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NUMISMATICA ALOSTA

Naar aanleiding van de viering 60 jaar EGMP vraagt het bestuur ons een artikel te
leveren over de geschiedenis van onze afdeling, over de periode 2001-2010, zoals
het EGMP dat ook deed in het jaar 2000 over de periode 1991-2000.
De werking van onze afdeling verliep tijdens het laatste decennium als een kabbelend beekje, al stellen we sinds de economische crisis van vorig jaar, zoals blijkbaar
bij al de aangesloten verenigingen, enige achteruitgang van de belangstelling vast,
meestal op het vlak van het verzamelen. We hopen tegen beter weten in dat de interesse voor de numismatiek, ook als hulpwetenschap van het vak geschiedenis, binnenkort opnieuw zal toenemen.
Onze werking over de periode 2001-2010 is als volgt samen te vatten.
Activiteiten
De algemene vergadering 2007 van het EGMP ging door op 26 mei 2007 in de
Salons Carlton in Aalst. De jaarlijkse EGMP-penning van deze A.V. werd opgedragen aan Jan De Ley, bestuurslid van Numismatica Antverpia. De voorzijde van de
penning stelt een sterling met aanziend hoofd voor van Gwijde van Dampierre, graaf
van Vlaanderen, vervaardigd te Aalst (B45).
Hierna enkele foto’s van deze activiteit.

Tijdens de academische zitting

2010

24

Tijdens de lunch

Geleid bezoek aan de Stad
Enkele privéveilingen, ingericht door het EGMP, hadden plaats in ons lokaal te
Aalst op 27.01.2001, 19.01.2002, 30.11.2002, 31.01.2004, 29.01.2005, 30.04.2005,
28.01.2006, 27.01.2007, 26.01.2008, 31.01.2009, 28.03.2009 en 30.01.2010.
Sinds 1989 richtte onze vereniging twintig internationale ruilbeurzen in waar inwoners van Aalst en omstreken konden kennismaken met de wereld van de numis-
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matiek. Vanaf 1993 gingen deze muntenbeurzen telkens door in ons lokaal Centrum
Immerzeel, Rerum Novarumstraat 4 in Aalst.
de

Vanaf 2001 gingen ze door op 17.06.2001 (11 beurs), 16.06.2002, 22.06.2003,
27.06.2004, 26.06.2005, 25.06.2006, 24.06.2007, 22.06.2008, 28.06.2009 en 27.06.
ste
2010 (20 beurs).
Leden overleden tijdens het voorbije decennium waren:
Christiane D’Hoe, op 18.3.2006,
Maurice Christien, 9/2006,
Jean-Pierre Vinck, 1/2007,
Willy Van Lysebeth, 10/2007,
Jan De Brouwer, 4/2005,
Frans Goussin, 4/2003,
Wilfried Sergant, 12/2006.
25 jaar Numismatica Alosta
In oktober 1977 werd een eerste stap gezet voor het oprichten van een numismatiste
sche vereniging in Aalst. Ter gelegenheid van de 25 verjaardag van de vereniging
werd een herdenkingsmedaille uitgegeven met een diameter van 50 mm en een gewicht van ongeveer 60 gram (D157). Ze werd geslagen door Medal Company Mauquoy. Slagaantal: 100 bronzen, 25 zilveren en één in verguld zilver.
Artikels in ons clubblad verschenen
In het Jaarboek 2000 van het EGMP vermeldden we al dat vanaf augustus 1982 in
het tijdschrift van onze vereniging een historisch numismatisch overzicht betreffen-de de
stad Aalst verschijnt onder de titel “De heersers over Aalst”. Het werk wordt
nog steeds voortgezet door onze secretaris Willy Temmerman en er zijn nu 391
pagi-na’s gepubliceerd. De beschreven periode loopt momenteel van het epipaleolithi-cum tot het jaar 1322 en de tekst wordt nog maandelijks aangevuld. Er
wordt ge-tracht alle historische feiten betreffende de gemeenten van Groot-Aalst –
Aalst, Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert,
Moorsel en Nieuwerkerken – in een chronologische volgorde te vermelden. Worden
behandeld: geschiedenis, archeologie, munten te Aalst geslagen door de graven van
Vlaanderen of door heren die meenden rechten op het Land van Aalst te kunnen
doen gelden, muntvondsten te Aalst, plaatsnaamkunde, zegelkunde, etymologie, enz.
In december 2001 startte onze voorzitter Johnny Bosman met een catalogus getiteld
Medailles van Aalst. In de loop der eeuwen werden in onze stad zeer veel medailles

geslagen en het is de bedoeling deze zoveel mogelijk af te beelden met hun beschrijving. Er werden momenteel 108 medailles in maandelijkse afleveringen gepubliceerd.
Onze vereniging produceerde eveneens een catalogus met de titel Verzamelen, verzamelingen, verzamelaars, als deelname aan de Verzamelbeurs ingericht door het

Stadsbestuur van Aalst in het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal, tijdens het Erfgoedweekend van 20 en 21 april 2002.
In ons tijdschrift verschenen nog een honderdtal losse artikels, gewijd aan een breed
spectrum van diverse numismatische onderwerpen, waarvan er hier slechts enkele ter
illustratie worden weergegeven: Het paard op antieke munten, Kameiros op het
Rozeneiland, De Aalstersche munt, Lodewijk XIV van Frankrijk, Chili, Caracalla,
Alexander de Grote, Keizers van het Russische rijk en Gemeentepenningen.
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NUMISMATICA ANTVERPIA

Vooraleer de geschiedenis te schrijven van de laatste tien jaar, hebben wij in onze
archieven nagekeken wie die geschiedenis heeft mogelijk gemaakt. Wij zoomen in
op de leden en op het bestuur.
De leden
In de afdeling Antwerpen is het vroeger nooit de gewoonte geweest om mensen met
vele jaren lidmaatschap te vieren. Maar bij raadpleging van de ledenlijsten, die spijtig genoeg niet volledig zijn, is tot uiting gekomen dat niettegenstaande een daling
van het ledental wij zeer trouwe leden hebben: ongeveer 35 % hebben meer dan 25
jaar dienst. Dit is ondermeer het geval voor Joris Mertens, medeoprichter in 1950 en
erevoorzitter van Antwerpen, 60 jaar lid en voor Jan De Ley, stichtend lid van het
EGMP en sinds 1982 bestuurslid, en tevens 60 jaar lid. Vijftig jaar geleden dook de
naam Teeuwens op in de verslagen; hij is sinds 1983 in het bestuur.
Verder zijn er 13 leden met meer dan 40 jaar lidmaatschap en evenveel met meer
dan 35 jaar en 15 leden met meer dan 25 jaar lidmaatschap.
Het is wel zo dat er in 1985 nog 249 leden waren tegen 138 anno 2010.
Het bestuur
In 2000 waren we met zes bestuursleden en in 2003 trad John Maeyens toe. Een luxe
met zeven in het bestuur!
Jan De Ley heeft toen, na 20 jaar penningmeester, gevraagd om zijn functie te mogen neerleggen. Dit jaar heeft hij zijn negentigste verjaardag gevierd. John Maeyens
heeft dan aanvaard om die taak op zich te nemen.
In mei 2007 namen Jeanine en Hugo Jacobs ontslag na respectievelijk 20 jaar secretaris en voorzitter. Een jaar later volgde Gaston Teeuwens, na 20 jaar als bibliothecaris. Zij hebben allen een mooie staat van dienst; bovendien hebben zij nog andere
functies in het bestuur gehad.
Het gevolg is dat wij reeds drie jaar met drie, in wel en wee, de afdeling runnen.
Het “voltallige” bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
Albrecht Beyts
Penningmeester: John Maeyens
Secretaris:
Herman Gibens
De vergaderingen
Onze locatie, het “Ruggehof” in de Frans Van Dijckstraat 46 te 2100 Deurne, is het
lokaal waar wij sinds 1995 samenkomen en dus de locatie waar wij de langste periode in onze geschiedenis vergaderen. Het is een mooi lokaal met een vriendelijke be-

2010

27

diening tegen democratische prijzen, bovendien kan men er zonder veel problemen
parkeren.
In de loop van het jaar 2002 werd wegens dalend bezoek overgeschakeld naar één
vergadering per maand, in principe de tweede zaterdag van de maand.

Het voltallige bestuur van vandaag
De beurzen
In de loop van 2006 kregen we te horen dat het “Alpheusdal”, waar we sinds 1993
onze jaarlijkse numismatische beurs hielden, in december van dat jaar zou sluiten
om te worden afgebroken voor nieuwbouw.
Jeanine en Hugo Jacobs hebben voor het jaar 2007 de sporthal “Schijnpoort” kunnen
vastleggen. Het was echter van korte duur want in 2009 werd de sporthal verkocht
en ze is ondertussen zodanig ingericht dat zij niet meer voor het organiseren van
beurzen in aanmerking komt. De zoektocht begon opnieuw.
Ieder district in Antwerpen heeft minstens één sporthal, maar die zalen worden niet
verhuurd voor andere doeleinden wegens de zeer grote vraag naar sportactiviteiten.
De zaal “Antwerp Expo”, het vroegere Bouwcentrum, mogen wij niet huren – hoe
gek het ook klinkt – wegens concurrentiebeding!
Uiteindelijk hebben wij de sporthal “Extra Time”, Louisalei 24 te 2660 Antwerpen
(district Hoboken) kunnen vastleggen, voor de eerste keer op zondag 14 maart 2010.
Het was met de nodige spanningen want zaterdag 13 maart om 18 uur liet de leverancier van de vloerbedekking het afweten… De verantwoordelijke van de sporthal
heeft ons gelukkig uit de nood geholpen. Hij heeft zijn eigen leverancier – die nota
bene met zijn werknemers op een trouwfeest was – bereid gevonden om het nodige
te leveren. Het heeft ons zeer veel geld gekost, maar de beurs kon plaatsvinden. Er
was wel een nettoverlies van 150 €!
Het voornaamste was echter dat zowel de standhouders als de bezoekers zeer tevreden waren. Wij hebben geen enkele klacht ontvangen.
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Activiteiten
In 2008 zijn we opnieuw gestart met het bezoeken van buitenlandse beurzen, bereikbaar in een dagreis en in samenwerking met andere afdelingen.
Op 20 september 2008 zijn we samen met Herentals en Leuven naar Assen in Neder-land
geweest. Het is interessant om te zien hoe elders een beurs wordt georganiseerd en het
wordt gewaardeerd dat een groep op bezoek komt. Rudy Dillen, voorzitter van
Herentals, had de heer Jos Holland van de Numismatische Kring Brabant ge-vraagd om
na de middag te zorgen voor een mooie rondleiding in ’s-Hertogenbosch.

Op 7 februari 2010 bezochten wij samen in de voormiddag een beurs te Argenteuil,
een voorstad van Parijs. Na de middag waren de bezoekers vrij: het Louvre, de Eiffeltoren, een terrasje, winkelen …
Tenslotte
Het wordt stilaan een traditie dat Numismatica Antverpia de bijzondere algemene
vergaderingen organiseert.
Zo werd 35 jaar EGMP gevierd in het Rockoxhuis; 50 jaar EGMP in de mooie
Giffe-zaal van het voormalig Provinciehuis en in 2010, 60 jaar EGMP, in de Zoo.
Ik wil hier nog de aandacht vestigen op een kleine tentoonstelling van, hoe kan het
anders in de Zoo, “Het dier op de munt”, die verzorgd werd door Gaston Teeuwens.

Gaston Teeuwens met zijn tentoonstelling
Bij leven en welzijn mikken wij op de viering van 70 of 75 jaar.
Het bestuur van Numismatica Antverpia
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NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE
Koninklijke Maatschappij
Van 12 tot en met 24 november 2000, organiseerden wij een kleine tentoonstelling
in de Openbare Gemeentebibliotheek te Oostkamp onder de titel “Twintig eeuwen
Bel-gische Munt, van Ambiorix tot Albert II”.
Van 12 t/m 28 oktober 2001 kwam een volgende grote tentoonstelling aan de beurt,
opnieuw in de Galerij KBC te Brugge, onder de naam “De munten van de kruistochten” (in samenwerking met lic. Ferdy Willems en Luc Vervloet). Er verscheen
een begeleidende catalogus van deze tentoonstelling. Op 26 oktober hield lic. Ferdy
Willems een spreekbeurt over dit onderwerp.
Het voortdurend zoeken naar geschikte, originele teksten voor ons maandblad,
bracht ons op de idee om een Tweejaarlijkse Numismatische Prijs in het leven te
roepen. Het gaat daarbij om een populairwetenschappelijke, oorspronkelijke en onuitgegeven verhandeling over een numismatisch onderwerp. De prijzenpot bedraagt,
naast een eremedaille met diploma ook een geldsom (500 € voor de eerste laureaat,
200 € voor de tweede laureaat en een aanmoediging van 100 € voor de derde laureaat). Het reglement is terug te vinden op de website van het EGMP (Brugge). In
februari 2002 werd beslist om met dit initiatief van start te gaan. Ons maandblad is
intussen geëvolueerd tot een van de beste clubbladen en verschijnt maandelijks op
ca. 220 exemplaren.

Op 11 februari 2002 was Luk Beekmans te gast om te komen spreken over enkele
recente muntvondsten.

2010

30

Op 20 april van dat jaar hield het EGMP zijn jaarlijkse vergadering in het Hof van
Watervliet. Aimé Haeck hield bij deze gelegenheid een voordracht over “De muntpolitiek van de Franse koningen en de muntslag in Vlaanderen vóór en na 1302 ”.
In het jaar 2002 werd Brugge gekozen, samen met de Spaanse stad Salamanca, als
“Culturele hoofdstad van Europa”. Ook wij konden in die garve van manifestaties en
tentoonstellingen niet achterop blijven. Wij kozen ervoor om – ook wegens de introductie van de euromunten in dat jaar – een grote tentoonstelling op te bouwen rond
“De Muntomloop in Vlaanderen”. De schitterende collectie was afkomstig uit privébezit en uit de penningkabinetten van Brussel en Tongeren. Van onze eigen stad
hebben wij echter geen hulp gekregen hoewel deze beloofd was. De tentoonstelling
genoot een massale belangstelling. Ook nu weer werden een boek en een catalogus
uitgebracht, waar tot op vandaag grote interesse voor bestaat. De tentoonstelling liep
van 5 t/m 20 oktober in de Galerij KBC te Brugge.
Op 27 oktober vond opnieuw een verbroederingsfeest plaats met de Cercle numismatique de Couvin, des Rièzes et des Sarts in het Bargehuis te Brugge. Gelet op de
steeds geringere interesse vanwege onze Waalse confraters, zou dergelijk feest niet
verder plaats vinden en dienden wij hieraan eveneens de huldiging van onze trouwe
leden te koppelen.
De eerste uitreiking van de Tweejaarlijkse Numismatische Prijs had plaats op 18
oktober 2003 in kasteel Cruydenhove te Oostkamp. De laureaten waren mevr.
Huguette Taymans (1), dhr. Jan Moens (2) en dhr. Jos Benders (3).
Op 5 november 2004 kwam lic. Ferdy Willems spreken over “Byzantium”. Hij deed
dat in de grote zaal van de C.M. te Sint-Kruis. De belangstelling was eerder matig en
beperkte zich tot een twintigtal aanwezigen.
Een bezoek aan de tentoonstelling “Van kaarten en automaten – 25 jaar elektronisch
betalen in België” in de Koninklijke Munt te Brussel had plaats op 8 december van
datzelfde jaar.

2010

31

We hielden een kleine tentoonstelling met munten van de Romeinse keizer Claudius
II tijdens onze jaarlijkse grote ruilbeurs op 3 april 2005. Tijdens deze gebeurtenis
werd ook het boek “Munten van keizer Claudius II, Quintillus, etc.”, van de hand
van onze voorzitter, voorgesteld.
In datzelfde jaar had te Brugge een evenementenreeks plaats met de naam “Corpus,
Brugge 2005”. Het ging daarbij om een aantal podiumacts, straatoptreden en tentoonstellingen waarbij steeds “de mens” centraal stond. Uiteraard konden ook wij bij
deze gelegenheid niet achterwege blijven. Er werd besloten om een tentoonstelling
uit te bouwen die de menselijke figuur in het daglicht stelde. Ditmaal ging het niet
om munten maar om medailles en metalen beelden. De titel van de tentoonstelling
en van de catalogus die bij deze gelegenheid werd uitgegeven, spreekt voor zich
“Mensen op metaal – mensen in metaal. Uitbeelding van de menselijke figuur op
ste
medailles en in kleinplastiek tijdens de 20 eeuw door Belgische kunstenaars”. De
vooropening was schitterend en de belangstelling voor deze tentoonstelling enorm.
Iedere medaille heeft op zijn minst twee zijden. Dat gold ook voor dit project. Niet
dat we er een financiële kater aan overgehouden hadden, maar de kosten van dergelijke tentoonstelling, samen met de uitreiking van onze numismatische prijs, verplichtten ons om voortaan een zekere soberheid en discipline aan de dag te leggen
bij het uitgeven van onze centjes. Voorlopig zouden we (helaas) moeten afzien van
verdere exposities. Deze drukbezochte tentoonstelling liep van 17 september t/m 2
oktober in Galerij KBC te Brugge.

Nauwelijks een paar weken later, op 15 oktober, had de uitreiking plaats van onze
tweede Tweejaarlijkse Numismatische Prijs. De huldiging had ook ditmaal plaats in
kasteel Cruydenhove te Oostkamp. De laureaten waren: dhr. Marc Gheerardijn (1),
dhr. Jan Moens (2) en dhr. Kris Vannieuwenhuyse (3).
2006 was een “sober” jaar. Afgezien van onze maandelijkse drukbezochte bijeenkomsten en een succesvolle grote ruilbeurs, hadden geen bijzondere activiteiten
plaats; dit gold ook voor 2008.
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Maar eerst nog even ons licht op het jaar 2007. In de stad Trier had een zeer belangrijke tentoonstelling plaats over keizer Constantijn de Grote. Deze expositie liep in
drie verschillende locaties. Binnen onze vereniging werd de wens geopperd om in
groep hieraan een bezoek te brengen en er werd vooropgesteld dat dit bezoek zou
doorgaan van 20 t/m 25 juni. Een eerder bescheiden aantal (bestuurs-)leden (6) heeft
aan deze uitstap deelgenomen en ervan genoten.
Het bezoek aan deze tentoonstelling gebeurde niet onvoorbereid. Op 1 juni hield lic.
Ferdy Willems een rijk geïllustreerde spreekbeurt over “Constantijn de Grote” in het
Hof van Watervliet te Brugge. De belangstelling hiervoor beperkte zich opnieuw tot
een twintigtal aanwezigen.
Op 29 september van dat jaar had voor de derde maal de plechtige uitreiking plaats
van de Tweejaarlijkse Numismatische Prijs in kasteel Cruydenhove te Oostkamp.
De laureaten waren ditmaal: dhr. Kris Vannieuwenhuyse (1), dhr. Ad Lansen (2),
mevr. Claudine Van Peteghem (3). ‘s Namiddags bracht het gezelschap een geleid
bezoek aan de haven van Zeebrugge t.g.v. het 100-jarig jubileum.
In 2009 viel slechts één bijzonder evenement te melden, namelijk de vierde uitreiking van de Tweejaarlijkse Numismatische Prijs, in hotel-restaurant Strijdershuis te
Brugge. De laureaten waren: Marc Gheerardijn (1) en André Vincke (3). De tweede
prijs werd niet toegekend.
En zo zijn wij beland in 2010. Op 16 mei namen wij deel aan een kleine tentoonstelling aan het tweejaarlijkse Cultuurkuren in het Concertgebouw te Brugge en met
een promotiestand want schijnbaar is onze vereniging, zelfs na 60 jaar, nog steeds
vrij onbekend bij het Brugse publiek.
De viering van ons 60-jarig bestaan ging door op 2 oktober te Brugge in het Provinciaal Hof op de Grote Markt. Spreker was Ad Lansen met een bijdrage over “De
Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Oostendse Compagnie, overeenkomsten
en verschillen” en aan de aanwezigen werd een gratis herinneringspenning aangeboden (D192).
Algemeen
Ondanks de financiële crisis waar wij vandaag mee geconfronteerd worden en het
verouderen van het ledenbestand, waarbij de laatste jaren meer leden ons ontvallen
dan dat er jong bloed bij komt, houdt onze afdeling nog vrij goed stand. Het ledenaantal voor Brugge en Het Vrije was het hoogst in de jaren 2005-2007 (180 à 186).
Eind 2009 was dit ledenaantal gedaald tot 166, het niveau van 2002.
Zijn wij in een nieuwe vicieuze cirkel beland? Ik hoop het niet. Ik stel alleen vast dat
van de 166 leden er slechts 6 in de stad Brugge gehuisvest zijn en slechts 18 in een
van de Brugse randgemeenten. Daarbij kijken wij nog niet eens naar hun leeftijd
want een aantal onder hen heeft de kaap van de 80 jaren reeds overschreden… Dit
maakt dat momenteel extra activiteiten ontplooien binnen de stad en nodig voor de
subsidiëring, niet evident zijn. Wij hopen dat door deelname aan allerhande manifestaties onze vereniging ook wordt opgemerkt door Bruggelingen en dat wij een aantal
ingezetenen van deze stad aan onze ledenlijst kunnen toevoegen.
Intussen werd onze Tweejaarlijkse Numismatische Prijs reeds viermaal uitgereikt.
Hierna nog een kort overzicht:
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ste

2003 Huguette Taymans. Het numismatisch œuvre van Jan Anteunis (1 laureaat) Jan
Moens. De numismatische geschiedenis tot 1900 van platina en aanverde

wante metalen (2

laureaat)

Jos Benders. De muntslag in het Gelderse Overkwartier na 1371 (3

de

laureaat)

André Vincke. Arthur Dupon en zijn medailles 1890-1972
August Versmissen. Fugger, van wever tot wereldbankier

Huguette Taymans
2005

Jan Moens

Jos Benders

Marc Gheerardijn. Historische en Numismatische studie over Filips van
ste
Chieti en Loreto (1 laureaat)
de
de
Jan Moens. De “Franc de Germinal”, de “euro van de 19 eeuw”? (2 laureaat)
Kris Vannieuwenhuyse. De Zwitserse munten sedert de oprichting van het
de
Eedgenootschap in 1291 (3 laureaat)
L.M.J. Boegheim. ‘s Rijks Munt gedurende de Tweede Wereldoorlog
Hugo Vanhoudt. Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent (1914-1918)

Marc Gheerardijn

Jan Moens

2010

Kris Vannieuwenhuyse

34
2007

Kris Vannieuwenhuyse. Goedheiligheid in metaal vereeuwigd: Sint-Nikolaas
ste
op munten, penningen en medailles (1 laureaat)
de
Ad Lansen. Op zoek naar gewin en profijtelijke handel in Azië (2 laureaat)
de
Claudine Van Peteghem. Muntvondsten Prinsenhof (3 laureaat)

Kris Vannieuwenhuyse

Ad Lansen

Claudine Van Peteghem
ste

2009 Marc Gheerardijn. Stedelijke muntslag te Torhout? (1 laureaat)
de
André Vincke. 3 Brugse medailleurs (3 laureaat)
Ferdy Willems. Numismatiek in eigen land, anders bekeken. Een eigen-(zinnige) analyse en dito suggesties
Luc Vandamme. Beeldhouwer-medailleur Oscar De Clercq

Geen foto
tweede
laureaat

Marc Gheerardijn

André Vincke

E. Schutyser, voorzitter.
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NUMISMATISCHE KRING
DENDERMONDE
De Numismatische Kring Dendermonde is opgericht in 1973 en is aangesloten bij
het EGMP sinds 1974. Het embleem van onze club is een oude poortzegel van de
stad Dendermonde. De werking van de eerste 27 jaren vinden wij in de EGMPjaarboeken van 1990 en 2000. Ons overzicht start dus met 2001.
2001
Onze redacteur Marcel Bombeke publiceerde de uitgave: “Limburgse Munthuizen
en Muntheren”. Onze adjunct-redacteur Johan Laureys gaf de brochure uit: “Noodgeld Lebbeke 1914-1918”. Wegens gezondheidsredenen gaf Marcel zijn ontslag als
redacteur van ons maandblad. Hij werd opgevolgd door Mirval Vanderputten.
2002
Met onze nieuwjaarsveiling maakten vele numismaten voor de eerste maal kennis
met de euro. Rudy Beirnaert werd voorgesteld als nieuw bestuurslid. De club gaf
ste
een penning uit voor de 25 Internationale Dag en voor het 25-jarig bestaan van
ons tijdschrift met de vermelding van de redacteurs: Gaston Galle, Rene Van
Brussel, Hubert Dreesen en Marcel Bombeke. In oktober hield de club een
stuntveiling waar-in alle loten aan 1 € werden ingesteld, inclusief goudstukken. Met
groot succes hield de club op het einde van het jaar een tentoonstelling over de euro
in het Zwijveke museum te Dendermonde.
2003
Rudy Beirnaert maakte een nieuwe website aan voor onze club onder de domein-naam:
www.nkdendermonde.be. Op 17 maart overleed dhr. Andre Van Den Bossche,
medestichter en ex-voorzitter van onze club. In september werd voor de eerste maal een
ruilbeurs en veiling gehouden in onze nieuwe zaal “‘t Klokske”, Pijnderslaan 88 te
Dendermonde. De reacties op de parochiezaal in het Keur waren positief: zeer
toegankelijke, grote parking, een nieuwe en “lichte” zaal. In oktober werden me-dailles
uitgereikt aan de leden die respectievelijk 20, 25 en 30 jaar aangesloten wa-ren. In 2003
behaalden wij een nieuw record aangesloten leden, namelijk 267.

2004
De club verleende haar medewerking aan een groots opgezette stedelijke tentoonstelling in het Zwijveke-museum over Wereldoorlog I. Munten, postkaarten, noodgeld, Belgische en Duitse bankbiljetten, rantsoeneringzegels, civielarbeiterpostcarte,
kasbons, bons voor levensmiddelen, documenten en boeken, werden door onze
leden ter beschikking gesteld. “Dendermonde in puin 1914” werd in de maand
september druk bezocht.
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2005
Gevolg gevend aan de tentoonstelling van vorig jaar, publiceerde Johan Laureys een
kleuruitgave met als titel: “Dendermonde op de bon tijdens WO I”. Gedurende vijf
maanden verscheen er in ons maandblad “Een studie over de Russische
Numismatiek” en vooral over Peter De Grote. Een mooi artikel was ook “Liard de
France” van Andre Goossens, gespreid over twee maanden in ons tijdschrift.

De ruilbeurs van 5-5-2005 in het Koninklijk Atheneum te Dendermonde
2006
Webmaster Rudy Beirnaert nam de taak van redacteur over en produceerde voortaan
ons tijdschrift. Door het wegvallen van drie bestuursleden werden Freddy De Backer
en Gilbert Helsen toegevoegd, respectievelijk als bibliothecaris en materiaalmeester.
2007
In onze zaal gold vanaf dan een streng rookverbod en alle aanwezigen hielden zich
wonderwel aan de regels. Zelfs de verstokte rokers liepen rond met een uitgedoofde
sigaar. Alle tafels waren vast verhuurd en met trots konden wij iedere maand een assortiment van meer dan zestig meter munten, medailles en bankbiljetten aanbieden.
ste
In oktober hielden wij onze 333 veiling met 117 loten en een mooie opbrengst.
Op 19 oktober overleed ons ex-bestuurslid en materiaalmeester dhr. Achiel Van Biesen.
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2008
Hoe dikwijls valt het voor dat 2 feestdagen op 1 dag samenvallen? Wel op 1 mei
vierden wij O.L.H.-Hemelvaart en het Feest van de Arbeid. Om niet de rechtstreekse
concurrentie aan te gaan met Leuven verlegde Dendermonde haar internationale dag
naar zondag 27 april 2008.
Door herverkiezing van het bestuur werd Georges Van Biesen voorzitter, en Camiel
Buydts ondervoorzitter. Camiel bleef de internationale dag coördineren.
2009
Voor de eerste maal organiseerde onze club twee speciale veilingen gedurende het
jaar: een zilveren veiling in april en een rariteitenveiling in september, met zeer
groot succes. Freddy De Backer maakte een nieuwe inventarislijst van onze bibliotheek volgens verzamelgebieden. Op 19 oktober overleed ons boegbeeld van de club
dhr. Camiel Buydts: voorzitter 1999-2008, ex-ondervoorzitter en coördin ator van de
internationale dag (zie “In memoriam” vooraan in dit jaarboek).
2010
ste

Dit jaar hielden wij onze 33 internationale numismatische dag samen met een zeer
mooie tentoonstelling van Keltische munten onder het motto: “Keltische munten,
een verhaal van paarden, paarden en nog eens paarden”. De lezingen “Schoonheid
en mysterie van Keltische munten” door Ferdy Willems en “De Keltische oorsprong
van het Ros Beiaard” door Eric Thierens, werden druk bijgewoond. Onder grote
belangstelling werd op 29 mei te Antwerpen, tijdens de algemene vergadering van
het EGMP, een “In Memoriam-medaille KAMIEL BUYDTS” overhandigd aan zijn
weduwe, mevr. Tine Renneboog.

Het bestuur van NKD vlnr: Georges Van Biesen, André Goossens, Jan Callaert, Gilbert
Helsen, Freddy De Backer, Rudy Beirnaert en Philemon Verbeke
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NUMISMATICA GANDAVENSIS

In januari 2002 was Numismatica Gandavensis medewerker, onder leiding van het
Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de
Universiteitsbibliotheek en de vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
van de RUG, aan de tentoonstelling De zogenaamde collectie De Bast. Deze
tentoonstelling belichtte de belangrijke historische verzameling munten en medailles
van de universiteitsbibliotheek, die teruggaat op de privéverzameling van kanunnik
Martin-Jean De Bast (1753-1826). Tegelijk was de tentoonstelling opgezet als een
gedegen historische inleiding tot de muntgeschiedenis van de klassieke oudheid en
de middeleeuwen (ca. 500 v.C. tot ca. 1500 n.C.). Bij de tentoonstelling hoorde ook een
catalogus De zogenaamde collectie De Bast, twintig eeuwen muntgeschiedenis in de
collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek, geschreven door Koenraad
Verboven, Gent, 2001.
De laatste jaren heeft Numismatica Gandavensis het initiatief genomen om aspecten
van het Gentse numismatische verleden in de belangstelling te brengen door het
publiceren van boeken.
Na Academia Gandavensis in Numis van André Despretz in 1997 en De Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd van Eva Wuyts in 2000, werd deze in-

geslagen weg verder gezet door in 2007 het derde werk in de serie te laten verschijnen over het metallieke œuvre van de Gentse kunstenares Francine Somers.
Om deze uitzonderlijke kunstenares in haar eigen stad een bredere bekendheid te
geven publiceerde Numismatica Gandavensis het boek in een beperkte, genummerde
en door de auteur en de kunstenares getekende oplage van 200 exemplaren: Fran-cine
Somers, een Gentse kunstenares van dr. Gabriël Stautemas. Bij het verschijnen
van dit verslag wordt inmiddels reeds druk gewerkt aan de vierde titel in deze prestigieuze reeks over de socialistische medailles en penningen van de verzameling van
Robert Blansaer.
Numismatica Gandavensis organiseerde samen met de Gentse Verzamelaarsclub De
Draak een tentoonstelling van de werken van Francine Somers (°1923), medailles,
juwelen, tekeningen en schilderijen in december 2007 in de VDK Spaarbank te
Gent, waarbij de kunstenares gevierd werd. Bij die gelegenheid werd ook een nieuwe medaille van Francine Somers uitgegeven die de Gentse Maagd en de Gentse
Draak uitbeeldt (D182).
In 2005 diende de afdeling haar maandelijkse bijeenkomsten te verleggen van de
salons van de Sint-Annakring naar de sfeervolle Spaanse Gouverneurswoning, Buitenhof 35 te Gent. Op elke bijeenkomst wordt een kleine spreekbeurt gehouden over
een numismatisch onderwerp.
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De viering van Francine Somers op 1 december 2007, met tentoonstelling van

haar werk; rechts van haar Gabriël Stautemas (foto Arnold Nieuwendam).

Francine Somers met vrienden tijdens de viering (foto Arnold Nieuwendam)

Op de volgende bladzijde: de affiche van de tentoonstelling
“Francine Somers, een Gentse kunstenares”.
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NUMISMATICA HERENTALS

De Kempen bleek lang een blinde vlek op de numismatische kaart. Ja, er waren wel
muntenverzamelaars, maar deze zaten verscholen in de plaatselijke multiverzamelclubs met een eerder beperkt numismatisch aanbod of zij dienden de nodige kilometers te vreten naar de meest nabijgelegen muntenclub. Zo ontstond stilaan het
idee een vereniging op te starten om de Kempische numismatische verzamelaar een
thuisbasis te geven. Herentals bleek dan ook nog eens centraal te liggen in het gebied dat men voor ogen had, pal in het midden tussen de gevestigde EGMP-verenigingen van Antwerpen en Heusden-Zolder.
De opstart in 2004
In januari van het jaar 2004 werden voor het eerst de koppen bij elkaar gestoken en de
mogelijkheden afgetoetst. Contact werd opgenomen met het gemeentebestuur waar het
idee enthousiast werd onthaald. Ook bij het EGMP werd het initiatief aan-gemoedigd,
maar de vereniging moest aanvankelijk een jaar bestaan vooraleer ze kon opgenomen
worden in het geheel. Een rondvraag bij andere EGMP-clubs en het oppikken van ideeën
en werkwijze leverden een goed beeld van wat te wachten stond. Het contact met het
nabije Mauquoy in Grobbendonk, toch een klinkende naam in het wereldje, verzekerde
de toekomstige vereniging van een zekere mate-riële steun. Besloten werd om in mei van
dat jaar de eerste clubactiviteit te organise-ren; aan de voorbereiding zou het zeker niet
liggen. In aanwezigheid van Roger Van Nuffel, toenmalige Herentalse cultuurschepen en
Urbain Hautekeete, destijds alge-meen EGMP-voorzitter werd in Den Brasseur, met een
volle zaal standhouders en een goede bezoekersopkomst, een geslaagde opstart gemaakt.
Het hek was van de dam!
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Een bestuur samenstellen, … niet zo eenvoudig!
Het idee van de nieuwe vereniging werd door velen enthousiast onthaald, maar mensen vinden om een bestuursfunctie op te nemen was niet zo evident. De zoektocht
van een klein half jaar leverde uiteindelijk dan een eerste bestuur van 5 ‘moedigen’
die het avontuur aandurfden. De nieuwbakken club kon van start, met (foto boven
vlnr) Rudy Dillen (voorzitter-secretaris-redacteur), Gust Verboven (penningmeesterschatbewaarder), Koen De Pooter (veilingmeester), Ivan Dillen (webmaster) en
Michel Jansen (ondervoorzitter). Maar bestuursleden komen en gaan. Na ook nog
een passage van Eddy Pauwels (bibliothecaris), Marc Peeters (public relations) en
Marc Roex (schatbewaarder) ziet het huidige bestuur er uit als volgt (foto onder
vlnr): Rudy Dillen (voorzitter-secretaris-redacteur), Frank Lippens (bibliothecariswebmaster), Bart Van Hove (penningmeester-schatbewaarder) en Koen De Pooter
(veilingmeester-standhouders).

Lokaal
Met de aanvankelijke keuze van ‘Den Brasseur’ als clublokaal zaten we pal in het
centrum. De zaal achter de brasserie had een eigen parking, was gezellig, goed
bereikbaar en ruim genoeg voor onze plannen. De uitbaters zagen hun cliënteel plots
de
fel uitgebreid en beleefden telkens een gouden (2 ) zondag. Maar toen de uitbater
en de eigenaar van het pand het niet eens werden over een nieuw huurcontract werd
de zaak gesloten en moest de vereniging eind 2007 met enige weemoed uitkijken
naar een nieuwe locatie. Na een uitgebreide afweging werd gekozen voor parochiezaal St.-Antonius in de Kapucijnenstraat. De nieuwe zaal was ook gelegen in het
stadscentrum en zodoende blijvend bereikbaar voor de fietsende Herentalsenaar.
Ook de nabijheid van het spoorwegstation en een parking net naast de zaal waren
haar voordelen. We moesten nu wel zelf zorgen voor de catering, maar dit bleek achteraf nog een meevaller door het enthousiasme en werklust van onze ‘barmoeders’
en een schare sympathisanten. Het is naast een gezellige bedoening tevens een bron
van inkomsten.
Clubactiviteiten
Geïnspireerd door de andere EGMP-verenigingen bouwden we onze clubactiviteit
steeds verder uit tot een aangename plek waar de muntverzamelaar graag zijn ‘ding’
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komt doen. Een quasi steeds volle zaal standhouders met 60 lopende meter numismatisch aanbod aan de ene kant, en een constant groeiend ledenaantal dat zich gretig
bedient van het gevarieerd numismatisch aanbod aan de andere kant, zorgt voor een
goede wisselwerking. De maandelijkse kleine tentoonstelling, waarbij een lid een
thema uitwerkt van zijn verzameling blijkt niet enkel informatief maar is een ontmoetingsplaats voor nieuwsgierigen en geïnteresseerden. Met de aankoop van boeken en het nemen van abonnementen op numismatische tijdschriften uit binnen- en
buitenland werd besloten tot aankoop van een kast; de bibliotheek staat gratis ten
dienst van de aangesloten leden. De invoering van de muntenpuzzel zet de leden aan
het denken over een onderwerp dat niet direct het hunne is en zorgt voor de amusante animo waar een clubactiviteit bij opleeft. Met de aanwezigheidstombola mag
de regelmatige bezoeker hopen op een extraatje. De lootjestombola met gouden en
zilveren prijsmunten aan een gesponsorde fles wijn moet dan weer zorgen voor geld
in het laatje. Er kwam mettertijd ook aandacht voor de jeugd: naast een grabbelbak
voor de jongste bezoekertjes werd een jeugdtombola ingevoerd waarbij elke jongere
steevast voor zijn aanwezigheid numismatisch wordt beloond. De clubveiling geldt
traditioneel als afsluiter van de activiteit en geeft de gelegenheid aan de ene om wat
materiaal af te stoten, anderen doen er hun koopjes.
Tijdschrift en website
Van bij de aanvang vond de bestuursploeg het belangrijk om een goede communicatie te onderhouden met de leden. Een clubtijdschrift was dan ook een ‘must’ voor
een vereniging die haar leden slechts één keer per maand zou ontmoeten. Het club tijdschrift, door sommigen het ‘rode boekske’ genoemd, wil niet enkel informeren en de
veiling publiceren, leden kunnen er hun ‘numismatisch ei’ in kwijt en produceren
rond tal van onderwerpen lovenswaardige artikels. Het blad fungeert tevens als promotiemateriaal en laat kandidaat-leden kennis maken met de vereniging.
De clubwebsite www.numismatica-herentals informeert de leden over tal van zaken
en maakt de club transparant voor de buitenwacht. Zij vinden op een goed onderhouden en fris ogende site de nodige informatie, leggen een eerste contact of stellen een
vraag. Maandelijks wordt een digitale ‘nieuwsbrief’ gestuurd naar zij die er om vragen.
Ledenaantal
Nooit gedacht dat er in de Kempen zoveel muntenverzamelaars actief waren. De
clubwerking slaat aan en lokt heel wat plaatselijke verzamelaars naar Herentals. Ook
leden van andere EGMP-afdelingen zien o.a. het tijdschriftje wel zitten en betalen een
‘lokaal’ lidgeld. Toen eind 2007 de EGMP-afdeling van Heusden-Zolder ophield
te bestaan kwamen er in één klap ongeveer 35 leden bij (zie grafiek).
Activiteiten
2004 november – toetreding tot het EGMP
ste
5 december – organisatie van de 1 Grote Internationale Beurs in zaal ‘t
Hof, met 3 lezingen en een tentoonstelling met Herentalse medailles
2005 april – toetreding tot de Herentalse cultuurraad, 21 mei – organisatie van de
A.V. EGMP te Herentals, n.a.v. 1-jarig bestaan van de vereniging, realisatie
van een medaille voor ‘1 jaar lidmaatschap’ (D174), 17 september – busuit-
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stap naar Muntmanifestatie Assen en een bezoek aan slot Loevestein en het
de
historische dorpje Woudrichem, 11 december – 2 Grote Beurs met 2 lezingen en een muntenslager in actie
2006 uitgifte van een jaaralmanak 2006 in kleur, deze toont 12 items uit ons numisste

matisch patrimonium, 7 april – deelname aan de 1 quiz, ingericht door de
de
Herentalse cultuurraad, onze ‘Numismatiekers’ haalden een 13 plaats op 40
deelnemende ploegen, 16 september – aanwezig met een stand op ‘Snuffel’,
de
de Herentalse vrijetijdsmarkt, 10 december – organisatie 3 Coin Event’, de
jaarlijkse internationale numismatische beurs, op de nieuwe locatie: Sporthal
‘De Vossenberg’, met 2 lezingen en 8 promotiestanden
2007 realisatie van een ‘Welkomstpenning’ voor elk (nieuw) lid (D178), 25 februari – busuitstap naar de ‘Münzbörse’ van Trier, samen met Numismatica
Edelweissje Hasselt, 13 april – deelname aan de Herentalse cultuurquiz met 2
de
ste
ploegen, 19 en 20 plaats op 54, 15 september – in carpooling een bezoek
aan Muntmanifestatie Assen en een bezoek aan het Geldmuseum van Utrecht,
11 tot 14 oktober – grote tentoonstelling ‘De vroegste Munten’ in de Lakenhal, n.a.v. de opening van het nieuwe Herentalse Cultuurcentrum ’t Schaliken, met een 600-tal bezoekers w.o. 10 schoolklassen, 9 december – organide
satie van het 4 Coin Event, met 2 lezingen en 9 promotiestanden
de

de

2008 4 april – deelname aan de 3 Herentalse Cultuurquiz met 2 ploegen, 13 en
de
18 plaats op 40, 20 september – busuitstap, samen met Numismatica Antwerpen en Leuven, naar de Muntmanifestatie van Assen, daarna een stadsbede
zoek aan ’s-Hertogenbosch, 14 december – inrichting van het 5 Coin Event,
met 2 lezingen en 9 promotiestanden, een jubileumpenning werd ter plaatse
geslagen door een mobiele muntpers, gratis voor elke beursbezoeker (D186)
2009 januari – bij de huldiging van de Herentalse Cultuurlaureaten ontvangt
de
ste
Numismatica de (2 ) persprijs, 17 mei – 1 uitreiking van de ‘Brigand’, een
kunstmedaille ontworpen door Pazzi De Peuter, voor 5 jaar lidmaatschap bij
de vereniging (D189), 6 juni – busreis, samen met Numismatica Antwerpen,
naar de London Coin Fair en een vrij bezoek aan de stad Londen en het
British Museum, 4 oktober – aanwezig met een grote stand op het openingsfeest ‘800 jaar Herentals’ voor de realisatie van een herdenkingspenning ter
plaatse en de verkoop ervan.

Penning geslagen ter gelegenheid van het openingsfeest ‘800 jaar
Herentals, door de mobiele muntpers van Scheldemunt uit Breskens,
stempels vervaar-digd door de firma Mauquoy uit Grobbendonk, 30
mm, oplage 800 ex.

Voorzijde: oud stadszegel – HERENTALS – 800 JAAR STAD & VRIJHEID
Keerzijde: MCCIX – 4 OKTOBER – 2009
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de

13 december – organisatie van de 6 Internationale numismatische beurs,
met 2 lezingen en 6 promotiestanden
2010 7 februari – busuitstap, samen met Numismatica Antwerpen, naar de beurs
van Argenteuil (F) en een vrij bezoek aan Parijs, 27 februari – deelname aan
de
de 4 quiz ingericht door de Herentalse cultuurraad, met als beste resultaat
ste
de
tot dusver (!) een 8 en 14 plaats op 32 deelnemende ploegen, 12 septem-ber –
bezoek van de N.K. Brabant uit ’s-Hertogenbosch met een delegatie van
12 leden voor een dagvullend programma, 12 december – inrichting van het
‘7de Coin Event’ met een lezing en 8 promotiestanden.
Niet het eeuwige leven
Ook een ‘jonge’ vereniging wordt regelmatig geconfronteerd met het onvermijdelijke gegeven dat numismaten niet eeuwig doorgaan. Telkens werd op de activiteit
een moment van stilte ingelast.
2008: Fred De Clerck (Mol), José De Strycker (Kasterlee), Guido Van den Eynde
(St.-Katelijne-Waver)
2009: Laurent Sels (Herentals), Jan Heymans (Bocholt)
2010: Willy Verschueren (Herentals), Gustaaf Smets (Berlaar), Willy Faes (Grimbergen)
Wie schrijft, die blijft!
Tijdschriften bestaan bij de gratie van diegenen die de artikels schrijven. Zo werd,
t.g.v. de algemene vergadering in 2009, Leopold Verbist door het clubbestuur gehuldigd als waardevolle medewerker aan het clubtijdschrift. Met enige fierheid merken
we dat in de Muntklapper regelmatig een artikel verschijnt van een Herentals-lid.
Inzendingen voor het jaarboek worden jaarlijks bekroond. Ook daar laten onze leden
zich opmerken en werden gehonoreerd met een medaille als leverancier van het
beste jaarboekartikel. Deze eer viel te beurt aan Ad Lansen – Plantagegeld van
Nederlands-Indië (IJsselstein, 2005), Willy Geets – Het muntatelier van Walem
(Bonheiden, 2008) en Nicole Vincent – Aperçu de la franc-maçonnerie à travers la
numismatique (Verviers, 2009). Een dikke proficiat aan deze leden!
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NUMISMATICA LEUVEN

2001
Begin 2001 was de raad van bestuur samengesteld uit de volgende leden:
Jozef Peeters voorzitter, René Waerzeggers ondervoorzitter, Hubert Pladys secretaris, Johan Laevers penningmeester. Diana Becaus, Dirk Ooms, Patrick Pasmans,
Désiré Schoonjans en Jan Vanham waren gewone leden.
Tijdens de algemene vergadering van januari 2001 werden de leden Rick De
Keyzer, Marcel Hendrickx, Jaak Maenen, Désiré Schoonjans en René Waerzeggers
gehul - digd voor hun 25 jaar lidmaatschap met een medaille (D175).
Onze 35

ste

internationale muntenruilbeurs van 1 mei ging door in het Redingenhof.

Op 14 mei bezochten wij de Koninklijke Munt van België en het Museum van de
Nationale Bank van België. Het was een zeer leerrijke uitstap; tijdens de rondleiding
werd het slaan van de toekomstige euromunten getoond. Op 10 augustus vond in het
clublokaal “de Toewip” het jaarlijkse eetmaal voor de beursmedewerkers plaats. Het
menu werd verzorgd door huiskok Désiré Schoonjans.
2002
Na het ontslag van Johan Laevers als penningmeester werd zijn functie overgenomen door Tony Dewit, nieuw in de raad van bestuur.
Na een beslissing in de raad van bestuur op 7 april verhuisde onze vereniging van
“de Toewip” naar “taverne Ensor” op de Diestsesteenweg te Kessel-Lo.
ste

De 36 internationale muntenruilbeurs in Redingenhof kreeg meer dan 900 bezoekers over de vloer. In november nemen 13 leden en familieleden deel aan een tweedaagse uitstap met de nachttrein vanuit Leuven naar de numismatische beurs van
Berlijn, die plaats vindt in de tentoonstellingshallen “Berlin am Funkturm”.
2003
Tijdens de bestuursvergadering van 14 februari werd beslist om een buitengewone
algemene vergadering samen te roepen op 6 maart voor een nieuwe voordracht van
het boekhoudkundig verslag van 2002. Tevens werd er beslist dat het kopieerapparaat te duur was en redacteur Patrick Pasmans kreeg de opdracht om het contract met Xerox stop te zetten en prijsoffertes te vragen in copycentra. René Waerzeggers stelde vast dat de boekhouding 2002 met verlies werd afgesloten.
ste

Na het grote succes van onze 37 internationale muntenruilbeurs werd een grote
som geld uit de wagen van organisator Hubert Pladys gestolen. Dit tweede budgettair verlies leidde in de komende maanden tot ellenlange discussies i.v.m. besparingsprogramma’s.
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In september werd het tijdschrift nog steeds verzorgd door een copycenter in Diest.
Ondertussen was er geen enkele vooruitgang geboekt om het contract van de huur
van dit apparaat op te zeggen, en de vzw stevende opnieuw af op een verlies. Nadat
er werd gestemd over de verlenging van het contract, boden een aantal leden van de
raad van bestuur hun ontslag aan. Tijdens de daarop volgende maanden leverden de
overblijvende bestuursleden grote inspanningen om de vereniging draaiende te houden. Het maandelijks ledenblad werd grotendeels verzorgd door kassier Tony Dewit
evenals de clubveilingen. Voor het jaareinde slaagde hij er in om een overeenkomst
met Xerox af te sluiten.
2004
De heren Johan Laevers, Dirk Ooms, Patrick Pasmans, Jozef Peeters en René Waerzeggers verlieten de raad van bestuur. Tijdens de algemene vergadering van 4
januari werd een nieuwe raad van bestuur gekozen. Alfons (Jaak) Daems stelde zich
kandi-daat en Hubert Pladys werd de nieuwe voorzitter. Jan Vanham nam na het
ontslag van de bibliothecaris het beheer ervan over.
Na de opname van de inventaris werd er vastgesteld dat er 36 werken ontbraken. Na
een oproep in het ledenblad doken de meeste ontbrekende boeken terug op. De overige boeken bleven echter spoorloos.
Op 7 maart werden een aantal verdienstelijke leden en bestuursleden gehuldigd: erevoorzitter Jozef Peeters, die als bezieler en oprichter van Numismatica Leuven meer
dan 30 jaren voorzitter was geweest, ontving de eremedaille van de provincie
Vlaams Brabant, evenals ereondervoorzitter René Waerzeggers, voorzitter Hubert
Pladys, ondervoorzitter Désiré Schoonj ans en secretaris Alfons Daems. De medaille
voor 25 en meer dienstjaren werd uitgereikt aan Pierre Allaerts, Marc Lambrecht,
Pieter Menève, Arthur Van Dyck, Isidoor Van Dyck en Louis Van Tricht.

ste

Op de 38 internationale ruilbeurs werden 370 meter tafels ingenomen door
handelaars en exposanten. Er werd een winst van ruim 4700 € gemaakt.
In juni nam Diana Becaus ontslag uit de raad van bestuur. Ivo Haine en Tony Tant
werden bereid gevonden om de resterende leden van het bestuur een handje te helpen.
Op 10 oktober bezochten 36 leden en sympathisanten “Moneta” in Maastricht. Bij
de tombolatrekking won François Wolfs een gouden tienguldenmunt uit 1932. Na de
middag werd een bezoek gebracht aan de Landscommanderij Alden Biezen. Tijdens
de ledenruildag van 4 december hield onze Thailandkenner Julien Meulemans een
opmerkelijke tentoonstelling met de Thaise koning als thema.
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Mevrouw Diana Becaus, tot voor enkele maanden lid van de raad van bestuur, overleed onverwacht op 26 december.
Op 27 december bestond Numismatica Leuven 40 jaar. Voor deze gelegenheid werd
een medaille, ontworpen door Paul Huybrechts, uitgegeven (D169). Een plechtigheid vond plaats tijdens de algemene vergadering begin 2005.
2005
Tijdens de algemene vergadering van 2 januari waren bijna 100 leden aanwezig en
kregen Tony Dewit en Jan Vanham een “gouden medaille” voor hun inzet gedurende

het voorbije jaar. Ivo Haine en Tont Tant werden door de algemene vergadering aangesteld als lid van de raad van bestuur. Ivo Haine nam de functie van secretaris over
van Alfons Daems.

Onze 39

ste

internationale muntenruilbeurs ging door in het Redingenhof.

Op zondag 12 juni werd de onderafdeling scriptofilie van Numismatica Leuven
opgericht die elke tweede zondag van de maand een bijeenkomst hield met ruilvergadering in de bovenzaal van taverne Saint-Jean aan het station van Leuven. Hier
kwamen ook ander aspecten en verzamelingen aan bod. Ieder lid van Numismatica
Leuven was tevens lid van “Scripto Med Leuven”. Op de eerste ledenruildag kwamen 40 bezoekers een kijkje nemen. Vanaf 8 oktober werd de naam aangepast tot
“Numis-Scripto-Med Leuven”.
Op 24 september namen 30 personen deel aan een busuitstap naar een munten- en
postzegelbeurs in de Keulense Messe.
2006
Op de algemene vergadering van 8 januari verlieten Alfons Daems en Désiré Schoon jans de raad van bestuur; zij ontvingen een tinnen schotel voor hun jarenlange inzet. Ivo
Haine nam vanaf dan de veiling voor zijn rekening en Tony Tant nam de organi-satie
van de tombola en wedstrijd over. De afdeling telde nu ruim 150 leden. Het financieel
verslag meldde een positieve groei van ongeveer 5000 € tegenover 2005.
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Tijdens de algemene vergadering werden een aantal leden geëerd voor hun jarenlang
lidmaatschap.
Gouden medaille (meer dan 40 jaar lid) (D175): Harry Dewit en Jozef Peeters
(stichters van de vereniging), Henri Rijckmans en René Waerzeggers. Meer dan 35
jaar lid: Charles Casier en Roger Michiels.
Meer dan 30 jaar lid: Gaston Goyvaerts.
Meer dan 20 jaar lid: Dirk Ooms.
Voor zijn medewerking aan het ledenblad ontving Roger Michiels “de gouden pen”.
Vanaf 2006 nam Ivo Haine de redactie en afwerking van het ledenblad volledig over
en goot het blad in een nieuwe lay-out. Het werd digitaal gereproduceerd door
“Color Image” uit Heverlee en verstuurd vanuit de post van Oud-Heverlee in plaats
vanaf de Philipssite te Leuven.
ste

De 40 internationale muntenruilbeurs ging door in het Redingenhof en als gevolg
van de bouw van nieuwe lokalen was er minder plaats dan de vorige jaren. Ter gelegenheid van deze beurs werd een medaille, ontworpen door Paul Huybrechts, met op
de voorzijde een afbeelding van het nieuwe station van Leuven (overkapping) uitgegeven (D176).
Vanaf december 2006 beschikte de afdeling over een eigen website beheerd door
Tony Dewit.
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Tijdens het jaar werden er twee mooi gestoffeerde tentoonstellingen gehouden door
leden: op 4 juni door Hubert Pladys en Anita Raeymaeckers over koning Leopold I,
en later op het jaar opnieuw een prachtige tentoonstelling, verzorgd door Julien
Meulemans, over de Thaise koning Rama IX Bhumibol Adelyadet die al sinds 1946
op de troon zit.
Vanaf 6 augustus moesten we noodgedwongen verhuizen naar de kelder van taverne
Ensor. Dit werd niet door iedereen gewaardeerd.
Op 23 september bezochten wij de “Money Fair Maastricht 2006” in de Polfermolen
te Valkenburg in Nederlands Limburg. Een maand later op 29 oktober werd een
tweede uitstap georganiseerd naar een numismatische ruilbeurs te Jeumont (Frankrijk); slechts 10 leden namen hieraan deel. Op de terugweg werd het pittoreske
stadje Thuin bezocht. De leden mochten gratis mee.
In samenwerking met het EGMP werd op 28 oktober in het lokaal van taverne SaintJean een veiling gehouden. Onder de deskundige leiding van Aimé Haeck werd dit
een groot succes.
Tijdens de bestuursvergadering van november nam Ivo Haine ontslag als secretaris;
hij bleef echter het ledenblad en aanverwante activiteiten verder vervullen. Tony
Tant nam de functie van secretaris tijdelijk over.
Op 24 november gingen de beursmedewerkers eten bij “Vital de Mosselboer” te
Leuven.
2007
Op de algemene vergadering werd er een reuzetombola gehouden met als hoofdprijs
twee gouden munten. Niet minder dan 12 flessen wijn en meer dan 10 zilveren mun-ten
vulden de prijzenpot aan. Tony Tant werd aangesteld als secretaris en ondervoor-

zitter. Omdat er klachten waren over de hygiëne en de verluchting in de kelder van
de “Ensor” ging het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie. Het werd een zware
klus, bleek later.
Bij gebrek aan interesse werd er op zondag 8 april voor de laatste keer de ruildag
van Numis-Scripto-Med Leuven gehouden in de Saint-Jean. De onderafdeling blijft
echter bestaan en de activiteit werd samengesmolten met de gewone ruilvergaderingen op de eerste zondag van de maand.
Hubert Pladys organiseerde
ste
zijn 25 internationale muntenruilbeurs. Hij haalde hiermee de nationale pers. Hij
wenste echter te stoppen en
Ivo Haine nam de fakkel over.
ste
De 41 ruilbeurs sloot af met
een winst van iets meer dan
4000 €.
Op 6 mei kwamen we voor de
eerste keer samen in zaal
Groenveld aan de Tervuursepoort te Heverlee.
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Ivo Haine, de nieuwe organisator van de eenmeibeurs, ging op zoek naar een grotere
locatie voor dit mega-evenement en in augustus wordt het contract ondertekend met
Sportoase aan de Philipssite te Heverlee.
Op 16 september gingen we op stap met de bus naar de muntenruilbeurs in de
Druiventros in het Noord-Brabantse Berkel-Enschot. Daarna bezochten we de enclave Baarle-Hertog.
De beursmedewerkers worden op 12 oktober getrakteerd op een etentje “bij de chinees” in de Brusselsestraat.
Er waren zo vele klachten over de locatie aan het Groenveld, dat we weer op zoek
moesten naar een andere locatie. Na raadpleging van de leden over verschillende
onderwerpen werd er een nieuw lokaal gevonden aan het Sint-Maartensdal. We verhuisden eind december.
2008
Tegen de algemene vergadering begin januari verhuisden we naar “The new Pocket”
aan de Minckelersstraat te Leuven. De uitbater en zijn medewerkers verzorgden de
nieuwjaarsreceptie. Echter na enkele maanden moesten we naar de bovenzaal verhuizen, een maandenlange kwelling bleek later.
Julien Meulemans en Roger Michiels werden gehuldigd met een fles Champagne
voor hun inzet (tentoonstelling en medewerking ledenblad). Alfons Daems en Jan
Vanham kregen “de pluim” voor hun jarenlange inzet voor de vzw.
Tijdens de bestuursvergadering van januari gaf Hubert Pladys onverwacht zijn ontslag. Tony Tant werd vanaf dan voorzitter; Ivo Haine werd opnieuw secretaris.
Vanaf maart werd het ledenblad gedrukt op formaat A5 en kregen de leden op verzoek het ledenblad via e-mail toegestuurd. Beide maatregelen werden genomen als
gevolg van te hoge onkosten. De leden die het ledenblad via e-mail toegestuurd krijgen, ontvingen op het einde van het jaar een fles wijn.
Beurs 1 mei: vanaf dan was
de organisatie in handen van
Ivo Haine; de beurs ging door
in de grote hall van de Sportoase te Heverlee. Omdat er
een wedstrijd basketball werd
gespeeld tot iets voor middernacht, kon de crew die de
standplaatsen opstelt, maar
aanvangen na middernacht.
Daarom was de klus pas klaar
om 6 uur. Om 7 uur openden
we de beurs. Ruim 900 bezoekers kwamen opdagen,
spijtig genoeg ook een dievenbende; niet minder dan vier diefstallen werden vastgesteld.
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Aangezien het statuut van deze accommodatie tijdens onze contractperiode werd
aangepast door de stad Leuven, konden wij daar maar eenmaal terecht. Er werd dus
al op voorhand naar een andere locatie gezocht; het volgende jaar trokken we naar
de Brabanthal. De nachtploeg en de andere medewerkers werden getrakteerd op een
etentje bij onze sponsor restaurant “De Klimop” te Leuven.
Op 21 juni werd een extra veiling met meer dan 600 loten, met munten en medailles
uit vooral België en Frankrijk, georganiseerd in de zaal van de Saint-Jean. Dit werd
een schot in de roos.
Op 6 september – de maandag van Leuven kermis – namen we deel aan een vrijetijdsbeurs in openlucht in de Diestsestraat te Leuven. Een afvaardiging van het
bestuur kampeerde er gans de dag onder een tentje; we deelden de stand met de
post-zegelclub van Leuven.
De busuitstap van 20 september naar de “Muntenmanifestatie” te Assen in Nederland
was een initiatief van Numismatica Antverpia en Herentals. Leden van verschillende
afdelingen namen hieraan
deel; in de namiddag bezochten we ’s Hertogenbosch.
Op de ledenruildag van december stond de Sint met zijn
lekkers voor een gesloten
deur aan “The Pocket”. Het
bestuur besliste dan toch, na
maandenlange ergernis, om naar een nieuw lokaal uit te zien. Amper enkele huizen
verder konden we terecht in “Palais de Buc’s”.
2009
Tegen de algemene vergadering begin januari verhuisden we naar “Palais de Buc’s”;
dit was een droomlocatie. De uitbaters waren onmiddellijk bereid om ons te herbergen met al ons gerief en verzorgden tevens de nieuwjaarsreceptie.
Tijdens de algemene vergadering werden erevoorzitters Jozef Peeters en Hubert Pladys gehuldigd voor hun jarenlang leiderschap.
ste

De 43 internationale muntenruilbeurs ging door in de grote hal van de Leuvense
Brabanthal en was de grootste beurs tot dan toe. Deze editie bracht, dank zij de inzet
van tientallen medewerkers, ruim 2100 € op. Op deze beurs stelde onze sponsor
Joselito Eeckhout zijn naslagwerk “Numismatica Belgica” voor, een meesterwerk
dat de numismatische uitgaven omschrijft vanaf 1780 tot heden. Na de beurs gingen
we met de medewerkers eten in het restaurant van de Brabanthal.
Echter waren er tijdens de aanloop naar de beurs onenigheden onder de bestuurders,
met als gevolg dat Ivo Haine zijn ontslag indiende en het bestuur verliet. Daarom
was er ook geen ledenblad tijdens de maand juli. Ook voorzitter Tont Tant verliet de
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raad van bestuur. Erevoorzitter Jozef Peeters coördineerde een noodbestuur en na
een petitie gesteund door vele leden werd er op zondag 2 augustus een
buitengewone algemene vergadering gehouden. Voordien nam ook Tony Dewit
ontslag. Voor de vier mandaten waren er echter zes kandidaten en daarom werd er
gestemd. Onder de gekozenen werd afgesproken dat Hubert Pladys voorzitter voor
het leven werd; Ivo Haine nam opnieuw plaats in de raad van bestuur als secretaris;
Michel Frooninckx werd de nieuwe penningmeester. Jan Vanham behield zijn
takenpakket als gewoon bestuurder.
Op 26 september gingen wij nogmaals naar de “Money Fair Maastricht” in Valkenburg. Deze reis kende echter weinig bijval en werd de laatste in een rij.
In december werd een medaille uitgegeven naar aanleiding van het 45-jarig bestaan
van de vereniging (D191).
2010
Op 3 januari werd er een receptie aangeboden aan de leden en er werd voor de
eerste maal een prijs uitgereikt voor de
beste tentoonstelling van het voorbije
jaar, door middel van een stemformulier.
François Wolfs won deze onderscheiding voor zijn bijdrage: “dieren op Poolse munten”.
Tijdens de algemene vergadering, die
voor het eerst in februari werd gehouden
(aanpassing van het statuut), werd de
raad van bestuur opdracht gegeven om
de boekhouding structureel aan te passen. Tevens werd er een onderzoek gevraagd naar de uitbetaling van een kasbon. Er werd vastgesteld dat de vzw een
vermogen bezat van meer dan 25.000 €.
Dit vermogen dient in de toekomst afgebouwd.
Op voorstel van de voorzitter werd er een bijkomende vergoeding gevraagd voor het
verzenden van het ledenblad met de post. Dit zaaide zoveel verwarring zodat deze
formule maar een jaar werd toegepast.
Op vraag van de medewerkers werd op 14 april een vergadering belegd waarop de
taken op de beurs werden toegelicht. Dit verlichtte de omkadering op de beurs zelf.
ste

De 44 internationale muntenruilbeurs ging voor de tweede keer door in de Brade
banthal. Veilinghuis Eeckhout uit Aalst hield hier zijn 4 veiling. De beurs werd
bezocht door 850 personen. Gezien het hoge kostenplaatje werd er amper 800 €
winst gemaakt.
Omdat de voorzitter voortdurend commentaar leverde op de inspanningen van de
overige leden van de raad van bestuur, meer bepaald betreffende de organisatie van
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de beurs, nam Ivo Haine ontslag, Michel Frooninckx volgde eveneens deze weg.
Weeral was er gedurende een periode geen ledenblad, maar ook geen andere activiteiten. Op vraag van verschillende leden werden de ontslagnemende bestuurders
gevraagd om hun mandaat terug op te nemen. Dit werd uiteindelijk op 3 oktober
bevestigd door een verkiezing tijdens een buitengewone algemene vergadering.
Hierin bevestigden de aanwezige leden hun vertrouwen in de jonge ploeg en werd
voorzitter Hubert Pladys gevraagd om ontslag te nemen. Ivo Haine werd de nieuwe
voorzitter; Georges Van Herck trad aan als secretaris. Michel Frooninckx en Jan
Vanham behielden hun taken.
ste

Op het einde van het 46 jaar kijken we vooruit naar de volgende grote beurs van 1
mei 2011, voor de derde maal in de Brabanthal. Het streefdoel van het nieuwe
bestuur is om van deze editie de grootste beurs aller tijden te maken.

Het bestuur van Numismatica Leuven:vlnr achteraan Ivo Haine en
Georges Van Herck, vooraan Michel Frooninckx en Jan Vanham
Tekst: Tony Dewit en Ivo Haine.
Foto’s: Inne Haine, Ivo Haine, Anita Raeymaeckers en Tony Tant.
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NUMISMATISCHE KRING
MECHELEN

2001 was een feestjaar voor de afdeling Mechelen. Zij organiseerde namelijk haar
ste
25 internationale numismatische ruilbeurs. Op het einde van datzelfde jaar stapte
C. Van Leemput uit het bestuur van de Numismatische Kring Mechelen.
Toen in 1990 E. Moors de functie van voorzitter overnam van F. de Waal, na het
overlijden van W. Sollie, was het de bedoeling dat dit slechts tijdelijk zou zijn. In
2002 gaf E. Moors de sjerp door aan de huidige voorzitter, R. Verstrepen.
Het laatste grote wapenfeit van E. Moors was de organisatie van zijn tentoonstelling
“Van kraal tot euro” in de Midzeelhoeve te Sint-Katelijne-Waver. De vzw “Erf en
Heem” kon toen een beroep doen op zowat de volledige verzameling van E. Moors.
Dit was in maart 2002.
ste

Op 1 november van dat zelfde jaar had in de Stadsfeestzaal de 26 numismatische
ruilbeurs plaats, de eerste onder de nieuwe voorzitter. Deze werd zoals steeds een
grandioos succes.
Het bestuur bestond toen uit de heren:
R. Verstrepen, voorzitter
F. de Waal, ondervoorzitter / penningmeester
E. Goyvaerts, secretaris / public relations
J. D’Hooge, vice-secretaris
W. Geets, bibliothecaris L.
Verbist, raadslid.
Op zondag 24 november 2002 ontsnapte E. Moors aan de dood toen hij betrokken
was in een zwaar auto ongeval te Mechelen. Hij werd toen met zware verwondingen
naar het ziekenhuis afgevoerd.
We noteren 2003. L. Verbist stapte na 1 jaar uit het bestuur en in 2004 verliet ook
ste
W. Geets het bestuur. Op 1 november 2004 hielden we onze 28 numismatische
ruilbeurs wanneer de eerste echte donderwolken aan de Mechelse hemel verschenen.
Er verschenen reeds eerder negatieve berichten in de kranten over de afbraak van de
Euroshoppingsite, waarin ook de Stadsfeestzaal zich bevindt, maar nu was men toch
al bezig met onteigening van de verschillende panden. Het zou onze laatste beurs
worden…
In 2005 organiseerde de stad haar tentoonstelling “Stad in Vrouwenhanden”, op hetzelfde tijdstip als onze ruilbeurs. Iets gelijkaardigs was in 28 jaar nooit gebeurd. Dit
was een serieus teken aan de wand, want daarna werd de feestzaal onherroepelijk
gesloten. Het zou nog tot in het jaar 2009 duren alvorens met de afbraak werd begonnen.
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In mei 2006 werd de algemene vergadering gehouden in de gebouwen van het
mooie Hof van Villers om af te sluiten met een bezoek aan de stad onder deskundige
bege-leiding van een gids.
Vanaf dan ging het steeds bergaf met de club. Doordat er geen ruilbeurzen meer
wer-den georganiseerd en mogelijk door andere externe factoren zagen we ons
ledenaan-tal ieder jaar verminderen.
Daarom heeft het huidige bestuur besloten om op 31 december 2010 een punt te
zetten achter de activiteiten van de Numismatische Kring Mechelen, deels uit gebrek
aan motivatie, deels uit het feit dat er weinig of geen belangstelling meer is van bezoekers en in het bijzonder uit gebrek aan financiële middelen.

Twee van de tentoonstellingskasten van de tentoonstelling “Van kraal tot euro” in
de Midzeelhoeve te Sint-Katelijne-Waver
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NUMISMATICA TIENEN

2001
Numismatica startte met een nieuw initiatief!
De leden die het wensten konden tijdens de maandelijkse samenkomst bepaalde
stukken uit hun verzameling tentoonstellen. Na de trekking van de tombola, werd er
met het bestuur en de geïnteresseerde leden nog eens samen het tentoongestelde
onderwerp besproken.
De eerste, die de reeks opende, was de heer Jacques Daems met als onderwerp “De medailles
van de Belgische – Hollandse vrienden van de Kunstmedaille”. Het werd

een succes.
Jaarlijkse algemene vergadering van het EGMP
Op zaterdag 7 april 2001 had in de mooie raadzaal van het stadhuis de jaarlijkse
algemene vergadering van het EGMP plaats. Het bestuur van Numismatica Tienen
had de eer borg te staan voor de organisatie van dit jaarlijks evenement. Voor het
verloop van deze statutaire vergadering verwijzen wij graag naar het verslag van de
secretaris.
Voorstelling penning (B32)
Numismatica Tienen heeft in het verleden steeds getracht het iconografisch verleden
van de stad op haar penningen weer te geven. Deze penning, die aan de heer Hautekeete werd opgedragen, toont een beeld van Tienen in 1793 met zicht op de Oplintersepoort en de kerken van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel en Sint-Germanus en een
reeks woningen. De penning is een weergave van de zilveren ex-voto welke uit
dankbaarheid door de bevolking aan de kerk geschonken werd, wegens het verjagen
van de Fransen uit onze stad op 18 maart 1793. De penning werd geslagen bij de
Koninklijke Munt van België in zilver en koper.
Om 11 uur verwelkomde voorzitter Degel de heer Eddy Poffé, burgemeester en
mevrouw Vangoitsenhoven, schepen van Feestelijkheden en Burgerlijke Stand, die
er aan gehouden hadden aanwezig te zijn op deze zitting.
De heer Willy Faes, lid van Numismatica Tienen, gaf een zeer interessante spreek-beurt
met dia’s over beeldhouwer-medailleur Pieter Bracke (1858-1938). Vervolgens

bracht burgemeester Poffé in zijn toespraak hulde aan Numismatica Tienen en aan
het EGMP in het bijzonder. Voorzitter Degel dankte de burgemeester en bracht
hulde aan de heren Moors, Vanhoudt en Waarzeggers, die gedurende jaren allerlei
functies bij het bestuur van het EGMP hebben uitgeoefend. Zij ontvingen de
medaille van verdienste van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.
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In haar toespraak feliciteerde schepen Vangoitsenhoven eveneens bovenstaande gehuldigde confraters en bood namens het stadsbestuur aan de bestuursleden van het
EGMP en van Numismatica Tienen een mooie stadsplaket aan (G4).
Ter afronding van deze zitting, werd er aan de aanwezigen door het stadsbestuur en
Numismatica Tienen een drankje en een hapje aangeboden.
Na de lunch brachten wij om 15 uur, onder de deskundige leiding van mevrouw Lutgart Vrancken, een geleid bezoek aan het stedelijke museum “Het Toreke” waar we
de “ex-voto” konden aanschouwen. Met fierheid konden we terugblikken op deze
geslaagde dag.
Bezoek aan de tentoonstelling in de Koninklijke Munt
Numismatica Tienen bracht een bezoek aan de tentoonstelling “De euro, een stripfiguur” in de Koninklijke Munt te Brussel. Door het Belgische stripverhaal aan de
euro te koppelen mikte de Euro-expo in de Koninklijke Munt op het brede publiek,
en vooral op de jeugd. Onze gids was niemand minder dan de heer Luc Luycx, laureaat van de Europese wedstrijd voor het ontwerpen van de eenheidszijde van de
euromunt. Hij gaf ons deskundige uitleg en we mochten ook een kijkje nemen in de
werkplaatsen. Het werd een aangename en leerrijke namiddag.
Retrospectieve tentoonstelling van meester graveur Paul Huybrechts in het
kasteel van Horst
Zaterdag 8 september brachten we, samen met de vrienden van de Promotie van de
Medaille, in de namiddag een bezoek aan de retrospectieve tentoonstelling van ons
lid meestergraveur Paul Huybrechts in het Kasteel van Horst.
Deze tentoonstelling werd opgesteld in twee zalen op het gelijkvloers. In de eerste
zaal toonde Paul Huybrechts enkele van zijn laatste ontwerpen. In de tweede zaal
kon men de werken bewonderen van de kunstenaars die deelnamen aan de “Internationale workshop voor medailles en Kleinscultuur”, die plaatsvon d van 15 tot 28
juli 2001 in Herent. Deze tentoonstelling stond ook in het teken van de “Open
Monumentendag en het thema metaal”.
11 november de internationale muntenbeurs van Numismatica Tienen
Zondag 11 november greep de internationale kuntenbeurs in de zaal Manège voor de
ste
33 maal plaats. Tijdens de beurs, in aanwezigheid van het stadsbestuur en de dirigent van Amaryllis mevrouw Jocelyne Rossenu, stelde voorzitter Degel de nieuwe
medaille voor (D151).
Op de voorzijde staat de buste van Wolfgang Amadeus Mozart naar rechts gekeerd
en gegraveerd door Paul Huybrechts. Waarom deze keuze? Wel omdat Mozart met
zijn familie op 3 oktober 1763 te Tienen overnachtte. De tekst langs de rand van de
medaille verwijst naar deze historische gebeurtenis.
Op de keerzijde van de medaille, brengen we hulde aan onze vrienden van het Tiens
ste
Kamerorkest Amaryllis en dit ter gelegenheid van hun 20 verjaardag. Deze zijde
is een creatie van Paul Huybrechts en Janus Strupulis uit Letland, een vriend van
Huy-brechts. De medaille is uitgevoerd in gepatineerd brons, met een diameter van
80 mm en geslagen op 50 exemplaren.
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2002
De zomervergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek in Tienen
Zaterdag 15 juni 2002 greep in de raadszaal van het stadhuis te Tienen de zomervergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap plaats.
Talrijke leden hadden er aan gehouden aanwezig te zijn. De verwelkoming gebeurde
door secretaris Johan van Heesch en voorzitter P. Cockshow. Tijdens zijn toespraak
dankte dhr. Cockshaw de heer Degel voor de puike organisatie. De heer Leopold
Verbist, hoofdredacteur van de Muntklapper, werd aanvaard als corresponderend lid.
Marleen Martens, archeologe verbonden aan het Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium, gaf een interessante spreekbeurt over “Een tempel voor Mithras in de
Gallo-Romeinse vicus van Tienen”.
De heer Degel stelde vervolgens de nieuwe penning voor die Numismatica Tienen
voor deze gelegenheid had laten slaan (D156).
ste

De voorzijde is een afslag van een Nederlandse historiepenning waarbij wij de 400
verjaardag herdenken van de belegering van de stad in 1602 door graaf Mauritus, zoon
van Willem, prins van Oranje, en aanvoerder van het statenleger van Holland.

De keerzijde werd opgedragen aan het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, ter gelegenheid van hun zomervergadering en eveneens aan onze interste
nationale muntenbeurs die voor de 34 maal plaatsgeep op 11 november 2002.
De penning heeft een diameter van 30 mm en een gewicht in zilver van 15 g en in
koper van 12,5 g. Slagaantal in zilver: 50 stuks waarvan 49 stuks gepatineerd en 1
stuk in “prooflike” en in koper: 100 stuks mat en gezandstraald.
Burgemeester Poffé verwelkomde namens het stadsbestuur zeer hartelijk het
Koninklijk Genootschap voor Numismatiek.
De aanwezige bestuursleden van het Koninklijk Genootschap, de heren P. Cockshow, R. Van Laere, J. van Heesch, J. Schoonheyt en archeologe M. Martens ontvingen de eremedaille van Numismatica Tienen. Burgemeester Poffé en de heer Degel
ontvingen uit de handen van P. Cockshaw de erepenning van het Koninklijk Genootschap.
Het geheel werd afgerond met een drankje en een hapje aangeboden aan de aanwezigen door het stadsbestuur en Numismatica Tienen.
Na het diner in het restaurant Vigiliae was er mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het stedelijk museum Het Toreke of aan de Sint-Germanuskerk en het
Begijnhof.
Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Huguette Taymans
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 die zich uitzonderlijk verdienstelijk
gemaakt heeft op het gebied van de numismatiek in het raam van de Vlaamse volks-
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gemeenschap. De bevordering van de numismatiek zal op de ruimst mogelijke interpretatie berusten en kan geschieden door publicaties, onderzoekingen, voordrachten,
tentoonstellingen, activiteiten in het numismatisch verenigingsleven enz...
Tijdens de vergadering van 27 oktober 2002 schonk voorzitter Degel, namens de
jury, de prijs aan mevrouw Huguette Taymans uit Gent. De laureaat ontving deze
prijs voor haar talrijke numismatische activiteiten en publicaties. De prijs omvat een
mooie bronzen medaille en een som geld. In de hulde werd ook haar echtgenoot, de
heer Waerzeggers, betrokken. Hij ontving een korf Hagelandse streekproducten.

Op de foto van links naar rechts: de heer Degel, mevrouw Taymans, de heer
Waerzeggers en mevrouw Degel (Foto: Serge Dewalheyns).
Numismatica Tienen bracht een bezoek aan de volgende tentoonstellingen:
- Van 7 januari tot 1 februari 2002 werd in de Gentse Universiteitsbibliotheek de
numismatische collectie “De Bast” tentoongesteld (zie geschiedenis van Numismatica Gandavensis). De gastheer was onze confrater en voorzitter van Numismatica Gent de heer Christian Dekesel. We hebben genoten van dit bezoek.
- 6 juli 2002 – brachten wij een bezoek aan de tentoonstellingen “Geld, een verhaal” en “Rubens, Europese schilder” te Brussel. Prachtig!
- 6 oktober – “Opendeurdag van Affilips een metallurgiefabriek te Tienen” – Ons
bestuurslid Victor Cachard, gepensioneerd en oud-medewerker bij Affilips, gaf de
leden deskundige uitleg hoe de non-ferrometalen worden verwerkt. Het werd een
zeer interessante namiddag.
- Van 5 tot 20 oktober liep de tentoonstelling “De Muntomloop in Vlaanderen” in de

Galerij KBC in de Steenstraat te Brugge (zie geschiedenis Numismatica Brugge en
het Vrije). Confrater Eddy Schutyser, voorzitter van Brugge en Juliaan Taelman
erevoorzitter, verzorgden de rondleiding en met succes.
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- Van 1 november tot 21 december was in het Algemeen Rijksarchief te Brussel de
tentoonstelling Archief in beeld en de Belgische Koninklijke Dynastie, documen-ten,
medailles, beeldhouwwerken te bezichtigen. Het was de moeite.

- Van 23 november tot 8 december organiseerde onze confraters van de kring Dendermonde en de Promotie van de Medaille een interessante tentoonstelling met als
onderwerp De munten van de Europese Gemeenschap vroeger en nu en De medailles van het jaar 2001.
Numismatica Tienen ging op reis
Van 1 tot 3 december organiseerde we een driedaagse reis naar de filmstudio’s en
Disneyland te Parijs. In Disneyland werden we ontvangen door de Kerstman en al de
bekende Disneyfiguren. Het werd een aangename en ontspannende uitstap waarop
we reeds volop van de kerstsfeer konden genieten.
2003
Het bestuur werd getroffen door het overlijden van verschillende bestuursleden. Wij
moesten afscheid nemen van Pierre Schraepen, stichter en oud-voorzitter, Victor
Cachard, bestuurslid en Anny Portauw echtgenote Cachard. De heer Roger Thioulants werd verkozen als nieuw bestuurslid.
De 35

ste

internationale muntenbeurs was opnieuw een voltreffer!

ste

Dinsdag 11 november greep in de zaal Manège voor de 35 maal de internationale
muntenbeurs plaats. Zoals ieder jaar konden wij op een zeer grote belangstelling
rekenen van binnenlandse en buitenlandse verzamelaars. Ook de regionale zender
ROB-TV en RADIO interviewde voorzitter Degel over deze jaarlijkse manifestatie
ste
en de 35 verjaardag van onze vereniging. Dit jaarlijks succes komt steeds tot stand
dank zij de sympathieke medewerking en inzet van de bestuursleden en onze talrijke
medewerkers.
ste

Ter gelegenheid van deze 35 verjaardag liet Numismatica een mooie bronzen plaket slaan (D168). Op de voorzijde staat de afbeelding van een naamloze lithografie
met een zicht van de Grote Markt van Tienen tijdens de septemberdagen van 1830.
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De Tienenaars verzamelen hun boterpotten om op de vesten te plaatsen en zo de
Hollanders te misleiden. De Hollanders dachten dat de stad met kanonnen zwaar
verstrekt was en dropen verschrikt af naar Leuven. Rechts het stadhuis met renaissancegevel voor de verbouwing. Op de keerzijde wordt hulde gebracht aan de stichters, het huidig bestuur en de hoofdredacteurs van Echo Numismatica. Dit
kunstwerk in gepatineerd brons (95 x 65 mm) weegt 194 g en werd gerealiseerd
door meester graveur Paul Huybrechts uit Herent. Het slagaantal bedroeg 30 stuks.
Numismatica Tienen bracht een bezoek aan de hierna vermelde tentoonstellingen:
Van 12 april tot 3 mei 2003 liep de tentoonstelling Een eeuw Medaillekunst met de
collectie van wijlen Koningin Elisabeth van 1899 tot 1965 en het werk van me-dailleur
Fernand Vanderplancke van 1970 tot heden in het Cultuurcentrum Casino
te Koksijde. Deze expo werd ingericht door de Commissie voor Numismatiek,
Numismatica Limburg en het EGMP. Het werd een aangename en interessante dag
aan zee.
De jaarlijkse tentoonstelling Belgische Medailles ging door in de Bibliotheek Limburg Hasselt van 7 tot 28 juni. Dit jaar werd de Belgische medailleproductie van
2002 aan het publiek getoond. Naar goede gewoonte waren wij aanwezig.
2004
de

Van 8 mei tot 27 juni 2004 liep de tentoonstelling 18 -eeuwse zitpenningen van de
de
Kanselarij en de stad Kortrijk en 19 -eeuwse gegraveerde penningen, patrijzen en medailles
van Godfried Devreese. Deze expo was een organisatie van onze confra-

ters van Numismatica Zuidwest-Vlaanderen. Voorzitter Urbain Hautekeete verwelkomde ons zeer hartelijk.
Van 18 tot 25 juli organiseerde de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent in
samenwerking met ons lid Huguette Taymans en haar echtgenoot René Waerzeggers een
tentoonstelling met als onderwerp De medaillier van de graaf 1770-1837. Penningen uit de medaillier van de graaf met bijzondere waarde voor de Gentse geschiedenis werden in de schijnwerper geplaatst en aangevuld met stukken uit de glorieperiode van de familie d’Hane.
We waren op de afspraak en Huguette stond borg voor een interessante rondleiding.
Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Leopold Verbist uit Sint-Katelijne-Waver
Tijdens de vergadering van 24 oktober 2004 schonk voorzitter Degel, namens de
jury, de prijs aan de heer Leopold Verbist uit Sint-Katelijne-Waver. De laureaat ontving deze prijs voor zijn talrijke numismatische activiteiten en publicaties. De prijs
omvat de som van 370 € en een mooie bronzen plaket. In deze hulde werd ook zijn
echtgenote mevrouw Verbist betrokken. Zij ontving een mooi bloemstuk.
In mei 2000 volgde de heer Verbist de heer Van Houdt op als hoofdredacteur van de
Muntklapper. Hij was van 2000 ook redacteur van het jaarboek van het EGMP. Hij
schreef talrijke artikels in numismatische tijdschriften en in het jaarboek van het
EGMP. Regelmatig stelt hij tentoon en geeft hij op vraag ook spreekbeurten. Wat
hem nog het meest siert is dat hij zijn kennis ten dienste stelt van zijn collega’s.
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Op de foto de laureaat samen met de jury. Staan vlnr: de heren Hendrickx, Tutenel,

Waerzeggers, Dewalheyns, Rummens, Stoop, Hautekeete, en Vanbaelen. Zitten: de
heer Degel, mevrouw Verbist, de heer Verbist, mevrouw Scheers en de heer Moors
(Foto Cristian Hennuy).
35 jaar Tijdschrift Echo Numismatica Tienen
Op zaterdag 4 december 2004 vierde Numismatica Tienen tijdens een academische
zitting in de raadzaal van het stadhuis te Tienen 35 jaar Tijdschrift Echo Numismatica. Voorzitter Pierre Degel bracht in zijn toespraak hulde aan wijlen Pierre Schraepen, de stichter van Numismatica en van het Tijdschrift.
De heer Urbain Hautekeete, voorzitter van het EGMP, stelde de heer Degel voor als
numismaat. Na het ontslag van de heer Schraepen in december 1993 werd de heer
Degel eveneens hoofdredacteur. Met zijn eerste nummer van Echo Numismatica
startte hij in januari 1994. De heer Degel gaf het tijdschrift onmiddellijk een nieuwe
impuls en veranderde ook de lay-out. Als voorzitter kende hij heel wat numismaten
die hij regelmatig als gastauteur een numismatisch artikel liet schrijven. Vele van
deze interessante artikels werden trouwens ook later in het jaarboek van het EGMP
gepubliceerd. De heer Hautekeete feliciteerde het bestuur van Numismatica met de
ste
35 verjaardag van het Tijdschrift Echo Numismatica en wenste hen nog veel succes toe.
De heer Degel dankte vervolgens de medewerkers van het tijdschrift, evenals de
journalisten van de plaatselijke pers en bood hun uit dank, een bronzen plaket aan
die speciaal voor deze gelegenheid werd geslagen (D168).
Werden gehuldigd en bedankt voor hun medewerking aan het tijdschrift: de dames
Marianne Danneel, verantwoordelijke Dienst Verzamelingen bij de Nationale Bank
van België, Marie-Louise Dupont, voorzitter van de Promotie van de Medaille, Marleen Martens, archeologe aan de stedelijke musea te Tienen, Simone Scheers hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven en Huguette Taymans, bestuurslid
bij Numismatica Gent en de heren Bert Boon, voorzitter van de Esperantovereni-
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ging, Jacques Daems, ondervoorzitter Numismatica Leuven, Christian Dekesel,
voorzitter Numismatica Gent, Rudy Dillen, voorzitter Numismatica Herentals, Peter
Du Brucq, lid bij Numismatica Tienen, Willy Faes, secretaris-generaal Promotie van
de Medaille, Marc Gheerardijn, lid bij Numismatica Brugge, Urbain Hautekeete,
voorzitter EGMP, Paul Kempeneers, plaatsnaamkundige en doctor in de Germaanse
Filologie, Edgard Moors, gewezen hoofdredacteur Tijdschrift voor Numismatiek,
Eddy Schutyser, voorzitter Numismatica Brugge, Juliaan Taelman, erevoorzitter
Numismatica Brugge, notaris Luc Van Eeckhoudt, lid bij Numismatica Tienen,
Johan van Heesch, conservator aan het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, André Van Keymeulen, medewerker aan het Penningkabinet te
Brussel en Leopold Verbist, hoofdredacteur van de Muntklapper.

Groepsfoto van de gehuldigde auteurs samen met het bestuur
van Numismatica Tienen (Foto: August Vandermolen).
In het tweede luik van deze academische zitting werd hulde gebracht aan de medewerkers van de internationale muntenbeurs van 11 november en aan de ereleden.
Voorzitter Degel dankte het stadsbestuur voor de goede verstandhouding gedurende
de voorbije jaren.
Voorzitter Degel en zijn echtgenote werden door burgemeester Eddy Poffé en schepen Mady Vangoitsenhoven eveneens gehuldigd voor hun inzet en bijdrage aan de
naambekendheid van Tienen, tijdens de jaarlijkse Numismatische beurs van 11 november met bezoekers uit alle werelddelen.
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Op de foto vlnrs: schepen Mady Vangoitsenhoven, voorzitter Degel, mevrouw Degel

en burgemeester Eddy Poffé (Foto: August Vandermolen).
Tot slot werd het bestuur van Numismatica gehuldigd door het Tiens stadsbestuur.
Zij ontvingen de stadsmedaille.
Voor de muzikale omlijsting van deze academische zitting zorgde het Tiens
Kamerorkest Amaryllis en dit onder de deskundige leiding van de dirigent mevrouw
Jocelyne Rossenu.

Op de foto staan vlnrs: de heren Van Baelen, Stoop, Thioulants, burgemeester Poffé,

voorzitter Degel, schepen mevrouw Vangoitsenhoven, en de heren Mues,
Dewalheyns, Rummens, Tutenel en Hendrickx. (Foto: August Vandermolen).
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2005
In de loop van de maand maart werd de voorzitter en hoofdredacteur getroffen door
een ernstige ziekte. Samen met het bestuur besloot hij, noodgedwongen, het tijdschrift Echo Numismatica te vervangen door een Numismatische Nieuwsbrief.
2006
Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Urbain Hautekeete
Tijdens de vergadering van 22 oktober 2006 schonk voorzitter Degel, namens de
jury, de prijs aan de heer Urbain Hautekeete uit Izegem. De laureaat ontving deze
prijs voor zijn talrijke numismatische activiteiten. De prijs omvat de som van 370 €
en een mooie bronzen plaket. In deze hulde werd ook zijn echtgenote mevrouw
Hautekeete betrokken. De heer Hautekeete is voorzitter van Z.W.-Vlaanderen. Hij is
ook gewezen ondervoorzitter en gewezen voorzitter van het EGMP, een taak die hij
buitengewoon goed heeft volbracht. Van 1996 tot 2005 heeft de heer Hautekeete de
redactie van het jaarboek waargenomen en van 2000 tot 2005 was hij eveneens
hoofdredacteur.

De laureaat en zijn echtgenote samen met het bestuur van Numismatica Tienen

(Foto: Huguette Taymans).
11 novemberbeurs
In de maand december 2005 werden wij op de hoogte gebracht dat de stad, in de
loop van volgend jaar, ging starten met de geplande bouwwerken aan de Manège, de
ondergrondse parking en een bioscoopcomplex. Dat had tot gevolg dat wij op 11 november niet over de Manège konden beschikken. Wij moesten dus uitwijken naar
Hoegaarden, meer bepaald naar het sportcomplex “De Struisvogel” in de Tiensestraat dat aan de vereiste accommodatie voldeed. Jammer genoeg waren er op 10 november nationale voetbalwedstrijden zodat wij onze internationale muntenbeurs pas
konden houden op 12 november 2006.
Het was afwachten wat de nieuwe locatie zou brengen, want van datum en plaats
veranderen is niet evident. Gelukkig waren de standhouders en verzamelaars, ook
die uit het buitenland, toch allemaal op de afspraak. Hun reactie was heel positief.
Het werd een goede beurs zoals de vorige jaren.

2010

67

2007
Van 13 april 2007 tot 18 april 2008 liep er een tentoonstelling in het “Museum Ensorhuis” in
Oostende met als onderwerp De collectie medailles van Dolf Ledel tesamen met een grote
collectie matrijzen van deze medailles aangevuld met enkele kunstwerken van Dolf Ledel.
Curator van deze tentoonstelling was onze confrater

Luc Vandamme. Hij was eveneens de auteur van een mooie catalogus met 75 pagina’s, op één na alle medailles afgebeeld in kleur. Wij brachten een bezoek.
11 novemberbeurs
In 2006 moesten wij met onze beurs noodgedwongen uitwijken naar Hoegaarden.
Voor 2007 konden wij terug beschikken over een zaal in Tienen. Het werd niet de
Manège maar wel de grote “Evenementenhal Houtemveld” langs de rand van de
stad. Buiten de vele verzamelaars mochten we eveneens het bezoek ontvangen van
minister-president van het Brusselse Gewest, de heer Charles Picqué, burgemeester
Marcel Logist en schepenen Defau en Grootjans. Er was jammer genoeg een diefstal
te betreuren. Gelukkig heeft de politie de dief nog tijdig kunnen vatten.
2008
Jaarlijkse algemene vergadering van het EGMP
Op zaterdag 31 mei 2008 had in de raadzaal van het stadhuis de jaarlijkse algemene
vergadering van het EGMP plaats. Het bestuur van Numismatica Tienen verzorgde
de organisatie van dit jaarlijks gebeuren. Voor het verloop van deze statutaire vergadering verwijs ik graag naar het verslag van de secretaris.
Voorstelling penning (B46)
Op de penning, die aan de heer Vandamme werd opgedragen, staat op de voorzijde
het wapenschild van de stad Tienen in het jaar 1635. Centraal staat het wapenschild.
Op een veld van lazuur bevindt zich een dwarsbalk van zilver. Twee schapen fungeren als schildhouders. Ieder schaap draagt een standaard met aan het uiteinde een
kruis. Aan deze vlaggenstokken werd telkens een vaandel met de afbeelding van het
wapenschild van de stad bevestigd. Tussen beide vaandels bevindt zich het
opschrift: “THIENEN”. De penning werd geslagen in vermeil, gepatineerd zilver en
gepati-neerd brons.
Om 11 uur verwelkomde voorzitter Degel mevrouw Marie-Claire Loozen, schepen
van Economie en Feestelijkheden en mevrouw Martine Rens schepen van Bevolking
en Burgerlijke Stand. De heer Leopold Verbist, gaf een zeer interessante spreekbeurt
over de Geschiedenis en munten van Katanga. Vervolgens bracht schepen Loozen in
haar toespraak hulde aan Numismatica Tienen en aan het EGMP. Voorzitter Degel
dankte de schepen en bracht eveneens hulde aan het bestuur van het EGMP. Zij ontvingen een medaille die Numismatica Tienen voor deze gelegenheid had laten slaan
(D183). Tot slot werd er aan de aanwezigen door het stadsbestuur en Numismatica
Tienen een drankje en een hapje aangeboden. Na de lunch brachten wij om 15 uur,
een geleid bezoek aan het stedelijke museum “Het Toreke”.
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Groepsfoto voor het museum Het Toreke (Foto: Leopold Verbist).
Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Luc Vandamme uit Alken
Tijdens de maandelijkse vergadering, van 26 oktober 2008 in ons lokaal, schonk
voorzitter Degel, namens de jury, de prijs aan de heer Luc Vandamme uit Alken. De
prijs omvat de som van 400 € en een mooie plaket. De heer Vandamme dankte het
bestuur van Numismatica Tienen en de jury voor deze mooie prijs.
De laureaat was voorzitter van de Limburgse Commissie voor Numismatiek en
schrijver van talrijke artikels en numismatische werken. Ik ga ze hier niet allemaal
opnoemen, maar de twee meest gekende werken die onze leden kennen zijn: De medailles van koningin Elisabeth en Fernand Vanderplanke in 2003 en De numisma-tische
collectie van Prins Karel aangeboden door het EGMP aan hun leden in 2008.

De laureaat en zijn echtgenote samen met het bestuur van Numismatica Tienen

(Foto: Leopold Verbist).
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2009
Vernieuwing bij het bestuur van Numismatica Tienen
De jaarlijkse algemene vergadering van Numismatica Tienen greep plaatst op zondag 25 januari 2009 te 11 uur in ons lokaal Café “Het Hoekske”, Oude Leuvensestraat 93 te Tienen.
Na het verwelkomingwoord van voorzitter Degel werden de verslagen van de secretaris Rummens, penningmeester Tutenel en de commissarissen Dewalheyns en
Stoop voorgelezen. Daarna volgde de verkiezing van het bestuur. Het bestuur werd,
zoals voorheen, gekozen voor de periode van drie jaar. Dit jaar werden de posten
van commissaris en bestuurslid opnieuw verkozen.
De heer Tutenel had de wens uitgesproken om te stoppen als penningmeester. Hij
heeft deze functie 34 jaar met glans volbracht. Wij dankten hem daarvoor zeer hartelijk. Felix werd op een gepaste wijze gevierd. De heer Dewalheyns was bereid de
functie van penningmeester over te nemen.

Voorzitter Degel en zijn echtgenote brachten namens het bestuur hulde aan Felix en
Thérèse (Foto: Serge Dewalheyns).
De heer Gerard Stoop stelde zich niet meer kandidaat voor de functie van commissaris. Hij heeft deze functie 38 jaar uitgeoefend. Wij wensten hem van harte
proficiat en hij werd op een gepaste wijze gevierd. De heer Freddy Stoop (zoon van
Gerard) stelde zich kandidaat voor deze functie.
De heren Georges Mues bestuurslid, Freddy Stoop commissaris en Serge Dewalheyns penningmeester, werden aangesteld in hun functies. Met handgeklap ging de
vergadering akkoord met deze wijzigingen.
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2010
Het afscheid van de voorzitter

Het bestuur brengt hulde aan zijn erevoorzitter en zijn dame. Op de foto vlnr: de
heren Degel, Hendrickx, Thioulants, Van Baelen, Dewalheyns, Rummens, mevrouw
Degel en Tutenel (Foto: Nico Coenen).
Zondag 24 januari 2010 liep mijn termijn als voorzitter van Numismatica Tienen ten
einde na een periode van 22 jaar. Jammer genoeg laat mijn gezondheid niet toe deze
functie nog verder uit te oefenen. Ik was medestichter van Numismatica en achtereenvolgens bestuurslid, ondervoorzitter en voorzitter. Van 1994 oefende ik eveneens de
functie uit van hoofdredacteur van het tijdschrift “Echo Numismatica” en in 2005 werd
deze vervangen door de “Numismatische Nieuwsbrief”. Dat betekent dat ik 42
jaar allerlei taken heb waargenomen en ook in het bestuur van het EGMP. Numismatica Tienen heeft mij als dank het erevoorzitterschap aangeboden.
De heer Fons Van Baelen is 30 jaar bestuurslid bij Numismatica Tienen en heeft het
voorzitterschap aanvaard. Hij is de geschikte persoon en ik wens hem van harte proficiat en veel succes in zijn nieuwe functie.
Ik dank de bestuursleden en de leden voor hun vriendschap en medewerking gedurende al die jaren. Numismatica Tienen heeft een internationale faam verworven en
is uitgegroeid tot één van de grootste beur zen. Eveneens dank aan de confraters van
het EGMP en het AEN.
Tot ziens.
Jaarlijkse algemene vergadering van het EGMP te Antwerpen
Tijdens de algemene vergadering, die plaatsgreep op zaterdag 29 mei in de Foyer
van de Zoo, werd de heer Degel, samen met zes confraters, voorgedragen tot het erelidmaatschap van het EGMP. Hij werd gehuldigd met een oorkonde.
Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen
De jury kende dit jaar de prijs toe aan erevoorzitter Pierre Degel. Deze werd hem
overhandigd op 24 oktober door voorzitter Fons Van Baelen.
Pierre Degel
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NUMISMATICA ZUIDWESTVLAANDEREN

De eerste van de drie grote gebeurtenissen tijdens de afgelopen tien jaar was de viering van het 50-jarig bestaan van onze vereniging in 2004, die gepaard ging met het
inrichten van de algemene vergadering van het EGMP alsook de organisatie van een
tentoonstelling. De tweede belangrijke gebeurtenis was het inrichten van een jaarlijkse internationale beurs op 1 november vanaf 2005. De derde happening was de
viering van de 10-jarige aanwezigheid van Numismatica ZW-VL in Izegem in 2008.
De evolutie van onze vereniging in het eerste decennium van het derde millennium ziet
er als volgt uit. Het bestuur werd versterkt door dhr. Etienne Sierens in 2001. Hij was
ook actief in het EGMP als secretaris vanaf 2001 tot 2006, waarvoor hij de ere-penning
op de algemene vergadering in 2006 te Mechelen heeft ontvangen (B42).

Sinds de start van de internationale beurs van 1 november 2005 maakt mevrouw
Ginette Devoldere eveneens deel uit van ons bestuur; zij neemt de coördinatie van
de grote beurs op zich. Sinds de bestuursvergadering van 14 mei 2010 maakt Koen
Crombez eveneens deel uit van het bestuur; hij kan overweg met de PC, is op numismatisch gebied zeer goed onderlegd en integer en kan goed met publiek overweg
gezien zijn professionele activiteit.
Intussen kenden we ook een lokaalwissel: na een verblijf van 1978 tot september 2002 in
het lokaal “Vlaams Huis”, Groeningestraat 19 te 8500 Kortrijk zijn we op 20 oktober
verhuisd naar ons huidig lokaal “Willem Tell”, Brugsestraat 20 te Kortrijk.

Paul Maes tijdens de openingstoespraak van de algemene vergadering 2004. Verder op de
foto vlnr U. Hautekeete vz. EGMP, E. Sierens secretaris EGMP, J. Bosman penningmeester
EGMP en Paul Maes, erevoorzitter Numismatica ZW-VL
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De 50

ste

verjaardag van Numismatica Zuidwest-Vlaanderen is niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Er werd een feestzitting georganiseerd die samen met de algemene
vergadering van het EGMP werd georganiseerd op 8 mei 2004 in het stadhuis van
Kortrijk. Dhr. Paul Maes gaf als erevoorzitter het welkomstwoord. De ver-

Urbain Hautekeete, algemeen voorzitter
van het EGMP.
De jaarpenning (B38), naar een ontwerp van dhr. Beni Debacker, werd
overhandigd aan Leopold Verbist voor
zijn inzet als redacteur van de Muntklapper en van het jaarboek. Leopold
verzorgde ook de spreekbeurt na de
algemene vergadering.

De algemeen
voorzitter EGMP
Urbain Hautekeete
overhandigt de
penning aan L.
Verbist, redacteur
jaarboek en
Muntklapper

Na de algemene vergadering werd door
het stadsbestuur van Kortrijk een receptie aangeboden aan de jubilerende vereniging in de “Beatrijszaal” van het stadhuis. Het aansluitend diner werd georganiseerd in het hotel “Au Damier”.
Het werd opgeluisterd door twee jonge
muziekanten viool en gitaar. Ze speelden een licht klassiek genre dat zeer gesmaakt werd door de aanwezigen.

Sfeerbeeld tijdens het diner na de algemene vergadering in het hotel “Au Damier”.

Op de voorgrond Mieke Hautekeete en Ginette Devoldere.
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Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd ook een herinneringsmedaille
uitgegeven naar een ontwerp van Beni Debacker (D167). Deze werd uitgevoerd in
brons en zilver op 80 mm diameter. Met deze medaille heeft Beni zijn eerste stappen
gezet in de wereld van de kunstmedaille.
Sindsdien zijn verschillende ontwerpen
gevolgd zoals het portret van mevrouw
Ginette Devoldere en de medaille ter
ste
gelegenheid van 100 verjaardag van
de Brugse haven met op de voorzijde
het portret van koning Albert II. De
me-daille van het 50-jarig bestaan van
Nu-mismatica ZW-VL en met titel
Ginette zijn beiden ingestuurd naar het
FIDEM congres in Colorado Springs in
de USA.
Na het diner werd het gezelschap uitgenodigd op de opening van de tentoonstelling Numismatiek van eigen bodem

in het Groeninge museum Houtmarkt
8500 Kortrijk. De tentoonstelling ging
“Ginette”. 117 × 122 mm, schaal ½
voornamelijk over de legpenningen van
de Kasselrije van Kortrijk, gegraveerde medailles en penningen over de stad Kortrijk, de muntvondsten die in het bezit zijn van de stedelijke musea van Kortrijk en
over het ontstaan van kunstmedailles gezien de interessante collectie patrijzen die
door de stad Kortrijk aangekocht waren over het werk van Godfried Devreese.
Model van medaille in hars, titel

Sfeerbeeld tijdens de opening van de tentoonstelling in de Groeninge Abdij; v.l.n.r.:
U. Hautekeete, Beni Debacker ontwerper van de medailles, W. Faes, R. Waerzeggers.
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Medaille provincie West-Vlaanderen, ontwerp L. Depuydt Canestrano Ae 49,5 mm,
atelier onbekend.
Aansluitend op de viering van het 50-jarig bestaan van Numismatica ZuidwestVlaanderen werd het bestuur op 2 juli uitgenodigd op het Provinciaal Hof te Brugge
om de medaille en de bijhorende oorkonde van de Koninklijke Maatschappij in ontvangst te nemen uit handen van gouverneur P. Breyne. Dit ging gepaard met een
mooie receptie in het prachtige neogotische gebouw. Vanaf 8 juli 2004 mocht onze
afdeling de titel van Koninklijke Maatschappij dragen.

Het bestuur van ZW-VL van links naar rechts Ginette Devoldere, Eugène Verbeke, Guido
Debacker, gouverneur Paul Beyne, Urbain Hautekeete, bestendig afgevaardigde D. Defauw,
Paul Maes

Op 22 oktober 2006 viel onze voorzitter U. Hautekeete bij Numismatica Tienen in
de prijzen. Hem werd de Tweejaarlijkse Ereprijs Numismatica Tienen overhandigd
voor zijn inzet voor het EGMP. Dit ging gepaard met een heel verzorgde receptie en
een diner in het restaurant “Fidalgo” te Bost.
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Overhandiging Tweejaarlijkse Ereprijs Numismatica Tienen, vlnr: Pierre Degel
voorzitter numismatica Tienen, Ginette Devoldere echtgenote laureaat, laureaat
Urbain Hautekeete
ste

Als tweede groot gebeuren kwam er op 1 november 2005 onze 1 internationale
beurs in het cultureel centrum “Het Spoor” Eilandstraat 8, 8530 Harelbeke. Deze
activiteit kwam er nadat de Numismatische Kring Mechelen gestopt was met het inrichten van haar internationale beurs omdat ze geen gepaste locatie vonden. Voor
ons was het een uitgelezen kans om de stap te wagen en de beurs op te starten in
Zuidwest-Vlaanderen. Het bezoekersaantal evolueerde jaar na jaar in stijgende lijn.
Dit evenement is uitgegroeid tot de grootste numismatische beurs in ZuidwestVlaanderen. Onder de bezoekers telden we francofonen gezien de ligging van onze
regio, dicht bij Henegouwen en bij Noord-Frankrijk. Om onze eerste lustrum te vieren werd een gratis penning (D190) aangeboden aan alle bezoekers van de beurs op
1 november 2009. Van deze penning bestaat ook een versie met een foutieve tekst.

Sfeerbeeld tijdens de beurs van 1 november 2009 in het cc “Het Spoor”
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De derde grote gebeurtenis situeerde zich in Izegem. In september 2008 was het 10
jaar geleden dat onze vereniging te Izegem een tweede vergadering startte. Na het
ter ziele gaan van de muntclub “Ceres” in augustus 1998 stak het bestuur de
koppen
bij elkaar om de haalbaarheid te bespreken om in Izegem een tweede locatie te
star-ten. We hebben 80 % van het ledenaantal van “Ceres” kunnen recupereren en
er zo
voor gezorgd dat de verzamelaars uit de omstreken van Izegem en Roeselare hun
hobby in eigen streek konden blijven uitoefenen.
Ter gelegenheid van deze tienjarige aanwezigheid te Izegem werd een numismatische tentoonstelling ingericht in het stadhuis van 5 tot 21 september 2008. Een
geïllustreerde catalogus begeleidde de tentoonstelling.

Een sfeerbeeld bij de opening van de tentoonstelling in het stadhuis van Izegem

De drie voorzitters van Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, op
een rij Urbain Hautekeete, Paul Maes, Marcel Nuijttens
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