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JOHAN VAN HEESCH

BELGISCHE PENNINGEN UITGEGEVEN

DOüR F. VERACHTER (1797-1870) en

L.-1. HART (1810-1860).

Een dossier in het stadsarchief van Antwerpen.

(Platen XV-XVII)

I. INLEIDING

Op de meeste 19de eeuwse penningen staat de naam van de gra
veur die het kunstwerk vervaardigde. Sorns echter komt naast de
graveursnaam een tweede VOOf. Het kan bijvoorbeeld gaan om de
arehitect die het afgebeelde bouwwerk ontwierp, de beeldhouwer
wiens kunstwerk weergegeven wordt of - en daar gaat het in dit
artikel om - om een tijdelijke vennoot van de kunstenaar op wiens
aanwijzingen een bepaalde rnedaille tot stand kwam.

Op versehillende medaîlles komt zo de vermelding VERACHTER
DIR(exit}. HART FECIT voor. In het stadsarehief van Antwer
pen bevindt zich de eorrespondentie van L. Hart met Fred. Verach
ter en andere brieven, uit de jaren 1843/44, waaruit we heel goed
kunnen afleiden hoe de samenwerking tussen deze beide heren ver
Hep (l). Daarnaast geven de bijgevoegde afrekeningen een interes
sant beeld over de kostprijs en het sucees van de gehele onderne
ming.

(1) Stadsarchief Antwerpen (= S.A.). P.K. 2956. Deze bundel, door F.
Verachter zelf samengesteld, bevat o.a. 21 brieven, een krantenknipseI, een
schets door Hart, 3 afrekeningen van de onderneming; hij wordt vermeld door
W. COUVREUR, Frederik Yerachier, Anlwerps siadsbibliolhecaris en archiuaris
(1797-1870) in Antwerpen, Lijdschrifi der stad. 1973 nr. 1, p. 49. Alle in dit artikel
aangehaalde documenten bevinden zich in deze bundel (SA, PK. 2956), vandaar
dat bij de bespreking van de brieven, e.d. deze verwijzing niet herhaald wordt.
Met dank aan Prof. Dr. W. Couvreur, Dr. J. Lippens, het stadsarchief van Ant
werpen en het Munt- en Penningkabinet van de provincie Limburg.
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De graveur Hart voorstellen hoeft nog nauwelijks. Laurent
Joseph Hart (1810-1860) werd geboren te Antwerpen en was één
van de vruchtbaarste graveurs van medailles in het 19de eeuwse
België. Zijn eerste penningen dateren reeds uit het begin van de
jaren 30 van de vorige eeuw en hebben bijna aIle betrekking op de
Belgische Revolutie. Reeds op het kunstsalon van 1835 te Gent
wordt hij door een criticus geprezen en in 1836 ontvangt hij op het
Salon te Brussel een bronzen medaille. In 1842 wordt hij omschre
ven ais de beste Belgische graveur van medailles, al zou vernieuwing
welkom zijn.... Harts onderneming kreeg op het einde van zijn loop
baan een echt industrieel karakter.

Zijn medailles vallen dikwijls op door hun massief karakter en het
hoge reliëf'. Tourneur vindt ze doorgaans weinig elegant, in tegen
stelling tot sommige tijdgenoten (2).

Frederik Verachter (1797-1870) is ook Antwerpenaar van
geboorte; vereenzaamd en verarrnd stierf hij in 1870 te Heren
tals (3). Hij was bibliothekaris en archivaris van de stad Antwerpen
en hehield deze functies ondanks zijn duidelijke orangistische over
tuiging tijdens de eerste jaren van de Belgische onafhankelijkheid.
Ais stadsarchivaris werd hem verweten dit archief VOOT buitenstaan
ders af te sluiten.

Verachter publiceerde vooral over de stad Antwerpen, het graf
van Rubens, de familie Rubens, Albrecht Dürer in de Nederlanden
en ook over numismatiek. Heel wat van zijn geschriften zoais zijn
Histoire monétaire de la ville et du marquisat d'Anvers ... werden nooit
uitgegeven en zijn slechts in handschrift bewaard.

Hij was een hartstochtelijk verzamelaar van boeken, prenten,
munten en penningen. Zijn interesse voor de numismatiek (4) en

(2) Voor verdere verwijzingen en meer details zie V. TOURNEUR Cabinet des

médailles, catalogue des médailles du Royaume de Belgique, 1, 1830-1847, Bruxel
les, 1911, p. LI-LV. Zie ook L. FORRER, Biographical diclionary o{ tnedallisls, II,

p.434-435 en E. VAN ARENBERGH, Hart (Laurent-Joseph), in Biographie Naiio
nole, VIII, Bruxelles, 1884-1885, koll. 741-742.

(3) Over deze figuur zie het zeer gedetailleerde en boeiende artikel van W.
COUVREUR, geciteerd in nota 1, alsook M. JENNES, De numismalen J. B. Van der

Slraelen en F. Verachier ooer de AnLwerpse noodmunl van 1814, in RBN, 122,
1976, pp. 133-152.

(4) Hij was lid van de Numisrnatic Society of London sinds 28 november 1839,
cf. R. A. G. CARSON en H. PAGAN, A Hision] of the Royal Numismaiic Society,
London, 1986, p. 83. Geen lid van de Société de numismatique belge, zie RBN,

1, 1845, p.414 en REN, 4, 1848, p.459.
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misschien ook zijn ijdelheid (5) brachten hem tot samenwerking met
Hart voor het uitgeven van penningen.

II. CATALOGUS

De medailles die hieronder beschreven worden, werden alle vervaar
digd door Hart op aanwijzing van Verachter. Met opzet werd de
beschrijving beknopt gehouden; voor een meer gedetailleerde be
schrijving van deze medailles zij verwezen naar het werk van Tour
neur (6). Alleen penningen gesigneerd door F, Verachter werden
opgenomen. Vit nota's van Verachter, bewaard in de stadsbiblio
theek van Antwerpen, weten we dat hij, in zijn functie als stadsar
chivaris, oak zeer actief betrokken was bij de uitgifte van andere
medailles zoals bijvoorbeeld die ter ere van P. P. Rubens (7),

1. VICTORIA REINE - D'ANGLETERRE
Buste met diadeem en dot. naar links en in achteraanzicht.
Onder de buste: VERACHTER DIR(exit). HART FECIT
Dat alles binnen een cirkel, een parel- en een eierrand
Kz. * DEBARQUEMENT DE LA REINE *

OSTENDE 13 SEPTEMBRE 1843
Binnen een met klavertjes versierde cirkel het gekroond wapenschild
van Oostende.
54 mm; a. zilver (brief Hart aan Verachter, 21-1-1844)

b. verguld zilver (Brussel, Tourneur 630)
c. verguld brons (brief Hart aan Verachter, 21-1-1844)
d. brons (8) (ibid.; Brussel, Tourneur 631)

GmoTH (9) 363; TOURNEUR 630-631.
Pl. XV, 1 en 2 (Penningkabinet Brussel).

(5) Zijn afrekening 9-4-1844: « •••J'ai obtenu ... l'honneur de l'entreprise ~ 
Briel F. Dibdin aan Vera chter, 6-2-1844: «Mon cher ami Frédéric Verachter
Archiviste (distingue) de la ville dAnvers ».

(6) Zie noot 2.
(7) F. VERAGHTER, Histoire monétaire de la nille et du marquisat d'Anvers,

Document II, Anvers, 1837-1853, in Stadsbibliotheek Antwerpen (Conscience
plein), inv, 17112.

(8) Of het hier werkelijk Dm brous, een koper-tin legering, gaat dan weI over
roodkoper is moeilijk te achterhalen. ln het verleden werd de term brons oak
voor andere koperlegeringen gebruikt.

(9) J .-L. GmoTH, H istoite numismatique de la révolution belge ou description
raisonnée des médailles, des jetons el des monnaies qui ont été frappés depuis le
commencement de cette révolution jusqu'il ce jour, Hasselt, 1844 (herdruk Torhout,
1987).
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2. AIs 1.

Kz. Bloem LA REINE A BRUGES bloem
15 SEPTEMBRE 1843

Binnen een met parels en bloemen versierde cirkel het wapenschild
van Brugge met daarboven een gotische B en een gevleugelde kroon.
54 mm; a. zilver (brief Hart aan Verachter, 5-2-1844)

b. verguld brons (ihid.)

c. brans (ibid.; Brussel, Tourneur 613)
GurOTH 364; TOURNEUR 613
Pl. XV, 3, keerzijde (Penningkabinet Brussel).

3. AIs 1.

Kz. * * LA REINE A GAND * *
16 SEPTEMBRE 1843

Binnen een met spiralen en festons versierde cirkel het gekroond
wapenschild van Gent.
54 mm; a. verguld brons (brief Hart aan Verachter, 17-2-1844)

b. verzilverd brons (ibid.)
c. brans (ibid.; Brussel, Tourneur 628)

GUIOTH 365; TOURNEUR 628
Pl. XV, 4, keerzijde (Pennîngkabinet Brussel).

4. AIs 1.

Kz. Bloem LA REINE A BRUXELLES bloem
18 SEPTEMBRE 1843
Gekroond wapenschild van Brussel.

54 mm; a. verguld brons (brief Hart aan Verachter, 1-3-1844; Brus
sel, Tourneur 623)
b. verzilverd brons (ibid.; Brussel, Tourneur 624)
c. brons (ibid.; Brussel, Tourneur 625)

GUIOTH 366; TOURNEUR 623-625
Pl. XV, 5, keerzijde (Penningkabinet Brussel).

5. VICTORIA REINE - D'ANGLETERRE
Hoofd met opgestoken haar en. dot, naar links.
Onder de buste: VERACHTER DIR. HART FECIT en een tak met
roos.
Kz. Bloem EMBARQUEMENT DE LA REINE bloem

ANVERS 20 SEPTEMBRE
Binnen een bloemen- en vruchtenkrans het gekroond wapenschild
van Antwerpen, geflankeerd door het jaartal 18-43
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54 mm; a. zilver (afrekening Verachter-Hart, 9 april 1844)

b. verguld brons (ibid.; Brussel, Tourneur 611)

c. brons (ibid.: Brussel, Tourneur 612)

GmoTH 367; TOURNEUR 611-612.

Pl. XV, 6 en Pl. XVI, 7 (Penningkabînet Brussel).

Voor gegevens in verband met de slagaantallen cf. infra.

6. JONCTION DE L'ESCAUT ET DU RHIN PAR CHEMIN DE
FER

Twee bijna naakte riviergoden, de Schelde en de Rijn, frontaal zit

tend in landschap. De Schelde houdt een kruik waarop ESCA UT

staat; de Rijn een kruik met de vermelding RHIN.

In de afsnede: ANVERS 13 OCTOBRE/1843/VERACHTER DIR.

HART FECIT

Kz. * UNION DE COLOGNE ET D'ANVERS *
PREMIER ANNIVERSAIRE 13 OCTOBRE 1844

Binnen een cirkel de wapenschilden van Keulen en Antwerpen voor

een anker met touw.
73 mm; a. verguld brons (Mariemont) (10)

b. brons (Brussel, Tourneur 651)
GUIOTH 1 16 (11); TOURNEUR 651 (plaat XXV, 6 en 7)

Pl. XVI, 8 en 9 (Penningkabinet Brussel).

De matrijzen en de voorzijdestempel van deze medaille worden
bewaard in het museum van het Munthof te Brussel (12)

7. AIs 1.
Kz. DEBARQUEMENT DE LA REINE la AOUT. EMBARQUE

MENT 6 SEPTEMBRE

Bloem ANVERS 1845 bloem
Binnen een met vegetale motieven en voluten versierde cirkel een
gekroonde cartouche met het wapen van Antwerpen.

73 mm; brons (Brussel, Tourneur 691)

(10) J. TOUSSAINT e.a., Médaille el Industrie. Marlemont, 1991, n° 62.
(11) J.-L. GUIOTH, Histoire numismatique de la Belgique [aisani suite â l'his

toire numismatique de la révolution belge...• l, Hasselt, 1851 (heruitgave Torhout.
1987).

(12) [J. LIPPENSJ, Catalogus van de poirijzen en mairijzen van hel Museum van
hel Muniho], II. Niei-monetoir slaggereedschap (loi 1880). Brussel, s.d .• ms. 1530
1532. Tinnen proefslagen in het Stadsarchief van Antwerpen: inv. medailles
n° 10 (cat. n" 5, keerzijde, met ais voorzîjde Guioth, 358, 'Fête communale de
Vilvorde') en n° Il (cat. n" 6. keerzijde met blanco voorzijde).
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GUIOTH 1 42; TOURNEUR 691
Pl. XVII, 10 en Il (Penningkabinet Brussel).

De medailles 1 tot en met 5 hebben aile betrekking op het bezoek
van koningin Victoria aan ons land. Victoria bezocht, sarnen met
haar echtgenoot prins Albert van Saksen-Coburg, Frankrijk op 2
september 1843. Daarna maakten ze een reis door België (13). Op 13
september 1843 kwam ze per schip te Oostende aan; ze bezochten
Brugge op 15 september, Gent op 16 september (14), Brussel op 18
september en op 20 september vertrokken ze va nuit Antwerpen.

In 1845 ondernam koningin Victoria een reis naar Duitsland. Ze
ontscheepte te Antwerpen op 10 augustus en keerde ook toen via
Antwerpen naar Londen terug en dit op 6 september 1845.

Ter gelegenheid hiervan herbruikte Hart het model uit 1843 en
sloeg medaille no. 7 van onze cataloog.

Medaille 6 staat volledig los van het « Victoria-project » en her
denkt de eerste verjaardag van de feestelijke opening van de Rijn
spoorweg die Antwerpen met Keulen verbond (15). Verachter was
zelf aanwezig op de openingsplechtigheid (16).

Het dossier uit het stadsarchief van Antwerpen over de samen
werking tussen Verachter en Hart heeft alleen betrekking op de nrs.
1 tot en met 5 van onze catalogus en onrechtstreeks ook op nr. 7.
De spoorwegmedaille wordt door ons verder dan ook niet meer
behandeld.

II I. CORRESPONDENTIE MET L.-J. HART

Het eerste deel van de correspondentiebundel heeft betrekking op
de samenwerking van Verachter met Hart; het tweede deel bevat
voorai brieven van de Engelsman Th. F. Dibdin (1766-1847), die
voor Verachter de medailles bij de Engelse koningin trachtte te
krijgen. Slechts twee brieven en de afrekeningen in deze bundei zijn
van de hand van Verachter zelf.

(13) Zie J.-L. GUIOTH, op. cit, 1844, p. 369. Dit bezoek werd oak herdacht op
een medaille door Jouvenel (GUIOTH 362) en één door Borrel (GUJOTH, 1, p.33
nr. E2).

(14) Zie oak Gentse penningen, 1780-1980, Gent. 1989. p.76 nr. C 17.2 (met
verdere verwijzingen en historische context).

(15) J.-L. GUIOTH, op. cil. 1851, p. 57-59. De Heer M. Jennes deelde me mee
dat ook hierover een uitvoerig dossier bewaard is.

(16) W. COUVREUR, art. cil, p.49.
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De eerste brief van Hart aan Verachter dateert van 28 september
1843 (17) en is een antwoord op een schrijven van de stadsarchivaris
van 27 september. De inhoud van dit schrijven kermen we niet maar
uit het antwoord wordt duidelijk dat Verachter het bezoek van de
Britse vorstin Victoria aan Antwerpen op 20 september 1843 in
metaal wil vereeuwigen. Hart gaat in op het voorstel van Verachter
en, zo schrijft hij, zai een medaille van 22 lijnen (l8) vervaardigen.

Op de voorzijde komt het portret van de Britse vorstin; op de
keerzijde een bloemenkroon, die naar de feestelijkheden in Antwer
pen verwijst en een inscriptie. Ongetwijfeld gaat het hier om
medaille no. 5 van onze catalogus.

Dit project zou 1200 franken kosten en daarvoor zal Hart 300
bronzen medailles in een doosje Ieveren, tegen begin november
1843. De stempels zouden bezit van de kunstenaar blijven.

Over de herinneringspenningen voor het bezoek aan de andere
steden wordt hier niet gesproken. Terloops - maar dit heeft met
ons onderwerp weinig te maken - vermeldt Hart dat de « Société
royale d'Harmonie d'Anvers) drie zilveren medailles bestelde, da t
hij een tinnen proefslag van de medaille met op de keerzijde het
monument van Rubens (19) aan Verachter zai zenden en tenslotte
uit hi] zijn misnoegdheid over het feit dat de « Société pour l'encou
ragement des beaux-arts 1) van Antwerpen, Braemt (1796-1864) zou
aanzoeken voor het maken van een medaille terwijl Hart zelf een
Antwerpenaar is.

De volgende brief is van 29 november 1843; we zijn dus ongeveer
2 maanden later. Verachter moet ondertussen hij Hart op bezoek
geweest zijn want zonder hierover in de brieven iets te lezen ver
schijnt op de keerzijde van de medaille het wapen van de stad Ant
werpen. Vit de tweede brier blijkt wel dat Verachter het niet eens
was met het ontwerp van de voorzijde (20) ; de discussie tussen beide
vennoten draait om het hoofd van koningin Victoria. Hart beeldt
haar af met een haardot en een diadeem (afb. 1). Hij voegt een
potloodschets van dit ontwerp bij en hoopt dat Verachter alsnog

(17) Brief van Hart aan Verachter, Brussel. 28-9-1843, 1 p. r]»,
(t8) 1 lijn = t/12 duirn ; de penningen hebben een diameter van 54 mm. Voor

een schaal van 30 lijnen zie L. F. LE BEGUE, Notice sur l'histoire métallique de la
révolution belge de 1830 ... , Gand, 1832. frontispice.

(19) GurOTH 296(1)
(20) Brief van Hart aan Verachter, Brussel, 29-11-1843, 1 p.
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akkoord gaat. Zo niet, dan vraagt hij 15 dagen extra om een nieuw
model te vervaardigen.

Dat het Verachter was, die het uitzicht van de voorzijde bepaalde
blijkt uit de medailles zelf. No. 5 van onze catalogus, de Antwerpse
medaille dus, toont een ander portret dan dat op de schets (aIb. 6);
Koningin Victoria wordt uiteindelijk voorgesteld zonder diadeem,
met opgestoken haar en zonder mantel (21). In een brief van 18
december wordt medegedeeld dat de eerste proefslag onderweg is.
Hart hoopt dat Verachter tevreden zal zijn en vermeldt dat hij
reeds begonnen is met het slaan van de medailles. Hij zou tegen het
einde van de week reeds 200 exemplaren kunnen leveren (22).

Op 23 december komt de eerste levering toe; een tweede zending
wordt vermeld in de brief van 21 januari 1844 (23).

Hart heeft dat eerste ontwerp - de koningin met diadeem - niet
vernietigd. Hij gebruikte de stempel om een reeks penningen te
slaan die het bezoek van de Engelse koningin aan de andere Bel
gische steden herdachten : Oostende, 13 september 1843; Brugge, 15
september; Gent 16 september; Brussel, 18 september (cat. nrs. 1
4). In 1845 gebruikt hij hetzelfde ontwerp nog een laatste maal
(cat. nr. 7).

Onder de buste van Victoria blijft naast Harts naarn, die van
Verachter staan. En wanneer de eerste medailles van Oostende (cat.
nr. 1) af zijn schrijft Hart: « Je m'empresse de vous faire parvenir
les premiers exemplaires du Débarquement de la Reine, dont vous
avez été assez bon de prendre la direction ;... l) (24).

Al blijft het een tweemansproject, uit Verachters afrekening
blijkt dat hij financieel alleen verantwoordelîjk was voor de Ant
werpse medaille (25).

Verachter probeert weI op vraag van Hart, medailles van andere
steden in Antwerpen te verkopen (26). Daarvoor ontvangt hij regel
matig zendingen uit Brussel.

(21) Brief Hart aan Verachter, Brussel, 18-12-1843. 1 p.
(22) Hart schrijf't, althans in de eerste brieven, de naam van Verachter regel

matig verkeerd : Veracther en Verhacter.
(23) Afrekening Verachter-Hart, 9 april 1844. Brief Hart aan Verachter,

Brussel, 21-1-1844.
(24) Ibid.
(25) Afrekening Verachter, 9-4-1844 met ais titel: «Medaille de l'embarque

ment, à Anvers, de la reine Victoria IL

(26) Brier Hart aan Verachter, Brussel. 21-1-1844 en volgende brieven:
5-2-1844; 17-2-1844; 1-3-1844.
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Op 22 januari komen de medailles van Oostende (cat. nr. 1) toe:
1 zilveren, te verkopen aan 23,-fr.
fi vergulde bronzen aan 8,-fr.
fi bronzen aan 6,-fr.

Op 5 februari bereiken hem de Brugse penningen (cat. nr. 2):
3 vergulde bronzen en 9 bronzen. De zilveren penning, die bestemd
was voor de heer (1 Geeland i was niet erg geslaagd en volgt later, zo
schrijft Hart (2').

Op 17 februari verzendt Hart het Gen tse luik (cat. nr, 3) van de
reeks: 9 bronzen en 3 vergulde bronzen. Bovendien biedt hij
Verachter <de premier essaie de galvanisme que je viens de faire
pour le bronze argenté », aan (28). In diezelfde brief vermeldt Hart

(27) Brief Hart aan Verachter, Brussel, 5-2-1844. Medailles aan zelfde prijs
ais die van Oostende.
Geelatui, moet zijn GeeLhand: de familie Geelhand was een bekende Antwerpse
famille van Hollandse origine waarvan heel wat leden in de [aren 1830-1840 van
duidelijk orangistische strekking waren. De familie bezat een zeer belangrijke
munten- en penningencollectie waarover F. Verachter schrijft : «sans doute la
collection la plus considérable, surtout pour les medailles concernant les Pays
Bas, comme dans la Belgique, même en Hollande l). In de tijd van Verachter
waren vooraI Edouard Joseph Geelhand (1785-1849) en Ferdinand Joseph Geel
hand (1783-1855) verwoede verzarnelaars. Zie F. Verachter in handschrift
Stadsarchief Antwerpen, PK 3005: Histoire monétaire de la ville el du marquisat
d'Anvers. Introduction, f. 61v.
Later zal een deel van de collectie van Louis Geelhand de Merxem (1820-1894),
zoon van Ferdinand-Joseph in het penningkabinet te Brussel terecht komen, zie

RBN,44, 1888, p. 197-198 en RBN, 51, 1895, p.275-276. Het rnahonie-kahinet
in Empirestijl van deze Geelhand bevindt zich oak in het Brusselse penningkabi
net (mededeling A. Van Keymeulen).
Over de Geelhands zie oak Annuaire de la Noblesse de BeLgique, 10, Brussel, 1856,
p. 106-114 en La NobLesse belge, fascicule de l'annuaire de 1892, 2, Brussel, 1892.
p.801-805.
Over Louis-Adolphe Geelhand dit Schoonen (1820-1894), Biographie Nationale.
21, Brussel, 1911-1913, p.867-879.
Over de îamilie Geelhand en het orangisme zie o.a. W. COUVREUR en A. DEPREZ,
Polgielers verblij( le Antwerpen in 1830. EnkeLe dagboekbladen, in VersLagen en
MededeLingen van de Koninklijke Academie ooor Nederlandse Taal- en Leiierkunde,
1982, Of. 1, p.49 aantekening 12.
In 1845 is er geen Geelhand lid van de Société numismatique belge, wei vinden
we bij de intekenaars op het werk van J.-L. GmoTH. op. cii., Hasselt. 1844,
p. 387 een Geelhand (geen initialen) uit Antwerpen. Louis Geelhand werd in 1867
lîd van de Société numismatique belge, RBN, 4e s. V, 1867, p.537.

(28) Brief Hart aan Verachter, Brussel, 17-2-1844.
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dat Minister Nothomb (29) van hun reeks 50 exemplaren in brons en
50 vergulde bestelt.

De laatste brief van Hart, 1 maart 1844, maakt melding van de
Brusselse medaille : 9 bronzen, 3 vergulde en 1 verzilverd brans voor
Verachters coIlectie (SO).

IV. DE AFREKENING

Verachters samenwerking met Hart voor dit project eindigde op 9
april 1844, laatste datum vermeld op de afrekening. Ze heeft slechts
betrekking op de Antwerpse medaille (cat. nr. 5) en bevat heel wat
interessante elementen; vandaar ook dat we het nuttig achten dit
document hier in extenso weer te geven en te bespreken.

De rekening beslaat het middenstuk van een dubbel gevouwen
bladzijde waarboven staat:
Médaille de l'embarquement, à Anvers, dela reine Victoria
Op de linker bladzijde bovenaan:
Doit. Frederic Verachter, d'Anvers, (vervolg op rechter bladzijde)

1843
Decembre 23

recu 3. exempl(aires)
« 150. id.
«50. id.

en argent à fr. 21 par exempl.
en bronze à [r, 5 «

bronze d'oré à fr. 7 «

[rs. 63,-
« 750,-
« 350,-

[rs. 1163,-

Op de rechterbladzijde:
à L. Hart, graveur à Bruxelles. Avoir

1844
Janvier 13

remis à lui en Personne, 300 flor. en or un exem- [rs.
pl(air)e dela médaille, bronze d'oré, pour les archives, «

634.92
7,-

(29) J.-B. Nothomb (1805-1881), Minister van binnenlandse zaken (1841
1845).

(30) Brief Hart aan Verachter, Brussel, 1-3-1844. In diezelfde brief wordt ook
melding gemaakt van een bestelling van de stad Brussel bij Hart Dm een me
daille met een diameter van 30 lijnen te vervaardigen voor e la pose de la pre
mière pierre de son entrepôt », (TOURNEUR 666; GUIOTH I, 8).
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7,-

48,-

273,

969,92

193,08en espèces

(J anvier) 20
pendant 6 semaines une personne pour recueillir les «

souscriptions et encaisser le montant de la souscrip

(tian)

un exemplaire en bronze doré pour ma collection, «
d'après ses desirs

Avril 9

De retour 39 exempl. bronze doré fr. 7 «-------
[rs.

francs 1163,-

Avril 9
remis de retour toutes les medailles d'autres

villes, sauf 6 exempl. en bronze, d'Ostende, à fr. 5 [rs. 30,-

Op de linkerbladzijde onder de hoofdafre/cening:

Compte particulier
recu en numeraires, montans de la souscrip- frs. 785,-
tion
1 exempt. en argent, pour ma collection fr. 21 « 42,-
1 «( « , offert à la reine d'angle- 21
terre

2
1 exempl. en bronze d'oré, offert à la reine « 7 « 28,-
d'angleterre
1 a « « à

Me V. Dhooghe fr. « 7
1 « (1 « e à

Me Théod. De Cock « 7

1 « « « « à
Me -[niet leesbaar] « 7

4
1 exempl. en bronze, pour ma collection e 5 « 35,-
1 « « , offert à lareine d'an- « 5
gleterre
1 (1 « « à mon père « 5
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1 « « à Christine « 5
2 (1 «« à Dibdin (1 5
1 « (1 « à la Soc. num. «( 5
Londres

De manière que la confect(ion) de cette

médaille, me coule francs 105

frs. 890,-

Mais, j'ai obtenu pour ce prix:

l". un exempt. en argent à fr. 21
2°. « en bronze d'oré « 7
JO. « en bronze «5
4°. profilé sur les (excursions) (31)
5°. une médaille d'or dela reine Victoria

60
• l'honneur de l'entreprise

fr. 33,

« 45,
(1 550,-

In de eerste plaats kunnen we de oplage van medaille nr. 5 (embar

quement de la Reine - Anvers 20 septembre) afleiden. Verachter krijgt
van Hart 3 zilveren exemplaren, 50 vergulde bronzen en 150 bron
zen. Daarnaast vermeldt de graveur in de brief van 17 februari 1844
dat de minister van Binnenlandse Zaken, Nothomb, 50 bronzen
en 50 vergulde exemplaren van hun reeks (notre serie) bestelde.
Vermits de gehele reeks uit 5 medailles bestaat lijkt het me aanne
melijk dat 2 x 10 exemplaren (brons + verguld) van de Antwerpse
medaille voor het ministerie besternd waren.

Die 2 x 10 exemplaren werden waarschijnlijk door Hart extra
geslagen en lijken mij niet in de bavenvermelde slagaantallen begre
pen (32).

Oak de prijs van de medailles wordt vermeld. Zilveren exempla
ren kocpt Verachter voor 21,-fr.• hun verkoopprijs bedraagt waar
schijnlijk 23,-fr. zoals dat voor de andere medailles uit de reeks het

(31) Lezing onzeker.
(32) Dit blijkt volgens mij uit het feit dat van de 50 vergulde exernplaren die

Verachter bestelde er 39 werden teruggezonden naar Hart. Vermits er geen
bronzen werden teruggegeven zat de bestelling van Nothomb ook niet in die 39
vergulde exemplaren. Verachter hield dus Il vergulde exemplaren : 1 voor hem
zelf, 1 voor de archieven (van Hart ?), 4 als giften en 5 werden dus verkocht.
Ook hier dus geen plaats voor de bestelling van Nothomb (10 ex.). Het slagaan
tal van de bronzen, bedroeg dus minimaal 160 ex., van de vergulde 60 ex. (voor
deze gegevens zie Afrekening - 9 april 1844).
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geval is. De vergulde penning kost hem 7,-fr. per stuk, verkoopprijs
8,-fr.; de bronzen 5,-fr., verkoopprijs 6,-fr. Dat de verkoopprijs
hoger ligt dan de prijs die Verachter betaalt, blijkt ook uit zijn
opmerking op de afrekening onder 9 april: hij houdt de niet ver
kochte medailles van Oostende en betaalt 5,-fr. per stuk terwiji de
verkoopprijs 6,-fr. was (33).

Het financieel risico van de niet-Antwerpse penningen werd dui
delijk door Hart zelf gedragen: de niet verkochte medailles werden
door Verachter teruggezonden (34). Maar ook zendt Verachter 39
van de 50 vergulde exemplaren van de Antwerpse versie aan de
graveur terug ; hij moet hiervoor geen kosten betalen zodat ook hier
het risico - althans voor de verguide penningen - gedeeld werd.

Verachter ontving van de verkoop van de medailles 785,-fr.
Uit de afrekening blijkt dat hij 1 zilveren medaille kan verkocht

hebben (23,-fr.) en 5 vergulde (40,-fr.). AIs we rekening hou den met
het geïnde bedrag van 785,-fr. dan zou hi] ± 120 bronzen medailles
verkocht hebben (720,-fr.) tegen 9 april (laatste datum afrekening);
dus 23 (1 zilver) + 40 (5 vergulde) + 720 (120 bronzen) = 783,-fr.,
rest 2,-fr.

Voor de gehele onderneming diende Verachter 1163,-fr. te beta
len (35). Dît deed hij in schijfjes. Een eerste betaling op 13 januari
1844 bestond uit 300 goudflorijnen met een waarde van 634,92 fr.
Op 20 januari trekt Verachter 48,-fr. van de aan Hart te betalen
som af; dit bedrag gaf hij uit voor het betalen van een bediende die
gedurende {) weken tot taak had de intekeningen op de medaille en
de desbetreffende gelden te verwerken. Later zal Verachter de niet
verkochte vergulde exemplaren met een waarde van 273,-fr terug
zenden en het verschil, zijnde 193,08.-fr. bij passen op 9 april.

Was deze onderneming van Veraehter financieel een sucees?
De kosten van de onderneming bedroegen dus 1163,-fr. Verachter

ontving uit de verkoop 785,-fr; bovendien moest hij voor 335,-fr.
zelf niet opdraaien (273,-fr. aan teruggezonden penningen, 7,-fr.
voor een gratis exemplaar, 7,-fr. VOOT een penning voor de archieven

(33) Verkoopprijs zie brier Hart aan Verachter, Brussel. 21-1-1844.
(34) Afrekening: 9 april 1844.
(35) In 1858 vraagt Hart lOOO,-fr. voor het maken van een medaîlle en 4,-fr.

per exernplaar. De grootte van de medaille kan het totaaI bedrag met 100,- à
200,-fr. wijzigen. Hart en de meeste graveurs, sloegen in die tijd de medailles met
eigen machines. Sommige graveurs verkochten ook hun stempels zodat de pen
ningen eender waar gefabriceerd konden worden. Zie E. MAJKOWSKI, Joachim
LeLeweL el Les médailleurs belqes, in RBN, 89, 1937. p.63-65.
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en 48,-fr. voor de bediende). Resten dus 828,-fr. werkelijke kosten
waarbij nog 18,-fr. (niet op de afrekening vermeld) geteld moet wor
den voor een lederen doosje met Iluwelen voering voor 3 medailles
(een zilveren, een vergulde en een bronzen), die hij aan koningin
Victoria wilde schenken (36). De uiteindelijke kosten bedroegen dus
846,-fr. (828 fr. + 18 fr.). Daardoor bleef er een tekort van 61,-fr.
(846 fr.-785 fr.). Dit is, ais we weten dat een ziekenhuisverpleger uit
die tijd 156,-fr. per jaar verdiende, nog een behoorlijk bedrag (3i).

Aan het slot van zijn afrekening troost Verachter zichzelf door in
6 punten op te sommen wat de onderneming hem opbracht:
1 tot en met 3: medailles ter waarde van 33,-fr.
4. 45,-fr., herkomst onduidelijk (misschien etentjes en giften van
Hart aan Verachter bij zijn uitstappen naar Brussel???)
5. De Britse koningin schenkt hem een gouden penning (cf. infra)
waarvan hij de waarde op 550,-fr. schat.
6. De eer voor de onderneming; de waarde hiervan is niet in franken
uit te drukken en Verachter geeft dit dan ook aan met enkele stip
jes ...

Vermelden we tenslotte dat F. Verachter op zijn oude dag enorme
financiële moeilijkheden kende. Hij was hijzonder slordig in geldza
ken en werd door schuldeisers bestormd. In 1863 moest hij zijn
bibliotheek, handschriften, prenten, munten enz. verkopen maar
zijn geldproblemen waren hierdoor niet ten einde. In zijn stam
boom tekent Verachter zelf aan «Et sic transeunt honesti labores!
Ovide, Fasti 1II)} (En zo gaan de eervolle werken zonder resultaat
voorbij ... ) (3B).

V. CORRESPONDENTIE MET TH. F. DIBDIN

Het bezoek van de Engelse koningin Victoria aan Antwerpen had
plaats op 20 september 1843; op 23 december zijn de medailles, die
aan dît bezoek herinneren, klaar en van die datum af zal Verachter

(36) Op 2 losse briefjes wordt deze afrekening vermeld. Oe maker van het
doosje is een zekere Verdonck. Merk op dat de waarde van de medailles 33,-fr.
bedraagt en het doosje alleen al 18,-fr. kost.

(37) Uurloon van een loodgieter en een metser in die periode: O,265,-fr.; uur
loon van een grondwerker (terrassier): O,IS,-fr. Zie P. VAN DEN EECKHOUT,

Lonen van Brusselse arbeiders in openbare inslellingen (1809-1934): bouuniakarbei
ders, ziekenhuis- en sladspersoneeL (Loonreeks 1). Brussel, 1979, p. Il, 12, 22 en
30.

(38) W. COUVREUR, Frederik Verachler, art. cii., p.51-52.
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aIle moeite doen om een lederen doosje met een zilveren, een ver
guld en een bronzen exemplaar aan de koningin te schenken.

Hiervoor schrijft hij zijn Britse kennis Thomas Frognall Dibdin
(1776-1847) aan (39). Zoals uit de correspondentie blijkt, ontmoette
Verachter Dibdin enkele jaren (?) eerder in Antwerpen.

Dibdin is een bekend Engels bibliograaf, ook geïnteresseerd in
oude drukken en manuscripten; vandaar waarschijnlijk zijn contact
met stadsarchivaris Verachter. Bovendien is Dibdin één van de
koninklijke kapelanen en dus de aangewezen persoon om deze
opdracht te klaren, zo hoopte althans Verachter...

Reeds op 26 december 1843 ontvangt Verachter een brief van
Dibdin, die hem aanraadt de medailles en de schenkingsbrief via de
Belgische ambassadeur te Londen, S. Van de Weyer. te zenden.
Terloops vermeldt hij dat Van de Weyer ook een exemplaar wil
kopen (40).

De penningen komen toe ca. 5 januari 1844 en Dibdin vindt de
gelijkenis van Victoria treffend maar de manier waarop haar haren
zijn weergegeven... daar houdt hij minder van (41). Deze opmerking,
zal Verachter, die juist op dit punt zijn wil in het ontwerp doorzette
(cf. supra), weI geen plezier gedaan hebben.

Dibdin hoopt de medailles persoonlijk aan de koningin te geven
hij de volgende (1 levee », een op geregelde tijdstippen gehouden ont
vangst in de vroege namiddag aan het hof (42).

Verachter heeft geen geluk. De vader van de echtgenoot van de
koningin, Prins Albert, sterft en de eerste 30 dagen is er van geen
«levee 1) sprake : uiteindelijk stelt Dibdin voor de hele zaak in han
den te geven van Major General Sir H. Wheatley, verantwoordelijk
voor de «Privy Purse 1), de civiele lijst. Wheatley betwijfelt of de
koningin giften zal aannemen rnaar zal trachten de medailles van
Verachter aan haar aI te geven te Windsor op 8 februari. Dîbdin
schrijft: (1 Courage. Nous montons jusqu'à la citadelle!!! 1) (43).

(39) The New Encyclopaedia Briiannica, vol. 4, Micropaedia, Chicago, 1986,
p.72.

(40) Briel Dîbdin aan Verachter, Cambridge, 26-12-1843. De kopie-brief van
Verachter aan koningîn Victoria - zeer algemeen van inhoud - is gedateerd:
Antwerpen, 2-1-1844.

(41) Brief Dibdin aan Verachter, Cambridge, 5-1-1844.
(42) (j Levée ~ in de brief (Dibdin aan Verachter, s.l., 24-1-1844), leuee in het

Engels (voor de betekenis van deze term in Groot-Brittannië zie The Oxford
English dictionarq, VI. L-M. Oxford, 1933, p.224 betekenis 2b.)

(43) Brieven Dibdin aan Verachter, s.l., 6-2-1844 en 7-2-1844.
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Op 10 februari 1844 is het zover; Dibdîn: (1 Hurrah! Nous som
mes dans la citadelle! La Reine a gracieusement accepté vôtre
cadeau... ) en verder « La reine pensa la resemblance parfaite - aussi
l'exécution et le gout digne de Hari» (44).

AIs dank ontvangt Verachter de zuiver gouden kroningsmedaille
van koningin Victoria via Sir H. Wheatley en de Britse ambassa
deur in Brussel, G. H. Seymour, op 26 februari (45). Hij bedankt Sir
Wheatley (46) en zendt Dibdin twee medailles, èén van Antwerpen
(cat. nr. 5) en éèn van Oostende (cat. nr. 1) (47).

In zijn dossier over de gehele onderneming bewaarde de Ant
werpse stadsarchivaris naast het papier-met-zegel, waarin de gou
den medaille toekwam, ook een krantenknipsel uit de Journal d'An
vers van 27 februari 1844 waarin « Ce magnifique cadeau royal.i.ac
compagné d'une lettre extrêmement flatteuse ... 1) vermeld wordt.

Onderaan dit korte bericht staat (communiqué), medegedeeld ...
door Verachter zelf?

VI. BESLUIT

Het bezoek van koningin Victoria in 1843 aan BeIgië is een histo
risch minder belangrijk feit al moet het belang ervan voor het jonge
België ook niet onderschat worden. Toch lijkt het wat vreemd dat
een historieus als Verachter dit evenement zoveel medailles waardig
acht.

Het dossier over de totstandkoming van de medailles daarentegen
bevat, ons inziens, voldoende interessante gegevens.

Zo is duidelijk geworden wat we precies onder de vermelding
dir(exil) achter de naam van Verachter op de medailles moeten ver
staan. Verachter nam actief deel aan de totstandkoming van het

(44) Brief Dibdin aan Verachter, s.1., 10-2-1844.
(45) Verachter schat de waarde van deze medaille op 550,-fr. (cf. supra). Brie

ven met Dibdin aan Verachter, s.l., 16-2-1844; Wheatley aan Verachter, Lon
don, 16-2-1844 (origineel en twee franse vertalingen in verschillend handschrif't) ;
Seymour aan Verachter, Brussel, 23-2-1844.

(46) Brier Verachter aan Wheatley, Antwerpen, 26-2-1844.
(47) Vermelding op de keerzijde van de brief aan Wheatley (zie noot 43).

Verachter vermeldt hierbij ook dat de Antwerpse beeldhouwer (De) Kuyper
1500,-fr. aanrekent voor het vervaardigen van een marmeren buste van Dibdin.
Antwoord Dibdin aan Verachter, s.l., 5-3-1844 met 0.3. de mededeling dat Dib
din de Antwerpse medaille beter vindt dan die van Oostende.



BELGISCHE PENNINGEN: F. VERACHTER EN L.-J. HART 153

uitzicht van de penningen en was bovendien VOOf het grootste deel
financieel verantwoordelijk voor de Antwerpse medaille. Ook de
oplage van de medailles kon bij benadering bepaald worden, evenals
de verschillende metalen waaruit ze vervaardigd werden. De zilve
ren exemplaren werden - zo lijkt het toch - alleen op bestelling
geslagen; voor de andere uitvoeringen was dit niet het geval want
Verachter zendt een deel van het niet verkochte terug.

Ook de kostprijs van de onderneming kwam in dit dossier uitvoe
fig aan bod evenals de winstmarge hij de verdere verkoop. Tenslotte
geven de brieven ook een gedetailleerd chronologisch beeld over de
wording van deze penningenreeks.












