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NUMISMATISCHE GENOOTSCHAPPEN IN BELGIË
(19de-21ste EEUW)
Numismatiek–Vanrariteitenkabinettotacademischedisciplineen
democratischehobby[lit1]

nteresseinhetbezittenofverzamelenvanmuntenwaseralbĳ
deGrieken,waarmenmetlofsprakoverdemooieartistiekeuitstraling
vandemuntenvanRhodos.KeizerAugustusverzameldemuntenuit
hetverledenvanhetRomeinseRĳkengebruiktedezealsrelatiegeschenken
voor zĳn vrienden. Het verzamelen van munten wordt herhaaldelĳk vermeld in oude geschrien. Door de eeuwen heen zal het verzamelen van
muntendoordeeliteevoluerennaareenhobbybĳeenbrederelaagvande
bevolking,vooralnaWereldoorlogIIwanneerdealgemenewelstandaanzienlĳktoenam.
GeïnspireerdopantiekemuntenontstaantĳdensdeRenaissancedeeerstemedailles,dieookeeninteressegebiedzullenvormenbĳverzamelaars.


I





Schilderij‘Eenverzameling’doorFransFranckenII(Antwerpen1581-1642)
CollectievanhetKoninklijkMuseumvoorSchoneKunstenAntwerpen,Rockoxhuis

colloquium175jaarkbgn,p.225-255.
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Kunst-enrariteitenkabinettenzoalsdiewordenaangelegdinde16de,17de
en18deeeuwbevatteneenbredewaaieraanobjectenencuriosa.Depopulariteitervanlooptparallelmethettoenemendcontactmetexotische,tropischeoordenna1500.Muntenontbrekennietindezeverzamelingen.Meer
speciﬁekvoegtdetĳdgeestvandeRenaissanceeenextradimensietoe,nl.
dewilomdeverzameldemuntenookopeenwetenschappelĳkemanierte
bestuderen.MenherontdektdeOudheid.Muntenzĳneenhistorischdocumentbĳuitstek,enbiedenzelfseendirectfysischcontactoverdeeeuwen
heen.DegrotePetrarca(1304-1374)iséénvandeeersteverzamelaarsvan
betekenis.Een deel van zĳnverzamelingschenkt hĳaan deDuitsekeizer
Karel IV, in wie we wel de eerste Duitse muntenverzamelaar mogen zien.
Velewereldlĳkeengeestelĳkevorstenvolgenditvoorbeeld.Totdevroegste
Duitseverzamelaarswordengerekend:keizerMaximiliaanIenDegenhart
Pfeﬃnger van Salmanskirchen (+ 1519), raadsheer van keurvorst Frederik
vanSaksen.Dezebezatruim2.000stukken,waarvandecatalogus,althans
gedeeltelĳk, nog voorhanden is. In 1486 wordt een muntententoonstelling
gehoudeninNürnberg,eengeschenkvanHansTucheraandiestad.
EnhoestondheterbĳonsindeLageLandenvoor?Omstreeks1550vin–
denweinAntwerpenHubertGoltzius(1525-1583),eenberoemdoudheidkundige,schilderengraveur.DevelemuntenverzamelingenindeScheldestadzettenhemertoeaanomdoormiddelvanaeeldingenvanmunten
de boeken over de geschiedenis van de Romeinse keizers te voorzien van
illustraties.In1556ondernamhĳeenreisdoordeZuidelĳkeendeNoordelĳkeNederlandenomzoveelmogelĳkmuntenmetzĳneigenogentezien
entekunnenbestuderen.HetresultaatwerdzĳnIconesImperatorumRomanorum(Antwerpen,1557).Goltzius’reisbeschrĳvingenzĳnzeerinteressant.
Het aantal verzamelingen dat hĳ bezocht bedraagt 977, waaronder verzamelingen vanveel toenmalig beroemde namenop wetenschappelĳkofop
politiekvlak.Eentochindrukwekkendgetaldatlaatzienhoesnelde,toen
nogtoehoofdzakelĳkRomeinse,numismatiekvooruitgingénwelkevooraanstaandeplaatsonzegewestendestĳdsinnamenindiediscipline.DeverzamelingenvandeAntwerpenaarsNicolaasRockoxenRubenszĳnoverigenswelbekend.
TĳdenshetAbsolutisme spelen devorstelĳkekabinetten eenhoofdrol.
Denumismatiekverhuistnuinzekerezinvandestudeerkamersvanverlichtehumanistennaardievandealevenverlichtevorstenvande17deeeuw.
Ook bĳ ons is de numismatiek een vorstelĳke aangelegenheid bĳ uitstek
geworden.ZogaathetHofvandeaartshertogenAlbrechtenIsabellazich
directmetdezakenbemoeienvanzodrahenhetgeruchtbereiktdatinhet
dorpje Mespelare, tussen Aalst en Dendermonde, een enorme Romeinse
goudschatisgevonden.VanuitBrusselkomtviaallerhandeomzwervingen
eengrootdeelvandevondstinhandenvanLodewĳkXIV.Indezeperiode
wasdeFranseimpulstoonaangevendvoorhetverzamelenvanantiquiteiten
uitallestrekenvandewereld.Vanafde18deeeuwisereenbloeiendehan-
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del om allerlei privéverzamelingen in Europa te bevoorraden. Munten en
penningen worden hierbĳ niet vergeten. Zo ontstaan de grote staatsverzamelingen. Het Cabinet du Roi, nu Cabinet de France, is van omstreeks
1650tot1850deenigestaatsverzamelingvanmunten,thansondergebracht
indeBibliothèquenationaledeFranceinParĳs.DaarnabegintLonden(het
BritishMuseum)zichmetParĳstemeten.Berlĳnteltvanaf1841meeonder
debekwameleidingvanJuliusFriedlaenderenhee–watGrieksemunten
aangaat–debeideandereingehaald.Wenen,Rome,NapelsenMadridzĳn
toonaangevend voor wat Romeinse munten betre. En Athene is rĳk aan
GriekseenByzantĳnsestukkenvanbetekenis.
Eenbelangrĳkebronvoordeuitbreidingvandestaatsverzamelingenin
de19deen20steeeuwvormdedeverwervingvangroteprivéverzamelingen.
In de 19deeeuw zienwe talrĳke edeleheren met fraaie ronkende titels
metelkaarperbriefduellerenovermuntenenpenningen.Zobestaaterin
het Antwerps archief nog de hiervoor zeer illustratieve briefwisseling van
Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901). De munten worden aangeboden
doorhandelaars,wisselagentenenandereverzamelaars.Prachtigecollecties
wordensamengebrachtenbeschreven.Dezeexplosievaninteresseenverzameldribrengtdegeïnteresseerdensamen,diezichstructureelgaanverenigen.Deeerstetĳdschrienengenootschappenwordengeboren,meestal
opnationalebasisenmeteenwetenschappelĳkdoel.InFrankrĳkverschĳnt
in1836LaRevuenumismatique.InLondenwordtin1836e(Royal) NumismaticSocietygesticht,diein1838haartĳdschriNumismaticChronicle
opstart.
HetKoninklĳkBelgischGenootschapvoorNumismatiek(kbgn)wordt
gestichtin1841,deSociétéfrançaisedeNumismatique(sfn)in1865,ende
vieringvan50jaarkbgnin1892wasmededeaanleidingvoordestichting
vanhetKoninklĳkNederlandsGenootschapvoorMunt-enPenningkunde
(kngmp).Denumismatiekwordteenwetenschappelĳkedisciplineopacademischniveau.AandeuniversiteitvanLeuvenwordtvanaf1928numismatiekalsafzonderlĳkvakonderwezen.Erontstaateenruimaanbodaan
numismatischeliteratuur,waarbĳookdeaandachtvoorde‘lokale’numismatiekopdevoorgrondtreedt.
Zowelhetverzamelenalshetorganiserenvanwetenschappelĳkonderzoekenpublicatiesblĳvenechtervoorbehoudenaandewelstellendeklasse
van de bevolking, aangezien haar leden de hieraan verbonden ﬁnanciële
kostenkunnendragen.
Ditsociaalproﬁelwordtpasdoorbrokennadaterbĳdemiddenklasse,
naastinteresseinhetonderwerp,ookﬁnanciëlebestedingsruimteontstaat
voorhetzelfaanleggenvannumismatischeverzamelingen.
Na Wereldoorlog II komt er voor de ganse bevolking inderdaad een
grotewelstandsverbeteringdankzĳeconomischegroei,betereopleidingen,
beschikbaarheidvaninformatieenliteratuur,hogerelonen,bezitvanspaargeld,enz.Deinteresseinhetverledenenookin‘oudemuntenenmedailles’
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neemttoe.Hetprivéaankopenvanverzamelbarevoorwerpenwordtmogelĳk
voor de middenklasse. Deze ontwikkeling vraagt om ondersteuning via
vulgariserende literatuur,overzichtscatalogi,het organiserenvan ruilactiviteiten, enz. Er ontstaan over het ganse land lokale verzamelclubs voor
muntenenpenningen.
In1950wordtinBelgiëdoorlokaleclubsvanAntwerpenenBrusseleen
initiatief opgestart om zoveel mogelĳk verenigingen onder te brengen bĳ
éénoverkoepelendeorganisatie,hetEuropeesGenootschapvoorMunt-en
Penningkunde of l’Alliance Européenne de Numismatique. Verschillende
Vlaamse, Waalse en Franse, zelfs Algerĳnse, clubs sloten zich aan. Vanaf
1950werdeneentĳdschriuitgegevenennumismatischetentoonstellingen
georganiseerd, meestal met materiaal van leden-verzamelaars. Na de opsplitsing van de Vlaamse en Waalse afdelingen in 1982 gingen de beide
deelgenootschappenhuneigenweg.
HetKoninklĳkBelgischGenootschapvoorNumismatiekblĳopteren
vooreenelitaireaanpak,waardoorenkelevanzĳnledenin1964deCercle
d’Études Numismatiques oprichten voor de publicatie van numismatische
bĳdragen, bedoeld om een bredere groep van geïnteresseerden en verzamelaarstevoorzienvaninformatie.

Numismatiekwordteendemocratischehobbyeneenpassie
Hetontstaanendesuccesvollewerkingvannumismatischegenootschappen
issterkaankelĳkvanhetaantalgeïnteresseerden.DitaantalstĳgtexponentieeldoordeeconomischegroeinaWereldoorlogII.
Hoebeïnvloedtdesocio-economischecontextvanafWereldoorlogIIhet
verzamelenendedaarbĳhorendevraagnaarenproductievankennisvan
muntenenpenningen?
Hoeevolueerthetaantalverzamelaarsdoordejarenheen?
Waarstaanwenuinde21steeeuw?
VóórWereldoorlogII(1940-1945)gebeurtdebevoorradingvandeverzamelaars van munten en medailles hoofdzakelĳk via munthandelaars en
wisselagenten.Doordegroeiendewelstandenkennisbĳdemiddenklasse
vandebevolkingnaWereldoorlogIIgroeitdeinteresseommuntenaante
kopenalsverzamelobject.Ditzĳndeechteverzamelaarsdieindeperiode
1950tot1960/65eendeelvanhunspaarcentenbestedenaanmunten.Deze
categorievanverzamelaarsprobeertzoveelmogelĳknumismatischekennis
metelkaaruittewisselen.Zĳstichtendelokalenumismatischeverenigingen,metalsdoelkennisuittewisselen,muntenteruilenenhunaanwinstentedelen.Detoenmaligeledenlĳstenvermeldenvoorelklidzĳninteressegebied, zodat gelĳkgezinden elkaar kunnen vinden. Er wordt vooral
opthemaverzameld,ennietzozeernationalistisch.Slechts40%vandeverzamelaars verzamelt Belgische munten. Er zĳn trends te bespeuren in de
thema’s,zoalsindejaren60,toenEngelsemuntenpopulairwordendoor
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deopkomstvanhetreizennaarLondenendeintredevandepubsinBelgië.
Hetaantalverzamelaarsindejaren60schatikop4.000-5.000inBelgië.
Vanaf1970verandertditbeeld,waarbĳeropgroteschaalwordtgespeculeerdinallesennogwat.Dehogeinﬂatiebetekentdatalleproductenen
dienstenduurderworden,zodatgeldzĳnwaardeverliest.Mensenzoeken
naardingendiehunwaardebehoudenofzelfsinwaardestĳgen,enmuntenblĳkendaartoetebehoren.Doordeverhoogdevraagstĳgeninderdaad
deprĳzenervan,enerontstaateendrangomopkortetermĳnwinstente
realiseren.Zobetredenveelnieuwedeelnemershetnumismatischeveld.Ik
noem dit de pseudo-verzamelaars. Die ‘pseudo-verzamelaar’ kan worden
omschrevenalszĳndeeenverzamelaarmeteenmuntencataloogindehand
maarzonderverdereondersteuningvanliteratuurofanderemiddelen,en
voorwiehetﬁnancieel-speculatieveeenrolspeelt.Andereverzamelobjecten
zoalsbĳvoorbeeldpostzegelskennengelĳkaardigeevoluties.Hethoogtepunt
ervanwordtbereiktin1980-1981.IkschatdatertoeninBelgiëmaximum
20.000 verzamelaars van munten en medailles waren, waarvan misschien
5.000 echte verzamelaars met een ware interesse in de numismatiek, en
15.000pseudo-verzamelaars.Alsreferentiepuntvoordezeevolutiekanmen
deverkoopnagaanvandefdc-setsmetBelgischemunten:dezegroeitjaarlĳks,van5.000stuksin1970totmaximaal60.000in1980.Hetisgeweten
datéénverzamelaarerjaarlĳks2.000kochtalsinvestering!Na1980verlaat
deze generatie van pseudo-verzamelaars langzaam de markt, waardoor de
vraagdaaltenhetaanbodstĳgt,metdalendeprĳzentotgevolg.Gedurende
delaatstedecenniazĳnernogenkeleopﬂakkeringengeweestvanhetverzamelenvannumismatischevoorwerpenmeteencommerciëleinslag,zoals
deuitgienvangemeentepenningenendelanceringvandeeuromunten.

Verwachtingenvoorde21eeuw
Vandaag gee de wereld van muntenverzamelaars een vergrĳsde indruk.
Het aantrekken van jonge beginnende verzamelaars is al jaren een moeilĳkeopgave.Deledenaantallenvanlokaleclubsenvanhetegmpdalen.Enkeleafdelingenzĳnaankelĳkvandeinzetvanouderwordendebestuursledenensterveneenstilledood.Enkelenieuwedynamischeinitiatievenzĳn
echtersuccesvolenhoopgevend.
Ik ben geen visionair, maar durf optimistisch geloven in een blĳvende
interesseindenumismatiek.
Dewereldverandertineenversneldtempo,maarditbiedtooknieuwe
opportuniteitenvooriederediscipline.
Indearcheologiesteltmendat,doordesnelleevolutievandedetectietechnologie,binnenenkeledecenniadevolledigeinformatievandebodem
zalzĳngeïnventariseerd.Ditbetekentzekernietheteindevandearcheologie, maar zal eerder een versterkende werking hebben op de verrĳking
vandekennisendeaantrekkingskrachtvandiediscipline.
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Indewereldvandenumismatiekzalerindekomendedecenniazeker
veelveranderen.
Onlangs heb ik nog twee leuke uitspraken kunnen noteren. De eerste
kwamernaaraanleidingvaneenrecenteverkoopvaneenbelangrĳkepostzegelverzameling,waarbĳde reﬂectiewerd gemaakt: ‘Hetverzamelenvan
postzegelskendezijnhoogtepuntindejaren60-70,toenbijnieuweuitgien
demensenstondenaanteschuiveninhetpostkantoor.Vandaagvragende
numismatenzichafofdehobbyzalvergrijzenomdatdejongerennietaan
boord komen. In elkgeval zal de kwaliteit en zeldzaamheid van een munt
steedsgeïnteresseerdeverzamelaarsaantrekken.’
Eenandereuitspraakkomtvaneenantiekhandelaardiemĳvertelde:‘Ik
verkoopinmijnwinkelgeenmuntenenmedaillesmeer.Dehandelinmunten
enmedaillesisvolledigverplaatstvandewinkelnaarhetInternetendeveilingen.Deechtemuntenwinkelisdood.’
Dezeopmerkingensluitenaanbĳdevaststellingdatervandaagnogaltĳd
heel wat verzamelaars van munten en penningen zĳn, zĳ het misschien
minderzichtbaardanvroegeralsledenvanverenigingen.Hettoenemend
aanbod van numismatische informatieop hetInternet zal dezegroepvan
sterkgeïnteresseerdenlatengroeien,diehierdoorhunpassieopeenmeer
individualistischeofgeïsoleerdemanierbeleven.
Naardeverderejareninde21steeeuwtoeverwachtikdatdeechteverzamelaarszullenblĳvenbestaanenhunaantalstabielkanblĳven.Misschien
komtereenverschuivingwaarbĳeenaantalnieuweverzamelaarsdezepassieslechtsoplatereleeftĳdzaloppikken,waardooreenmogelĳkgebrekaan
jongegeïnteresseerdenkanwordengecompenseerd.
Dedrĳvendekrachtvoordenumismateninde21steeeuwzalvooralde
interesseingeschiedeniszĳn,waarbĳeenmunthetdocumentvormtdatze
letterlĳkindehandkunnennemen.VoordeBelgischeverzamelaarzullen
verzamelgebieden in trekblĳven zoals munten vaneenbepaaldeperiode,
metaeeldingenvanhistorischepersonen,RomeinseenGriekse,vanonze
streken,populairelandenzoalsEngeland,Frankrĳk,NederlandenDuitsland,zonderdemedaillesenpenningentevergeten.
Devraagisofverzamelclubszullenblĳvenbestaanwaargelĳkgezinden
elkaarkunnenontmoetenvoorhetuitwisselenvankennis,kunnenruilen
eneengezelligebabbelkunnenhebben.HetInternetenInternetforazullen
hierzekereendeelvandierollenovernemen.Deuitdagingvoordenumismatische verenigingen bestaat erin hun leden voldoende te betrekken bĳ
het verder ontwikkelen van hun numismatische kennis door actief informatieopallemogelĳkemanierenterbeschikkingtestellen.Hetsuccesvan
eenverenigingzalwaarschĳnlĳkaankelĳkzĳnvandematewaarinzede
verzamelaarendenumismaatkanvormen,boeienenaantrekken,waarbĳ
haarinvesteringinhetInternetgebeureneenonmiskenbarerolzalspelen.
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DeBelgischenumismatischegenootschappeninde19–21eeuw

Zoals reeds gezegd, is het Koninklĳk Belgisch Genootschap voor NumismatiekdeeerstevereniginginBelgiëdiewerdopgerichtomnumismatente
verenigen. De wetenschappelĳke ingesteldheid en het elitair en Franstalig
karaktervandezevereniginghebbenvanafWereldoorlogIIgeleidtothet
ontstaanvanmeerdemocratischeverenigingenvoordegewoneverzamelaar
envoorNederlandstaligen.Meerderenieuweverenigingenzagenhetdaglicht,elkmeteenwelgedeﬁnieerddoel.
MenmagbĳgevolgstellendathetKoninklĳkBelgischGenootschapvoor
NumismatiekdemoederisvanalleBelgischenumismatischeverenigingen.



In het volgend overzicht worden de belangrĳkste Belgische verenigingen
enhundoelstellingentoegelicht:
1. KoninklĳkBelgischGenootschapvoorNumismatiek
2. Sociétéhollandaise-belgedesAmisdelaMédailled’Art/SociétédesAmis
delaMédailled’Art()/PromotievandeMedaille
3. Cercled’ÉtudesNumismatiques(|)/DiestseStudiekringvoorNumismatiek
4. Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde / Alliance EuropéennedeNumismatique/medec
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Alhoewelhetegmp/aenenzĳnafdelingenhiernawordtbehandeldalszĳnde
déverenigingvoordeverzamelaarvanmuntenenpenningen,bestaanerin
België nog meerdere lokale verzamelclubs waar munt- en penningverzamelaarsterechtkunnen.
In dit artikelbeperken wĳ ons voor de beschrĳvingvan het numismatische verenigingsleven in België tot de vier hierboven aangegeven initiatieven.

1.KoninklijkBelgischGenootschapvoorNumismatiek–Sociétéroyale
deNumismatiquedeBelgique(2015)[lit2]
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel()
Bestuur
Ledenaantal




Lidgeld
Activiteiten

Contact


Toelichting

1841
Uitgievaneentĳdschrioverbĳvoorkeurdenationalenumismatiekenvanminstens400bladzĳdenperjaar(invieraﬂeveringen)
JohanvanHeesch(voorzitter)–FrançoisdeCallataÿ(ondervoorzitter)–CécileArnould(secretaris)–HuguetteTaymans
(penningmeester)–JanMoens(bestuurder)
ereleden
7
werkendeleden
48 ⎫
corresponderendeleden 81 ⎬ totaal 219
buitenlandseleden
50
institutioneleleden
33 ⎭
₫ 45inBelgië,₫ 55inbuitenland,₫ 60voorabonnementen(80)
Uitgievaneenjaarboek
Uitreikingvaneenlidmaatschapsmedailleaanwerkendeleden
Maandelĳksebĳeenkomstenmetvoordrachten
AlgemeneVergaderingenteBrussel(maartenoktober)
Zomervergaderinginprovinciestad(juni)
DriejaarlĳkscolloquiumoverBelgischenumismatiek
Deelnameaancongressenententoonstellingen
Vierjaarlĳkseprĳsvooreenoorspronkelĳkeenonuitgegevenwetenschappelĳkestudiem.b.t.denumismatiekofdezegelkunde
www.numisbel.be

Voorafgaand aan de stichting van ons Genootschap is er het Koninklĳk
Besluituit1835dateenmuseumvoorwapens,kunstennumismatiekinhet
levenroept.M.Braemt,graveuraandeMuntvanBrussel,wordtbelastmet
het aanleggen van een muntenverzameling. In 1838 komt de muntencollectievandeStaatnaardeKoninklĳkeBibliotheek.In1843wordtdeverzamelingvandestadBrusselaangekocht.In1875wordthetPenningkabinet
opgestartalsaparteafdelingbinnendeKoninklĳkebibliotheekteBrussel.
De19deeeuwisvoordenumismatiekeenboeiendeperiode:deinteresse
inarcheologieengeschiedenisisalomtegenwoordig,hetverwoedverzamelenvraagtomkennisenpublicaties,hetuitgevenvanmedaillesexplodeert.
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Indezetĳdsgeestontstaandeeerstenumismatischetĳdschrien:in1836
deRevuenumismatiqueinFrankrĳk,enin1838deNumismaticChronicle
in Engeland door het in 1836 opgerichte genootschap de (Royal) NumismaticSociety.DePoolJoachimLelewel,dieinBrusselwaskomenwonen,
publiceerttweebelangrĳkewerken:LaNumismatiqueduMoyen-Âgeconsidéréesouslerapportdutype,2volumesin1835,envervolgensTypegaulois
ouceltiquein1841.
De Belgische verzamelaars van munten en medailles bespreken hoe ze
destudievanBelgischenumismatiekkunnenorganiseren.Erzĳnmeerdere
informelevergaderingen,o.a.tenhuizevanM.DeCoster,burgemeestervan
Heverlee,enpriesterLouis,verbondenaanhetcollegeinTienen.Erwordt
in1841beslisteennumismatischtĳdschri,deRevuedelaNumismatique
belge,optestarten,waarbĳeenorgaan,deSociétébelgedeNumismatique,
eensoortredactieraadisdiedeorganisatievoorzĳnrekeningneemt.Het
Genootschapwordtformeelopgerichtop28november1841inTienen.
Het doel van het Genootschap is de uitgie van een tĳdschri over bĳ
voorkeur de nationale numismatiek en van minstens 400 bladzĳden per
jaar in vier aﬂeveringen, trimestrieel geleverd. De vereniging kan worden
beschouwd als een soort van redactieraad die slechts éénmaal per jaar
vergadert.DeAlgemeneVergaderingregeltdeadministratieveaansturing
vanhaarpublicaties.Erzĳngeenvoordrachtenofmededelingenvoorzien.
Tĳdens de beginjaren van de vereniging hee het verkopen van abonnementendehoogsteprioriteitenzoektmengeennieuweleden.
Tĳdens het eerste werkjaar worden enkele belangrĳke beslissingen genomenvoordetoekomst:
1. Lelewel krĳgt vrĳwel onmiddellĳk het erevoorzitterschap van het Genootschapaangeboden.Alserkendengeliefdnumismaatwordthĳdoor
velenﬁnancieelgesteundomzĳnleventekunnenwĳdenaandenumismatiek.In1986heehetGenootschapLelewelnoggeëerdopzĳnAlgemeneVergaderingdoordeuitgievaneenmedaillemetzĳnbeeltenis
tergelegenheidvanzĳn200steverjaardag.
2. Daarnaastwordenerreedstĳdensdevoorbereidendegesprekkenvoor
de stichting van de vereniging acht ereleden benoemd, waaronder de
Longpérier,deSaulcy,Koehne,omsenenvanderChĳs.Dezeleden
koosmenopbasisvanhunerkendewetenschappelĳkereputatieenhun
buitenlandsenationaliteit.
3. Eenopnaamgegraveerdelidmaatschapsmedaillewordtaanelklidbezorgd.Ditisvandaagnogsteedshetgeval.

Destructuur
Indeloopderjarenwordtdeorganisatiestructuurverderuitgebouwd:een
voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een
controleurvanderekeningeneneenbibliothecaris.
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Het bestuur en de Redactiecommissie van het Tĳdschri waren oorspronkelĳkbenoemdvooréénjaar,maarvanaf1890vooreenperiodevan
driejaar.
Hetbestuurkendeeenzeerstabielesamenstelling:viervoorzittersineen
eeuw, zĳnde Renier Chalon (1849-1886), Alphonse De Schodt (18871889), Vte Baudouin de Jonghe (1890-1925) en Victor Tourneur (19251949). Vandaag is dit anders omdat een voorzitter slechts twee opeenvolgendemandatenvandriejaarmagbekleden.
Gelĳkaardige stabiliteit was er bĳ de penningmeesters, zoals Edouard
Vandenbroeck(1864-1891)enAmédéedeRoissart(1896-1922),enbĳde
secretarissen zĳn termĳnen van twaalf en vĳien jaar geen uitzondering.
Het redactiecomité van het Tĳdschri kende eenzelfde solide basis, met
RenierChalon(1847-1885),VteBaudouindeJonghe(1890-1925),Victor
Tourneur(1919-1955)enPaulNaster(1949-1992).Dezestabiliteithee
het Genootschap een zeer toegewĳd en ervaren bestuur gegeven, met een
succesvolbestaanalsgevolg.
Deﬔnctievanondervoorzitteriseenmandaatzonderveelinhoud.De
bibliothecaris,eenmandaatsinds1860,speeldeeengroteondersteunende
rolvoordeopbouwvandekennisendesnellegroeivanhetGenootschap.

Deledenstructuur
Sindsdeoprichtingzĳnertweesoortenleden:deereleden(8)diedoorhet
bestuurwordenaangeduidendewerkendeleden(38).
Hetledenaantalwordtin1844besproken,metdebedoelingomdittoch
beperkttehouden.Hoewelertoen39werkendeledenzĳn,zalditvoortaan
beperktwordentot35.Ditwordtnietgerespecteerd,wanterzĳn4ledente
veel en er komen in 1846 nog 2 leden bĳ. Daartegenover worden de ereledenmet11uitgebreid.
In1848wordthetvooropgezetteaantalbereikt:erzĳndan34werkende
ledenen19ereleden.Hetaantalvan35wordtstatutairin1849.
In 1856 worden de buitenlandse werkende leden ondergebracht in de
categoriebuitenlandseleden,diealsenigeverplichtinghebbenzichteabonnerenophettĳdschri.Dezecategorieheeeenonbeperktaantalleden.
Vanwegedenieuwecategorie‘buitenlandseleden’wordthetaantalereledenin1859beperkttot25.
De beperking tot 35 werkende leden gee bĳ het overlĳden van Dhr.
Meynaertsin1856eenprobleem,daarer7kandidatenzĳnvoordeopvolging.Deselectieistemoeilĳk,enmenzoektenvindtin1860eenstructureleoplossingomdergelĳkeproblemenindetoekomsttevermĳden,door
eenextracategorieintestellen:10corresponderendeledenkunnenworden
aangewezen,diedereservevormenvoordeinvullingvanvrĳeplaatsenbĳ
de werkende leden. Hierdoor kunnen de kandidaten beter worden opgevolgdenbeoordeeld.
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OndanksdevelekandidatenvoorcorresponderendeledenheeChalon
steedsgeweigerdomhetaantalvan10teverhogen.HetispasnaWereldoorlogIIdathetaantalcorresponderendeledenlangzaamwerdopgetrokken
naar 25, 50, 60, om tenslotte sinds 1968 ongelimiteerd te worden. Tevens
gaat het aantal werkende leden in 1958 van 35 naar 50 leden. Het aantal
ereledenisvandaagbeperkttot15.
In1974werdeennieuwecategorieopgericht:deinstitutioneleleden.Dit
zĳnwetenschappelĳkeinstitutenoforganendiezichbezighoudenmetde
numismatiek.
DegewensteﬁnancieringbĳhetopstartenvanonsGenootschapleidde
tot forse lidgelden tĳdens de aanvangsjaren. Aanvankelĳk is er een eenmaligaansluitingsbedragtebetalen:in1842wasdit25frank,vanaf184815
frankenlater20frankvoordewerkendeledenen15frankvoordecorresponderendeleden;in1855wordthet50frank.Deeenmaligeaansluitingsbĳdrage wordt gebruikt om de ﬁnanciële toestand gezond te houden. Zo
wordtzelfseenbedragvan100frankvoorgesteld,maarditwordtverworpen.
Anderzĳdswasersinds1844eenjaarlĳkslidgeldvan6frank.
MaarnaWereldoorlogIblĳervanhetgezondeGenootschapnietsover:
de bibliotheek en de archieven zĳn deels verdwenen, de numismatische
verzamelingisvollediggeplunderdendeﬁnanciëletoestandisdramatisch,
omdatdeinvesteringinwaardepapierendoordeinﬂatietotnietsisgereduceerd.Hetwerkjaar1919wordtmetverliesafgesloten.Delidgeldenworden
opgetrokken tot 40frank,in 1931 tot 80frank. Bĳhetbegin vanWereldoorlogIIiserweer21.000frankinkas,maaropheteindevandezeoorlog
rest er niets meer en het Genootschap is op sterven na dood. Dankzĳ de
inzetvanM.Hoc,J.Jadot,M.ColaertenP.NasterwordthetGenootschap
naarde‘goudentĳdenvannu’geloodst.

Deactiviteiten
Het Genootschap ontplooit tal van activiteiten: het tĳdschri en andere
publicaties, de Algemene Vergaderingen en de sociale bĳeenkomsten, de
uitreikingvanprĳzen,deuitgievanmedaillesenjetons,hetorganiseren
vaneenbibliotheekeneenmuntenverzameling,ennatuurlĳkhetorganiserenvanevenementenencongressen.

HetTijdschriendeanderepublicaties
Bĳ hetontstaan van de vereniging iserslechts ééndoel: het uitgeven van
eentĳdschri,aanvankelĳkRevuedelaNumismatiquebelgegeheten,vanaf
1875RevuebelgedeNumismatique,envanaf1908RevuebelgedeNumismatiqueetdeSigillographie,sinds1980aangevuldmetdeNederlandstalige
titelBelgischTijdschrivoorNumismatiekenZegelkunde.
Het oorsponkelĳke doel van de oprichters was de jaarlĳkse publicatie
vaneentĳdschrimetminstens400bladzĳdenen20-30platen.Ditwordt
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totaanWereldoorlogIzonderproblemengehaald.Hettĳdschriteltvier
aﬂeveringen per jaar. Om ﬁnanciële reden wordt dit na de oorlog herleid
tottwee,envanaf1927totéénjaarlĳksvolume.
De realisatie vanhet tĳdschri, de Revue,verlooptmoeizaam. Priester
Louis,diehiervoorverantwoordelĳkis,komtdebeloevanvieraﬂeveringen
in 1842 niet na en wordt snel vervangen door een commission met drie
leden:Chalon,PiotenSerrure.
In het eerste volume van het tĳdschri worden 38 werkende leden en
8ereledengenoemdalsoprichters,maarhierkanmenstellendatdezeniet
allemaalechtbĳdeoprichtingbetrokkenwaren,ensommigen,o.a.debuitenlanders,alssympatisantenmoetenwordenbeschouwd.
De stichtende leden behoorden hoofdzakelĳk tot de hogere burgerĳ:
naast De Coster en Louis zĳn er numismaten zoals Piot, werkzaam in de
KoninklĳkeArchieven,Serrure,professorinGent,DenDuyts,conservator
vanhetmuseumteGent,Lelewel,debekendstenumismaat,enbaronFélix
deBéthune,toen17jaar.DemeerderheidvandezestichtendeledenpubliceertartikelsindeRevue.
Vermeldenswaard is dat enkele leden, zoals Lelewel en Everaerts, zeer
bedreven waren in het graveren van platen. De eerste foto’s verschenen
reedsindeRevuevan1894.
Inhoudelĳkwashettĳdschriveelmeergevarieerddanvandaag.
Vandaag hebben we na 175 jaar de 162ste jaargang van de Revue; het
‘tekort’istewĳtenaanhetnietverschĳnentĳdensdetweeWereldoorlogen.
Eenrecentedigitaliseringlaatopzoekingendoorheenallejaargangentoe.
Watbetredeinhoudvanhettĳdschriwordtreedsin1842doorMeynaertseenartikelgepubliceerdoverRomeinsemunten,waardoorhetidee
vanlouterBelgischenumismatiekwordtdoorbroken.
Vanaf1847gaathetGenootschapdeoverzichtenvanrecentuitgegeven
medailles aanmoedigen. Elke levende kunstenaar kan zĳn medailles laten
publiceren.
Naastdepublicatievanhettĳdschrineemthetkbgnhetinitiatiefom
ledenenanderenaantesporenommonograﬁeënteschrĳven,omallegegevens betreﬀende de nationale numismatiek te verzamelen en te bestuderen.Erwordentweeperiodenvanaanpakafgebakend:eeneersteperiode
tot het nieuwe monetair systeem van Karel V in 1520, en een tweede van
1520totaandeFranseperiode.MenwenstallearchieveninBelgiëteonderzoekenenallemonetairerekeningentepublicerendienognietzĳnuitgegeven. Ter aanmoediging van het publiceren neemt het Genootschap 35
exemplarenafvanelkepublicatie.Ditresulteertindeonsbekendewerken
vanChalon(HenegouwenenNamen),VictorGaillard(Vlaanderen)enheel
watandereboekenenartikels.
Naasthettĳdschriwerdenmeerderepublicatiesgerealiseerd,zoalsde
periodischeindexvandeRevue,deActesvandenumismatischecongressen
van1891en1910,deSouvenirsnumismatiquesdu50ièmeanniversairedela
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Belgique, de Médailles historiques de Belgique, de L’Histoire monétaire de
TournaivanMarcelHoc,deScriptaNummariavanProf.PaulNaster,etc.
Sinds1980isereenNederlandstaligetitelvoorhettĳdschrienworden
destatutenindetweelandstalengepubliceerd.

DeAlgemeneVergaderingenensocialebijeenkomsten
Conformdestatutenvan1849moeterdeeerstezondagvanjulieenstatutaire AV worden gehouden in Brussel. Andere vergaderingen kunnen in
Brusseloferbuitendoorgaan.
Openkeleuitzonderingennawordenertweevergaderingenperjaargehouden.Dezetweevergaderingenwordenalsvolgtgeorganiseerd:inmaart
de statutaire Algemene Vergadering te Brussel, en in juni/juli de andere,
meestalbuitenBrusselenindienmogelĳksamenmeteenlokaleen/ofbuitenlandsevereniging.Vanaf 1848wordenop de AlgemeneVergaderingen
lezingengehouden.
Sinds1923wordenperjaargemiddeldachtvergaderingengepland,waarondertweeAlgemeneVergaderingeninmaartenjuni/juli.
NaWereldoorlogIwordteenvastestekvoordezevergaderingengevondeninhetPaleisderAcademiën,van1965tot1982indeKoninklĳkeBibliotheekAlbertI,vanaf1982indeUniversitaireStichting.Sindsenkelejaren
gaan de vergaderingen opnieuw door in de Koninklĳke Bibliotheek van
België.

Deuitreikingvanprijzen
Degoedeﬁnanciëlesituatielaatzelfstoeeengoudenjetonterwaardevan
100frankteschenkenaandeauteurvanhetbesteartikelinhetTĳdschri;
hĳwordtin1860toegekendaanJ.Sabatier.Maarondankshetuitlovenvan
geldprĳzen in 1866 en 1867 voor de studie van speciﬁeke onderwerpen
(17de-eeuwse jetons en Romeinse numismatiek) is er geen interesse. Een
anderepogingin1899metdriemaal300frankwasslechtseengedeeltelĳk
succes,waarnaditinitiatiefvanprĳzenwerdgestopt.Sinds1981bestaatde
vierjaarlĳkseprĳsvoornumismatenjongerdan35jaar.

DemedaillesendejetonsvanhetGenootschap
Inde19deeeuwwashetmodeomallesennogwattevereeuwigeninmetaal. Ditkonhet Genootschapen zĳn numismaten niet laten voorbĳgaan.
ErbestaangroteseriesjetonsenmedaillesmetbetrekkingtothetGenootschap: aanwezigheidspenningen voor de Algemene Vergaderingen (18651946), de internationale congressen, persoonlĳke jetons door de leden of
ter herinneringaanleden, voor bewezen diensten,etc. Daarnaast is erde
lidmaatschapsmedaille die aan elk werkend lid wordt aangeboden na zĳn
verkiezing.
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Debibliotheekendemuntenverzameling
Bĳdeoprichtingenevenminindestatutenisersprakevaneenbibliotheek,
maar door het eigen tĳdschri uit te wisselen tegen andere nationale en
internationalepublicatieséndeeigenaankopenvanpublicatiesontstaatde
facto een bibliotheek die snel in belang toeneemt. In 1860wordt voor het
beheerervaneenbibliothecarisaangesteld.
Daarnaastgroeit er sneleen muntenverzameling dievanaf1860 onder
hetbeheervandebibliothecarisvalt.
Vanderecenteaanwinstenvanzoweldeboekenalshetnumismatische
materiaalwordtelkjaareenuitgebreidoverzichtgepubliceerdindeRevue.
Denumismatischeverzamelingbestaatvooraluitschenkingenenwordtna
WereldoorlogIgeëvalueerdop15.000frank.
Maarna WereldoorlogIzĳn debibliotheeken de archieven deelsverdwenen, de numismatische verzameling is zelfs volledig geplunderd door
deDuitsebezetter.HetGenootschapheegeenambitiemeeromeeneigen
algemenenumismatischeverzamelingeneeneigenbibliotheekuittebouwen.DenumismatischevoorwerpendiehetGenootschapnubezitbetreﬀen
enkel getuigenissen van zĳn eigen bestaan, zoals medailles en jetons. De
bibliotheekdieelkjaarverderaangroeitwordtin1971verkochtaandeuniversiteitvanLouvain-la-Neuve,waarzesteedsterbeschikkingstaatvande
leden.

Hetorganiserenvanevenementen
1866
1891
1916
1941
1966

25-jarigbestaanmettoekenningvandekoninklĳketitel
50-jarigbestaaneneersteCongrèsInternationaldeNumismatique
75-jarigbestaanmaargeenfeestelĳkhedenvanwegedeoorlog
100-jarigbestaanmaargeenfeestelĳkhedenvanwegedeoorlog
125-jarig bestaan, met een belangrĳke tentoonstelling met bezoek
vandekoningenvoordrachten
150-jarigbestaanenhetxideInternationaalNumismatischCongres
175-jarigbestaan,meteencolloquium

1991
2016

DehuistaalvanhetGenootschap

BĳdeoprichtingvanhetGenootschapwashetFransdeenigehuistaal.In
1966,tĳdensdevieringvan125jaarkbgn,wordttĳdensdevoordrachten
voorheteerstNederlandsgesprokendoorvoorzitterPaulNaster,P.Schlemper(voorzittervanhetkngmp)enEnnovanGelder.IndeRevuevan1967
worden voor het eerst Nederlandstalige teksten opgenomen. Vanaf 1980
draagt de Revue ook een titel in het Nederlands: Belgisch Tijdschri voor
NumismatiekenZegelkunde.
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2.Sociétéhollandaise-belgedesAmisdelaMédailled’Art/Sociétédes
AmisdelaMédailled’Art()/PromotievandeMedaille[lit3]

NaasthetKoninklĳkBelgischGenootschapvoorNumismatiekzĳnerinde
loopdertĳden–vooralalseengevolgvandetweeWereldoorlogen–drie
elkaaropvolgendegenootschappengeweestdiezichspeciﬁekrondhetthema
‘medailles’ verenigden. Deze genootschappen hadden/hebben een goede
bandmethetkbgnenpublice(e)r(d)enbĳmeerderegelegenhedenhunverslagenenartikelsindiensRevuebelgedeNumismatique.HetInternationaal
NumismatischCongresin1910werdgezamenlĳkmethetkbgningericht.
Dedriegenootschappenwordenhieronderafzonderlĳkbehandeld:
2a. Sociétéhollandaise-belgedesAmisdelaMédailled’Art
2b. SociétédesAmisdelaMédailled’Art()
2c. PromotievandeMedaille

2a.Sociétéhollandaise-belgedesAmisdelaMédailled’Art(1901-1919)
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel
Bestuur
Ledenaantal


Lidgeld
Activiteiten

1901alseenverenigingmeteenHollandseeneenBelgischeafdeling;
ontbondenin1920
Promotievandekunstmedaille‘doordekunstvandenmedailleur
aantemoedigen’–verspreidenenontwikkelenvandeinteressein
medailles
Oprichters:HenrideDompierredeChaufepié(Penningkabinet
DenHaag)–AlphonsedeWitte(secretariskbgn,eerstevoorzitter)
1901
50
1902
165
1913 > 300
25frankmetrechtopeenbronzenexemplaarvanelkeuitgegeven
medaille–50frankmetrechtopeenzilverenexemplaar–65frank
metrechtopeenbronzen1eenzilverenexemplaar
Uitgievan34medaillesin14jaren(geentĳdensWOI)
EénstatutaireAlgemeneVergaderingvoorelkeafdelingafzonderlĳk
DriejaarlĳksegezamelĳkeAlgemeneVergadering
Driejaarlĳksewedstrĳdvoorjonge(< 30jaar)kunstenaarsuitBelgië
enNederland
Inrichtenvantentoonstellingen
Publicatievanartikelen
Uitgievanpostkaarten
Deelnameaantentoonstellingen:SalonInternationalBrussel(1911),
WereldtentoonstellingGent(1913)



Toelichting
In1899wordtinParĳshetgenootschapSociétédesAmisdelaMédaillefrançaise(samf)opgericht,metalsdoeldepromotievandekunstmedailleen
hetontwikkelenvandeinteresseindemedaille.
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Ditgebeurtdoordeuitgievanmedaillesvoordeleden,viertotzesper
jaar.Deaangesteldekunstenaarkrĳgtdevolledigevrĳheidinhetontwerpen
enrealiserenvandezemedaillesrondeenopgelegdthema.
Geïnspireerd door dit Frans initiatief wordt op 24 maart 1901 door
Henri-JeandeDompierredeChaufepié,conservatorvanhetPenningkabinetinDenHaagenvoorzittervanhetKoninklĳkGenootschapvoorMunt-
enPenningkunde,enAlphonsedeWitte,numismaatenlid,secretarisen
laterondervoorzitter(1912)vanhetKoninklĳkBelgischGenootschapvoor
Numismatiek, de vereniging Société hollandaise-belge des Amis de la Médailled’Art(1901-1919)gesticht,afgekortshb.AlphonsedeWittewordtde
eerste voorzitter van deze vereniging, die bestaat uit een Belgische en
Nederlandseafdeling,diejaarlĳkselkeenafzonderlĳkestatutairevergaderinghouden,eneendriejaarlĳksegezamenlĳkeAlgemeneVergadering.
Hetdoelvandeverenigingis‘A.dekunstvandenmedailleuraantemoedigenenB.densmaakvoordemedailleteverspreidenenteontwikkelen’.
DeSociétéhollandaise-belgedesAmisdelaMédailled’Artheebĳhaar
oprichting geen beperking van het aantal leden: iedereen, zowel kunstenaars,medailleproducenten,medaillelieebbers,enz.,kanlidwordenmits
betaling van het lidgeld. Vermeldingswaard is dat de koninklĳke families
vanBelgiëenNederlandsnellidwerden.
De vereniging is uiterst actief gestart. De statutaire activiteiten zĳn de
uitgievanmedaillesdieuitsluitendvoordeledenzĳnbestemd,eendriejaarlĳksewedstrĳdvoorkunstenaarsjongerdan30jaaruitBelgiëenNederland,hethoudenvantentoonstellingenenvoordrachten,enhetpubliceren
vanartikelen.Daarnaastzĳneruitgienvanpostkaarten,dedeelnameaan
internationale tentoonstellingen, het inrichten van Le Salon international
de laMédaille te Brussel(1911) met250exposanten, en de deelnameaan
deWereldtentoonstellingteGent(1913).
Dezebelangrĳkeuitgieactiviteitvanmedailleswordtgoedgekeurddoor
detweeafdelingenendoorhetbestuur.Dekunstenaarkrĳgtvanhetbestuur
eenthemaopgelegd,maargenieteenmaximalevrĳheidvanuitvoeringvan
de medaille. De Belgische kunstenaars zĳn meestal ‘gevestigde waarden’,
metgarantievoordekwaliteit,terwĳldeNederlandersmeestalkiezenvoor
dejongeregeneratie,metbĳhorendecreativiteit.
Deledenontvangenvoorhunlidgeldéénexemplaarvanelkemedaille
diedevereniginguitgee.
Hetlidgeldblĳgedurendedeganseperiode(1901-1920)hetzelfde:
-25 frank met recht op een bronzen exemplaar van elke uitgegeven
medaille
-50frankmetrechtopeenzilverenexemplaar
-65frankmetrechtopeenbronzen1eenzilverenexemplaar
Deshbis,behalvetĳdensWereldoorlogI,14jarenactieftussen1901en
1920enrealiseert34uitgienof2medaillesperjaar.
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Hetledenaantalevolueertzeersnel.Naasteenstartmeteen50-talleden
zĳnerin1902reeds165aangeslotenen(⅔Belgenen⅓Nederlanders).In
1913wordenermeerdan300ledengeteld.
Na de Oorlog1914-1918,en in navolgingvan het Koninklĳk Belgisch
GenootschapvoorNumismatiek,besluitdeBelgischeafdelingdatergeen
Duitseledenen leden uit landen diecollaboreerdenmet deDuitsers mogendeeluitmakenvandevereniging.HieropbeslistdeHollandseafdeling
omuitdeshbtestappen.Deshbwordtalsdusdanigop21maart1920ontbonden,waarnaereennieuweenlouterBelgischeverenigingkanworden
opgerichtmetnieuwestatuten.
De Belgische leden besluiten op de vergadering van 21 maart 1920 de
nieuweverenigingSociétédesAmisdelaMédailled’Art(ama)opterichten
enkeurendenieuwestatutengoed.DeNederlandersstichtenpasin1923
deVerenigingvoorPenningkunstdienogsteedsbestaat.

2b.SociétédesAmisdelaMédailled’Art()(1920-1959)
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel

Bestuur
Leden
Ledenaantal

Lidgeld

Activiteiten




1920;ontbondenin1959
Aanmoedigenvandekunstzinnigheidvandemedailleur
Ontwikkelenvandeinteresseensmaakvandemedaille
Promotenvandegegotenmedaille
Uitgievantweemedaillesperjaar
Driejaarlĳkseprĳsvoorjonge‘Belgische’kunstenaars
VictorTourneur,eerstevoorzitter
‘membresamateurs’,institutioneleleden,‘membresartistes’,
ereleden
1920
241
1921
400
1925
575
1939
220
1944
202
1953
11 aanwezigbĳdeontbindingvanhetGenootschap
1920
25 fr.
1944
100 fr.
1946
150 fr.inBelgiëen175fr.inbuitenland
Vanaf1921konmenlidwordenvoorhetleven
Uitgievan36medaillestĳdensdezeperiode(2perjaar)
Gratiseenbronzenexemplaaraanelklid,zilverenexemplaren
moetenwordenbesteld
Driejaarlĳkseprĳsvoorjongekunstenaar
Organisatievantentoonstellingenenvoordrachten
Vulgariserendeenkunstkritischepublicaties
TweeAlgemeneVergaderingenperjaar,metvoorstellingvande
medaillesenvoordrachten
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Toelichting
TĳdensdeAlgemeneVergaderingvan21maart1920wordtdeSociétéhollandaise-belgedesAmisdelaMédailled’ArtontbondenendeBelgischeafdelingstichthieropaansluitenddenieuweSociétédesAmisdelaMédaille
d’Artmetalslogo ,metalsvoorzitterVictorTourneur.Infeitekunnen
wesprekenvaneendoorstartmetnaamsverandering,aangezienin1921de
20steverjaardagvanhetGenootschapwordtgevierd.
HetGenootschapsteltstatutairtotdoelomdekunstzinnigheidvande
medailleuraantemoedigen,deinteresseensmaakvandemedailleteontwikkelen,endegegotenkunstmedailletepromoten.
Hiervoorwordenstatutairmeerdereactiviteitengeplandzoals:
- dejaarlĳkseuitgievantweemedaillesdoorBelgischekunstenaarsdie
uitsluitendbestemdzĳnvoordeleden
- een driejaarlĳkse prĳs voor een kunstmedaille door een kunstenaar
jonger dan dertig jaar dieverbonden is/wasaaneenBelgische opleidingsinstituut
- de organisatie van tentoonstellingen en voordrachten en de uitgie
vanvulgariserendeenkunstkritischepublicaties.
ErzĳntweejaarlĳkseAlgemeneVergaderingen,metnaastadministratieve aangelegenheden de mogelĳkheid tot voorstelling van medailles en
voordrachten.
Daarnaastzĳnerverschillendesocialeactiviteiten.In1951wordenmeerderetentoonstellingengeorganiseerdnaaraanleidingvande50steverjaardag
vanhetGenootschap,waarbĳditkoninginElisabethmagverwelkomenop
detentoonstellinginhetPenningkabinetteBrussel.
NaWOIIverliestdemedailleaanprestige.Deverenigingenterpromotievandemedaillewordenhierdooreerderelitairegezelschappendieamper bekend zĳn bĳ het brede publiek. De leden, en vooral de bestuursleden,behorentotaanzienlĳkefamilies.Menkrĳgtdeindrukdatheteen
nogalexclusieveclubisvoorechtelieebbers.
Deamaheesinds1953eenbeperkteactiviteitwaarvangeenverslagen
zĳn teruggevonden.Op de AlgemeneVergaderingvan 16november1958
inBrusselbesluitende11aanwezigeledentothetontbindenvandeama,
enM.LedelliquideerthetGenootschap.
Hetzoupasin1987zĳndateennieuweverenigingterpromotievande
medaillewordtgesticht.

Deledenstructuur
Deverenigingteltdriesoortenleden:
- membresamateurs:voorgeïnteresseerdepersonen,bedrĳvenenandere
instellingen die zelf geen medailles creëren of produceren. Iedereen,
ookbuitenlanders,kanmembreamateurworden
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- institutionele leden zoals musea, penningkabinetten, andere publieke
organen,etc.
- membresartistes:voordemedailleursmeteenBelgischeopleidingofdie
reedstienjaarinBelgiëgedomicilieerdzĳn.GezienhetGenootschapde
jaarlĳksepenningenlietrealiserendooreigenleden-medailleurswaren
dezeverplichtzichaantesluitenomeenmogelĳkeopdrachttekunnen
krĳgen.
Daarbuiten kan de Algemene Vergadering, op voordracht van het bestuur,eenerelid(membred’honneur)verkiezen.KoningAlbertIisenblĳ
vanaf1920hetenigeerelidvandevereniging.
Vanaf1920wordendenieuweledenaangemeldenvoorgedragenbĳhet
bestuurdatdetoetredinggoedkeurt.Hetledenaantalsteegspectaculairin
deeerstejaren:
241ledenin1920 216membresamateursen25membresartistes
400ledenin1921 375membresamateursen25membresartistes
479ledenin1922 454membresamateursen25membresartistes
549ledenin1924 524membresamateursen25membresartistes
572ledenin1925 548membresamateursen24membresartistes
maarindeaanloopnaarendoorWOIIginghetaantalledensnelnaar
beneden:
220ledenin1939
202ledenin1944
enwaarschĳnlĳkminderdaneen100-talin1953.
Bĳdeontbindingvandeverenigingop3april1953warener,zoalsgezegd,slecht11ledenaanwezig.
Hetlidgeldbedraagtstatutairminimaal25fr.perjaarvooralleledenen
verhoogtindeloopderjaren:35fr.in1925,50fr.in1929,100fr.in1944
enin1946ishet150fr.voorBelgenen175fr.voorbuitenlanders.
In1921wordtdemogelĳkheidgoedgekeurdomlidtewordenvoorhet
leven.
Alleledenkrĳgeneenbronzenexemplaarvanelkedoordeamauitgegevenmedaille,terwĳleenzilverenexemplaarmoetwordenbesteldenaan
kostprĳswordenbetaald.
In totaal zĳn er 36 medailles door de ama voor de leden aangemaakt.
Oorspronkelĳkzĳnhettweemedaillesperjaar(1920,1922,1924en1926),
terwĳlerindeanderejarenslechtséénmedaillewordtgegeven.
Dekeuzevanhetthemavandemedailleendeaanwĳzingvandekunstenaar gebeurt door het bestuur. De opdracht kan uitsluitend worden
gegevenaaneenlid-kunstenaarvandevereniging.Dekunstenaarsworden
ingedeeld in twee groepen: jonger of ouder dan 45 jaar. Elke groep komt
ongeveerombeurtinaanmerking.
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2c.Promotievandemedaille(2015)
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel

1987
PromotieinBelgiëvandecreatievankunstmedailles
VerspreidingvandekennisvandeproductievanmedaillesinBelgië
enbuitenland
Indecontextvanfidem(FédérationInternationaledelaMédaille
d’Art)vertegenwoordigtdeverenigingdeuitgeversvanmedailles,
demedailleurs,deverzamelaarsendestudiesomtrentmedailles
Bestuur
StefanDeLombaert(voorzitterenpenningmeester)–LucVandamme(ondervoorzitterenhoofdredacteur)–AndréPoels
(secretaris)
Ledenaantal
115
Lidgeld
₫ 40inBelgië,₫ 50inhetbuitenland
Activiteiten
Uitgievandeledenmedaillewaarvanelklidgratiseenexemplaar
ontvangt
Publicaties:viermaalperjaareentweetaligtĳdschriFlashMedailles,occasioneeleengespecialiseerdecatalogus(bv.bĳeen
tentoonstellingopdeAlgemeneVergadering)
AlgemeneVergadering:éénmaalperjaar,tussenmaartenjuni,met
enkelespreekbeurteneneententoonstelling,ledendinerengratis
aanwezigheidspenning
Vierbestuursvergaderingenperjaar
Eénmedailleruilbeursperjaar,inseptemberinVilvoorde
Jaarlĳkseenfamilialeuitstap(metechtgenote/echtgenoot)naareen
stad
Contactgegevens www.medaille.be


Toelichting

Deverenigingwordtgestichtin1987alsfeitelĳkevereniging(fv)opinitiatiefvanMarie-LouiseDupont,ArsèneBuchetenMauriceColaert.Deverenigingtelt25stichtendeleden.
Op10oktober1991neemtdevereniginghetvzw-statuutaanenwordt
zetweetalig(Nederlands/Frans).
De vereniging Promotie van de Medaille wil de creatie van kunstmedaillesinBelgiëbevorderenendeverspreidingvandekennisvanmedailles
inBelgië.
De vereniging is tevens de vertegenwoordiging van de uitgevers van
medailles,demedailleurs,destudiesomtrentmedailles,deverzamelaars,en
ditindecontextvanfidem(FédérationInternationaledelaMédailled’Art).

Activiteiten
De vereniging wil met haar jaarlĳkse uitgie van een kunstmedaille, bĳ
voorkeur van een kunstenaar die zĳn eerste medaille creëert, elk aangeslotenlideengenummerdexemplaaroverhandigentergelegenheidvande
AlgemeneVergadering.
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Tevens wordt sinds 1998 een aanwezigheidspenning uitgereikt aan de
aanwezigeledenopdejaarlĳkseAlgemeneVergadering.
De vereniging organiseert culturele uitstappen, met een bezoek aan
plaatsenwaarmedailleskunnenwordenbekekenenaanateliersvankunstenaars.
AlscommunicatiemiddeliserdeuitgievanhaartĳdschriFlashMédaillesvoordecontactenonderdeleden.Dittĳdschriverschĳntviermaal
perjaarmetinformatieovermedailles,verzamelingen,medailleursenevenementen.
Sinds1989isdeverenigingactiefbĳhetinrichtenvanofdeelnemenaan
tentoonstellingenzoalsEuropalia,PenningkabinetteBrussel,e.a.

3.Cercled’ÉtudesNumismatiques/DiestseStudiekringvoorNumismatiek

EnkeleledenvanhetKoninklĳkBelgischGenootschapvoorNumismatiek
namenin1964uitonvredehetinitiatiefomdeCercled’ÉtudesNumismatiques (cen) op te richten, omdat het kbgn zich niet wou richten naar een
brederelaagvannumismatischgeïnteresseerdenenverzamelaars.DeCercled’ÉtudesNumismatiques(cen)starteenprogrammavanvulgariserende
artikels in zĳn tĳdschri en tevens van enkele speciﬁeke studies. De verenigingheehetFransalshuistaal.
In2006wordtdeDiestseStudiekringvoorNumismatiekopgerichtmet
dezelfdedoelstellingen,maarmetgebruikvanhetNederlandsalshuistaal.
Beideverenigingenwordenhierondertoegelicht:
3a. Cercled’EtudesNumismatiques
3b. DiestseStudiekringvoorNumismatiek

3a.Cercled’ÉtudesNumismatiques(|)(2016)
EuropeanCentreforNumismaticStudies–CentreEuropéend’Études
Numismatiques
Overzicht
Oprichtsjaar
Doel
Bestuur
Leden

Lidgeld



1964
Destudieenverspreidingvandekennisbetreﬀendedenumismatiek
doorpublicaties,voordrachten,tentoonstellingen,uitschrĳvenvan
eenprĳs,enz.(hoofdzakelĳkinhetFrans)
Jean-ClaudeThiry(président)–HenriPottier(vice-président)–
NicolasTasset(secrétaire)–StéphaneGenvier(trésorier)–JeanMarcDoyen(administrateuretsecrétairederédaction)
Werkendeleden–stemgerechtigd:35
Leden–abonnementen:120
Bulletinducen(3maalperjaar):₫ 29inBelgië,₫ 33inbuitenland
Bulletinducen(3maalperjaar)1jan:₫ 68inBelgië,₫ 75inbuitenland
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Bulletinducen(bcen–3aﬂeveringenperjaar)
eJournalofArchaeologicalNumismatics(jan–1volumeperjaar)
Travauxducen(tcen–reeds15volumesverschenen)
Dossiersducen(dcen–reeds3volumesverschenen)
www.cen-numismatique.com

Toelichting
OpinitiatiefvanPierreMagainwerdop1januari1964deCercled’Études
Numismatiquesopgericht,meteen30-talleden.
Decenwoubestaannaasthetzeeracademischekbgn.Hetwasdebedoelingomledenenbeginnendenumismatenbetertevormenaandehand
vanvulgariserendepublicatiesindevormvaneenaanvankelĳkdriemaandelĳkstĳdschriBulletinducen;laterzouditviermaandelĳksworden.
Tevenswordteenserievanmonograﬁeënopgestart,getiteldTravauxdu
Cercled’ÉtudesNumismatiques,diedeledendekansbiedenomhuneigen
studiestelatenpubliceren.Erzĳnreeds15succesvollenummersverschenen.Dezepublicatieswordenverzorgduitgegevenengoedverkocht.
Op 14 december 1965 wordt er een jeugdafdeling opgericht, met een
eigenmaandelĳksepublicatie.
Vanaf1969wordteenvĳaarlĳksenumismatischeprĳsuitgereikt.Deze
PrixQuinquennaldeNumismatiquepromoothetbestuderenvaneennumismatischonderwerpdoornumismaten,jongerdan35jaar.
In2010wordentweenieuweinitiatievengekondigdenopgestart:
- enerzĳds, de Dossiers du Cercle d’Études Numismatiques voor het
publicerenvanmuntvondstenoparcheologischesites,enditvande
antieketotdemoderneperioden.Erzĳnnureedstweevolumesverschenen
- anderzĳds,hetjan(JournalofArchaeologicalNumismatics)voorhet
bundelenvanwetenschappelĳkeartikelenwaarinarcheologieennumismatiekeengemeenschappelĳkeensystematischeanalysemaken
vandegegevensdieophetterreinzĳngevonden.

3b.DiestseStudiekringvoorNumismatiek(2016)
Overzicht
Oprichtingsjaar 2006
Doel
Hetpromotenenverspreidenvannumismatischekennisdoorhet
organiserenvaneendriemaandelĳkstĳdschrienbĳeenkomsten,
cursussen,studiedagen,studiereizen,werkgroepen,publicaties,enz.
(hoofdzakelĳkinhetNederlands)
Bestuur
PatrickPasmans(voorzitter/redacteur)–PietVanmarsenille
(secretaris/ondersteuningledenveiling)–JohanLaevers(penningmeester)
Leden
80
Lidgeld
₫ 30euroinBelgië,₫ 35euroinbuitenland
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Driemaandelĳkstĳdschri
CursusInleidingtotdenumismatiek
Driemaandelĳkseledenbĳeenkomstmetvoordrachtenenveiling
Jaarlĳksestudiedag
www.studiekring-numismatiek.be

DeDiestseStudiekringvoorNumismatiekwordtopgerichtin2006envormt
inzekerezindeNederlandstaligetegenhangervandeCercled’ÉtudesNumismatiques(cen).Hetdoelpubliekbestaatnietzozeeruitmuntverzamelaars
maar wel uit mensen die meer kennis over numismatiek willen opdoen.
Ondertussen telt de Studiekring zowel leden die professioneel bezig zĳn
met numismatiek (vnl. academici, archeologen, historici) als mensen die
datinhunvrĳetĳddoen.
DeStudiekringheedriemaandelĳksebĳeenkomstenmettweelezingen
eneenkleineledenveiling.
Jaarlĳkswordterinhetvoorjaareenstudiedaggeorganiseerdrondeen
bepaald thema, bĳvoorbeeld dit jaar (op 23 april 2016) over de muntslag
langsheendeoudehandelsroutes.
Hetbestuurorganiseertoccasioneelstudiereizenenondersteuntmeteen
werkgroepdebestuderingvandegilde-enwaardepenningen(méreaux).
De Studiekring publiceert een driemaandelĳks tĳdschri De Muntmeestermetzowelalgemenealsgespecialiseerdebĳdragen.
VoorzĳntienjarigbestaanpubliceerdedeStudiekringhetboekDemedaillesvanPierreeunis(1883-1950),geschrevendoorPatrickPasmansen
LucVandamme.
Voorledendiemindervertrouwdzĳnmetdenumismatiekbiedthĳeen
schrielĳkecursusInleidingtotdenumismatiekaan.
OpdeAlgemeneVergaderingvan5maart2016werdendestatutendeels
aangepastendebestuursﬔnctiesherverdeeld.

4.EuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkunde/AllianceEuropéennedeNumismatique
In1950 wordt op initiatief vanenkelelokale numismatischeverenigingen
hetEuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkunde(egmp)gesticht.
DitGenootschaprichtzichvolledigtotdeverzamelaars.
De nationale structuurvan het Genootschapwordt in 1982 gesplitst in
eenNederlandstaligeenFranstaligevereniging,waardoordezebeideafzonderlĳkwordenbesproken.
In1988nemenenkeleledenvandeegmp-afdelingNumismaticaAntverpiahetinitiatiefomdeverzamelaarsvaneretekensteverenigen,watresulteertindeoprichtingvanmedec.
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4a. EuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkunde/AllianceEuropéennedeNumismatiquetot1982
4b.EuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkundevanaf1983
4c. AllianceEuropéennedeNumismatiquevanaf1983
4d.medec

4a.EuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkunde/Alliance
EuropéennedeNumismatiquetot1982[lit4]
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel
Bestuur
Afdelingen

Leden

Lidgeld

Activiteiten

1950/1983
Hetdoelvandeverenigingbestaaterindeinformatie,destudie,de
vulgarisatie,depromotieendeverdedigingvandenumismatiekaan
temoedigenenopdebreedstmogelĳkemanierteverspreiden
1950:WillyHerssens(voorzitter)–RenéDeMartelaere(secretaris/
penningmeester)
1951 erkomteenafdelinginAntwerpen,Brussel,Gent,Brugge,
Luik,CharleroienAlger
1954 Zuid-West-Vlaanderen
1962 heroprichtinginLuik
1965 Leuven
1969 Mons
1970 Hasselt
1971 Nĳvel,Namen,Tienen,Sint-Katelĳne-Waver,Mulhouseen
Besançon
1974 DendermondeenTubize
1975 Couvin
1980 VielsalmenOupeye
1980 Heusden-Zolder(Limburg)
1982 Mechelen
1950 150
1960 400
1970 1.050
1980 1.670
1982 1.660
1953 60fr. inBelgië,bovenophetlokalelidgeld(vrĳwilligeaansluiting)
1960 100fr.
1970 200fr.
1981 400fr.
UitgietweemaandelĳstĳdschriLaVieNumismatique/Tijdschri
voorNumismatiek
Dienstenzoalsintekeningvandeledenopfdc-muntsets
Aanleggenvanlokalebibliotheken
Aanleggenvaneennumismatischeverzameling(1953,maarsnel
gestaakt)
Tentoonstellingen
JaarlĳksestatutaireAlgemeneVergadering
Jaarlĳksepenningopgedragenaaneenverdienstelĳklid
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Toelichting
Het egmp-aen werd waarschĳnlĳk opgericht naar het voorbeeld van het
KoninklĳkBelgischGenootschapvoorNumismatiek,watwekunnenterugvindenindestructuurvanenkeleactiviteitenendeorganisatie.
In februari 1950 plaatsen René De Martelaere en Antoine Van den
Brande een oproep in een weekblad om muntverzamelaars te verenigen.
HeteerstenummervanhetmaandbladL’AllianceNumismatiqueverschĳnt
inmaart1950.Inhetvoorwoordvanditnummerwordtde‘nood’omeen
numismatische club op terichten uitgebreid toegelicht envergeleken met
dereedsalomverspreideverzamelclubsvoorpostzegels:numismatiekisniet
georganiseerd en documentatie is schaars. Voor het referentiewerk van de
Fransenumismatiek,deCiani,moestdehogesomvan5.000oude(lichte)
Franse frankwordenneergeteld. Door deoprichting van eennieuwevereniging moet het mogelĳk worden om te kunnen ruilen, te kunnen aankopen tegen aanvaardbare prĳzen, inlichtingen te kunnen bekomen, enz.
Deverenigingneemtdenaam‘PenningkundigeGroeperingvanBelgië’aan.
Heteerstebestuurtreedtaaninaprilenerewieeertoekomt...daarom
de samenstelling ervan: Voorzitter: Willy Herssens – Ondervoorzitters:
Jean-MarieGyselinckenGilbertVermeulen–Secretaris-penningmeester:
RenéDeMartelaere–Leden:EugènedeVis,FernandMoreau,Antoine
VandenBrandeenAdelbertVanRoosbroeck
Het lidgeld bedroeg 50 bef, en er wordt gestart met een bibliotheek
waarbĳ de boeken aan deleden worden bezorgdviaverzending perpost.
Debibliotheekgroeitsnel:van7boeken(waarvan3catalogi)injuni1950,
naar17boekeninjanuari1951,46boekeninapril1951,en160boeken(verkoopscataloginietinbegrepen)inapril1960.
OpdeAlgemeneVergaderingvan1951kanhetenthousiasmenietopen
isereenvurigeambitieombuitendeBelgischegrenzenactiefteworden,
waardoordenaamverandertinEuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkunde. Van deze Europese ambitie is vandaag de dag niets meer te
bespeuren. Het vooropgezette doel werd trouwens niet gehaald, hoewel
allesveelbelovend begint,met aansluitingenvanuitNederland, Frankrĳk,
DuitslandenzelfsAlgerĳe(toennogFransgebied).Debuitenlandsesecretarissenzĳnveelalberoepsnumismaten,zoalsSchulman,PilartzenBoutin.
VooralinFrankrĳkenAlgerĳeisheteensucces:
in1953:98Franseen16Noord-Afrikaanseledenopeentotaalvan370
in1955:93Franseen40Noord-Afrikaanseleden
Indejarenzestigbrokkelthetaantalbuitenlandseledenafdooronder
anderedeonaankelĳkheidvanAlgerĳe.DeEuropesedroomeindigthier.
Hetledenaantalvanhetegmp/aengroeitelkjaar,van300-400ledenin
dejaren1950,400-1.000ledenindejaren1960doordetoegenomeninteresseinhetverzameleninhetalgemeen,enindenumismatiekinhetbĳzonder,toteenmaximumvan1.400indejaren1970.
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NaastdejaarlĳkseAlgemeneVergaderingishetTijdschrivoorNumismatiek/LaVieNumismatiquehetvoornaamstecommunicatiekanaaltussen
deleden.DittweemaandelĳkstetĳdschriwordtuitgegevenineenNederlands-eneenFranstaligeversie,methogekostentotgevolg.
Het egmp/aen neemt belangrĳke intiatieven: een bibliotheek in 1950,
eenfdc-dienstin1951,eenmuntenkabinetin1953,hetinrichtenvanmeerderetentoonstellingenvanaf1955,eenmaandbladvanaf1960eneenpenning. Deze laatste wordt opgedragen aan een verdienstelĳk lid en zal een
jaarlĳksetraditieworden,metuitreikingopdeAlgemeneVergadering.
In 1982 komter eenkleine‘revolutie’ met desplitsing tussen egmpen
aennaaraanleidingvanhetdeﬁcitairbudgetdatalenkelejarenaanhoudt.
Hetsteedshogerlidgeldomeensluitendbudgettekunnenrealiserenleidt
tot een dalendaantalleden. De aangesloten verenigingen latenhunleden
zelfstoeomaantesluitenalsplaatselĳklidzonderdeverplichtingomhet
hogelidgeldtebetalenvoordeoverkoepelendevereniging,hetegmp/aen.
VoordeVlaamseafdelingenisdezesituatieniethoudbaar,omdathetjaarlĳks verlies aan leden zou leiden tot onvoldoende middelen om de continuïteitvanhetegmpteverzekeren.DeVlaamseafdelingenstellenvoorom
hetlidgeldéndewerkingskostenteverlagen,metdebedoelingenverplichtingdatalleledenindeafdelingenzichaansluitenbĳhetegmp.Hetegmp
stelteenverlaagdlidgeldvoorvan250bef,inbegrepenhetlidgeldvoorde
lokaleclub,inplaatsvanhetbestaandeegmp/aen-lidgeldvan450bef+het
lokalelidgeld.Erwordtaangenomendatdoorhetlagerelidgeldmeerleden
zullen worden aangetrokken en de inkomsten zullen stĳgen die de lagere
uitgavenkunnendekken.DeWaalseafdelingenwillenhetbĳhetoudelaten:
hooglidgeldenminderleden.Beidestandpuntenzĳnnietverzoenbaar,en
uiteindelĳk komt het tot een splitsing tussen egmp en aen. Na de boedelscheiding in 1982 gaan beide takken met hun respectievelĳke afdelingen
autonoomverder.

4b.EuropeesGenootschapvoorMunt-enPenningkundena1983[lit4-6]
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel
Bestuur
Afdelingen

(1950)/1983
Hetdoelvandeverenigingbestaaterindeinformatie,destudie,de
vulgarisatie,depromotieendeverdedigingvandenumismatiekaan
temoedigenenopdebreedstmogelĳkemanierteverspreiden
LindaEveraert(voorzitter)–Jean-ClaudeMartiny(secretaris)–
RaymondDeMarie(penningmeester)
Antwerpen
1951–heden
Brugge
1951–heden
Gent
1951–2015
Zuid-West-Vlaanderen
1954–heden
Leuven
1965–heden
Tienen
1971–heden
Dendermonde
1974–heden
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Mechelen
1982–2010
Heusden-Zolder
1983–2008 *1
Aalst
1984–heden
Herentals
2005–heden
1983 1.500
2016 1.220
1983 400fr., lokaallidgeldinbegrepen(verplichteaansluitingvoor
afdelingen)
2016₫ 14inBelgië,₫ 17inbuitenland
JaarboekenNumismatischeAgenda(sinds1983)
UitgiedriemaandelĳstĳdschriDeMuntklapper(sinds1994)
Aanvullenvanlokalebibliotheken
Inrichtenvantentoonstellingen
EénstatutaireAlgemeneVergaderingvandeleden
Jaarlĳkseuitgievaneenpenningopgedragenaaneenverdienstelĳk
lid
Jaarlĳkseledenveiling(sinds1990)
JaarlĳksepenningvoorhetbesteartikelinhetJaarboek

Hetarchiefvanhetegmpwordtzorgvuldigbĳgehoudenentergelegenheid
van de 50ste en de 60ste verjaardag is een uitgebreid historisch overzicht
opgemaaktengepubliceerdinhetJaarboek2000resp.hetJaarboek2010.
Na de splitsing met het aen wordt het egmp geherdeﬁnieerd en krĳgt
het nieuwe statuten die de vereniging vorm geven. Deze statuten werden
voorhetlaatstaangepastin2015.Naastdeoﬃciëlestatuteniserhethuishoudelĳkreglement.Naaraanleidingvanzĳn50-jarigbestaanin2010kreeg
hetegmpdetitelKoninklĳkeVereniging.

Structuur
Het egmp is een FeitelĳkeVereniging (egmpfv) diedeaangesloten afdelingenoverkoepelt.Alleledenvandelokaleafdelingenzĳnlidvandefv.

* Toen in 2008 geen nieuwe gemotiveerde bestuursleden meer werden gevonden om de
organisatie verder te zetten van de enige Limburgse muntenclub, aangesloten bĳ het
egmp,werdbeslotendezeomtevormentoteenvzwmeteenanderedoelstelling.Deze
vzw,deLimburgseCommissievoorNumismatiek(LCN),heealsdoeldenumismatiek
tebevorderendoorvooralnieuwebasisinformatieteverschaﬀenaanverzamelaars,viade
uitgie van numismatische publicaties. Sinds haar oprichting werden reeds een 20-tal
werkenuitgegeven,insamenwerkingmeto.a.deProvincieLimburg,MauquoyMedalCo,
hetarchiefvanhetKoninklĳkPaleis,deKoninklĳkeMunt,destadVeurne,deVereniging
van de Adel van het Koninkrĳk België vzw, het Nationaal Jenevermuseum, de Société
ArchéologiquedeNamurende PromotievandeMedaillevzw.Tevensmochtenindividuele auteurs, zoals Marcel M. Celis & Eugène Warmenbol, Jean-Claude Orban en
PatrickPasmanseennumismatischwerkuitgeveninsamenwerkingmetdeLCN.
Contactgegevens:deHeerLucVandamme,eluc.vandamme@telenet.be
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HetbestuurendebesluitvormingvandeegmpfvgebeurtdooreenRaad
vanBestuur,samengestelduitdeverkozen,statutairebestuursledenende
afgevaardigdenvandeafdelingen.Elkeafdelingheeéénstemgerechtigde
afgevaardigde.Debestuursledenvanhetegmpfvwordenopelkejaarlĳkse
Algemene Vergadering verkozen. De mandaten worden beschreven in de
statuten.
Voorhetbeheervanalleﬁnanciëlebelangenisdeegmpvzwopgericht
volgensderegelsvaneenBelgischevzw;zeheeeenbeperktaantalleden.
De egmp vzw voert de ﬁnanciële transacties uit zoals besloten en aangegevendoordeegmpfv.
Tergelegenheidvandevieringvanhaar60-jarigbestaanteAntwerpen
wordenerereledeneneenerevoorzitterbenoemd.

Deledenstructuur
Het egmp telde in 1983ongeveer 1.250 leden, waarbĳ alle afdelingenhun
ledenmoetenaansluitentegenhetverlaagdelidgeldvan250bef,incl.het
lokalelidgeld,inplaatsvande450bef+hetlokalelidgeld.
In1983zĳnertienafdelingenaangesloten;drieervanhebbenintussen
opgehoudentebestaan:Heusden-Zolderin2008,Mechelenin2010enGent
in2015.Anderzĳdswerdin2005eennieuwesuccesvolleafdelingopgericht
inHerentals.

Deactiviteiten
HetJaarboek,hetTijdschrienanderepublicaties
Doordesplitsingendebewustekeuzeomdekostenteverlagenwerdhet
tweemaandelĳks Tijdschri voor Numismatiek niet verdergezet. Alle artikelswerdenvoortaangebundeldineenJaarboekdatalleledengratisontvangen. Daarnaast wordt een losbladige driemaandelĳkse Numismatische
Agendaafgeleverdaandeafdelingen,diedezeterbeschikkingkunnenstellen van hun leden tĳdens de lokale vergaderingen of als bĳlage aan hun
eigentĳdschri.
HetJaarboekisuitgegroeidtotdebelangrĳkstebronvanartikelsoverde
Belgischenumismatiek.
DeNumismatischeAgendawordtin1994vervangendooreendriemaandelĳkstĳdschriDeMuntklapperdataanalleledenwordttoegezonden.De
Muntklapperishetcommunicatiemiddelbĳuitstekvoorendoordeafdelingenenhunleden.
DeenigetotnutoebĳzondereuitgaveisdeAtlasderMuntenvanBelgië,
vandeKeltentotheden,samengestelddoorHugoVanhoudt,diein1995als
Jaarboekaandeledenwerdgeschonken.
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DeAlgemeneVergaderingendeledenveiling
DeAlgemeneVergaderingdiejaarlĳkswordtgehoudenconformdestatuten,isdésocialebĳeenkomstbĳuitstekvooralleleden.
Nadeaandelingvandestatutaireagendapuntenisheteenfeestwaar
deledenelkaarontmoeten,meteenlezingeneenbezoekaandestadwaar
devergaderingplaatshee.
TergelegenheidvandeAlgemeneVergaderingwordenermedaillesopgedragenenuitgereikt,o.a.aaneenverdienstelĳklidenvoorhetbesteartikelinhetJaarboek.
Ommeermogelĳkhedentegevenaandeledenommetelkaarincontact
tekomenenomeennoodteledigenbetreﬀendehetaanbiedenvanmunten
enmedaillesaandeleden,werdin1990beslotenomeenjaarlĳkseveiling
interichten,enditmetgrootsucces.

Deuitreikingvanprijzen
In1982wordtdetraditievandejaarlĳkseuitgievaneenpenningtergelegenheid van de Algemene Vergadering verdergezet. Deze penning wordt
opgedragenaaneenvoorhetegmpverdienstelĳklid,enwordttekoopaangebodenaandeledenengeïnteresseerden.
ElkjaarwordtdeauteurvanhetbesteartikeluithetJaarboekbeloond
meteenmedailledieopdeAlgemeneVergaderingwordtuitgereikt.

4c.AllianceEuropéennedeNumismatiquevanaf1983
Overzicht *[2]
Oprichtingsjaar
Doel
Bestuur:
Afdelingen

(1950)/1983
Depromotievandenumismatiek,metmuntenenpenningenals
verzamelobjectmaarookalscultureelerfgoed,enditdoorhetversterkenvandecontactentussenlokaleverenigingenennumismaten
RégisRenard(voorzitter)–NicoleVincent(ondervoorzitter)–
FrancisBienfait(penningmeester)–JacquesDruart(redacteurLa
VieNumismatique)
Vielsalm
1979–heden
Couvin
1975–heden
Tubize
1974–1990(stoptenadedoodvan
(voorzitterPaulLucas)
LaLouvière
1969–heden
Bruxelles
1950–heden
Stockem-Saint-Georges
1985–2015
Liège
1951/1962–heden
Soignies
1985–2016
Argenteuil(F)Paris
1997–1999collectioneursdejetons

* Opdevraagnaarmeerinformatieoverdeverenigingsindsdesplitsingin1982kwamhet
antwoorddatergeenarchiefbestaat,openkelebrievenna,bewaardbĳdhr.Dengis.
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Verviers(sncb)
Nivelles
AssociationNumismatique
 Ardennaise
Namur
Mons
Charleroi
Oupeye
Lyon(F)

Leden
Lidgeld
Activiteiten

Contact

1985–heden
1971–heden
1984–heden(Charleville,Givet,

Sedan)
1971–1984
1969–?
1951–199?
1980–1990
1987–1997conférencesnumismatiques
1990–1997
1990–?

LeHavre
Wissenbourg
450
₫ 17inBelgië,₫ 25inbuitenland
JaarlĳksestatutaireAlgemeneVergadering
Uitgievandejaarlĳksejetonopgedragenaaneenverdienstelĳklid
AchtaﬂeveringenvanhettĳdschriLaVieNumismatiqueperjaar
mettelkenseenbĳgevoegdeverkooplĳstvanmuntenenmedailles
voorendoordeleden
www.aleurnum.com


4d.MEDEC(2016)
Overzicht
Oprichtingsjaar
Doel
Bestuur
Ledenaantal
Lidgeld
Activiteiten

Contact


Toelichting

1988
Organiserenvanontmoetingeneninformatie-uitwisselingtussen
verzamelaarsvanorden,eretekensenmedailles
HugoJacobs(voorzitter)–JeannineJacobs-DeConinck(secretaris,penningmeester,redactietĳdschri)
137
₫ 20inBelgië,₫ 30inbuitenland
Vĳfvergaderingen/jaarwaarondereenfaleristischedag
Vĳftĳdschrien/jaar
Uitgievanextrapublicaties
Bibliotheek
www.vereniging-medec.be

medec wordt opgericht op 30 april 1988, met als doel verzamelaars van
orden, eretekens en medailles de mogelĳkheid te bieden mekaar te ontmoetenomverzamelstukkeneninformatieuittewisselen.Vooraldatlaatste
iszeerbelangrĳk.
Omdeledenteinformerenwordtervĳfmaalperjaareentĳdschriuitgegevenmetstudies,depublicatievanopzoekingsresultatenenallerhande
nieuwtjes betreﬀende oﬃciële en niet-oﬃciële Belgische en buitenlandse
ordeneneretekens.medecgeeookextrapublicatiesuit,dezgn.Dossiers,
waarvan er reeds zes zĳn verschenen. Deze publicaties zĳn gedetailleerde
studiesovermedailleseneretekens.
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