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i. inleiding 

De verzameling munten en penningen, sinds 1983 ondergebracht en tot een 
geheel samengebracht op ‘ten Langveld’, kent een merkwaardige geschiedenis 
en ontplooiing. Met enige trots blikken we graag terug op dit verhaal of deze 
geschiedenis, gespreid over ruim een halve eeuw, een waar stukje familie-
geschiedenis en tevens een stukje autobiografie. 

Het kabinet kan opgedeeld worden in twee grote afdelingen: enerzijds de mun-
ten (betaalmiddelen), en anderzijds de medailles of penningen, gaande van de 
kleine religieuze medailles tot de grote, hoofdzakelijk bronzen penningen; dit 
alles met allerlei bijhorigheden en afgeleiden zoals opbergdoosjes, linten, deco-
raties (la phaléristique), weegschalen en gespecialiseerde documentatie (publi-
caties, boeken en tijdschrien). 

Daaromheen kennen we het verenigingsleven, zowel regionaal als internationaal. 

De muntencollectie bestaat voornamelijk uit vier afdelingen, zijnde: 

■ de Romeinse munten, met enerzijds een accent op Urbs Roma, het 1000-jarig 
bestaan van het Romeinse Rijk, en anderzijds een overzicht van de Romeinse 
tijd 

■ de oude munten 
■ een bijzondere afdeling ‘Albrecht & Isabella’ (1598-1621): de Spaanse Neder-

landen 
■ de courante munten van diverse landen (19de-20ste eeuw), met hoofdaccent 

op België en de omringende landen, alsmede de euro’s. 

De penningen (medailles) hebben we hoofdzakelijk opgedeeld in twee groepen: 

■ herdenkingspenningen, waarin twee afdelingen: 
■ ■ de oude penningen, voornamelijk 19de eeuw, met de nadruk op Laurent 

Hart en zijn leermeesters Adolphe Jouvenel en Adrien Hypolite Veyrat 
■ ■ de moderne penningen, voornamelijk rond Paul Huybrechts 

■ de religieuze medailles; deze kunnen we het makkelijkst opdelen in twee af-
delingen: 
■ ■ Onze-Lieve-Vrouw (Maria-iconografie) 
■ ■ Heiligenverering (heiligen en locaties). 
Religieuze medailles onderscheiden zich ook doordat ze bijna steeds een 
draagoogje hebben. 
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