwinden van 1693.
De keerzijde werd opgedragen aan het bestuur van Numismatica.
Een mooie pin werd eveneens aan de leden aangeboden. Op een donkerblauw veld
in zilver afgebeeld een Paaslam voor een banier, geslagen in koper en met een diameter van 22 mm (reproductie van een Middeleeuwse Tiense denarius).
In december 1993 verleenden we onze medewerking aan een tentoonstelling van de
Kredietbank te Tienen met als titel: “70 jaar bankieren in Tienen”.
1994
Numismatica vierde op 7 september 1994 de vijftigste verjaardag van de bevrijding
van Tienen met een mooie medaille. Op de voorzijde staat een bemande Priest-tank
de
de
toebehorende aan eenheden van het 14 pantser veldartillerie – 2 pantserdivisie
ste
de
de
van het 1 Amerikaanse leger – XIX
legerkorps – 113
cavaleriegroep van
gene-raal Courtney Hodges. Bovenaan langs de rand staat de tekst: BEVRIJDING
VAN TIENEN, daaronder de datum 7-9-1944.
Tijdens de bevrijding van Tienen op 7-9-1944 nam fotograaf Jef LEYSSENS op de
Grote Markt een reeks foto’s, waaronder deze van de Priest-tank. De foto van de
tank stond model voor de bekende Engelse medailleur Geoffrey Colley uit Gillingham (G.B.), ontwerper van de voorzijde van de medaille. Numismatica brengt op de
keerzijde hulde aan haar stadsgenoten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun
leven gaven voor de vrijheid van ons allen. Deze zijde werd ontworpen door Luc
Luycx.
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De medaille werd geslagen op de persen van de Koninklijke Munt van België in
gepatineerd zilver (925/1000), gepatineerd brons en in kopernikkel met een
diameter van 37 mm.
1995
In het kader van haar numismatische activiteiten richt Numismatica jaarlijks uitstappen en reizen in. Ze brengt bezoeken aan tentoonstellingen en musea in binnenen buitenland.

Numismatica Tienen bezoekt de Koninklijke Munt te Utrecht (april 1997).

1997
Tijdens de algemene vergadering van het EGMP op 11 mei 1997 te Aalst werd de
penning van het Genootschap opgedragen aan Pierre Degel voor zijn jarenlange
inzet als redacteur van het “Tijdschrift voor Numismatiek” en als voorzitter van
Numismatica Tienen.
1998
Numismatica Tienen viert haar dertigste
verjaardag Numismatica vierde deze gebeurtenis
met een academische zitting op 11 april
1998 in de raadzaal van het stadhuis.
Aan het stadsbestuur en de genodigden
wer-den er de nieuwe vlag en de
jubileumme-daille voorgesteld.
Het bestuur van Numismatica besloot ter
gelegenheid van deze jubileumviering
eveneens een vlag te laten drukken. Ze
kozen voor de Tiense kleuren blauw en
wit en in het midden van de vlag het logo
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van de vereniging, het Tiens deniertje, een reproductie van een middeleeuwse
denarius geslagen te Tienen. De vlag werd tijdens de academische zitting onthuld
door burgemeester Marcel Logist en de schepen voor feestelijkheden, Mady Vangoitsenhoven.

Op de foto van links naar rechts: bestuurslid Dewalheyns, voorzitter Degel en
de bestuursleden Cachard, Stoop, Mues, Tutenel, Hendrickx en Van Baelen.

Secretaris Rummens ontbreekt op de foto.

De medaille geslagen ter gelegenheid van 30 jaar Numismatica Tienen.
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De medaille werd voorgesteld door voorzitter Degel. In het verleden liet Numismatica reeds 14 penningen en 3 medailles slaan waarop het kunstpatrimonium en het
iconografisch verleden van groot Tienen werd afgebeeld.
Op de voorzijde staat de buste van aartshertogin Maria Elizabeth die op 4 en 5 oktober 1725 een bezoek bracht aan Tienen. De keerzijde van de medaille toont een perde
spectief zicht uit de 18 eeuw op de stad Tienen vanaf de Hannuitsesteenweg. Men
herkent duidelijk de Gete, de Bostsepoort, de kapel van Sint-Theobaldus, de Paterskerk, de Sint-Germanuskerk en Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk. Op het voorplan
staat de “Lovensteen” (zeer grote schuin liggende steen) naar een gravure uit de 18
de
eeuw. De medaille werd gegraveerd door meestergraveur Paul Huybrechts uit
Herent en geslagen op de persen van zijn kunstatelier in sterlingzilver en in brons
met een diameter van 60 mm en een gewicht van ongeveer 100 gram.
In het kader van Hagelanddag stelde Numismatica een collectie munten ten toon met
als thema “Van Romeinse munt tot euro”. Deze tentoonstelling stond in het teken
van de euro en vond plaats op zondag 7 juni 1998 in de Bank van Parijs en de
Nederlanden en dit in samenwerking met de dienst Toerisme van onze stad en
“Toerisme Hageland”. ROB-TV vond het gepast om ons een bezoek te brengen en
een reportage te maken, die wij op 8 juni 1998 in het weekoverzicht konden bekijken. Voor deze gelegenheid lieten wij ook bij de Koninklijke Munt van België
een penning slaan in nieuwzilver en met een diameter van 30 mm.

Op de voorzijde staat het stadswapen van Tienen en op de keerzijde 1 Tiense Euro
en de datums van de tentoonstellingen: 07-06-1998 en 26-7-1998. De penning werd
ontworpen door Luc Luycx, laureaat van de Europese wedstrijd voor het ontwerpen
van de eenheidszijde van de Euromunt.
Deze tentoonstelling werd herhaald op zondag 26 juli op het gelijkvloers van het
stadhuis en in samenwerking met de Koninklijke Munt van België. De bezoekers
konden op een muntpers zelf een loden Tiense Europenning slaan.
In december 1998 werd Numismatica uitgeroepen tot Tiense vereniging van het jaar.
Op zondag 20 december werd aan voorzitter Degel, op het binnenplein van het stedelijk museum, een oorkonde en een mooie medaille uitgereikt door het Comité van
Pikke Stijkès. Tijdens deze plechtigheid werd ook het standbeeld van Pikke Stijkès,
een Tiense volkfiguur, ingehuldigd door het college van burgemeester en schepenen.
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De heer en mevrouw Devroey slaan hun loden penning.
1999
De verenigingen van de Tiense Cultuurraad reikten op woensdag 15 maart 2000 de
Cultuurprijs 1999 uit aan drie laureaten in diverse categorieën. Numismatica werd
winnaar in de categorie vormingswerk. De prijs bestaat uit een oorkonde en een
mooie medaille.
2000
Viering 30 jaar Tijdschrift Echo Numismatica
Tijdens de academische zitting van zondag 30 april 2000 werd in de raadzaal van het
stadhuis, in het kader van “30 jaar Tijdschrift Echo Numismatica”, de vroegere
hoofdredacteur de heer Pierre Schraepen en de huidige hoofdredacteur de heer Pierre
Degel gehuldigd. Gastsprekers waren de heren Juliaan Taelman, numismatisch adviseur bij de stedelijke musea te Brugge en de heer Jean Defau, schepen voor Cultuur
te Tienen.
Voorzitter Degel ontving een oorkonde en de bronzen medaille voor verdienste van
het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant en de heer Schraepen een oorkonde en de
bronzen medaille voor verdienste van Numismatica Tienen.
Huldiging bestuursleden
Tijdens het tweede luik van deze academische zitting werden de bestuursleden
gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Voorzitter Degel was fier zijn medewerkers
aan de genodigden voor te stellen en te huldigen.
Felix Tutenel, penningmeester en Jacques Rummens, secretaris, ontvingen een oorkonde en de gouden medaille voor verdienste van de Provincie Vlaams-Brabant voor

2000

70
meer dan 29 jaar een bestuursfunctie te hebben uitgeoefend in de vereniging en de
bestuursleden Gerard Stoop, Georges Mues, Alfons Van Baelen en René Hendrickx
ontvingen een oorkonde en de bronzen medaille voor verdienste van Numismatica.
Aan de echtgenotes werd vanwege Numismatica bloemen aangeboden.

De gehuldigde bestuursleden met hun echtgenotes. Van links naar rechts
Pierre Degel en echtgenote, Felix Tutenel, Gerard Stoop, Alfons Van Baelen
en echtgenote, René Hendrickx en echtgenote, Georges Mues en
echtgenote, de dames Rummens en Tutenel en Jacques Rummens.
De heer Degel en zijn echtgenote werden eveneens gehuldigd. Hij ontving uit de
handen van burgemeester Logist de gouden medaille voor verdienste van de provincie Vlaams-Brabant en mevrouw Degel bloemen van mevrouw Vangoitsenhoven,
schepen voor Feestelijkheden. Aan de medewerkers van het Tijdschrift werd een
medaille aangeboden met op de voorzijde een hand naar links met een muntstuk
tussen de duim en wijsvinger. Op de keerzijde de tekst “NUMISMATICA TIENEN
EGMP – 30 JAAR TIJDSCHRIFT ECHO” en de datums “1969-1999”. De medaille
werd geslagen in een tinlegering met een diameter van 66 mm.
Het geheel werd afgerond met een receptie aangeboden door het stadsbestuur en
Numismatica.
Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Eddy Schutijser
Tijdens de vergadering van 22 oktober laatstleden schonk voorzitter Degel, namens
de jury, de prijs aan Eddy SCHUTIJSER, voorzitter van Numismatica Brugge en het
Vrije. De laureaat ontving deze prijs voor zijn talrijke Numismatische activiteiten en
publicaties. De prijs omvat een mooie bronzen medaille en een som geld. In de
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hulde werd ook mevrouw Schutyser betrokken. Zij ontving een mooi bloemstuk.

De laureaat samen met het bestuur van Numismatica Tienen.
Staan van links naar rechts: Dhr. en Mevr. Hendrickx, Dhr. en Mevr. Rummens,

Dhr. en Mevr. Cachard en Dhr. en Mevr. Vanbaelen.
Zitten: Dhr. en Mevr. Schutyser en Dhr. en Mevr. Degel.
Hulde aan Doctor Paul Kempeneers
Waarom deze keuze?
De heer Paul Kempeneers is plaatsnaamkundige en Doctor in de Germaanse Filologie en heeft in het
verleden reeds een hele reeks artikels en boeken geschreven over de
stad Tienen. Met andere woorden
gezegd: Paul Kempeneers heeft de
geschiedenis van Tienen vereeuwigd op papier en daarom heeft Numismatica hem,
ste
uit dankbaarheid en ook ter gelegenheid van zijn 65 verjaardag, vereeuwigd op
metaal.
De penning werd geslagen op de persen van de Koninklijke Munt van België in
nieuwzilver (maillechort), met een diameter van 30 mm en heeft een gewicht van 12
g. Het werd gerealiseerd door onze landgenoot Luc Luycx, laureaat van de Europese
wedstrijd voor het ontwerpen van de eenheidszijde van de Euromunt. Het slagaantal
werd beperkt tot 500 stuks en kost 200 BEF.
Pierre Degel, voorzitter
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NUMISMATICA
ZUIDWEST-VLAANDEREN

De evolutie van de afdeling Zuidwest-Vlaanderen tijdens het laatste decennium van
e
de 20 eeuw is samen te vatten in een rubriek nieuwe activiteiten en ledenaantal.
Het bestuur zag er in 1990 als volgt uit:
Voorzitter:
Pol Maes
Erevoorzitter: Marcel Nuijttens
Leden:
Daniel Devroe
Eric Michiels
Jacques Ouvrein
Serafin Withouck
Eugène Verbeke
Het bestuur werd een eerste maal getroffen door het overlijden van bestuurslid
Jacques Ouvrein op 30 juni 1991 in de ouderdom van 61 jaar.
e

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de 3 zondag van januari 1992 kondigde Pol
Maes zijn ontslag aan als voorzitter van de afdeling Zuidwest-Vlaanderen en stelde
e
hij zijn opvolger Urbain Hautekeete aan de vergadering voor. Op de 3 zondag van
februari 1992 bracht de nieuwe voorzitter Urbain Hautekeete hulde aan aftredend
voorzitter Pol Maes die in 1954 stichtend lid was van de afdeling en zo van 1954 tot
1973 bestuurslid was, en van 1974 tot 1991 voorzitter van de afdeling.

Aantredend voorzitter Urbain Hautekeete en afscheidnemend voorzitter Pol Maes
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Pol is actief gebleven in het bestuur sedert 1992 en fungeert heden nog als
bestuurslid. Er werd een erepenning overhandigd die herinnert aan zijn vruchtbare
bestuursperiode. Deze penning is verder in dit jaarboek beschreven onder de rubriek
penningen uitgegeven door de afdelingen van het E.G.M.P.
Een van de nieuwe activiteiten was het bezoeken in groepsverband van tentoonstellingen met betrekking tot munt- en penningkunde. De eerste tentoonstelling die
we in groepsverband bezochten, was deze ingericht in de gebouwen van de Nationale bank te Brugge nl. “Uitmuntend Goud” die liep van 2 juni tot 29 augustus 1992.
In november ‘92 was er in groepsverband een bezoek aan de tentoonstelling “Van
Ridders en Priesters” in de landscommanderij van Alden Biesen.
In 1992 werd ook gestart met het uitgeven van een bescheiden tijdschrift die de
toenmalige agenda van het E.G.M.P. vervolledigde. Bij de komst van de eerste
aflevering van “De Muntklapper”, het tijdschrift van het E.G.M.P. dat in januari
1994 voor het eerst verscheen en onder impuls van onze afdeling tot stand gekomen
was. In het nieuwe tijdschrift was ruimte voorzien waar de afdelingen een eigen inbreng kunnen in publiceren. Met de komst van de Muntklapper verviel de uitgifte
van een eigen tijdschrift.
Regelmatig werden spreekbeurten ingericht met wisselend succes voor wat de belangstelling betrof. De spreekbeurten zijn later vervangen door thematentoonstellingen die op algemene bijval kunnen rekenen.
Een tweede maal hadden wij droevig nieuws te melden: op de dag van de ruilvergadering van 17 januari 1993 overleed Serafin Withouck aan de gevolgen van
een hersenbloeding in de ouderdom van 67 jaar. De uitvaart had plaats te Aalbeke
op 22 januari 1993. Serafin was stichtend lid van de afdeling Zuidwest-Vlaanderen
en fungeerde jarenlang als secretaris van de afdeling. Op de derde zondag van april
1993 werd Guido Debacker voorgesteld aan de vergadering als opvolger van Serafin
Withouck en fungeert tot op heden als secretaris.
In december 1993 zijn we eveneens gestart met het houden van een veiling onder de
leden, een service die aangeboden wordt tegen een kleine kost; zowel voor de verkoper als voor de koper wordt slechts een opgeld van 5 % aangerekend. Deze service naar de leden toe wordt vier maal per jaar gehouden, in februari en september te
Kortrijk, mei en december te Izegem.
Op 14 mei 1994 was het de beurt aan Zuidwest-Vlaanderen om de jaarvergadering te
organiseren. Deze ging door in het hotel Damier te Kortrijk. De afdeling vierde tevens
haar 40-jarig bestaan. Dit ging gepaard met een tentoonstelling ingericht in de gebouwen
van de toenmalige KB, Leiestraat 21 te Kortrijk. Er werd tevens een penning uitgegeven
door de afdeling die herinnert aan het 40-jarig bestaan van de afdeling; deze is eveneens
beschreven onder de penningen uitgegeven door de afde-lingen van het E.G.M.P. De
aanwezigen werd tevens een brochure aangeboden over de penningen van de Kasselrije
van Kortrijk. Deze brochure werd samengesteld door het bestuur. Tijdens de algemene
vergadering werd door de voorzitter een spreek-beurt gehouden met als thema “Christina
van Zweden, een uitzonderlijk vorst”. Deze spreekbeurt was tevens gedocumenteerd met
medailles, penningen en munten van deze beroemde vorstin. De algemene vergadering
werd besloten met een diner in het
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hotel in de Vlashaardzaal. In de namiddag was er onder begeleiding van een stadsgids een geleid bezoek aan de Gravenkapel en aan het stedelijk museum. De dag
werd besloten met een receptie aangeboden door KB, als slot van de algemene vergadering.

De groep die deelnam aan de stadsrondleiding tijdens de algemene vergadering

Bestuurslid Daniël Devroe liet acteren op de bestuursvergadering van 4 november
1994 dat hij ontslagnemend was wegens gezondheidsredenen. De voorzitter dankte
dhr Devroe voor zijn jarenlange inzet voor de afdeling.
Op 15 november 1996 was er een geleid bezoek aan het Munt- en Penningkabinet
van het Gallo-Romeins museum te Tongeren. Raf Van Laere, de conservator was zo
vrij ons wegwijs te maken in het Penningkabinet en had voor ons enkele thema’s uit
de archieven opgediept. In de namiddag was er een geleid bezoek aan het GalloRomeins museum. Aansluitend was er een rondgang in het historische Tongeren.
Er kwam een grote wending in het ledenaantal van de afdeling toen we op 5 oktober
1997 een tweede vergadering startten in Izegem. Hier hebben we de ex-leden van de
verzamelaarsclub Ceres, die in augustus opgehouden had te bestaan, onderdak verleend. De vergaderingen gingen in oorsprong door in zaal ’t Damberd, Gentsestraat
9 te Izegem, de eerste zondag van de maand. Doch na elf maand waren we genoodzaakt om een ander lokaal te zoeken, gezien de zaal ’t Damberd een andere bestemming kreeg. Momenteel worden de vergaderingen te Izegem gehouden in het parochiaal centrum “Kartouchke” Ingelmunstersestraat 8, 8870 Izegem, op de tweede
zondag van de maand.
Op vrijdag 18 september 1998 was er de opening van een tentoonstelling ingericht
door het gemeentebestuur van Meulebeke, ter gelegenheid van de kermis, in samenwerking met de afdeling Zuidwest-Vlaanderen, met als thema de EURO. Hieraan
werkten voor het E.G.M.P. mee: Andre Grootjans, Urbain Hautekeete, en Pol Maes.
Hier waren alle biljetten en kleingeld te zien van de elf deelnemende landen aan de
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euro, eveneens een deel België historisch gezien; de munthervorming in de Duitse
staten in 1871 en de Latijnse Muntunie. Een kast met publicaties van het E.G.M.P.
was eveneens aanwezig.

Pol Maes en Urbain Hautekeete tijdens de tentoonstelling
in het gemeentehuis te Meulebeke
Op 25 november 1998 werd een bedrijfsbezoek georganiseerd aan de firma Fibru en
Fibru Europe. We werden door Mevr. M.-L. Dupont op een aangename manier ontvangen en rondgeleid in de wereld van reductiemachines en persen; alle aspecten
van het productieproces werden uit de doeken gedaan. ‘s Middags waren we te gast

De groep tijdens het bezoek aan de firma Fibru
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in de Ville de Bruges in het centrum van Anderlecht. In de namiddag was er een
geleid bezoek aan het Erasmus museum in Anderlecht, waarna we terug naar huis
spoorden.
Op 21 augustus 1999 vond in het hotel Damier een feestzitting plaats naar
aanleiding van de viering van vier verdienstelijke bestuursleden die gehuldigd
werden door het Provinciebestuur West-Vlaanderen. Deze viering werd
voorafgegaan door een academische zitting. Na de verwelkoming door de voorzitter
werden de gevierden in het daglicht gesteld, elk in zijn specialiteit. Er was tevens
een tentoonstelling inge-richt door de vier gelauwerden. Pol Maes stelde
Wienermedailles tentoon, Eric Michiels Belgische koninkrijkmunten, Marcel
Nuijttens brandweermedailles en Eugène Verbeke “Kortrijk numismatisch gezien”.
Tijdens de feestzitting werden de provinciale medailles overhandigd, door bestendig
afgevaardigde Roger Pertry. Na het plechtig gedeelte werd door Filip Despriet van
de Archeologische Stichting Zuidwest-Vlaanderen een spreekbeurt gehouden met als
thema “Muntvondsten in Kortrijk” en met als hoogtepunten de vondst op de Grote
Markt in 1954 en de vondst van 11 gouden nobels in het begijnhof in april 1999. De
feestzitting werd besloten met een diner in de Vlashaardzaal van het hotel Damier.

Staande van links naar rechts ondervoorzitter Eugène Verbeke, voorzitter
Urbain Hautekeete, bestuurslid Eric Michiels, zittend erevoorzitter
Marcel Nuijttens en ex-voorzitter bestuurslid Pol Maes, tijdens de feestzitting
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het E.G.M.P. richtte de afdeling Zuidwest-Vlaanderen een Numismatische tentoonstelling in, die plaats vond in de gebouwen van KBC, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk. Deze tentoonstelling liep van 9 juni, de
vooropening, tot 23 juni. De thema’s waren de volgende: Ieper numismatisch gezien;
Kortrijk numismatisch gezien; de nationale orden; brandweer als themaverzameling;
porcelein- en majolicamunten; de Spaans Latijnse ¼ reaal; de munthervorming in de
Duitse staten in 1871; Belgische koninkrijkmunten; numismatische boeken en medailles. De directeur van het kantoor Leiestraat sprak in naam van KBC de verwel-
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koming uit, waarna de voorzitter U. Hautekeete in het kort de geschiedenis van het
E.G.M.P. en de afdeling Zuidwest-Vlaanderen schetste.
Tijdens de vooropening werd een zeer verzorgde receptie aangeboden door KBC.
Een catalogus werd door twee lieftalige hostesses aan het publiek aangeboden. Een
honderdtal genodigden namen aan de vooropening deel. In totaal hebben niet minder
dan 700 belangstellenden de tentoonstelling bezocht!

Het huidige bestuur van de afdeling Zuidwest-Vlaanderen tijdens de opening
van de tentoonstelling. Van links naar rechts: erevoorzitter Marcel Nuijttens,
voorzitter Urbain Hautekeete, bestuursleden Eric Michiels en Guido Debacker,
ondervoorzitter Eugène Verbeke en ex-voorzitter bestuurslid Pol Maes

De afdeling Zuidwest-Vlaanderen is uitgegroeid tot een van de grotere afdelingen
van het E.G.M.P. dank zij de inzet van deze zes bestuursleden. Het E.G.M.P. v.z.w.
Koninklijke Vereniging vormt die als het ware de cement om de afdelingen aan
elkaar te verbinden en met haar publicaties het jaarboek en het tijdschrift “De Muntklapper” de afdelingen te ondersteunen. Er is een constante wisselwerking nodig
tussen de verkopers, exposanten en de afdelingen. Er dient een evenwicht gezocht
tussen de numismatiek als wetenschap en het commerciële aspect, doch men dient
eveneens de leden de mogelijkheid te bieden om hun verzamelingen uit te breiden.
Als afdeling trachten wij steeds de gulden middenweg te bewandelen tot tevredenheid van iedereen!
Urbain Hautekeete
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