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NUMISMATICA ALOSTA 2011-2020

Opnieuw zijn we tien jaar verder, deze zijn voorbijgevlogen.
Onze vereniging heeft zich beter dan verwacht kunnen handhaven in periodes dat
de meesten de verzamelwereld de rug toe keren, of door ouderdom verplicht zijn
dit te doen.
Reeds 43 jaar trachten we door onze interesse in de numismatiek onze tijd op een
leuke en leerrijke manier te gebruiken. Niet alleen onze interesse, doch ook de
vriendschap onder echte vrienden is hierbij voor ons heel belangrijk.
In het jaar 2015 stond de vereniging voor de vierde maal in voor de organisatie van
de algemene vergadering van het EGMP.
Uitzonderlijk werd door ons een penning uitgegeven die dit evenement moest herdenken. Normaliter geeft enkel het EGMP zelf ter die gelegenheid een penning uit,
en we waren dan ook verrast dat ons initiatief een groot en onverwacht succes
kende. Hieronder nogmaals de afbeelding van deze medaille.
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Net zoals de goede en blije momenten des levens, kenden we ook enkele mindere
momenten in onze vereniging.
In het jaar 2015 verloren we door overlijden ons bestuurslid Pierre Van Der Vurst
op 80-jarige leeftijd.
Een ander bestuurslid (secretaris) Willy Temmerman, heeft na vele jaren van intens en puik geleverd werk voor onze club, om gezondheidsredenen de rangen van
het bestuur verlaten.
Van zijn hand kwam het in afleveringen gepubliceerde werk De heersers over Aalst, dat
513 bladzijden A4 beslaat, en door velen wordt gekoesterd.
In deze heel onzekere tijden, hopen we dan ook om er de volgende tien jaar, een
heerlijk vervolg aan dit alles toe te voegen.

Het bestuur
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NUMISMATICA ANTVERPIA 2011-2020

Vooraleer de geschiedenis te schrijven van de laatste tien jaar, zijn we gaan grasduinen in onze archieven. We overlopen in het kort onze activiteiten.
De leden
Onder de leden zijn er een drietal die 60 jaar en meer lid zijn en een achttal met
50 jaar en meer. Dat verdient een applaus!
Het aantal leden bleef echter dalen tot 2015. Dat jaar zijn we gestart met het werven
van plaatselijke leden en hebben we naderhand nog reclame gemaakt via Radio
Minerva. Door het opstarten van allerlei nieuwe initiatieven in 2016 werd het ledenaantal terug op het niveau van 2010 gebracht.
De maandelijkse bijeenkomsten
Onze locatie is sinds 1995 nog steeds het Ruggehof in de Frans Van Dijckstraat 46 te
2100 Deurne. Het is een mooi lokaal - sinds augustus 2017 een nieuwe uitbaatster - met democratische consumptieprijzen en een ruime parking, en vlot bereikbaar via het openbaar vervoer.
Om meer bezoekers aan te trekken organiseren we een aanwezigheidstombola met
gratis flessen wijn, munten, biljetten of numismatische benodigdheden.
In oktober 2016 zijn we gestart met een maandelijkse veiling onder de leden. Het
aanbod is zeer gevarieerd en omvat dikwijls zeer interessante stukken. Van de aangeboden voorwerpen worden er meer dan 75% verkocht.
Het gemiddeld aantal bezoekers per vergadering ligt boven de vijig. Maar we
zouden nog graag enkele standhouders verwelkomen voor een ruimer aanbod aan
de leden.
De jaarlijkse Internationale Beurs
In 2010 ging voor de eerste maal de Beurs door in de sporthal Extra€ Time in Hoboken. In de eerste jaren was er parking voor 300 wagens, maar wegens de bouw
van een nieuwe wijk is de buurt volledig veranderd en verdwenen zo goed als alle
parkeermogelijkheden. Hierdoor moesten we op zoek gaan naar een andere zaal;
zelfs de sporthal rendeerde niet meer ten volle en de uitbaters zijn overgeschakeld
naar een evenementenhal met uitsluitend trampolines en een Grand€ Café.
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In 2017 konden we, dankzij een goed onderhandelde deal, terecht in het dure Kinepolis€ Event€ Center op de Luchtbal ten noorden van Antwerpen. De parking is zeer
ruim (2.500 gratis parkeerplaatsen). Het enige zwakke punt van deze mooie locatie
is de ontoereikende verlichting van de zaal; om hieraan te verhelpen investeerden
we voor meer dan € 4.000 in bijkomende lichtpunten. De kosten voor het organiseren van de beurs evolueerden de laatste jaren enorm, in 2017 bedroegen die nog
€ 6.000, maar door het wegvallen van de kortingen ten gevolge van de verhoogde
vraag naar de zaal en prijsverhogingen zijn deze nu al opgelopen tot € 9.000. Om
uit de kosten te geraken baten we de catering zelf uit, organiseren we een tombola
‘altijd prijs’, en dankzij een gulle sponsor kunnen we net een break-even bereiken.
Diverse activiteiten
In het kader van ‘Feest in het Stadspark’ te Antwerpen hebben we in juli 2014 deelgenomen met een standje om onze vereniging kenbaar te maken en de activiteiten
te promoten. Maar de weergoden lieten het afweten en doornat zijn we dan vroegtijdig afgedropen. Spijtig.

Ter gelegenheid van de herdenking van het 200-jarig beleg van Antwerpen 18142014 brachten we een bezoek aan de Antwerpse burgemeester. We werden hartelijk ontvangen en overhandigden hem een speciale luxe-set met zilveren en bronzen exemplaren van onze speciaal uitgegeven herinneringspenningen. In 2016, bij
de publicatie van het boek/catalogus De€ belegeringsmunten€ van€ Antwerpen€ 1814
overhandigden we hem eveneens een gratis exemplaar.
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Na een onderbreking van vele jaren (sinds november 1993) startten we in oktober
2016 opnieuw met een eigen tijdschrift van onze Antwerpse vereniging; het werd
een driemaandelijkse uitgave. In 2017 lanceerden we de website Numismatica Antverpia en startten we een Facebook-account.
Samen met de afdelingen Herentals en Leuven hebben we in 2017 de beurs in Houten (Nederland) bezocht.
De Algemene Vergadering van de E.G.M.P.-FV op 19 mei 2018 ging door op het
‘Eilandje’ in Antwerpen. Het was Numismatica Antverpia dat de organisatie op
zich mocht nemen. Ter gelegenheid van dit evenement ontwierpen we de penning
met op de voorzijde de afbeelding van de dukaton van Albrecht en Isabelle uit 1618
met als muntmeesterteken het Antwerps handje’. Zowel de academische zitting als
het diner gingen door in de zaal van de restaurants Lux en Nautiv. De deelnemers
werden die dag verwend met een mooi onthaal, een ruim aperitief en lekker eten.
De heer Freek Groenendijk gaf een boeiende voordracht over De€ rekenen€ legpenningen€ in€ Vlaanderen€ en€ Brabant. In de namiddag was er een geleid
bezoek aan het museum MAS.
Sinds de beslissing van de Raad van Bestuur in 2019 dat jongeren tot 18 jaar geen
lidgeld hoeven te betalen, mochten we negen jonge leden verwelkomen.
In december 2019 hebben we deelgenomen aan een Kerstmarkt in het Ruggehof,
georganiseerd door de uitbaatster. Het hee ons enkele nieuwe leden opgebracht.
Het bestuur
In 2010 waren we met drie bestuursleden. Een uiterst minimum. In 2012 is Marc
Van De Leest als bibliothecaris in het bestuur gekomen. Sinds enkele jaren woont
hij aan zee, maar helpt hij ons langs elektronische weg als raadgever.
Rond de Beurs van 16 maart 2014 zijn er diverse bestuurswisselingen gebeurd: op
14 maart gaf John Maeyens zijn ontslag als penningmeester. Herman Gibens werd
die dag secretaris/penningmeester. Op 17 maart gaf Albrecht Beyts zijn aange-
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kondigd ontslag en kreeg hij de titel van erevoorzitter. Die dag nam Ronnie van
Uden de fakkel over en werd hij de nieuwe voorzitter.
In 2016 kwam René Hubert het bestuur als veilingmeester versterken, maar hij gaf
twee jaar later zijn ontslag. Hij is nog steeds lid en helpt waar het kan.
In 2018 vervoegde Eddy Maerievoet ons team als bibliothecaris en hij heeft de bibliotheek gedigitaliseerd; hij is eveneens co-redacteur van het tijdschrift van Numismatica Antverpia. Sinds enkele maanden verhuisde de bibliotheek (eindelijk)
vanuit de ‘coulissen’ naar een kast in de zaal van het Ruggehof. De boeken en catalogi zijn dus beschikbaar IN de zaal, en de inventaris van onze bibliotheek is ter
plaatse raadpleegbaar via een beschikbare PC.
Tenslotte
Nemen wij een spons en vegen het jaar 2020 uit…
Het bestuur van Numismatica Antverpia
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K.M. NUMISMATICA BRUGGE
& HET VRIJE 2011-2020
Wij sloten het Jaarboek 2010 af met een terugblik op
de viering van ons 60-jarig bestaan in het Provinciaal
Hof op de Grote Markt te Brugge. Dat jaar bleef het
voor de rest rustig.
2011 zou weer druk worden: deelname aan de Erfgoeddag, Algemene Vergadering van het E.G.M.P.,
Grote Ruilbeurs, ledenfeest en proclamatie van onze
5de Numismatische Prijs.
De Erfgoeddag ging op 1 mei door onder het motto Armoe€ troef. Wij zorgden voor
een tentoonstelling in de Sint-Annakerk: Aan tafel, of armenzorg in de kerk. De
organisatie van deze kleine geslaagde expo met mooie dispenningen was in de
handen van ondervoorzitter Yvo De Craemere.
Op 28 mei waren wij gastheer voor de Algemene Vergadering van het E.G.M.P.
Wij zorgden voor een spreker, de heer Dirk Van Tieghem, voorzitter van de Brugse
afdeling van de West-Vlaamse Gidsenkring, die een spreekbeurt hield over Het€
Heilig€ Bloed€ in€ Brugge€ en€ relieken:€ waarheid€ of€ fantasie?. Ter illustratie hield
de
ondervoorzitter een kleine tentoonstelling van een aantal religieuze medailles in
verband met het Heilig Bloed.
’s Namiddags, na een copieuze maaltijd, werd er gewandeld naar de Sint-Annakerk, naar de Jeruzalemkerk en naar Brugges oudste nog bestaande herberg, Café
Vlissinghe, sedert 1515 ononderbroken uitgebaat als drankgelegenheid.
Op 15 augustus hielden wij onze Grote Ruilbeurs, en op 15 oktober had ons ledenfeest plaats, samen met de proclamatie van de Tweejaarlijkse Numismatische Prijs.
Er
waren
drie
inzendingen:
Fran
Stroobants,
De€ lokale€ bronsmuntslag€ in€ de€ regio€
van€ Pisidia€ en€ Pamphilia€ tijdens€ de€ 3de€ eeuw€ n.C.€ (1ste laureaat en prijs van de
provincie) - André Vincke, François€ Jean€ Dehondt,€ een€ Brugse€ medailleur€ (2de laureaat) - Jean Elsen, Vlaamse€ rekenmunten€ in€ de€ 14de€ eeuw€ (3de laureaat).

Fran€ Stroobants€

André€ Vincke€

Jean€ Elsen€
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2012 werd een somber jaar. Op 3 maart noteerden wij het overlijden van onze
ondervoorzitter en raadsman Pierre Van de Walle. Op 9 april had onze 22ste Grote
Ruildag plaats in het Immaculata Instituut te Sint-Michiels.
21-22 april werd deelgenomen aan Erfgoeddag in samenwerking met de Koninklijke Heemkundig Kring Maurits Van Coppenolle. Het thema luidde Helden.
6 oktober greep het jaarlijks ledenfeest met huldiging van de trouwe leden plaats
in het Hof van Watervliet. Gastspreker was ook ditmaal dhr. Dirk Van Tieghem die
het had over Brugge€ rond€ 1900. Na de maaltijd in restaurant de Koetse brachten
we een bezoek aan Hanseatisch Brugge.
De nieuwe schooldirectie van het Immaculata Instituut deelde ons mee dat was
beslist de zalen niet langer beschikbaar te stellen. Ondanks reeds gemaakte kosten,
afspraken en een betaald voorschot, moesten we op zoek naar een nieuwe locatie
voor onze Grote Ruilbeurs 2013. Het zou tenslotte het KTA in de Rijselstraat in
Sint-Michiels worden.
Ons Arcopar-aandeel (appeltje voor de dorst) wordt plots waardeloos. Inbraak met
diefstal in de woning van de voorzitter. Gelet op de goudprijs zullen we het voortaan zonder goudstukje moeten doen in onze maandelijkse tombola.
2013. Op 1 april had onze 23ste Grote Ruildag plaats in zaal De Zwaan van het KTA
in Sint-Michiels. In tegenstelling tot andere jaren werd dit jaar de Erfgoeddag
gespreid over twee dagen: 20 en 21 april; hij stond in het teken van Stop de Tijd.
Niet minder dan 55 verenigingen namen deel aan dit evenement. Ook wij deden
hieraan mee, met als thema Tijd om te betalen. In acht vitrines toonden wij een
overzicht van 2500 jaar muntgeschiedenis, met daarbij een reeks primitieve betaalmiddelen.
Op 12 oktober werden de laureaten van de 6de Numismatische Prijs gehuldigd. Er
waren drie inzendingen: Hendrik Van Caelenberghe, Schotse€ munt€ verovert€ de€
Lage€ Landen€ (1ste laureaat en prijs van de provincie) - Gaston Dauwe, Muntcriminaliteit€ in€ Vlaanderen€ tijdens€ de€ Nieuwe€ Tijd€ (2de laureaat) - Liesbeth
Claes, Romeinse€ munten€ in€ de€ antieke€ literatuur€ (3de laureaat).

Hendrik Van Caelenberghe

Gaston Dauwe

Liesbeth Claes

70€ jaar€ egmp€

xiii

Er werd beslist dat voortaan het ledenfeest niet langer jaarlijks zou doorgaan, maar
om de twee jaar, samen met de proclamatie van de Numismatische Prijs.
2014. Op 30 maart organiseerden we onze 24ste Grote Ruildag in zaal De Zwaan
van het KTA in Sint-Michiels. Op 26-27 april: Erfgoedweekend met als thema
Grenzeloos. Aan een kleine tentoonstelling, waarvan de organisatie ook nu weer in de
handen lag van Yvo, werd een wedstrijd gekoppeld: kinderen tot 16 jaar mochten een ontwerp maken voor een ‘wereldmunt’. 30 kinderen deden hieraan mee en
werden beloond met een Romeins muntje.
2015. Op 29 maart organiseerden we onze 25ste Grote Ruildag in zaal De Zwaan
van het KTA in Sint-Michiels. Op 17 oktober had ons tweejaarlijks ledenfeest
plaats, samen met de proclamatie van de 7de Numismatische Prijs. Er waren opnieuw drie inzendingen die door de jury als volgt werden beloond: Mevr. Linda
Everaert, Herkenningstekens€ bij€ vondelingen€ (1ste laureaat en prijs van de provincie) - Dhr. Sander De Ketelaere, Een€ muntschat€ te€ Gistel€ (2de laureaat) - Dhr. Ad
Lansen, Luitenant-Generaal€ Jacques€ Cobbé,€ gouverneur€ van€ de€ Generale€ Keizerlijke€ Indische€ Compagnie€ in€ Bengalen-India€ 1722-1724€ (3de laureaat).

Linda Everaert

Sander De Ketelaere

Ad Lansen

Er werd tevens beslist om het beste
artikel in ons tijdschrift om de twee
à drie jaar een prijs toe te kennen in
de vorm van een medaille en gekozen door onze leden, met uitsluiting
van de inzendingen bestemd voor
de Numismatische Prijs.
De medaille heeft een diameter van
65 mm en is vervaardigd in zwaar
verguld brons bij de firma Fibru Europe. De voorzijde is een nabootsing
van een uiterst zeldzaam Gouden
Vlies uit de achtste emissie uit de re-
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gering van Filips de Schone (1482-1506), geslagen in Brugge zonder vermelding
van jaartal (20.02.1500-30.08.1506). Ref.€ Delm.G.€ 508;€ Vanhoudt€ 144€ bg.€ De gegraveerde keerzijde vermeldt de naam van onze afdeling, de laureaat en de periode
(hier: 2015-2017).
2016. Op 26 maart had onze 26ste Grote Ruildag plaats in zaal De€ Zwaan van het
KTA in Sint-Michiels.
Aan vier trouwe medewerkers van ons tijdschri werd een penning overhandigd.
Voor de voorzijde werd een beroep gedaan op de penning die ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan van onze afdeling werd vervaardigd bij Fibru Europ b.v.b.a. te
Anderlecht. De niet ingevulde keerzijde werd gegraveerd met de naam van de
rechthebbende.
Van de zes personen die recht hadden op deze penning waren er vier
aanwezig: Yvo De Craemere, Redgy
Dewulf, Kris Vannieuwenhuyse en
Eddy Schutyser. Aan de twee andere
(Linda Everaert en Ad Lansen) werd
hun penning bezorgd.
Dringende oproep voor meer gemotiveerde helpers - de werking van de vereniging loopt gevaar…
2017. De avond van onze januaribijeenkomst verliep minder aangenaam: Danny,
onze steun en toeverlaat voor tombola en veiling, moest met de MUG worden afgevoerd. Dankzij improvisatie is de avond toch nog behoorlijk verlopen. Dit voorval liet nogmaals de noodzaak aanvoelen om voldoende helpers te vinden bij onze
maandelijkse activiteiten.
Op maandag 17 april organiseerden we onze 27ste Grote Ruildag, die plaats greep in
zaal De Zwaan van het KTA in Sint-Michiels. Er werd aangekondigd dat de
Grote Ruilbeurs in 2018 niet zou doorgaan wegens de lichaamsconditie en de leeftijd van de voorzitter en de penningmeester, tenzij het werk zou worden overgenomen door andere bestuursleden.
14 oktober. De auteur van het best gesmaakte
artikel dat tijdens de voorbije twee jaar in ons
maandblad is verschenen, werd bekend
gemaakt en mocht een prachtige medaille in
ontvangst nemen. Het was Mevr. Linda Everaert met Bijgeloof€ en€ numismatiek:€ threepence€ en€ sixpence€ als€ geluksbrengers.€ De inscriptie op de keerzijde luidt: K.M. Numismatica Brugge en Het Vrije Beste Maandbladart.
Sept. 2015 - Jan.2017€ Linda EVERAERT
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Op die dag vond ook de proclamatie van onze 8ste Numismatische Prijs plaats,
en daaraan gekoppeld ons tweejaarlijks ledenfeest. Wij mochten slechts twee inzendingen ontvangen. Helaas konden deze de jury niet overtuigen, en werd unaniem beslist geen eerste en tweede prijs uit te reiken, maar wel een derde en een
aanmoedigingsprijs. De beslissing was als volgt: Dhr. Fons Van Balen, De€ muntvondst€ van€ Vaalbeek€ (3de laureaat); Dhr. Armand Grispen, Uitzonderlijke€ Maaslandse€ muntvondsten€ (aanmoedigingsprijs).

Fons Van Balen

Armand Grispen

Op advies van verschillende geneesheren werd de voorzitter de raad gegeven om
de fakkel door te geven, wat ook zou gebeuren vanaf de bestuursverkiezing in 2019.
Er werd voor de kandidaat-opvolgers een inwerkperiode voorzien vanaf september 2018.
2018 Wij ontvingen een bericht dat de CM-zalen in Sint-Kruis vanaf€ januari 2019
voor onbepaalde tijd onbeschikbaar zouden zijn wegens grote verbouwingswerken. Vanaf september verhuisden wij naar de CM-locatie in Sint-Michiels, maar
we behielden de mogelijkheid om naar de vroegere stek terug te keren van zodra
die opnieuw zou zijn vrijgegeven.
In het nieuwe lokaal, dat kleiner is dan in Sint-Kruis, ontbreken ook de kasten om
onze bibliotheek te herbergen, zodat besloten werd om een deel van de werken
(werkjes) van de hand te doen. De belangrijkste boeken bleven€ evenwel behouden
en blijven (tijdelijk) in bewaring bij de voorzitter in spe, waar ze opvraagbaar blijven voor de leden.
Wegens moeilijkheden inzake organisatie geen Grote Ruildag dit jaar!
10 september. Het nieuwe lokaal wordt in gebruik genomen. Oproep (nogmaals)
voor kandidaat-bestuursleden: er moeten een nieuwe voorzitter, penningmeester,
redacteur, ondervoorzitter en secretaris worden verkozen, m.a.w. een volledig
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nieuw bestuur. Het zal van hen afhangen of en hoe het zal verder gaan met Numismatica Brugge en Het Vrije, een van de stichtende afdelingen van het EGMP.
De ondervoorzitter, samen met een aantal oud-bestuursleden, beslisten om de vereniging verder te zetten De meeste projecten blijven behouden: ledenfeest, Numismatische Prijs, zelfs zou in 2019 opnieuw een Grote Ruildag worden georganiseerd,
opnieuw in het KTA in Sint-Michiels.
2019 Het nieuwe bestuur heeft met goede moed de fakkel overgenomen. Na
28€ jaar berust de redactie van ons maandblad in de handen van ondervoorzitter
Yvo De Craemere die er voor zorgt dat het niveau ervan op een hoog peil blijft.
Op 14 april overleed erevoorzitter Juliaan Taelman op de gezegende leeftijd van
net geen 97 jaar. Hij was voorzitter van de Brugse afdeling van het EGMP sedert
december 1960,€ in opvolging van de heer Philippe Denys, en is dat gebleven tot
mei 1992.
Op 28 april namen we deel aan een vierdaags Erfgoed-‘weekend’, met als thema
Hoe maakt u het, waarbij ambachten in de kijker werden gezet. Onze deelname
werd verzorgd door Yvo, die het baanbrekend vakmanschap van de Brugse medailleur Edouard Dryepondt belichtte met een tentoonstelling rond deze persoon.
Na een onderbreking van één jaar had op 4 mei onze 28ste Grote Ruildag plaats.
Het was opnieuw een succes, alleen het aantal bezoekers mocht een stuk hoger
uitgevallen zijn (werkpuntje voor de volgende Grote Beurs…).
Op zaterdag 5 oktober was er het Groot Ledenfeest en tegelijkertijd de proclamatie
van de 9de uitgave van de Tweejaarlijkse Numismatische Prijs. Ook nu weer ontvingen we drie waardevolle inzendingen die door de jury als volgt werden beloond:
Dhr.
Hendrik
Van
Caelenberghe,
Religieuze€ draagmedailles€ uit€ de€ 16de€ tot€
de€ 18de€ eeuw€ van€ de€ Annuntiaten€ kloosterorde€ in€ de€ Nederlanden€ (1ste laureaat);
Dhr. Hugo Vanhoudt, Een€ portretmatrijs€ van€ Filips€ IV€ met€ Spaanse€
Halskraag.€
(2de laureaat); Dhr. Jos Speybrouck, Aristoteles’€ geldleer€ revisited€ (3de laureaat).

Hendrik€ Van
€ Caelenberghe

Hugo€ Vanhoudt

Jos€ Speybrouck
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Met de nieuwe regering verschoof de verantwoordelijkheid voor Cultuur naar de
Vlaamse Regering, die er op dat ogenblik nog niet was. De eerste laureaat heeft
nog even geduld moeten oefenen tot onze maandelijkse bijeenkomst van de
maand maart 2020 om een mooie plaket vanwege het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap in ontvangst te kunnen nemen.
Na de huldiging van de trouwe leden mochten ook erevoorzitter Eddy Schutyser
en zijn echtgenote Maria Vanderhaeghen een present en een medaille ontvangen
namens de vereniging voor “bewezen diensten”.
2020 Het jaar kondigde zich aan als zou het gezellig druk worden.€ Evenwel is 2020
ingegaan voor eeuwig als het ‘jaar van de corona’. De virusplaag die alras uitgroeide
tot een wereldwijde pandemie bracht een lawine aan door de overheid opgelegde
maatregelen met zich mee.€ Nauwe sociale contacten werden gebannen en daardoor gingen heel wat initiatieven voor de bijl. De ledenbijeenkomsten van april tot
en met (voorlopig minstens) oktober moesten worden geannuleerd.
De 29ste Grote Ruildag zou op 3 april doorgaan, maar moest eveneens worden afgelast. Er werd uitgekeken naar een verdaging, maar de overheidsmaatregelen
noopten tot het kiezen van een véél latere datum, waarbij het té druk dreigde te
worden in het najaar, doordat iedere vereniging met hetzelfde probleem opgezadeld zat en nog iet of wat poogde te redden. Er werd eerst beslist om de beurs door
te schuiven naar 24 april 2021, maar die dag bleek het KTA zijn ‘Open Schooldag’
te organiseren, en daarom moest uiteindelijk worden gekozen voor 18 september.
Numismatica Brugge had de eer om op 23 mei de Algemene Vergadering van het
EGMP in haar thuisstad te mogen organiseren, maar de eerder vermelde redenen
verhinderden het doorgaan van deze hoogdag. Aanvankelijk werd het idee geopperd om de Algemene Vergadering alsnog te laten plaatsvinden, nl. op 29 augustus,
maar de CM liet optekenen dat al haar locaties voor het publiek ontoegankelijk
bleven tot en met 16 augustus. Gezien geen zekerheid geboden kon worden, werd
dan maar beslist de Algemene Vergadering een jaar uit te stellen en ze te houden
op 22 mei 2021…
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NUMISMATISCHE KRING DENDERMONDE 2011-2020
De Numismatische Kring Dendermonde is opgericht in 1973 en is aangesloten bij
het egmp sinds 1974. Onze club heeft als embleem een oude poortzegel van de stad
Dendermonde gekozen en heeft er het stichtingsjaar opgezet. Deze zegel is afgeleid
van de grooten zeghel der poort van 1412.
De werking van de eerste 37 jaar vinden wij terug in de egmp-jaarboeken van 1990,
2000 en 2010. Ons overzicht start dus met 2011.
2011€
Op onze ruilbeurs van maart houdt ons bestuurslid Andre een volledige overzichtstentoonstelling van Franse munten. De 65 meter tafelreservaties op onze
maandelijkse ruildagen in onze zaal ’t Klokske zijn volzet door 25 permanente
standhouders. In september wordt voor de eerste maal een ‘rariteiten- en bankbiljettenveiling’ ingericht. De expo van Keltische ringen, rouelles en wieltjes in
november door bestuurslid Jan wordt zeer goed onthaald. Op 9 december 2011
overlijdt onze ex-redacteur en bibliothecaris Hubert Dreesen. Hij was ook de uitgever van de brochure De vlaggen van het Dendermondse stadhuis.
2012€
Ook dit jaar zijn er twee mooie tentoonstellingen in ons vergaderlokaal. Freddy
De Backer laat ons genieten van de Keltische kunst met prachtige composities, ritmische voorstellingen, en meer. In november licht Georges Van Biesen de Assignaten toe, het papieren geld van de Franse Revolutie. Wij sluiten het jaar af met
251 leden: 224 met een egmp-lidkaart en 27 met een plaatselijke nkd-kaart.
2013€
Het is feest in onze vereniging. Met Nieuwjaar geeft de club als geschenk een notaboekje met opdruk ‘40 jaar nkd€ 1973-2013’ en een stylo. Op onze maandelijkse
muntenbeurs in maart krijgen wij van Johan Laureys uiterst zeldzame munten te
zien, geslagen door Lodewijk van Maele en uitgegeven in een periode waarin
Vlaanderen toch zijn onafhankelijkheid van Frankrijk kon bewaren. Op 25 maart
overlijdt Benoit Van Dijck, één van de zes oprichters van onze club, ere-voorzitter
(voorzitter periode 1982-1988) en schatbewaarder. Op 25 mei organiseert onze
club de Algemene Vergadering van het egmp waarin vooral onze gastspreker Dhr.
Jozef Dauwe opvalt met zijn dynamische speech over de muntschat van Mespelare,
een reusachtige vondst Romeinse gouden aurei.
Op 1 juni vieren wij ons 40-jarig bestaan. Al onze leden krijgen een bronzen gepatineerde medaille van een zeer zeldzame munt van Dendermonde. Het betreft een
groot geslagen door Willem van Gulik de Jongere; elk lid met een anciënniteit van
meer dan 20 jaar krijgt dezelfde medaille ook nog in een niet-gepatineerde verzilverde versie.
In november houdt ons lid Firmin De Smet een uitvoerige expo met medailles van
de gebroeders Wiener en Georges Aglane.
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Beschrijving van de Groot geslagen door Willem van Gulik voor Dendermonde

2014€
Reeds meer dan tien jaar onderhouden wij een goede samenwerking met de zaal
’t Klokske. Voortaan wordt onze club dan ook aanzien als een vereniging gesteund
door VZW Parochiale werken. Op hun website klokskekeur-verenigingen staat een
omschrijving van onze activiteiten. Onze bibliothecaris Freddy De Backer biedt
zijn ontslag aan. In de twee tentoonstellingen van dit jaar herdenken wij Dendermonde in 14/18. De munten, bankbiljetten, noodgeld, postkaarten en oorlogsdocumenten komen uit de verzameling van Johan Laureys en Georges Van Biesen.
De club geeft ook het boek uit van de auteur Johan Laureys: Dendermonde, Noodgeld en Documenten uit WO I.
Onze zilveren veiling in april brengt een variatie van 182 loten oude, nieuwe,
vreemde en collectiemunten Dat jaar zijn wij ook gestart met een gratis tafel
waarop allerhande veilingcatalogen, Muntklappers, jaarboeken en numismatisch
materiaal wordt aangeboden aan onze leden.
2015€

Belangstelling€ voor€ de€ Nieuwjaarsveiling€ van€ zaterdag€ 3€ januari€ 2015€

xx€
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Onze bestuursvergaderingen hebben voortaan plaats in onze zaal ’t Klokske één
uur voor onze ruilbeurzen met veiling. Johan Laureys neemt de taak van bibliothecaris op zich en schrijft alvast een aantal nieuwe boeken in. Alle Standard
Catalogs of World Coins en Paper Money zijn op onze beurzen beschikbaar voor
raadpleging. Tom Peeters en Andre Goossens stellen Frankrijk ten toon en leggen
de nadruk op zeldzame Franse munten en Frans noodgeld tijdens en na WO I.
Op 12 mei verliest de club Andre Van Roy, trouw lid, sponsor en standhouder.
Mooie artikels in ons maandblad zijn In€ de€ voetsporen€ van€ Aglane€ de€ Nivelles
van
Firmin De Smet en Werken€ in€ het€ Stadhuis van Johan Laureys, tijdens dewelke
archeologische opgravingen in onze voormalige Lakenhal tientallen munten hebben opgeleverd. Onze Internationale Beurs in het Atheneum brengt een record
aantal bezoekers op de been die meer dan 250 meter numismatisch materiaal
krijgen aangeboden. Ons lid Eddy Derijst schenkt aan de bibliotheek van de club
een lijvig werk Overzicht€ van€ Belgische€ ‘echte’€ gemeentepenningen, waarin 525
penninguitgiftes in kleur worden behandeld, weergegeven met voor- en keerzijde.
Het jaar sluit af met 258 leden.
2016€
De nieuwjaarsveiling nr. 416 van 9 januari 2016 brengt de grootste opbrengst op
sinds het ontstaan van de club. Dat is vooral te danken aan lot nr. 140 waarin een
5 frank van Leopold I 1838€ b werd verkocht voor ₫2.500. Ons lid Dhr. Andre Van
Uffel heeft twee prachtige tentoonstellingen gehouden, in maart en november, met
als thema Congo, waarbij de diversiteit van de munten en bankbiljetten goed tot
uiting komen. Onze ondervoorzitter en webmaster Dhr. Rudy Beirnaert steekt
onze website nkdendermonde.eu in een nieuw kleedje. Wij hebben dit jaar afscheid moeten nemen van enkele standhouders: Dhr. Emile Goyvaerts, overleden
op 25/05/16, Dhr. Etienne De Loose, overleden op 12/10/16, en onze Tsaar Dhr. Jean
Steeman, overleden op 30/12/16.
2017€
Op onze nieuwjaarsveiling van 7 januari 2017 bieden wij een recordaantal van 220
loten aan. Ons lid Dhr. Antoine Bockstaele kent veel bijval met een volledige tentoonstelling van Huis-€ en€ gevangenisgeld. Onze club ondervindt slechts lichte hinder bij de werkzaamheden aan het lokaal ’t Klokske. Er wordt nieuw sanitair voorzien en, conform aan de nieuwe milieuwetten, een septische put en een regenwaterput. De parking ligt wel een paar maanden overhoop. Naar aanleiding van
het 40-jarig bestaan van de Internationale Ruildag wordt op 25 mei 2017 een medaille aangeboden aan de aanwezigen. Deze penning van gepatineerd brons toont
de afbeelding van de gekroonde madonna met kind zoals op een méreau van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk van Dendermonde. Op de achterzijde staan de namen van
7 bestuursleden en ons erelid Dhr. Jozef Dauwe, met de vermelding Aangeboden
door het bestuur van de NK Dendermonde’. Voor onze expo van 4 november 2017
heeft bestuurslid Andre Goossens als titel gekozen Een€ verhaal€ over€ Grieken€ en
Romeinen en een lijvige syllabus gemaakt. Onze bibliotheek is weer aangevuld met
16 aankopen of schenkingen via het Schulmanfonds, een initiatief van het egmp
ter ondersteuning van zijn afdelingen. Dit jaar zijn er 242 leden aangesloten, waarvan 212 met een egmp-lidkaart en 30 met een nkd-kaart.
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2018€
Onze ruilbeurs van 6 januari 2018 bevat alweer een grote veiling en tombola. Zoals
elk jaar geven wij nu ook een gratis lot voor iedere bezoeker. In Dendermonde heb
je statistisch de meeste kans om een gouden, een zilveren of een collectiemunt te
winnen en men kan zijn kansen vermeerderen door lotjes van ₫1 bij te kopen. De
herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog is het thema van onze tentoonstellingen in dit jaar. Op 3 maart en 3 november 2018 laten wij een selectie van
documenten zien die te maken hebben met het einde van Den€ Grooten€ Oorlog in
Dendermonde. Noodgeld, het opeisen van kerkklokken, het armenbestuur, munten die werden teruggevonden in het puin van een huis in de Kerstraat na de
brandstichtingen van 1914, het zeldzame 1-frankstuk van 1918, briefwisseling en
zeldzame postkaarten worden getoond. Dit jaar is onze bibliotheek verrijkt met 33
aanwinsten, waarvan er 25 handelen over penningen en medailles en geschonken
zijn door ons lid Dhr. Eddy Derijst. Op het einde van het jaar hebben wij 7 aangesloten jeugdleden.
2019€
Soms ben je het slachtoffer van je eigen succes. Voor de eerste maal hebben we
lotjes te kort voor onze Nieuwjaarstombola, maar de talrijke prijzen maken veel
goed, en één familie gaat zelf met 11 prijzen aan de haal. Op 22 februari 2019 heeft
het bestuurslid Rudy Beirnaert onze website offline gezet en zijn ontslag ingediend
met onmiddellijke ingang. Voortaan werkt onze muntenclub uitsluitend met de
website www.egmp-vzw.be, via de afdeling Dendermonde. De taak van uitgever
en redacteur wordt overgenomen door de voorzitter Georges Van Biesen. Het
maandblad wordt vernieuwd en zit boordevol informatie over numismatische
onderwerpen. Op 2 maart 2019 houdt ons bestuurslid Jan Callaert een expo over
Archeologie, waarbij de geschiedenis, de misvattingen en de Vlaamse Decretale
Regels worden uitgelegd. Wij bemerken dat de afdeling Brugge op dezelfde dag als
Dendermonde een beurs organiseert en vinden dat geen goed idee. Als compensatie aan onze leden bieden wij op 4 mei een kleine expo aan met goudgewichten
van Ghana. Nieuwe sponsors worden opgenomen in ons maandblad: FDC-Lea
Vandebruwaene, Garage Geysens en Famglas. Onze club sluit ook aan bij de
Vlaamse Vrijwilligersverzekering. Op 2 november liggen onze tentoonstellingskasten vol met rantsoeneringszegels van de Tweede Wereldoorlog en uitleg over
de operatie-Gutt met bankbiljetten van vóór en nà de muntsaneringsoperatie.
2020€
Dit belooft een wonderlijk jaar te worden met talrijke culturele en sportieve manifestaties. De Europese kampioenschappen voetbal, de Olympische Spelen, het
Ros Beiaard doet zijn ronde in Dendermonde, enz. Op 4 januari hebben wij een
prachtige ruilbeurs met Nieuwjaarsveiling en tombola gehouden. In onze club zijn
reeds negen jeugdleden ingeschreven. Op 7 maart houden wij nog een fraaie tentoonstelling met de munten van Maria-Theresia in de Zuidelijke Nederlanden,
maar moeten we reeds met de ellebogen groeten en op mekaars schenen schoppen,
want het fameuze corona virus Covid-19 is in aantocht.€
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En dan valt alles stil. De volgende manifestaties van onze kring moesten worden
geschrapt:
- zaterdag 04/04/20: ruilbeurs met ‘zilveren veiling’
- zaterdag 02/05/20: ruilbeurs met veiling
- donderdag 21/05/20: 43ste Internationale Numismatische Dag in het Koninklijk
Atheneum
- zaterdag 06/06/20: ruilbeurs met veiling ... enz ....?
Wij eindigen met een klein gebedje van Toon Hermans: Laat€ mij,€ o€ Heer,€
mijn€
leven in Uw€ handen€ leggen,€ en€ leer€ mij€ telkens€ weer€ ‘Uw€ Wil geschiede’ zeggen.
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Numismatica Herentals EGMP - historiek 2011-2020
Numismatica Herentals EGMP organiseert een maandelijkse
clubbijeenkomst elke tweede zondag van de maand met tentoonstelling, tombola, een gratis altijd-prijs-jeugdtombola, veiling en traktatie voor alle aanwezigen bij elke gelegenheid die
zich voordoet.

2011
9 januari traditionele nieuwjaarsreceptie met biljet 500 F du Congo als nieuwjaarsgeschenk 13 februari Algemene Clubvergadering in zaal Revue, verdienstelijk clublid: Joris Frederickx (schoolproject Geld, van vee tot pc), en Ad Lansen als verdienstelijk medewerker aan het ledenblad. Tevens wordt de cafetariaploeg in de bloemetjes gezet voor hun niet-aflatende glimlach tijdens hun werkzaamheden. De
overleden leden worden herdacht met een minuutje stilte: H. Wensink, K. Van
Nijlen, L. Canzio, F. Stel 1 april deelname 6de Cultuurkwis met twee ploegen: Numismatiekers 13de, Numismaten 14de 7-9 april tentoonstelling Alexanders’ Erfenis
in de wijnkelder van supermarkt/sponsor Van Eccelpoel: expo van Hellenistische
munten met vragenlijst 16 april busuitstap naar 2de Filanumis Houten, nadien
stadsbezoek aan vestingstad Gorinchem 8 mei viering 7de clubverjaardag met bubbels en taart, 23 Brigands ontvangen hun medaille-op-naam voor 5 jaar lidmaatschap bij de club 10 december 8ste grote internationale beurs, omgedoopt tot Coin
Event, met 98 standhouders en 6 promotiestanden, lezing: Jens Jakobsson (Zweden), Timarchos, Seleucid usurpor.
2012
8 januari nieuwjaarsreceptie met supplementair EGMP-jaarboek als geschenk
21 januari uitstap samen met de collega’s van N.K. Brabant (’s-Hertogenbosch)
naar het Archeologisch Museum van Venlo, met o.a. twee lezingen door Jos Benders en Ronald Wientjens over een Maaslands onderwerp, vrij museumbezoek,
stadswandeling en afsluitend diner 10 februari deelname aan de 7de kwis, ingericht
door de Herentalse Cultuurraad: 14de en 18de plaats op 32 deelnemers 13 mei viering 8ste clubverjaardag met pannenkoeken, uitreiking van 43 Brigand-medailles
op naam voor 5 jaar trouw lidmaatschap, nadien 1ste ledenfeest met Breugheliaans
buffet en 83 deelnemers, Juul Kabas als act, 1ste clubkampioen tapschieten wordt
Freddy van Menxel 15 september deelname met promotiestand aan Snuffel ( jaarlijkse hobbybeurs), tentoonstelling ‘speciale 2-euroherdenkingsmunten’ 16 september vriendschappelijke sportontmoeting met TC Olen, petanque, tapschieten,
broodjes en taart 28 oktober Joris Frederickx en Rudy Dillen ontvangen de tweejaarlijkse Numismatische Ereprijs van Numismatica Tienen EGMP als initiatiefnemers van het scholenproject Geld, van vee tot pc 11 november busuitstap grote
beurs Tienen, bezoek aan Suikermuseum, Gallo-Romeins Museum, nadien Haaglandse 5-gangen wijnproeverij Wezemaal, gastronomische afsluiting herberg In de
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Ster 9 december 9de Coin Event met 107 exposanten, lezing door Céline Ben Amar
(Penningkabinet Brussel) Goden en symbolen op Alexandrijnse munten, Hendrik
Van Caelenberghe overhandigt zijn Herentalse detectorvondsten aan stadsbestuur.
2013
13 januari Nieuwjaarsreceptie met pakketje dollar/euro-servetten en een stylo met
naam van de vereniging als presentje 10 februari Algemene clubvergadering met
powerpointpresentatie en nieuwe beamer, Hendrik Van Caelenberghe gehuldigd
als verdienstelijk lid, overleden leden worden herdacht: J.P. Bas, A. Van Hecke,
L. Wesseldijk, R. Decorte 22 februari deelname aan Kwis van de Cultuurraad: 11de
plaats/47 ploegen 12 mei viering van 9de clubverjaardag met taart en koffie, 58 Brigands ontvangen hun medaille voor 5 jaar trouw lidmaatschap 9 juni 60-tal deelnemers aan 2de ledenfeest in De Boskantien: BBQ met Eddy Wally/Elvis-imitator,
Freddy Van Menxel wint voor 2de maal het clubkampioenschap tapschieten 27 juni
n.a.v. het project Geld, van vee tot pc: sessie detectorzoeken met het 6de leerjaar van
juf Lieve van het K. Van Roey-Instituut, Vorselaar 15 september tapschieten en
petanque met de tennissers van Olen 21 september busreis naar Muntmanifestatie
Houten, nadien vrij stadsbezoek Utrecht 8 december 10de Coin Event met meer dan
100 standhouders met 400 lopende meter tafel, een jubileumpenning ter plaatse
geslagen door mobiele muntpers Breskens, ontwerp is van clublid Michael Van
Raemdonck, na een ontwerpwedstrijd, lezing door Nick Holmes (Schotland),
Small coins - long journeys.
2014
9 januari Nieuwjaarsreceptie met drankje, belegde broodjes en EGMP-jaarboek
uit stock 2 februari busreis naar numismatische beurs van Argenteuil, nadien vrij
bezoek Parijs 7 februari jaarlijkse Cultuurkwis met een 8ste en een 9de plaats/22
ploegen 1 mei - 30 september ondersteuning aan Tongerlose Norbertijnenpaters
Kees en Yvo voor opbouw tentoonstelling Grenzeloos in Da Vinci-museum 11 mei
viering 10 jaar clubbestaan met nieuwe medaille Poorter, 21 Brigands (5€ jaar) en 86
Poorters (10€ jaar) uitgereikt, 3de ledenfeest in De Boskantien met sangria en Spaans
buffet, Belgische Joe-Lou-Cocker zorgt voor ambiance, voorzitter Rudy Dillen
wint clubkampioenschap tapschieten 17 mei - 8 juni tentoonstelling CoinArtXL in
Lakenhal, met uitvergrotingen van munten, biljetten, medailles op canvas, hout,
metaal, herinneringspenning met muntontwerp van Alfons Mauquoy (1934) 31
mei organisatie van jaarlijkse Algemene Vergadering EGMP in Hotel Karmel, lezing Archeologische Kring Agilas 18de-eeuwse zilverschat uit Asse, voorzitter Rudy
Dillen gehuldigd als verdienstelijk EGMP-lid, achtergrondmuziek door Vocè, gegidste stadswandeling, bezoek tentoonstelling CoinArtXL 8 juni 400ste lid wordt
ingeschreven 14 september promotiestand op cultuurmarkt Montmartre in het
Herentalse begijnhof met tentoonstelling Herentalse medailles 21 september vriendschappelijke ontmoeting met Olense Tennisclub, petanque, tapschieten, Kubb,
broodjes, taart en pintjes 14 december 11de Coin Event, lezing Brecht Dewilde (KULeuven) Geprivilegieerde arbeid in de Vlaamse muntateliers.
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2015
Realisatie artistieke wandkalender groot formaat met foto’s van tentoonstelling
CoinArtXL 11 januari nieuwjaarsreceptie met Almanak€ CoinArtXL-2015 als nieuwjaarsgeschenk 14 januari Numismatica wordt verkozen tot Cultuurlaureaat-2014
door Herentalse Cultuurraad 7 februari deelname aan 10de Herentalse cultuurkwis
met 8ste en 10de plaats 8 februari 2-jaarlijkse algemene clubvergadering, Jacques
Priem wordt gehuldigd als verdienstelijk clublid, ook ‘bar-moeders’ krijgen bloemen en pralines, herdenking overlijden van: G. Verboven, E. Moors, D. Merlo,
A. Mertens, J. Cayman, P. Stoffels, M. Vermuyten, P. Eygenraam 10 mei viering van
11de clubverjaardag met taart, 26 Brigands (5€ jaar) en 29 Poorters (10€ jaar) ontvangen hun gepersonaliseerde medaille 14 juni 4de clubfeest met 56 deelnemers, BBQ
met Hakke-zonder-Wakke, Marc Vercammen wordt de nieuwe tapschietkampioen eind juni initiatief om met metaaldetector op zoek te gaan naar muntjes kent
navolging, ook juf Linda en haar klas sluiten aan 6 september sportieve ontmoeting
met TC Olen met petanque-tapschieten-Kubb, met broodjes, taart en veel pintjes
14 november busreis naar Numismata-beurs van Frankfurt-am-Main 13 december 12de
Coin Event is voltreffer met 112 standhouders uit 7 verschillende landen (zie a. 1), 7
promostanden, lezing Raf Van Laere, Loden verzegelingen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden trekt een volle zaal.

Afb. 1 - Sfeerbeeld van een Coin Event

2016
10 januari nieuwjaarsreceptie met nieuwe Egyptische uitgifte van 1 pound New
Suez Canal als toegift 8 mei viering 12de clubverjaardag met koffie en taart, 18 Brigand- en 21 Poorter-medailles worden uitgereikt 12 juni ledenfeest in Boskantien
met zo’n 81 hongerigen, Marc & Leo zorgen voor amusante intermezzo’s, Jacques
Priem wordt de nieuwe tapschietkampioen juni nominatie voor de Kempische
Cultuurprijs-2016, geen prijs juni detectorzoeken met 6de leerjaar Vorselaarse
school 26 juni promostand, in de kasteeltuin van Le€ Paige op verenigingenmarkt
Midzomerthals 14 augustus organisatie 1ste Zomerbeurs voor Verzamelaars, met
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Verzamelclub Ontspanning Herentals en de Herenthoutse Postkaartenclub, is veelbelovend succesje, tentoonstelling in Lakenhal met uitvergrotingen oude postkaarten Herentals 100 jaar geleden september medewerking aan opbouw Fidem
XXXIV-Congres Gent 18 september vriendschappelijke sportontmoeting te Olen
met petanque, tapschieten en Kubb 21 oktober tentoonstelling Kempisch Noodgeld
WO I in Lakenhal tijdens Nacht van het Kempens Erfgoed 1 november busreis naar
internationale beurs te Harelbeke, bezoek Kortrijk, bierproeverij Stadsbrouwerij
Gruut Gent 11 december 13de Coin Event, lezing Peter Spufford (Cambridge), e
spread of Leeuwengroten from Flanders, 1ste ingebruikname camerabewaking ter
diefstalpreventie.

Afb. 2 - Lezing door Prof. Peter Spufford

2017
8 januari nieuwjaarsreceptie met extra EGMP-jaarboek 2 februari A.V. met hulde
aan Leopold Verbist als verdienstelijk lid voor medewerking aan clubtijdschrift,
ook bar-ploeg wordt in de bloemetjes gezet, overleden leden: E. Claes, A. Van Roy,
P. Janssen, U. Rettberg, J. Van den Bergh, W. Waldmin, M. Goyvaerts, F. Francken,
P. Van Beirendonck 4 april 18 deelnemers aan dagtrip naar Brussel, bezoek Koninklijke Munt, Museum Nationale Bank en Penningkabinet 9 april clubverjaardag met
pannenkoeken, uitreiking 24 Brigand- en 26 Poorter-medailles 11 juni 6de ledenfeest met 80 deelnemers aan Kempens buffet, muziek door Hugo de accordeonspeler en het clubkampioenschap tapschieten zijn de ingrediënten, Jacques Priem
verlengt zijn titel, 3 dames krijgen attentie van penningmeester-in-wording Marc
De Quint juni ontwikkeling numismatisch kwartetspel 25 juni promostand op
Midzomerals-festival, tentoonstelling Hertalse numismatiek 13 augustus 2de Zomerbeurs voor Verzamelaars, 60 standhouders, 400-tal bezoekers, tentoonstelling
Schepen in flessen augustus herinneringsplaket voor evocatie 400 jaar Francken
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16 september busreis naar Muntmanifestatie Houten, op terugweg bezoek ’s-Hertogenbosch 17 september sportieve ontmoeting TC Olen met 3 Olympische disciplines voor Senioren: petanque, tapschieten, Kubb, ‘Deelnemen is belangrijker dan
winnen’ ...! 10 december 13de Coin Event met 100 exposanten en 8 promostanden
in zaal De Vossenberg, lezing Willy Geets Mechelse muntslag onder Filips de Schone.
2018
14 januari nieuwjaarsreceptie met bubbels en belegde sandwiches, wijn-, bierglas
of koffiemok met clublogo voor elke bezoeker 21-22 april deelname aan evocatie
Streepje Francken met drankenstand, enkele podiumspringers en verkoop van herinneringsplaket, ontwerp Christel Druyts (Herentals), graveur Beni De Backer en
firma Mauquoy 13 mei clubverjaardag met taart en koffie, leden ontvangen medaille-op-naam voor trouw maatschap: 11 Brigands (5€ jaar), 46 Poorters (10€ jaar)
10 juni 82 deelnemers aan jaarlijkse ledenfeest in Spaanse stijl, met Wereldkampioen Complimentengever, Louis Beullens wint het tapschiettornooi 24 juni promotentje op verenigingenmarkt Midzomerthals, tentoonstelling Herentalse medailles 12 augustus eitjes brengen naar de Karmel(ietessen) loont: ook de 3de editie
van de Zomerbeurs onder stralend zonnetje, gratis altijd-prijs-jeugdtombola, tentoonstelling met 2-euroherdenkingsmunten, orgelman zorgt voor sfeer tussen de
tenten 16 september vriendschappelijke sportontmoeting te Olen met petanquetapschieten-Kubb met zoveelste nederlaag 9 december 15de Coin Event met gratis
jubileumpenning, lezing door Franse topnumismaat Michel Amandry (Penningkabinet Parijs), Some prestigious Roman hoards from the 3rd century.
2019
13 januari receptie met UNC-bankbiljet als nieuwjaarsgeschenk 10 februari 2-jaarlijkse A.V. met lancering Kuvee Numismatik, schuimwijn met eigen etiket en capsule n.a.v. 15-jarig clubbestaan, Maurits Geladi is verdienstelijk lid, ontwikkeling
van nieuwe medaille Begijn, ontwerp van Herentalse Christel Druyts, ingetogen
moment voor de overledenen: R. Vercammen, B. te Boekhorst, A. Baeten, P. Van
Kelst, V. Boons, L. Janssen, H. Van Herck 25 mei organisatie Algemene EGMPVergadering met academische zitting in Torenhof, Tongerlo, lezing Kees Van Heyst,
pater-archivaris van de abdij en Hendrik Van Caelenberghe, in aanwezigheid van
de burgemeester Guy Van Hirtum, Abdij van Tongerlo, geschiedenis en munten, na
lunch en groepsfoto rondleiding door abdij en bezoek Da Vinci-museum met
Laatste Avondmaal, afsluiting met abdijbiertje 9 juni ledenfeest in Taverne Boskantien, BBQ met komisch-muzikaal duo ‘Gaston&Leo’, penningmeester Marc De
Quint wordt clubkampioen-2019 tapschieten 22 juni uitstap naar Archeologisch
Park Xanten (D), wandeling door middeleeuws dorp met museumbezoek 11 augustus 4de editie Zomerbeurs voor Verzamelaars is voltreffer met uitbreiding tentendorp, straatmuzikant voor gezellig marktsfeertje, tentoonstelling Het Herentalse Begijnhof. 15 september sportieve namiddag met tennissers en petankers uit
Olen 8 december goedlopende internationale beurs, lezing door de Belgische topnumismaat Johan van Heesch, Het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek,
topcollecties en topstukken' trekt bomvolle zaal met 55 aanwezigen.
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2020
12 januari druk bijgewoonde clubactiviteit met nieuwjaarsreceptie, geschenk: vergrootglas voor elke aanwezige 9 februari prettige bijeenkomst met de gebruikelijke
ingrediënten: grabbelbak, tentoonstelling, tombola, gratis altijd-prijs-jeugdtombola, veiling, en gezellige samenzitten bij de bar-moeders aan de toog ... het zou de
laatste keer zijn dat jaar ... maar dat wisten we op dat moment nog niet!
Covid-19 neemt ons leven over, inclusief de vereniging. Eerst wordt aarzelend gereageerd en worden de bijeenkomsten nog verschoven. Het besef komt al snel dat
met de stijgende grafieken, een eerste en de verwachtte tweede golf het clubleven
er ernstig zal onder lijden. Terwijl we aanvankelijk nog hoop hebben om de activiteiten te hervatten wordt de provincie Antwerpen extra zwaar getroffen en de
veiligheidsmaatregelen verstrengd. Uiteindelijk beslist het clubbestuur om voor de
rest van het jaar geen gezondheidsrisico’s te nemen voor zowel leden als medewerkers en voor een heropstart resoluut te mikken naar januari 2021.
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NUMISMATICA LEUVEN 2011-2020

2011: aantreden van een vernieuwd bestuur
Het vernieuwde bestuur organiseerde de 45ste Internationale muntenbeurs op
1 mei voor de derde keer in de Brabanthal. Samen met de afdelingen Antwerpen,
Herentals en Leuven werd een bezoek gebracht aan Filanumis te Houten op
zaterdag 16 april 2011. De maandelijkse vergaderingen werden druk bezocht en
het ledenaantal groeide weer aan.
2012: een gewoon werkingsjaar
Naast de maandelijkse vergaderingen was dit een gewoon jaar, met nog steeds
maandelijks een kleine tentoonstelling en met als belangrijkste activiteit, de 46ste
Internationale Ruilbeurs in de Brabanthal.
2013: geen verrassingen
Dit jaar werden 11 ledenvergaderingen georganiseerd op de eerste zondag van de
maand, telkenmale in het bekende lokaal van Taverne Palais de Buc’s, Jan Pieter
Minckelersstraat 130 te Leuven. Onze Internationale Ruilbeurs was op 1 mei in de
Brabanthal. Leden van onze club bezochten op zaterdag 21 september de 13de
muntmanifestatie te Houten (Nederland), samen met leden van onze zusterafdelingen Tienen, Herentals en Antwerpen.
2014: de kosten van de Brabanthal lopen op

Een jaar met 14 ledenruildagen voorzien alsook onze 48ste internationale numismatische ruilbeurs in de Brabanthal. Maar enerzijds brengen de jaarlijks stijgende
kosten voor het gebruik van de Brabanthal het organiseren van de 1 mei-beurs in
het gedrang; anderzijds werd het moeilijker om mensen te mobiliseren die een
handje willen toesteken bij het inrichten en afbreken van de ruilbeurs. Het bestuur,
met een hoge gemiddelde leeftijd, deed een oproep om nieuwe en jongere leden te
doen deelnemen aan de organisatie van de beurs en om toe te treden tot het
bestuur. Maar helaas, de pogingen bleven onbeantwoord.
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2015: Numismatica Leuven wordt 50 jaar
Naast de maandelijkse vergaderingen en de jaarlijkse 49ste Internationale Muntenruilbeurs was het hoogtepunt de viering van onze 50ste verjaardag. ‘50 jaar Numismatica Leuven’ werd gevierd op vrijdag 17 april 2015 in het stadhuis van Leuven,
waar bestuursleden een tentoonstelling opstelden met numismatische items over
Leuven en de jarige vereniging.

Al vroeg stroomden de genodigden de Gotische Zaal van het stadhuis binnen. Het
stadsbestuur was vertegenwoordigd door drie schepenen. Voorzitter Jan Vanham
opent de zitting met een welkomstwoord en een korte voorstelling van het programma. De sprekers zijn Jozef Peeters, erevoorzitter (met een geschiedenis van
de stichting), Harry Dewit, medestichter (onderzoek naar het numismatisch verzamelen zelf), René Waerzeggers (wedervaren in de numismatiek en een verwijzing naar de huidige collectie van het Museum M), Paul Huybrechts (voorstelling
van de door hem voor deze verjaardag ontworpen medaille met de woontorens van
Sint-Maartensdal) en schepen Denise Van der Voort. De muzikale omlijsting werd
verzorgd door Monique Jobin, met o.a. de creatie van haar compositie ‘Numismatica Leuven’! Om te eindigen reikten de aanwezige schepenen de ‘medaille van verdienste’ van de stad Leuven uit aan de gehuldigde leden. Een verzorgde receptie eveneens aangeboden door het stadsbestuur - sloot deze viering af. Met dank van
het hele bestuur van Numismatica Leuven vzw aan het stadsbestuur, aan de vele
medewerkers achter de schermen en, niet te vergeten, de verzamelaars zelf, die het
de moeite blijven vinden om steun te verlenen aan onze vereniging.
2016: onze 50 ste Internationale Muntenbeurs op 1 mei

Na het jubileumjaar 2015 voor onze vereniging werd 2016 het jubileumjaar voor
onze internationale muntenbeurs met de 50ste editie in de Brabanthal. Als flyer
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werd in binnen-en buitenland een speciale postkaart met de aeelding van drie
recente en markante Leuvense gebouwen verdeeld (4000 stuks). Bij alle lustrumjaren was het voor de herinneringspenning een traditie om als onderwerp een
Leuvense historisch of modern gebouw te kiezen. Op deze penning werden drie
gebouwen weergegeven: het Stadskantoor, de Balk van Beel en de IMEC-toren.
Alle bezoekers aan de beurs kregen een gratis penning.
2017: drie grote uitdagingen: nieuw lokaal, gastheer voor het EGMP en 1 mei-beurs Wegens een
projectontwikkeling van ons lokaal Palais de Buc’s was de uitbater verplicht om zijn zaak te sluiten (het gebouw zelf werd pas eind augustus 2020€ afgebroken). Daardoor waren wij genoodzaakt om te verhuizen naar een ander lokaal.
Vanaf 5 maart 2017 vergaderden we in het bowlinglokaal Bowlkings, IJzerenmolenstraat 6 te Heverlee. Interne discussies binnen onze club over ons lidmaatschap bij
het EGMP werden - na een referendum - tijdens onze A.V. uiteindelijk beslecht door
een duidelijke stemming voor het behoud (81%).

Numismatica Leuven had de eer als gastafdeling te mogen optreden voor het
organiseren van de Algemene Vergadering van het EGMP op zondag 27 mei 2017.
De vergadering vond plaats in de gotische zaal van het stadhuis te Leuven met een
receptie, een voordracht over de Leuvense numismatiek (door Hugo Vanhoudt) en
in de namiddag een stadswandeling met bezoek aan de kunstgalerij Engelen-Marx
met een tentoonstelling van medailles van FIDEM 2016. Een gezellige lunch werd
aangeboden in het restaurant Domus. Het ontwerp van de jaarlijkse penning, met
een sterling van Jan I als beeldenaar, was van de hand van ons lid Hugo Vanhoudt.
De kosten voor het organiseren van de internationale ruilbeurs In de Brabanthal
waren niet meer houdbaar. Een zoektocht naar een nieuwe locatie was niet eenvoudig. Een onverwacht aanbod van de vzw Belgische Vereniging voor Scriptofilie
om samen een beurs te organiseren liet toe alsnog de Brabanthal te gebruiken.
2018: onze muntenbeurs op 1 mei wordt afgeschaft
Na een jaar met meerdere uitdagingen werd 2018 een kalmer jaar. De secretaris
deed een aanvraag tot het verkrijgen van de titel ‘koninklijke vereniging’. Na de
statutaire vergadering van 7 januari 2018 was het concentreren op de organisatie
van onze 52ste muntenbeurs in de Brabanthal. De hernieuwde oproep om extra
helpers en verjonging in het bestuur had geen resultaat en deed het enthousiasme
bij het huidige bestuur afnemen. Het gevolg was dramatisch voor onze historische
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ruilbeurs. Op de bestuursvergadering van 21 maart 2018 werd met 5 stemmen voor
en 2 onthoudingen beslist om voortaan géén muntenbeurs meer te organiseren.
De financiële toestand van de club zou immers toelaten om zonder jaarlijkse beurs
onze gewone activiteiten een aantal jaren verder te zetten. En dat was de bedoeling:
“liever onze vereniging redden, dan met een te verwachten tegenslag alles te moeten opgeven. Wij gaan er alles aan doen opdat onze club kan blijven bestaan, in
tegenstelling tot de eerdere verdwijningen van LGMP Limburg (2008), Mechelen
(2010), Gent (2015) en de Cercle de Couvin (2018), terwijl Numismatica Brugge
(voorlopig) met haar muntenbeurs stopt”.
2019: nieuw lokaal, onze club 55 jaar oud én een internationale ruildag op kleinere schaal
Weer moesten wij verhuizen en op zoek gaan naar een nieuw lokaal. Dat lokaal
werd de bowling Anglo, Pleinstraat 53 te Holsbeek, met voldoende ruimte maar
onvoldoende verlichting. Op 27 december 1964 werd Numismatica Leuven gesticht; wegens de eindejaarsperiode 2019 werd de viering van ons 55-jarig bestaan
om organisatorische redenen uitgesteld en naar 2020 verplaatst.

Op 7 juli 2019 werd op kleinere schaal een Internationale Ruildag, onze 53ste beurs,
georganiseerd in het gemeenschapscentrum De Bosstraat te Wilsele-Putkapel. De
ruilbeurs werd een succes.
2020: goed begonnen, maar Covid-19 doodt elke activiteit vanaf maart
Het zag er zeer belovend uit. De 54ste ruildag was gepland op 12 juli 2020. Onze
maandelijkse vergaderingen hadden veel bezoekers. Op 19 april 2020 was een reis
gepland naar de 2-jaarlijkse munten- en postzegelbeurs in Monford-les-Bains,
Groothertogdom Luxemburg.
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Maar in maart verstoorde Covid-19 onze plannen. De clubactiviteiten van april/
mei/juni werden afgelast. In het ledenblad van april/juli werd medegedeeld dat het
bestuur besliste om in juli toch een ledenbijeenkomst te organiseren. Met strikte
toepassing van alle corona-maatregelen werd dit een hoopvol succes, zonder enig
gevolg voor onze gezondheid. De onheilsberichten over de toename van de
besmettingen in het land deden het bestuur echter besluiten om de ruildagen van
augustus en september niet te houden. Later werd beslist om de rest van het jaar
niet meer bijeen te komen. Voor het ledenblad doet de redactie haar uiterste best,
mits een onderbreking van vier maand, om het clubleven en de leden enthousiast
te houden via een extra dikke maandelijkse uitgifte van het maanblad. Laat ons
hopen dat 2021 opnieuw levendig en in clubverband kan beginnen. Doch het ziet
er op dit moment, 22 september 2020, niet goed uit. Laat ons duimen.
Hugo Vanhoudt, erelid Numismatica Leuven.
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KV Numismatica Tienen 2011-2020
In de loop van dit decennium vierde Numismatica Tienen op luisterrijke wijze zijn
45ste (in 2013) en 50ste verjaardag (in 2018), en het feit dat het de titel ‘Koninklijke
Maatschappij’ verwierf. Daarnaast geven we ook een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in de loop van deze periode.
Voor de verschillende medailles die bij al de heugelijke gebeurtenissen werden uitgegeven, verwijzen we naar het overzicht elders in dit Jaarboek.
45ste verjaardag
Om deze heugelijke gebeurtenis te vieren hee de afdeling een medaille met een
diameter van 37 mm laten slaan in zilver, maillechort en similor op de persen van
de Koninklijke Munt te Brussel. Ze werd ontworpen door Luc Luycx van de Koninklijke Munt van België, tevens ontwerper van de voorzijde van alle euromunten
in 1996. De vereniging kreeg ook een diploma van de Tiense Cultuurraad naar
aanleiding van deze verjaardag.
50ste verjaardag
Op 11 november 2018 was het 50 jaar geleden dat Numismatica werd gesticht. De
toenmalige initatiefnemers waren P. Schraepen samen met G. Bebronne, P. Degel,
W. Delmeire, A. Dewil, P. Heyens, T. Savonet, E. Smets, M. Truijens en L. Vander
Meeren. P. Schraepen startte onmiddellijk met de uitgifte van Echo Numismatica,
op dat ogenblik het eerste uitsluitend Nederlandstalig maandelijks periodiek van
het land. Dat was het begin van de groei en bloei van onze vereniging.
Ter gelegenheid van dit vijftigjarig bestaan heeft Numismatica Tienen een kunstmedaille met een diameter van 70 mm laten slaan bij de firma Mauquoy Medal
Company in Grobbendonk. De ontwerper is beeldhouwer graveur Beni Debacker.
In totaal werden hiervan 143 stuks geslagen in de volgende uitvoeringen: vermeil,
gepatineerd zilver, gepatineerd alpaca, verguld brons en gepatineerd brons.
Daarnaast heeft Numismatica Tienen ook een kenteken laten vervaardigen in vermeil, gepatineerd zilver en verzilverd messing, met een diameter van 22 mm en in
een oplage van 115 stuks. Ook dit werd ontworpen door Beni Debacker.
Internationale beurzen
We mogen terugblikken op een geslaagd decennium. Onze internationale beurzen,
die traditiegetrouw plaatsgrijpen op 11 november, kenden telkens een zeer groot
succes.
Numismatica Tienen is ‘koninklijk’ geworden
Provinciegouverneur van Vlaams Brabant Lodewijk De Witte reikte op 25 oktober
2018 in het Provinciehuis in Leuven aan negen verenigingen, waaronder ook
Numismatica Tienen, het brevet van ‘Koninklijke Maatschappij’ uit.
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De negen verenigingen samen met alle gedeputeerden van de Provincie Vlaams
Brabant. Gouverneur De Witte staat uiterst rechts op de foto. Foto: Vertommen.

Tweejaarlijkse ereprijzen Numismatica Tienen
Bewust van de noodzaak tot bevordering van de munt- en penningkunde onder de
verzamelaars besloot het bestuur van onze vereniging 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 volksgemeenschap. 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. De prijs wordt
toegekend in overleg met een adviserende raad samengesteld uit vooraanstaande
numismaten.
In 2012 werd de ereprijs toegekend aan Rudy Dillen en Joris Frederickx. De uitreiking greep plaats tijdens een academische zitting, op zaterdag 28 oktober 2012 om
10 uur, in het prachtige domein Het€ Posthof te Vissenaken (Tienen). Voorzitter
Van Baelen roemde de laureaten voor hun inzet, maar vooral voor de bevordering
van de numismatiek in Vlaanderen en het stimuleren van het numismatisch verzamelen. Beide laureaten realiseerden het Project GELD - Van Vee tot PC met de
meeste zorg. Het beantwoordt aan de noden van het modern onderwijs. De jeugd
kan zo kennis maken met de rijke geschiedenis van het geldwezen en op de diversiteit van onze betaalmiddelen.
Rudy Dillen is voorzitter en secretaris van Numismatica Herentals en redacteur
van het maandelijks tijdschrift; Joris Frederickx publiceerde talrijke artikels in
numismatische bladen en in het Jaarboek van het EGMP. Hij is eveneens lid van
Numismatica Herentals.
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V.l.n.r.: Voorzitter Van Baelen, laureaat Dillen en mevrouw Dillen, mevrouw Frederickx
en laureaat Frederickx, en erevoorzitter Degel. Foto: Serge Dewalheyns.

In 2014 werd de ereprijs toegekend aan Arnaud Grispen en Antoine Bruylandt. De
uitreiking gebeurde tijdens een academische zitting op zaterdag 25 oktober 2014
om 10 uur, in het prachtige domein Het€ Posthof.

V.l.n.r.: Voorzitter Van Baelen, mevrouw Grispen, de laureaten Grispen en
Bruylandt, mevrouw Bruylandt, en erevoorzitter Degel. Foto: Marcel Massart.
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Antoine Bruylandt is sinds 1962 gepassioneerd door de numismatiek en het verzamelen van de munten van het Koninkrijk België, Belgisch Congo, de Mandaatgebieden en Luxemburg. Sedert 1978 is hij lid van het EGMP, en sinds 1991 eveneens van onze Franstalige collega’s van de AEN. Vanaf 2007 is hij corresponderend
lid van het Koninklijk Genootschap en van 2010 tot 2013 was hij secretaris van het
EGMP.
Arnaud Grispen is al 30 jaar lid van het EGMP en heeft een uitstekend numismatisch palmares. Hij heeft verscheidene artikels en boeken gepubliceerd zoals Belgische munten onder de loep (1989), Gids voor muntverzamelaars (1992), Officiële
munten, penningen, proefslagen en hun varianten van het Koninkrijk België (1995).
Arnaud Grispen en Antoine Bruylandt delen dezelfde numismatische interesses.
Hoogtepunt was hun samenwerking tot het realiseren van de uitgave van het boek
Officiële munten, penningen, proefslagen en hun varianten van het Koninkrijk België vanaf 1995 tot 2001 en aanvulling 1970-1994 Naslagen en reproducties.

In 2016 werd de prijs toegekend aan het echtpaar Jeannine De Coninck en Hugo
Jacobs. De uitreiking van de tweejaarlijkse ereprijs greep plaats tijdens een academische zitting, op zaterdag 22 oktober 2016 om 10 uur, in het prachtige domein Posthof.

De heer en mevrouw Jacobs bedankten hartelijk de adviserende raad
en het bestuur van Numismatica Tienen. Foto: Marcel Massart.

Op vierentwintigjarige leeftijd werd het verzamelen van munten Hugo’s hobby. In
1967 werd hij lid van Numismatica Antverpia en in 1983 trad hij toe tot het bestuur
als bibliothecaris. Hugo kreeg de functie van secretaris in 1985, en werd voorzitter
van 1988 tot 2007. Hij werd in 1988 vervangen als secretaris door zijn echtgenote
Jeannine De Coninck. In mei 2007 gaven ze allebei de fakkel door.
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Verzamelen zat Jeannine in het bloed. In 1950 werd ze het jongste lid van de
Mechelse Verzamelaar, een vereniging waar voornamelijk sigarenbanden in de
kijker stonden.
Toen Hugo en Jeannine elkaar vonden, kreeg de numismatiek ook Jeannine in
haar greep. Onder haar impuls verschoof het interessegebied van Hugo van munten naar medailles. Zo komt het dat ze in de loop der jaren steeds samen actief
gebleven zijn met het uitbreiden van wat niet langer zijn of haar hobby was, maar
hun hobby werd. Naast de medailles, met als orgelpunt de stukken uitgegeven naar
aanleiding van de Belgische Revolutie van 1830-1832, kwamen daar enkele jaren
nadien eveneens eretekens bij.
In 1988 besluiten ze een vereniging op te richten voor Belgische eretekens- en
medailleverzamelaars, met jaarlijks vijf ruilvergaderingen. MEDEC was geboren
en werd een succes. Contact met de leden wordt verzekerd via vijf tijdschrift en per
jaar, die al die tijd verzorgd zijn door Jeannine, die daarmee niet aan haar proefstuk was. Ze was immers ook redacteur van het tijdschrift van Numismatica Antverpia tussen 1986 en 1993.
Al jaren vormen Hugo en Jeannine Jacobs een opmerkelijk duo in de wereld van
numismatiek en phaleristiek. We wensen hen van harte nog vele gelukkige jaren.

In 2018 werd de ereprijs toegekend aan Fons Van Baelen uit Haasrode en Freddy
Van Russelt uit Hasselt. De uitreiking van de tweejaarlijkse ereprijs greep plaats
tijdens een academische zitting, op zaterdag 26 oktober 2018 om 10 uur, zoals naar
gewoonte in het prachtige domein Het€ Posthof.

V.l.n.r.: Voorzitter Van Baelen, bestuurslid Hendrickx, mevrouw en
de heer Van Russelt, en erevoorzitter Degel. Foto: Marcel Massart.
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Fons Van Baelen werd in 1980 verkozen tot bestuurslid van Numismatica Tienen
en in 2010 tot voorzitter. Hij werd in 2011 corresponderend lid van het Koninklijk
Belgisch Genootschap voor Numismatiek. In 2017 nam hij deel aan de Numismatische Prijs van Numismatica Brugge & Het Vrije, waar hij de derde plaats behaalde
met zijn werk De muntschat van Vaalbeek.
Freddy Van Russelt werd in 1988 verkozen tot bestuurslid van de Numismatische
Kring Hasselt. In 1993 werd hij secretaris, en sinds 2005 is hij er de voorzitter van.
Vanaf 1995 tot heden is hij redacteur van ’t Numismaatje, een halfjaarlijks informatieblad voor de leden. Hij publiceerde in 2003 zijn boek Nuttige tips voor de
muntverzamelaar; sedert 2008 is hij auteur van de 2 Euro Catalogus.
Algemene Vergadering van het EGMP FV in Tienen
In 2016 was de afdeling Tienen aan de beurt voor de organisatie van de Algemene
Vergadering van het EGMP FV. Deze ging door op zaterdag 28 mei 2016 in de
salons van het domein Het Posthof in Vissenaken (Tienen).

V.l.n.r.: Linda Everaert, voorzitter EGMP, Fons Van Baelen, voorzitter Numismatica
Tienen, en René Waerzeggers ondervoorzitter EGMP. Foto: Marcel Massart.

De traditionele jaarpenning draagt op de voorzijde het
wapenschild van Tienen dat Napoleon op 25 maart
1813 aan de stad schonk bij zijn tweede bezoek. Dit wapenschild staat afgebeeld op de vier hoeken van het
plafond van het kabinet van de burgemeester van Tienen. Het toont een zilveren veld met lazuren band, met
in de lazuren linkerbovenhoek een gouden N waarop
een gouden stralende ster staat, dit om uit te komen op
het lazuur en kleur te geven aan het wapenschild. De
gouden N met een stralende gouden ster erboven is het
symbool van een stad ‘tweede klas’.
De voordracht werd gehouden door ons lid Luc Van Eeckhoudt, die sprak over het
werk van Laurent Hart (1810-1860), en diverse medailles van deze graveur had
meegebracht om ze te tonen aan het geïnteresseerd publiek. Met een bijdrage over
dit onderwerp won hij de prijs voor het beste artikel in het Jaarboek EGMP 2017.
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Deelname van Numismatica Tienen aan de cultuurprijzen van de stad Tienen
Tienen kent drie verschillende cultuurprijzen toe:
- de Algemene Cultuurprijs, aan een persoon of vereniging die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden op het culturele vlak;
- de Prijs Cultuurraad Tienen, aan persoon of vereniging die minimum twee jaar
lid is van de Cultuurraad
- de Lifetime-achievement-prijs, aan een persoon die zich op cultureel vlak gedurende zijn leven meermaals heeft onderscheiden en verdienstelijk gemaakt.
De laureaat moet in Tienen wonen.
Op zaterdag 13 december 2014 werd laatstgenoemde prijs toegekend aan Pierre
Degel voor zijn jarenlange inzet van de succesvolle Internationale Muntenbeurs
op 11 november en zijn club Numismatica Tienen. De prijs omvat een prachtig
kunstbeeldje van de Tiense kunstenaar Daniël De Ruyter, een oorkonde met een
medaille in verguld brons, en een fles champagne.

(schaal 90%)

Vz. De kerken en het wapenschild van de stad Tienen. Rechtsonder de letters
CRT (Cultuurraad Tienen).
Onderaan de naam van de ontwerper Jef VANDERSTAPPEN.
Kz. Langs de rand LIFETIME ACHIEVEMENT PRIJS 2014 . In het centrum op
twee lijnen Pierre | DEGEL.
Verguld brons - 70 mm - 111 g.
Ontwerper en graveur: Jef Vanderstappen.
Atelier: Mauquoy Token Company.
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Pierre Degel toont fier het kunstbeeldje, terwijl schepen Bergé (links) en
voorzitter Vanderstappen (rechts) glimlachend toekijken. Foto: Wim Mertens.

In 2018 kreeg Numismatica Tienen een diploma van de Cultuurraad n.a.v. zijn 50ste
verjaardag.

V.l.n.r.: De afgevaardigden Pierre Degel (KV Numismatica Tienen), Erwin Cool
(Lions Club), Marina Gelaude (Tiense Gidsenbond), Wim Bergé (Schepen Cultuur), Jef
Vanderstappen (Voorzitter Cultuurraad) en Fabienne Van Dam
(Ontspanningskring Stichting M. Delacroix). Foto: Christian Henny.
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Het trotse bestuur van Numismatica Tienen in 2018.

V.l.n.r.: De€ dames€ Vandeborne€ en€ Boesmans,€ de€ heren€ Degel,€ Rummens€
en€ Hendrickx,€ de€ dames€ Dumon€ en€ Hendrickx,€ de€ heren€ Stoop,€ Tutenel,
€
Van€ Eeckhoudt,€ mevrouw€ Heffinck,€ de€ heren€ Mues,€ Van€ Baelen€ en€ Vanruss
elt€
en€ de€ dames€ Merckx,€ Vanrusselt€ en€ Schepers.€ Foto: Marcel Massart.

Diverse feestelijke gebeurtenissen, vereeuwigd in metaal
In 2011 vierde Luc Van Eeckhoudt zijn zestigste verjaardag, waarvoor hij een
prachtige medaille liet vervaardigen. Hij werd geboren in Sint-Anna te Brugge op
30 juli 1951, was lange tijd notaris in Linter, en woont in Hakendover (Tienen) op
het domein ten Langveld. Hij is auteur van een tiental bijdragen over religieuze numismatiek en ontving hiervoor in 2011 de Prijs van het Beste Artikel van het Jaarboek van het EGMP met zijn bijdrage De Medailles en Penningen van de Heilige
Pater Damiaan (1840-1889) - Een bijdrage tot de Religieuze Numismatiek ( Jaarboek 2010, p. 207-242). Reeds van in zijn jeugd had hij een grote belangstelling
voor munten en penningen. Het was dan ook een bijzondere gebeurtenis zijn zestigste verjaardag te mogen verzilveren met een nieuwe Lucas-medaille. De LX-Lucas-medaille werd door hemzelf ontworpen.

Op zaterdag 19 augustus 2017 vierde onze voorzitter Fons Van Baelen en zijn sympathieke echtgenote Lea Merckx hun 50ste huwelijksverjaardag, samen met familie
en vrienden. Dit geslaagd feest greep plaats in het mooie domein Het Posthof te
Vissenaken (Tienen). Ter gelegenheid van hun gouden jubileum lieten Lea en Fons
bij kunstenaar Beni Debacker een medaille ontwerpen. Voor de voorzijde ging hun
voorkeur naar een foto genomen door Rudy Tutenel bij de opening van de nieuwe
vestiging van Meubelshopping M.S 2000 in Tienen; de keerzijde is gebaseerd op
een mooie achttiende-eeuwse Duitse huwelijkspenning. Deze prachtige medaille
is gegoten in zilver en brons in het atelier van Beni Debacker te Koolkerke (Brugge).
Pierre Degel,€ Erevoorzitter KV Numismatica Tienen
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NUMISMATICA ZUIDWEST-VLAANDEREN
2011 - 2020
Het afgelopen decennium is gekenmerkt door vier onderwerpen: 1/ Problemen om een geschikt lokaal te vinden in
Kortrijk - 2/ Stilstaan bij het overlijden van vijf bestuurs-leden en een medewerkster, maar ook verder gaan - 3/ Uitgifte van de nieuwe Catalogus van de Belgische Numismatische Uitgiften (CNBU)
- 4/ De jeugdwerking.

1/ Zoektocht naar een lokaal. De afgelopen periode zijn voor Numismatica Zuidwest-Vlaanderen getekend door herhaalde lokaalwissels in de stad Kortrijk. Als
eerste punt het vinden van een geschikt lokaal. We zijn in december 2013 vertrokken uit Willem Tell wegens het stopzetten van de zaak door de toenmalige uitbaters Annie en Peter. Er was geen overnemer zodat we vanaf januari 2014€ noodgedwongen moesten verhuizen naar Schenkel. Na een verblijf van 6 maand ging
Schenkel echter ook failliet!
Intussen was Willem Tell heropend, en vanaf juli 2014 waren we daar terug actief.
In januari 2019 kregen we de melding dat de toenmalige uitbater Lieven Rotty van
Willem Tell dat hij de uitbating wilde stopzetten, en dit met ingang vanaf 1€ april
2019. We hadden afspraken gemaakt met ’t Waaihof om vanaf april 2019 daar onze
vergaderingen te houden. Doch te elfder ure werd Willem Tell vanaf 15 april overgenomen en zijn we in Willem Tell gebleven. Na amper 5 maand werden we met
een nieuw faillissement geconfronteerd! Zonder verwittiging aan het bestuur stonden we in september 2019 voor gesloten deuren. Nadat we zowat alle mogelijke
locaties bezocht hadden en tot de vaststelling gekomen waren dat er in Kortrijk
voor ons geen vergaderingen meer mogelijk waren. Daar bovenop kwam dat de
binnenstad van Kortrijk om de haverklap wordt afgesloten, met als resultaat dat er
geen parking te vinden is, wat voor het verenigingsleven nefast is. Er is een drastische beslissing genomen: we hebben de verhuis naar de stad Harelbeke gemaakt.
Vanaf oktober 2019 vergaderen we nu in CC Het Spoor in Harelbeke waar we hopelijk voor lange tijd kunnen blijven.
2/ Overleden bestuursleden. Intussen werd ons bestuur geconfronteerd met het
overlijden van vijf bestuursleden en een medewerkster. Op 12 november 2012
overleed Mevrouw U. Hautekeete-Devoldere, coördinator van de grote beurs, op
66-jarige leeftijd. Onze erevoorzitter Paul Maes overleed op 91-jarige leeftijd in
april 2013. In mei 2013 overleed Mevrouw G. Debacker-Verfaillie, medewerkster
aan de internationale beurs op 68-jarige leeftijd. En eind juli 2014 overleed erevoorzitter Marcel Nuijttens op 92-jarige leeftijd. Onze toenmalige secretaris Guido
overleed op 75-jarige leeftijd op 11 februari 2014 en op 23 december 2017 overleed
bestuurslid Eric Michiels op 89-jarige leeftijd.
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Als herinnering aan onze dierbare bestuursleden,
onze dank voor de vele jaren inzet voor onze vereniging

Mevr.€ U.€ Hautekeete-Devol- Mevr.€ G.€ Debacker-Verfaillie€
Erevoorzitter€ Paul€ Mae
dere€ Coördinator€ Internatio- Medewerkster€ internationale
s€
nale€ beurs€ (1945-2012)
€
(1922-2013)
beurs€ (1944-2013)

Erevoorzitter€ Marcel€
Nuijttens€ (1921-2013)

Secretaris€ Guido€ Debacker€ Bestuurslid€ Erik€ Michiels€
(1939-2014)
(1928-2017)

Ondanks deze overlijdens deden we met onze club verder. In 2012 was onze afdeling aan de beurt om de algemene vergadering te organiseren, en deze vond plaats
in Hotel Royal, met als speciale activiteit een tentoonstelling in het Borstel-museum en de uitgifte van een bijhorende catalogus. De penning van de algemene
vergadering 2012 staat elders in deze uitgave beschreven en toont op de voorzijde
een kopie van het zegel van Boudewijn II van Vlaanderen, die Izegem stadsrecht
schonk in het jaar 980.
In de loop van 2013 mochten we een nieuwe coördinator grote beurs verwelkomen, nl. Mieke Hautekeete, en in het najaar 2014 twee nieuwe bestuursleden, met
name Laurens Aernout die de taak van secretaris op zich nam, en André Grootjans
als bestuurslid, wat de clubwerking erg ten goede kwam! Zij geven de club het
nieuwe elan waaraan we dringend behoefte hadden!
In 2014 bestond onze vereniging 60 jaar, en dit hebben we gevierd met een academische zitting in het Museum 1302. De toenmalige spreker was Pat Vanhoorebeke
die een voordracht gaf over de eretekens van WO I. Ter gelegenheid van deze
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verjaardag was er ook een tentoonstelling opgezet in het museum 1302 met als titel
100ste verjaardag van het begin van WO I. Er was aansluitend een diner in het restaurant ’t Zelfde maar Anders in Kortrijk. Voor deze gelegenheid is er ook een medaille geslagen in brons en in zilver van de hand van Beni Debacker.

De€ medaille€ is€ uitgevoerd€ in€ Ae€ en€ Ag€ op€ een€ diameter€ van
€ 80€ mm€
Graveur:€ Beni€ Debacker€ (schaal€ 65%)€

In 2017 werd het 25-jarig voorzitterschap van voorzitter U. Hautekeete gevierd met
een academische zitting in het museum Éperon d’Or. Dit ging gepaard met een
tentoonstelling UITMUNTEND! Er was een boeiende overzichtstentoonstelling
begeleid met een catalogus over de muntslag in onze gewesten. Er werd ook uitvoerig uiteengezet hoe een medaille tot stand komt.
Tijdens deze feestzitting werd Jean-Claude Martiny gevierd met een medaille voor
zijn numismatisch œuvre. Tevens werden de bestuursleden Erik Michiels en Eugène Verbeke geëerd met een zilveren medaille van de Vlaamse Gemeenschap
voor hun 50 jaar als bestuurslid. Schepen van Cultuur Kurt Himpe hield een zeer
gesmaakte speech en overhandigde de medailles aan de gevierden.

Medaille€ 60€ mm€ uitgevoerd€ in€ vermeil,€ Ag€ en€ Ae€
Graveur:€ Beni€ Debacker€ (schaal€ 80%)€
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Tenslotte werd Urbain Hautekeete gevierd voor zijn 25 jaar voorzitterschap, met
een medaille van de Vlaamse Gemeenschap en een medaille in vermeil. JeanClaude Martiny gaf een spreekbeurt over de munten van Maria van Bourgondië.
Het aansluitend diner werd gehouden in Brasserie Vintage op de Grote Markt in
Izegem. Daarna was er een bezoek voorzien in het nieuwe Museum Éperon d’Or.
3/ Uitgifte Catalogus van de Belgische numismatische uitgifen (CBNU)
Numismatica Zuidwest-Vlaanderen is sedert 2016 uitgever van de Catalogus€ van€
de€ Belgische€ Numismatische€ Uitgifen. De auteur van deze publicatie is niemand
minder dan de secretaris van onze afdeling, nl. Laurens Aernout. Als jong numismaat is hij erin geslaagd om tegen de stroom op te roeien door de publicatie van
een vernieuwende catalogus die komaf heeft gemaakt met vorige catalogi die jaar
op jaar foutieve gegevens overnamen zonder rechtzetting. Het is een catalogus geworden met de munten, bankbiljetten, sets van de Belgische frank en de Euro, en
daarnaast ook de officiële herdenkingsmedailles, de munten en biljetten van
Congo Vrijstaat, Belgisch Congo en de mandaatgebieden. Ook onderwerpen die
minder gekend zijn komen aanbod, zoals de lokale uitgiften van noodmunten,
speciale bankbiljettenreeksen, etc. Intussen zijn er reeds drie edities gepubliceerd.
De eerste editie 2016 was na vier maand reeds uitgeput, en ondertussen is ook de
editie 2017 uitverkocht; van meest recente editie 2019 zijn er, bij het schrijven van
deze tekst, nog enkele dozen beschikbaar. In deze 2019 is een gans nieuw hoofdstuk gewijd aan de taksplaatjes, uitgeven in Belgisch Congo en Ruanda Burundi.
Laurens heeft hiervoor alle officiële verzamelingen in het land nagezien, en alle
stukken gemeten, gewogen en gecatalogeerd. Naast de meest gekende en evidente
plaatsen is er ook gekeken naar minder evidente bronnen; dit bracht Laurens bij
het archief van Congo Vrijstaat en Belgisch Congo van de FOD Buitenlandse Zaken. De info werd daar nagezien en verwerkt in deze catalogus en op de website
www.cbnu.be. Tevens zijn verschillende privéverzamelaars behulpzaam geweest
en hebben hun verzameling ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank! Met de
steun van de Nationale Lotterij en het EGMP is de editie 2019 in alle openbare
bibliotheken van het land beschikbaar via het ‘Bibliotheekproject’. Als bestuur kijken we halsreikend toe voor de komende publicaties!

Editie€ 2016€

Editie€ 2017€

Editie€ 2019€
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Voor zijn toewijding als jong numismaat is Laurens eveneens gehuldigd op de
feestzitting van 2017 voor zijn inzet voor de numismatiek. Tevens is de jaarmedaille 2020 van het E.G.M.P. opgedragen aan Laurens Aernout!
4/€ Onze€ vereniging€ zet€ volop€ in€ op€ de€ jeugdwerking!€
Om het voorbestaan van onze hobby, maar ook van onze vereniging te kunnen
waarborgen is er een zekere vorm van ‘vernieuwing’ nodig. Een van deze bronnen
die we kunnen aanspreken zijn de jongeren. Hierbij kunnen we jullie laten zien dat
we drie scholen bezocht hebben. Laurens heeft de scholen in Wingene en Zwevezele voor zijn rekening genomen. Urbain deze van zijn kleinzoon in Lendelede.
Ieder kind heeft een exemplaar gekregen van de “CBNU2017” en in Lendelede
heeft de juf. zelfs determinatie gedaan van de munt die iedere leerling gekregen
had. Maar ook andere velden kunnen we aanspreken zoals bij metaaldetectoristen,
etc. Deze extra werking van de club vraagt meer werk met misschien op het eerste
zicht weinig resultaat. Echter met voldoende inzet en volharding moeten er wel
komen. We zullen zien wat er de komende tien jaar op ons pad komt, maar we
zullen geen enkele - haalbare - uitdaging laten liggen om te slagen in onze opzet.
Maar dit kunt u lezen in ons vervolgartikel in het jaarboek binnen 10 jaar.

€
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