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Luc VANDAMME (*)

EMILE VERHAEREN, EEN MEDAILLEUITGIFTE
NADER BEKEKEN

Fig. 1: Emile Verhaeren.

Armand Bonnetain werd geboren te Brussel op 24.06.1883 en overleed
te Ukkel op 21.01.1973. Van 1899 tot 1904 en van 1905 tot 1907, was hij
student aan de befaamde Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
van Brussel C). Hij was een leerling van Constant Montald (1862-1944)
sarnen met Anto Carte, Edgard Tytgat, René Magritte, Marie Howet,
Paul Delvaux, Léon Devos, Pierre Paulus en Jean Ransy.

Armand Bonnetain was in 1937 de laureaat van de Grote Prijs van
Parijs. Hij ontwierp het monument Jules Destrée te Marcinelle en het
monument Caporal Trésignies, opgericht in de kazerne van het Klein
Kasteeltje te Brussel.

(*) Luc VANDAMME, Zevenboomkesstraat, 15, B-3570 Alken.

(1) Stamboeknummer 13.968
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Voor meer informatie betreffende Armand Bonnetain verwijs ik graag
naar een eerder verschenen artikel in dit tijdschrift (').

Maar hij was vooral een begenadigd medailleur, of zoals men kan lezen
in «( Cent cinquante ans de vie artistique, documents et témoignages.
Brussel, 1980 1): Armand Botineiain, d'un humanisme raffiné, en marge de
son époque, restera surtout connu comme un médailleur d'une qualité excep
tionelle. Daarvan getnigen zijn vele portretmedailles van o.a. Emile Ver
haeren, Auguste Danse, Pierre Paulus, Camille Gaspar, Edmond Picard,
enz ... Hij werkte in het begin van zijn carrière vooral met de verloren
wastechniek, een techniek die zijn leermeester Charles Van der Stappen
opnieuw invoerde na een studiereis do or Italië (3).

AIs voorbeeld tot het ontstaan van een uitgifte nemen we de medaille
van Emile Verhaeren, geslagen in 1955 naar aanleiding van de JOOste ge
boortedag van Emile Verhaeren.

Wie was Emile Verhaeren? (Fig. 1)
Hij werd geboren in St. Amand in 1855 en stier! in 1916 te Rouen bij

een spoorwegongevaI. Hij zou eerst priester worden, daarna fabricant,
maar studeerde uiteindelijk rechten te Leuven. Hij werd in 1881 advo
caat te Brussel. Hij publîceerde zijn eerste werk ({ Les Flamandes » in
1883, een bundel realistische verzen, en in 1886 « Les Moines » na een
verblijf in een klooster te Forges bij Chimay waarin hij een mystiek
Vlaanderen schetst. Dan kornt er een periode van zwaarmoedigheid en
pessimisme en Baudelaire-invloeden. Hij schrijft « Les Soirs» en « Les
Débâcles" in 1888 en " Les Flambeaux noirs" in 1891. Vit deze depres
sieve periode komt hij aIs herboren te voorschijn, publiceert in 1892 een
boek van overgang: « Les Apparus dans mes chemins 1); daarna komen
drie bundels, waarin hij het leven rondom zich bezingt: " Les Campagnes
hallucinées" uit 1893, "Les villages illusoires » uit 1895 en " Les villes
tentaculaires » uit 1896, waaraan men zijn lyrisch drama « Les Aubes »
uit 1898 en de bundel " Les Visages de la vie ,) uit 1899 verbinden moet.

Nu hij, op zijn 40e jaar, eindelijk de liefde heeft leren kennen, veran
derd zijn wezen en geeft hij uitdrukking aan zijn ontroerend geluk in
« Les Heures Claires» uit 1896 en « Les Heures d'Après-midi» nit 1905.

Ook zij n drama «Hélène de Sparte" (1912) heeft een motief van
liefde, dat zijn andere recente stukken niet ken den. Dan komt de periode
van grote, visionnaire scheppingen: « Les Forces tumultueuses » (1902),
"La multiple Splendeur" (1906), <' Les Rythmes souvenains » (19JO),

(2) L. VANDAMME, De « Prenzlau » medaille van Armand Bonnetain, 602 gekende ko
pers, in RBN, 144. 1998, p. 131-145.

(3) In het boek «Academie, 275 jaar onderwijs aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten van Brussei », Brussel, 1987, staat vermeldt: (1 Na een maandenlang ver
blij{ te Parijs keerde deze naar Brussel terug waar hij zich in 1882 de{initie{ vestigde en hel
in ltalië aangeleerde procédé van het gieten, op basis van een wassen model, ingang deed
vinden e.
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" Les blés mouvants" (1912), waarin hij zijn levenswijsheid, zijn vertrou
wen in de toekomst en zijn bewondering voor het leven toont.

Dan komt de oorlogsperiode, wamin hij "La Belgique sanglante"
(1915), "Parmi les Cendres » (1916), "Les Ailes rouges de la Guerre"
(1916), "Les Flammes hautes » (1917) publiceert en waarin hij Duitsland
vervloekt. Zijn werk is meestal in vrije verzen geschreven en soms moei
lijk te begrijpen. Zijn liefde voor Vlaanderen blijkt uit de vijf bundels
"Toute la Flandre » uit de periode 1904-1911.

Van deze medailleuitgifte bleef bijna aile correspondentie tussen Ar
mand Bonnetain en de firma Fisch bewaard. Mevrouw Dupont, directrice
van de vroegere firma Fibru (ontstaan na de fusie tussen de firma's Fisch
en Fonson) stelde dit dossier welwillend ter onzer beschikking, zodat dit
dossier ons een gedetailleerd beeld geeft van het verloop van een uitgifte
van een typische herdenkingsmedaille.

De medaille zelf kunnen we aIs volgt beschrijven (Fig. 2):

Voorzijde: EMILE - VERHAEREN Naar links gekeerde buste. Getekend onderaan
langs de rand: BûNNETAIN

Keerzijde 1

CETTE 1 MEDAILLE 1 A-ETE-FRAPPEE / A-L'EFFIGIE / D'EMILE-VERHAER
EN 1 A-L'OCCASION-DU / CENTIEME / ANNIVERSAIRE / DE-SA-NAISSANCE 1
M-CM-LV

Fig. 2a: voorzijde
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Keerzijde 2

LUC VANDA MME

ASSOCIATION 1DES AMIS 1D'EMILE VERHAEREN 1SOUS 1LA PRESIDENCE
1 D'HONNEUR 1 DE S.M. LA REINE 1 ELISABETH 1 DE 1BELGIQUE 1 (orna
ment)

1955, Fisch, 70mm, brons, verzilverd brons, zilver.

Fig. 2b: keerzijde

Hoe verliep de uitgi!te?
Fernand Fisch, directeur van de ({ Établissements Fisch & Cie » , pro

ducent van ({ médailles, objets d'art, coupes, distinction honorifiques bel
ges et étrangères », verneemt in december 1954 dat er een comité
opgericht is ter herdenking van het eeuw!eest van Emile Verhaeren. Ar
mand Bonnetain, beeldhouwer en graveur, gaat in opdracht van dit Co
mité een bas-reliëf maken.

Fernand Fisch (F.F.) schrijft op 30 december 1954 aan Armand Bon
netain (A.B.) een brie! waarin hij hem opmerkt dat zo'n gelegenheid niet
mag voorbijgaan zonder een medaille nit te geven. Bovendien schrijft
F.F. dat hij dit liever eerst aan hem vraagt voor hij contact opneemt
met het Comité (').

(4) « Nous a/Jons appris, que vous avez été chargé par le Comité du Centenaire de la mort
de Verhaeren, d'exécuter Les bas-reliefs, commémorant cel anniversaire. Ne pensez-vous pas,
que nous pourrions {aire la suggestion d'éditer une médaille pour celte occasion? Nous ne
désirons pas vous opporluner (sic) par une démarche auprès du Comité, sans notre accord
préalable ».
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Hierop vraagt A.B. blijkbaar in een telefonisch gesprek wat de prijzen
zouden zijn voor zo'n medaille, want op 14 januari 1955 schrijft F.F. (5):

e Gevolg gevend aan uw telefonische vraag wat betreît de uitgifte van een kunstmedaille
op 70mm van Emile Verhaeren en met op de keerzijde een tekst en uitgevoerd in brans,
kan ik U het volgende mededelen: per exemplaar een prijs van 100F in gepatineerd
brans, in onbeperkte oplage, hel risico voor onze [irma. Boven de honderd sluks krijgt
u een volgrecht van 40F per medaille. Wij zijn gelukkig om op die manier te kunnen
bijdragen tot het welslagen van de herdenking van Emile Verhaeren door de uilgi{le
van een medaille, ontworpen door uw talent. »

Ais reactie hierop is er blijkbaar weer telefonisch kontakt geweest
want op 26 januari 1955 antwoordt F.F. hem het volgende ('):

e Gevolg gevend aan ons onderhoud, geven wij ons akkoord voor de uitgifte van een
kunstmedaille van 70mm diameier, naar een gegoten ontwerp ons bezorgd, van de dich
ter Emile Verhaeren, in gepatineerd brons, aan de prijs van 125F per exemplaar,
10% laks en verzendingskoslen inbegrepen. De oerziloerde bronzen medaille wordt ver
hoogd met lOF en kami zo op 135F. »

Op deze brie! is naderhand met de hand bijgeschreven " Prix sans re
vers », Blijkbaar komt er die dag toevallig een telefonisch antwoord van
A.B. want diezelfde dag, op 26 januari 1955, vertrekt er nog een brie!
met de volgende uitleg ('):

« Wij reserveren u een oolqrecht van lOF per medaille voor de eersle honderd stuks,
Boven dit aantal zal hei volgrecht 40F bedragen. Wij hebben ongelukkig genoeg de
prijs voor de verzilverde medaille moelen verhogen daar de verzendingskoslen 7F bedra
gen en de taks ongeveer 11F il.

Dit is een eerste prijsverhoging. Maar ook A.B. heeft minder goed
nieuws te melden op 22 april 1955 (twee maanden later) ("):

(5) « Suite à nos entretiens téléphoniques, relati{s à Iédilion d'une médaille d'arl, d'un
module de 70mm, reproduction de votre oeuvre, «Effigie Verhaeren il, texte commémoratif
au revers; bronze nous remis (sic), nous pourrions envisager celte édition comme suit:
L'exemplaire serait vendu lOO,-Frs en bronze patiné, en boile, sans limite de quantité, notre
[irme couvranlles risques. Pour les exemplaires supplémentaires à la centaine, nous sommes
en mesure de vous réserver un droit de suite de 40,-Frs par médaille. Nous sommes heureux,
de pouvoir ainsi apporter notre contribution aux « Amis de Verhaeren» et de l'occasion qui
nous est offerle, d'éditer une médaille, de plus, due à votre talent li.

(6) « Suite à noire entretien, nous vous marquons notre accord, pour l'édition d'une mé
daille d'ari de 70 mm de âiamétre, d'apres une fonte nous remise (sic), à l'effigie du poe'le
Emile Verhaeren, en bronze patiné, au prix de 125,-Frs l'exemplaire, laxe de 10% et {rais
d'expédition compris. La médaille en bronze argenté, seraitloule{ois majorée de 10,-Frs, soit
135,-Frs il.

(7) « Sur les conditions de notre lettre du 26 janvier 1955, relatives à l'édition de la mé
daille d'arl e Emile Verhaeren li , nous vous avons réservé un droit d'auleur de 10,-Frs par
exemplaire pour une quantité de 100 piëces. Au-dessus de ce nombre, le droit sera de 40,
Frs. Nous n'avons malheureusement pu maintenir le prix de 125,-Frs pour la médaille en
argent, attendu que les {rais d'expédition comme échantillon recommandé s'élèvent brut à 7,
Frs et que la laxe est d'environ 11,-Frs li.

(8) «Je saisis celle occasion pour m'excuser de ne pas vous avoir encore donné des nou
velles de la médaille Emile Verhaeren. Le mode'le en plâtre était entre les mains du fondeur
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« Ik maak van de geLegenheid gebruik am mi) te veronlschuldigen U soor hel feil dul ik
u nog sleeds geen anlwoord heb gegeven betrerrende de medaille van Emile Verhaeren.
Het gipsen onlwerp was reeds een veertienial doyen in handen van de gicler. Hij meldt
mi) dul hel gielen rnislukl is en dal hij diende te herbeginnen. U zut dus nog moelen
wachLen lot volgende week vooraleer ik: u hel brans kan brengen (ais alles goed guai). J)

A.B. heeft de firma bezocht en aIs gevolg hiervan schrijft F.F. hem op
5 mei 1955 ("):

« Gevolg gevend aan ons onderhoud van vandaag, hebben wij de eer u de prijs van
150F le bevesligen voor de medaille op 70mm in gepalineerd brans, geleverd in een
doosje, keerzijdetekst ons geleverd. Op deze prijs zal U een volgrechl van 15F gegeven
worden. »

In het dossier vinden we een geschreven order, gedateerd op 30 mei
1955, voor het werkhuis voor de gravure van de medaille van E,V. Het
order is blijkbaar definitief afgesproken en op 11 mei 1955 gaat men nog
maals de gemaakte prijsafspraken bevestigen, er was blijkbaar enige dis
cussie ontstaan CO):

e de verzilverde bronzen slukken kesten l45F en de stukken boven de honderd geven een
volgrecht van 65F i.p.v. lOF ».

Half mei heeft A.B. de stempel bekeken en laat op 17 mei per brie!
weten niet zo tevreden te zijn. Hij vindt het nodig dat het oor en de bril
bijgewerkt worden op de matrijs. Hij gaat daarvoor de graveur een be
zoek brengen van zodra de matrijs ingedrukt is. Zodra dit gebeurd is,
moet de matrijs zo dringend mogelijk gehard worden (U).

Reeds op 26 mei 1955 stuurt F.F. een loden afslag naar A.B. ("), Op 6
juni 1955 wordt aan de werkplaats opdracht gegeven om 3 zilveren
(95%) medailles en 15 gepatineerde bronzen medailles te slaan voor
A.B. Over de prijs van de medailles is men het blijkbaar nog steeds niet
eens. A.B. wordt door F.F. bezocht op 6 juni 1955. Van het onderhoud

depuis une quinzaine de jours. Celui-ci m'a appris hier que la fonte étail ratée et qu'il était
obligé de la recommencer. Il faudra donc attendre jusqu'à la semaine prochaine pour vous
apporter le bronze (si fouf va bien) J>.

(9) « Suite à notre entretien de ce jour, nous avons t auantaqe de vous confirmer le prix
de l50,-Frs pour la médaille de 70 mm, en bronze patine dart, Livrée en boite; revers texle
nous remis (sic). Sur ce prix, un droit de suite de l5,-Frs vous serait réservé J>.

(10) «Nous avons favantage de vous confirmer:
I" le prix de l45,-Frs l'exemplaire, pour la médaille en bronze argenté
ft Qu'il reste entendu, qdaprès la vente des premiers iOO exemplaires, sur lesquels sont

amortis les outillages de frappe, voire droit de suite s'élève à 65,-Frs par médaille au lieu de
10,-Frs, par franches de iOO pièces ».

(11) «Après examen du poinçon Verhaeren, je tiens à vous signaler qu'il faudra repren
dre l'oreille ef le pince-nez, dans la matrice. Je viendrai pour cela lrouver le graveur, aussi
tôt que la matrice sera enfoncée. Veuillez tremper aussitôt sans perdre de temps ».

(12) « Nous vous adressons ci-joint, le plomb, qui vous donnera le type du caractère en
revers de votre médaille. Comme vous pouvez le constater, le travail esl en main, ef resle
suivi avec nos plus grands soins ».
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worden op 8 juni 1955 de voornaamste punten op papier gezet (") zodat
discussie niet meer mogelijk is:

«1" dat de prijzen 150F en 160F zijn taks en verzending inbeqrepen, voar alle me
daiIles waarop ingetekend wordt en waarvan het bedrag op onze postchequerekening
wardl gestort
2~ datvoor alle medailles die rechtstreeks aan U geleverd worden de taks van 4.5% ten
uwe laste is
;j dat op alle medailles waarop ingeschreven is, binnen de eersle honderd stuks, een
volgrechtvan 15F wordt vastgelegd en voor de volgende exemplaren 65F.
Er is absoluut geen sprake van de prijs te verhogen am de taks te recupereren, die wij
trouwens toch moelen afdragen. Wij zien graag uw schriftelijk akkoord tegemoel, zeker
om tijdig met de publiciteit van deze kunstuitgave te kunnen beginnen Il.

Eigenaardig is dat Op 11 mei 1955 een prijs was overeengekomen van
145,-Frs die nu gewijzigd wordt naar 150,-Frs, blijkbaar was dit de prijs
zonder de 4.5% taks.

Nochtans vermeldt het verslag van 6 juni 1955 van F.F. dat de taks
van 4.5% van toepassing is. Alle medailles waarop rechtstreeks wordt in
geschreven,worden overgedragen op de rekening van A.B., om ervoor te
zorgen dat de kunstenaar 65F netto overhoudt. Het volgrecht boven de
eerste honderd exemplaren wordt verhoogd naar 70F, taks inbegre
pen (").

Op 9 juni 1955 is het probleem van de prijs nog niet opgelost. Blijk
baar heeft A.B. gebeld met F.F. en deze antwoordt hem schriftelijk dat
de gefaktureerde prijs per medaille 145F zal bedragen (").

Dus tocb maar weer 145F! Ook A.B. snapt er niets meer van. Vandaar
dat hij in een brief aan F.F. en gedateerd 12 juni 1955 het geval van

(13) « Informations prises, concernant la taxe de transmission sur fédition des médailles
E. V., nous avons favanlage de vous confirmer:
10 que les prix de 150,-Prs el de 160,-Frs comprennent la taxe et les frais d'envoi à notre
charge, pour toutes les médailles qui seraient souscrites, et dont le montant serail versé ri
notre C.C.P.
Z' pour Ioules les médailles, qui vous seraienllivrées directement, la taxe est de 4.5% ri voire
charge
3~ que sur les prix de venle des médailles souscrites, il vous est réservé, sur les 100 premiers
exemplaires, un droit de suite de i5,-Frs et sur les exemplaires suivants, de 65,-Frs.
Il n'y a aucune raison, de majorer ce prix pour récupérer la taxe, que nos Établissements
supportent. Nous allendons de Ure votre accord ri ce sujet, pour envisager la publicité, rela
tive à celle édition d'art, et toujours dévoués ri vos ordres, nous vous prions d'agréer, cher
Monsieur Bonnetain, nos salutations distinguées Il.

(14) « Confirmer que la taxe de 4.5% est ri appliquer. Toutes les médailles souscrites
seront portées au compte de Mr. Bonnetain, question des 4.5% a (sic) faire de sorte que
îoniste conserve 65 frs nets. Monlant droits (sic) après iOO exemplaires le droit serail 70,
frs (sur [acture indiquer: taxe comprise) Il.

(15) « Suite à notre communication téléphonique de ce jour, il est bien entendu que les
médailles «Emile Verhaeren Il vous sont fadurées à 145,-frs la pièce. Toujours dévoués à
oos ordres, à fexécution desquels nous apportons nos meilleurs soins, nous vous prions
d'agréer, cher Monsieur Bcnnetain, nos salutations distinguées !>.
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prijzen nogmaals aanhaalt en hierover opklaring vraagt. Hij verwijst
naar de brief van 8 juni 1955, deel 2, waarin gesteld wordt dat de me
dailles rechtstreeks aan hem geleverd zullen gefactureerd worden 4.5%
taks inbegrepen. Hij is het hiermee volledig eens. Maar in de brief van 9
juni spreekt men over een prijs van 145F! Hij denkt dat men daarmee
ongetwijfeld de verzilverde stukken bedoeld. 20 ja, dan vraagt hij dat de
prijs van de bronzen stukken hem medegedeeld worden ("j.

Op 21 juni schrijft A.B. een gele briefkaart naar F.F. met de korte
boodschap om zeker geen medailles te verkopen voor de Koningin haar
exemplaar heeft ontvangen. Ook de reclame mag pas gevoerd worden na
deze overhandiging ("), Gezien de moeilijkheden met de prijs en gezien
de toonaard van de brieven iets minder vriendelijk was geworden, besluit
F.F. in een brief van 7 juli 1955 aan de heer A.B. enkele exemplaren van
de medaille E.V. gratis aan te bieden ("j.

Op 11 juli 1955 herinnert A.B. aan F.F. zijn belofte om gratis folders
te verdelen en vraagt enkele medailles te bezorgen aan het Verhaerenhuis
in Caillou-qui-bique (Henegouwen) (").

Het antwoord van F.F. laat niet lang op zich wachten en op 13 juli
1955 bevestigt F.F. dat de folders verstuurd zijn, zowel aan de voortver
kopers aIs aan geïnteresseerde particuliere klanten. Men gaat tevens een
kleine voorraad, een tiental exemplaren, van de medailles in het museum
leggen (20j.

(16) e Lors de la réception de notre lettre du 8 juin, je signalais à Monsieur Borgmans
que le poste n~ 2 stipulait que toutes les médailles qui me seraient livrées directement seraient
laxées de 4.5% à ma charge. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais quand vous me
dites dans notre lelire du 9 que les médailles me seront facturées à 145,(rs la pièce, vous
envisagez, n'est-ce pas, des bronzes argentés? Dans ce cas, voulez-vous, je VOU.<l prie, me don
ner le prix des médailles en bronze, car j'ai des exemplaires à offrir en dehors des exemplai
res en argent qui eux aussi sont offerts gracieusement (donc taxe de 4.5%). Les médailles
commandées, en bronze argenté, sont souscrites. Je compte sur vous pour procéder le plus tôt
possible à l'établissement de la notice, ornée de la reproduction photographique de la mé
daille, et pour la fourniture des exemplaires d'argent ».

(17) «Ne pas vendre d'exemplaires avant que la Reine n'ait reçu le sien. Je vous averti
rai aussitôl que ceUe cérémonie aura eu lieu. Vous pouvez alors lancer les circulaires donl il
a été question l'J.

(18) e Nous avons l'avantage de vous adresser ci-joints (sic) quelques exemplaires pour la
souscription des médailles d'Emile Verhaeren, d'après notre œuvre s ,

(19) « D'autre part, [espere que vous ne perdez pas de vue renvoi des circulaires. Hier à
la manifestation du Caillou-qui-bique, il m'a été demandé à plusieurs reprises où l'on pou
vait se procurer des médailles. Ne pensez-vous pas que l'on pourrait faire là-bas un dépôt de
quelques médailles de bronze. Les propriétaires estiment qu'ils auraient souvent l'occasion
d'en placer. Dites-moi ce que vous en pensez et si cela est possible »,

(20) « Les circulaires ont été immédiatement adressées tant à nos clients revendeurs, qu'à
des particuliers susceptibles de s'intéresser à ceUe édition. Nous avons également envisagé de
(aire un dépôt d'une dizaine d'exemplaires au Caillou-qui-bique, où notre délégué, Monsieur
A. Jansen se rendra très prochainement ».
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Op 16 juli 1955 vraagt AB. per gele briefkaart om hem de namen van
de onderschrijvers bij gelegenheid mede te delen ('''). Op datum van 9
augustus 1955 worden er zes medailles geleverd aan het Verhaerenhuis
in Caillou-qui-bique. Elk verkocht stuk zal vervangen worden door een
nieuw na storting op hun rekening. Op 5 oktober 1955 vraagt F.F. hoe
veel stuks hiervan reeds verkocht zijn. A.B. vraagt op 20 oktober 1955
hoeveel stuks er reeds verkocht werden ("). Diezelfde dag nog meldt
F.F aan A.B. dat hij nog geen antwoord heeft van het Verhaerenhuis en
dat hij nogmaals zal aandringen. Op 5 november 1955 vraagt men nog
maals aan het Verhaerenhuis hoeveel stuks er verkocht werden. Op 8 no
vember 1955 heeft men hierover bericht gekregen. Hoeveel stuks er nu
precies verkocht werden valt uit het dossier niet op te maken. Het zullen
er allicht niet veel geweest zijn aangezien ze vervangen zouden worden
en we geen werkplaatsbon vinden voor een bijbestelling. Op 2 november
1955 stuurt A.B. een lijst met namen van personen aan wie hij vraagt
een folder te sturen van de medaille van E.V. Hij hoopt hiermee de ver
koop te stimuleren die tot nu toe erg zwak uitvalt. Op 23 november 1955
meldt F.F. aan A.B. wie tot nu toe een medaille heeft gekocht. Het zijn
er 26! Het antwoord laat niet lang op" zich wachten. Reeds op 26 novem
ber 1955 laat A.B. zijn ontgoocheling blijken, hij uit zijn twijfels over de
goede organisatie van de verkoop door F.F. ("').

F.F. antwoordt heel snel nI. reeds op 28 november 1955. Dat de ver
koop toch niet zo ontgoochelend is en dat hij moet rekening houden met
het feit dat er reeds vier medailles bestaan van Emile Verhaeren. In to
taal werden er 26 exemplaren verkocht zonder de 18 exemplaren die
rechtstreeks aan A.B. werden geleverd (").

(21) « Il me serait tres agréable que vous me conserviez le nom des souscripteurs; que
vous me communiquerez à l'occasion ».

(22) « Il me serait agréable de savoir où en est la souscription à la médaille E. V. Voutez
vous avoir l'obligeance de me mettre au courant comme vous me t aoiez promis? »

(23) (1 J'ai été [ort désappointé de recevoir votre liste de médailles souscrites et du pauvre
résultat obtenu. Parmi les 26 médailles vendues, je note 13 exemplaires qui font été par ma
seule entreprise; les 13 aulres ont été souscrites par l'o[[ice de votre service d'édition. C'esl
bien maigre, ne lrouvez-vous pas? Dans les 26 exemplaires, vous avez oublié de compler les
exemplaires en bronze argenlé et en argent qui ont été livrés directement à l'association (vers
le 18 août dernier). Vous pourrez, [acilement relrouver le nombre de ces médailles. D'autre
part avez-vous comme vous me t aoiez promis envoyé les circulaires aUx adresses que je vous
adressais le 2 de ce mois, soit 67 noms. Cela m'élonnerais (sic) beaucoup, car de toules parts
on me demande où ['on peut se procurer la médaille. L'association regrelle d'avoir eu recours
à ce genre d'édition qui est loin d'alleindre le résultat qu'elle en allendail. Je vous prierai
donc de vouloir bien véri[ier si celle a[[aire a élé bien menée et s'il n'y a pas eu de négligence
dans son organisation. En attendant un mot à ce sujel ».

(24) « En réponse à volre tatre du 26 novembre 1955, et contrairement à notre impres
sion, nous estimons que la venle des médailles E. V. n'est pas aussi décourageante que vous
l'estimez. Il est certain, que si celle médaille avait pu êlre reproduite dans la presse, elle
aurait eu une large di[[usion. Il m'a été répondu à plusieures (sic) reprises, qu'il existait
déjà 4 médailles de Verhaeren, ce qui était certainement un handicap pour la venle aux
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Enkele dagen later vraagt A.B. een dertigtal folders te mogen ontvan
gen. Op 27 januari 1956 vraagt A.B. een lijst van aile Impers van de
medaille van E.V. In de tekst kan A.B. nauwelijks zijn ontgoocheling
verhullen (").

Hierop stuurt F.F. op 30 januari 1956 aan A.B. een nieuwe lijst waar
uit blijkt dat reeds 53 exemplaren werden verkocht. Op datum van 12
maart 1956 meldt F.F. dat het aantal verkochte exemplaren inmiddels
59 exemplaren bedraagt. Op 4 oktober 1956 werden nog acht exemplaren
geleverd aan A.B .. Op 4 oktober 1956 meldt F.F. dat het volgrecht van
de medailles van E.V. verhoogd wordt tot 20% voor aile exemplaren va
nal 100 stuks (").

Op 28 september heelt er een onderhoud plaats gehad tussen F.F. en
A.B. In een briel gedateerd 4 oktober 1956, worden een viertal punten
schriftelijk bevestigd: (27)

particuliers. Comme /Jous le remarquerez vous-même, il n'y a que quelques exemplaires de
vendus, sur renvoi de 67 noms, de vos relations personnelles, el nous présumons, que c'est
pour la même raison. Nous devons reconnaître, qu'il n'y a aucune négligence de nos services,
qui ont alerté tous les Comités, qui se créainent (sic) dans le pays, pour commémorer le
centenaire de la naissance d'E. V. Ils est bien entendu, que les exemplaires qui vous ont été
livrés directement, par notre raclure du 7 juin 1955, ne sont pas compris dans Les 26 exem
plaires. Au lolaf, il y a donc lieu d'ajouter 18 médailles. Concernant la souscription de
Monsieur Dehoy, elle nous est parvenue après avoir établi le relevé, établi au 22 novembre
1955. Nous regreltons comme vous, que f Association n'aie pas pris plus d coeur, la diffu
sion de celte médaille. Vous serez d'accord avec nous, pour reconnaître, que si d'une part
nous établissons â titre gracieux foutillage de frappe d'une médaille d'arL, il était normal,
que nous escomptions d'auLre parL, le concours du Comité. Il reste toutefois possible, que des
circonstances favorables nous permeLtenL de diffusser â nouveau, fédiiion de cette médaille li.

(25) « Vous aviez promis de me faire parvenir la lisLe des acheteurs de la médaille E. V.
el vous m'aviez promis celle lisLe en dernier lieu pour la {in de t annèe 1955. J'espère que
j'ai bien compris eL que ce n'est pas {in 1956 que vous avez voulu dire! Nous voici fin
janvier et je n'ai encore rien reçu. Je compLe sur volre bonne obligeance pour réparer cet
oublie (sic) et recevoir de vos nouvelles le plus tôt possible 11.

(26) « Sur les conditions de notre remise de prix du 4 octobre 1956, référence L.163.B.D.1
AG, nous avons le plaisir de vous in{ormer qu'après les 100 premières médailles « Verhae
ren li, il vous sera réservé un droit de suite de 20% li.

(27) « Suile d notre entretien du 28 septembre en compagnie de Monsieur le Secrélaire
Général des amis de Verhaeren, j'ai favantage de vous con{irmer:
10 que le nombre de médailles « Verhaeren 11 vendues, releve arrête au 30 septembre, s'élève d
67 médailles. Les 15 médailles en bronze argenLé ont été {acturées le 7 juin 1955, notre
[acture W209, en même temps que les 3 médailles en argenL et qui sont reprises sur notre
relevé du 30 janvier 1956.
ft il resLerait donc 41 médailles qui seraient â facturer au prix de la souscription soit:
145,-Frs
:1' un nouveau texte revers d'environ 90 caractëres pour médaille..; 70 mm reviendrait à
2.800,-Frs
40 famortissement de nos ouLillages de {rappe peut se faire indifféremment d î aide de l'anc
ien ou du nouveau revers. Il reste enLendu que le prix de celte médaille lorsque le chif{re 100
aura été atteint sera pnrté à 75,-Frs en bronze patiné d'arL, en boîte. Supplément pour pa
tine vert antique ou barbédienne 7.5,-Frs. Gravure en creux des LexLes qui nous seraient
transmis, 1.75,-Frs le caradére 11.



EMILE VERHAEREN, EEN MEDAILLEUITGIFTE NADER BEKEKEN 171

I" dat het aantal uerkochte medailles, nagezien tot 30 september, 67 stuks bedraagt (de
zes exemplaren geleverd aan het Verhaerenhuis op 9/8/55 was men vergeten).
:t er blijven dus nog 41 medailles te [actureren aan de prijs van onderschrijving
ni. 146F.
:J' een nieuwe keerzijdetekst met ongeveer 90 letiers en een diameier van 70 mm zou
2.800F kosten.
4° de a{schrijving van ons slagmateriaal kan zowel met de nieuwe als oude keerzijde
gebeuren. De medaille zal 75F kosten voor de exemplaren boven de 100 stuks in gepa
tineerd brans in een doosje. Met speciale patinas dien! U de prijs met 7,5F te verho
gen. Een halle gravure van de tekst zou 1,75F kosten per lelfer.

A.B. overweegt blijkbaar de medaille te herlanceren met een nieuwe
keerzijdetekst. Op 6 november 1956 bestelt A.B. bij F.F. een nieuwe
keerzijdestempel, kostprijs 2.800F. Veel goedkoper dan de vorige keerzij
destempel die 4.550F kostte. F.F. doet hier ongetwijfeld een extra in
spanning om A.B. terwille te zijn. De voorzijdestempel kostte 9.500F.
Op 24 november 1956 wordt bevestiging gevraagd van de bestelling van
de nieuwe keerzijdestempel! (")

Hierop schrijft A.B. op 25 november 1956 wat kregelig terug dat hij
reeds mondeling zijn toelating gaf toen men hem de matrijs bracht. Hij
vraagt de matrijs zo snel mogelijk te harden en laat weten dat hij na
kontakt met Dhr. Vandevoir zal laten weten wat er verder precies dient
te gebeuren (").

Zijn er met deze nieuwe keerzijde ooit stukken geslagen? Op 5 decem
ber 1956 besteld A.B. vijf exemplaren met nieuwe keerzijde. Op 31 au
gustus besteld Dhr. Vandevoir er nogmaals drie. Op 29 september 1960
besteld A.B. er nogmaals twee. Zelfs met een nieuwe keerzij de is de uit
gifte geen sucees te noemen!

A.B. houdt aan deze uitgifte, geheel ten onrechte trouwens, een eerder
wrang gevoel over en de samenwerking met F.F. verloopt eerder moeilijk
en wordt op een laag pitje gezet. Enkel de lopende uitgiftes (zoals Fre
rich, Carnegie Hero Fund, Felicien Rops) worden verdergezet. Uitzonde
ring hierop is de medaille van Dr. Paul Martin van 1962. Had men een
extra inspanning gedaan i.v.m. de prijzen? Op 13 november 1961 geeft
men aan A.B. volgende netto prijzen door:

voorzijdestempeI
keerzijdestempel
medaille

4.392,5 F
2.800 F
72.5 F/stuk

(28) « Nous vous saurions gré de bien vouloir nous marquer, votre accord au sujet du
nouveau revers de la médaille Verhaeren, pour nous permettre de tremper la matrice J>.

(29) « Au sujet du revers de la médaille E. V. je croyais que te [ail d'avoir examiné la
gravure du revers el d'avoir remis le bloc au parleur marquait su[[isamment mon accord.
Faites donc je vous prie tremper ce nouveau revers, el aussitôt que j'aurai reçu des nouvelles
du Sécretaire général, Mr. Vandevoir, je vous ferai savoir ce qu'il y a lieu d'en [aire J>.



172 LUC VANDAMME

Op 2 december 1960 moest Dhr. Orts volgende prijzen betalen voor de
medaille van H. Depage gegraveerd door Marcel Rau:

voorzijdestempel
keerzijdestempel
medaille

5.005 F
3.150 F
82 Fjs'tuk

En hieruit blijkt duidelijk dat op het vlak van de prijzen een extra
inspanning werd gedaan om A.B. terug te halen naar de firma Fisch.

Tevergeefs, de weinige stukken die A.B. nog gemaakt heeft nl. de Bel
letjesblazer (1962), Pierre Poirier (1963), Lucien Cooremans (1964), Pierre
Bautier (1965) werden gegoten.

Vanaf 1956 worden de weinige geslagen medailles die A.B. nog heeft
gemaakt, uitbesteed deels bij de Koninklijke Munt (P. de Chatelet,
1956, Ciamberlani, 1956, H.A. Lavachery, 1960, M. Orban, 1961) en deels
bij de firma Mauquoy-Tramaux (R. Van Cauwenberghe, 1956, V. Ségard,
1957, J. Delbecque, 1957, A. Roty, 1959).

Fernand Fisch en Pierre Fisch bezochten op Il oktober 1960 A.B. met
de bedoeling de toestand op te klaren. Het verslag van dit gesprek meldt
dat ze vriendelijk werden ontvangen en gepraat hebben over koetjes en
kalfjes zonder het aanhalen van belangrijke punten (30).

De medaiIle van E.V. betekende een omrnekeer in de uitstekende maar
soms moeilijke samenwerking tussen de firma Fisch en A.B., maar leidde
oak het einde in van zijn erg actieve en schitterende loopbaan aIs medail
leur.

Hoeveel stuks werden er uiteindelijk geslagen en wie waren eventueel
de kopers?

Voor de samenstelling van het aantal stuks deden we een beroep op de
beste1bons en de werkplaatsbons die, tesamen met de briefwisseling, ons
waarschijnlijk een exact beeld geven.

1. Oorspronkelijke keerzijdestempel

Bestelling A. Bonnetain (6{6{55): 3 ex. zilver 95% (waarvan 1 ex. voor
de Koningin) en 15 ex. in verzilverd brons (genummerd van 1 tot 15)

Verhaerenhuis (9{8{55): 6 ex. gepatineerd brons
Verkoop aan personen op lijst: Maison Lasseau-Mons, 2 ex. brons; Mme

Bautier-Van den Elschen-Brussel, 1 ex.; Uccle Centre d'Art, 6 ex.;
Mr. Jussiant-Antwerpen, 1 ex.; Mr. Velge-Brussel, 1 ex.: Mr. De
Buck-St.Larnbrechts-Woluwe, 1 ex.: Mme Capelle-Luik, 1 ex.; Mme
Resteau-Jamoigne s{Semois, 1 ex.: Mr. Pirson-Luik, 1 ex.; Mr. Du
mont-Antwerpen, 1 ex.: Mr. Nanquette-Brussel, 1 ex.: Cabinet des

(30) «Nous avons été reçus tres aimablement ei nous avons parlé de choses el d'autres
sans allaquer aucun sujet important ».
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médailles, 1 ex.; Uccle Centre d'Art (17.8.55), 5 ex.; Dehoy-St.Gilles,
1 ex.; Mme. P. Defize-Martin, 1 ex.; Mr. Quitellier-Ukkel, 1 ex.

Verhaerenhuis (30/1/56), 6 ex.
Losse verkoop: Paulus-Brussel, 1 ex.; Verhaerenhuis, 3 ex.; De Coene

Rnisbroek, 1 ex.; Quitellier, Président Centre d'Art d'Uccle, 1 ex.;
Croisier-Brussel, 1 ex.; Hervé Cousiu-Brussel, 1 ex.: Vauthier-Con
seiller d'État, 1 ex.

Ministére de l'Instruction Publique, Direction Générale des Services Édu
catifs et des Relations Culturelles (Felix Landrien) (oud zilver gepa
tineerd), 1 ex. zilver

Bonnetain (14/3/56), 5 ex.
Bonnetain (28/9/56) (5 stuks gepatineerd « vert antique» en 3 ex. gepati

neerd « barbédienne »}, 8 ex.

2. Met nieuwe keerzijdetekst

Bonnetain (5/12/56), 5 ex.; Verhaerenhuis (31/8/57), 2 ex.; 1 ex. verzil
verd; Bonnetain (29/9/60), 2 ex.

Samengevat kunnen we zeggen dat er van de eerste uitgifte in totaal
79 stuks werden aangemaakt nl. 4 ex. in zilver, 15 ex. verzilverd brans en
60 ex. in brons. Een vrij kleine uitgifte dus, maar van de tweede reeks
werden slechts 10 ex. geslagen: 1 ex. verzilverd en 9 ex. in brons (").

(31) Speciale dank aan mijn collega-numismaat Daniel Bernier voor de prettige sa
menwerking en het nazicht van de tekst. Speciale dank ben ik ook verschuldigd aan
Mevr. M.L. Dupont, directrice van de vroegere firma nv. Flbru, gevestigd in 1070 Brus
sel, Ed. Rostandstraat 59, voor haar bereidwillige samenwerking, haar uitstekende sug
gesties en de toelating tot inzage van het dossier Armand Bonnetain.




